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PHỤ LỤC

AIC

Điểm Akaike information criterion

BIC

Điểm Bayesian information criterion

Ctrough; C0

Nồng độ đáy

Cpred

Nồng độ dự đoán

Cobs

Nồng độ quan sát

CL

Độ thanh thải toàn phần (Clearance)

CLh

Độ thanh thải tại gan

CLi

Độ thanh thải nội tại

CSA

Ciclosporin

fu

Tỷ lệ cicloporin tự do trong máu

ft

Tỷ lệ cicloporin tự do trong mô

GOF

Mức độ phù hợp của mô hình goodness of fit

GVHD

Bệnh ghép chống chủ (Graft-versus-host disease)

HHTMTW

Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương

HSCT
IOV

Ghép tế bào gốc tạo máu (hematopoietic stem cell
transplantation)
Biến thiên theo thời gian (Interoccasion variablility)

IIV

Biến thiên giữa các cá thể (Inter individual variability)

-2LL

-2 log likelihood

MMF

Mycophenolate mofetil

MTX

Methotrexat

NDPE

Phân bố sai số dự đoán có hiệu chỉnh (Normalized prediction
distribution error)

SE

Sai số chuẩn (Standard error)

RSE

Sai số chuẩn tương đối (Relative standard error)

IWRES

Sai số dự đoán bởi thông số cá thể có trọng số (Individual
weighted residual error)

PWRES

Sai số dự đoán bởi thông số quần thể có trọng số (Population
weighted residual error)

TTM

Truyền tĩnh mạch

V1

Thể tích ngăn ngoại vi

V2

Thể tích ngăn trung tâm

Vd

Thể tích phân bố (Volume of distribution)
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Ghép tế bào gốc đồng loài là phương pháp truyền tế bào tạo máu cho người
bệnh từ người phù hợp HLA hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, cùng hoặc không cùng
huyết thống, sau khi đã điều kiện hóa bằng phác đồ diệt tủy hoặc giảm liều [1]. Tháng
5/2008, Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương đã thực hiện thành công ca ghép
tế bào gốc đồng loại đầu tiên, đưa ghép tế bào gốc trở thành một phương pháp điều trị
nhiên, 80% bệnh nhân sau ghép tế báo gốc có nguy cơ cao gặp các phản ứng miễn dịch
ghép chống chủ cấp (GVHD) [99]. Mặc dù chưa có tiêu chuẩn thống nhất, ciclosporin
phối hợp với methotrexat vẫn thường được sử dụng làm phác đồ dự phòng GVHD tại
đa số các trung tâm ghép tế bào gốc [15]. Việc sử dụng ciclosporin trong phác đồ
thuốc ức chế miễn dịch sau ghép có vai trò làm giảm nguy cơ ghép chống chủ, giúp
giảm tỷ lệ tái phát bệnh, tử vong sau ghép và nhiều biến chứng khác [81], [83], [97].
Ciclosporin có đặc tính dược động học rất phức tạp, khó dự đoán với cửa sổ
điều trị hẹp, do đó cần hiệu chỉnh liều thuốc theo từng bệnh nhân nhằm đảm bảo hiệu
quả điều trị và giảm thiểu độc tính của thuốc, trong đó có độc tính trên thận [23]. Các
nghiên cứu gần đây cho thấy, phương pháp dược động học quần thể sẽ giúp ước tính
chính xác các thông số dược động học quần thể và cá thể, mức độ dao động của thông
số này giữa các bệnh nhân cũng như lý giải sự dao động này thông qua phân tích các
yếu tố ảnh hưởng trên quần thể bệnh nhân thực tế được sử dụng thuốc. Kết quả phân
tích dược động học quần thể sẽ là một trong những căn cứ thiết kế chế độ liều
ciclosporin tối ưu cho thực hành lâm sàng [107].
Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, ciclosporin là lựa chọn đầu tay
trong dự phòng ghép chống chủ ở bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài. Để duy trì
nồng độ thuốc trong máu, liều của ciclosporin chỉ được hiệu chỉnh theo kinh nghiệm
của bác sĩ lâm sàng đối với từng thể bệnh và thông qua giám sát nồng độ đáy (Ctrough)
của thuốc. Tuy nhiên, việc sử dụng đơn lẻ giá trị Ctrough trong hiệu chỉnh liều còn nhiều
tranh cãi do có mối tương quan yếu với hiệu quả chống thải ghép và độc tính, được ghi
nhận trong các nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân ghép thận [59], ghép gan [33].
Trong bối cảnh đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Phân tích mô hình dược
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triển vọng, đem lại cơ hội khỏi bệnh cho các bệnh nhân mắc bệnh lý huyết học. Tuy

động học quần thể của ciclosporin trên bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài tại
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương” với hai mục tiêu:
1. Tổng quan hệ thống các nghiên cứu dược động học quần thể của ciclosporin
trên bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài.
2. Phân tích dược động học quần thể của ciclosporin trên bệnh nhân ghép tế

Nghiên cứu sẽ là căn cứ đầu tiên về đặc điểm các thông số dược động học của
ciclosporin trên bệnh nhân ghép tế bào gốc tại Việt Nam, từ đó góp phần cung cấp dữ
liệu định hướng cho việc xây dựng chế độ liều tối ưu cũng như quy trình giám sát
nồng độ thuốc trong máu một cách phù hợp.
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bào gốc đồng loài tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
Vài nét về bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài và vai trò của ciclosporin
trong dự phòng ghép chống chủ
Vài nét về bệnh nhân ghép tế bào gốc
❖ Chỉ định, nguồn ghép trên bệnh nhân ghép tế bào gốc

bệnh nhân đa dạng, bao gồm các bệnh lý về máu ác tính, lành tính hoặc rối loạn
chuyển hóa [34]. Trong đó, chỉ định ghép đồng loài phổ biến nhất là liên quan đến các
bệnh lý bạch cầu và nhóm bệnh tăng sinh tủy [28]. Theo ghi nhận tại Khoa Ghép tế
bào gốc –Viện HHTMTW, tính đến tháng 2 năm 2019, ciclosporin được chỉ định điều
trị trên bệnh nhân Lơ xê mi cấp dòng tủy (35%), Lơ xê mi cấp dòng lympho (10%), Lơ
xê mi kinh dòng bạch cầu hạt (11%), Hội chứng rối loạn sinh tủy (9%), Suy tủy xương
(19%), đái huyết sắc tố (4%), U lympho không Hodgkin (2%) và một số thể bệnh khác
(10%).
Ba nguồn ghép tế bào gốc có thể là máu ngoại vi, tủy xương hoặc máu dây rốn.
Việc lựa chọn nguồn ghép phụ thuộc vào đặc điểm của người ghép và người hiến,
trong đó máu ngoại vi và tủy xương sẽ được cân nhắc đầu tiên. Với lợi thế phục hồi hệ
thống tạo máu nhanh, dễ dàng thu thập tế bào gốc, lấy nguồn từ máu ngoại vi có thể
được ưu tiên trên những bệnh nhân có nguy cơ cao thất bại và nhiễm trùng trong giai
đoạn sớm sau ghép. Ngược lại, nguồn từ tủy xương có thể được ưu tiên trên những chỉ
định bệnh có khả năng tái phát cao sau ghép [110]. Nguồn máu dây rốn sẽ được cân
nhắc trong trường hợp nguồn từ người hiến có cùng huyết thống không phù hợp. Hạn
chế của nguồn máu dây rốn bao gồm nguy cơ thất bại cao, khả năng phục hồi miễn
dịch chậm, thiếu các nguồn bổ sung từ người hiến (truyền tế bào lympho từ người
hiến) [110]. Trước khi ghép, bệnh nhân sẽ được đánh giá khả năng tương thích với
nguồn ghép thông qua khả năng hòa hợp kháng nguyên HLA (Human Leucocyte
Antigen). Hệ kháng nguyên bạch cầu người (Human Leucocyte Antigen – HLA) là
một hệ thống gồm nhiều nhóm kháng nguyên có mặt trên bạch cầu, nhiều loại tế bào
và mô của cơ thể. Trong trường hợp tế bào có HLA lạ, cơ thể sẽ sinh ra đáp ứng miễn
dịch đặc hiệu chống lại tế bào ghép (chủ chống ghép) và ngược lại là hiện tượng tế bào
truyền vào cơ thể chống lại tế bào chủ (ghép chống chủ) [58].
3
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Phương pháp ghép tế bào gốc có thể được chỉ định điều trị trên nhiều nhóm

❖ Quá trình điều trị và diễn biến trên bệnh nhân ghép tế bào gốc (HSCT)
Bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài là nhóm đối tượng bệnh nhân đặc biệt với
quá trình điều trị và nhiều biến chứng phức tạp. Phác đồ điều kiện hóa sẽ bắt đầu được
thực hiện trước khi truyền tế bào gốc 7 ngày và kéo dài trong khoảng 6 ngày (từ ngày 7 đến ngày -2 trước ghép) với mục đích tiêu diệt hoàn toàn tế bào ung thư và ức chế
miễn dịch của người ghép tạo điều kiện mọc mảnh ghép, giảm nguy cơ thải ghép [1].
dẫn đến các chỉ số xét nghiệm trên bệnh nhân HSCT biến đổi nhiều sau khi ghép.
Đồng thời, trong giai đoạn đầu sau ghép, hệ miễn dịch yếu khiến bệnh nhân HSCT rất
dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm virus, nấm cũng như gặp nhiều biến chứng khác như hội
chứng mọc mảnh ghép, bệnh ghép chống chủ, viêm loét niêm mạc miệng, hội chứng
tắc mạch xoang gan, biến chứng phổi không do nhiễm trùng [7]. Các biến chứng sau
ghép nói trên làm phức tạp thêm tình trạng và chế độ dùng thuốc của bệnh nhân và là
mục tiêu chính của quá trình điều trị trong giai đoạn này.
Bệnh ghép chống chủ và vai trò của ciclosporin
Bệnh ghép chống chủ (GVHD) là một trong những biến chứng chính gây tử
vong trên bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài [16]. Nguyên nhân là do tế bào T trong
khối tế bào từ người hiến tấn công mô người ghép khi phát hiện kháng nguyên không
tương thích của bệnh nhân. Biến chứng ghép chống chủ thường gặp trên cả bệnh nhân
không hòa hợp HLA và cả người cùng huyết thống hòa hợp HLA. Hiện tượng này có
thể được trung gian qua kháng nguyên tương hợp mô nhỏ (minor histocompatibility
antigens – mHA) – peptid trên bề mặt tế bào tạo phản ứng với tế bào T. Theo thời gian
tiềm tàng, GVHD được chia làm 2 loại: ghép chống chủ cấp tính và mạn tính, trong đó
bệnh ghép chống chủ cấp tính xảy ra trong vòng 100 ngày sau ghép. Liệu pháp dự
phòng áp dụng chủ yếu cho nguy cơ ghép chống chủ cấp do đây là một trong những
yếu tố quan trọng nhất dẫn đến ghép chống chủ mạn. Biểu hiện của bệnh ghép chống
chủ cấp chủ yếu trên da, đường tiêu hóa và ít gặp hơn là trên gan [10]. Các yếu tố
nguy cơ cho sự xuất hiện bệnh ghép chống chủ cấp bao gồm: khác biệt HLA, khác biệt
giới tính, độ tuổi của cả người hiến và người ghép, nguồn ghép, phác đồ điều kiện hóa
và phác đồ dự phòng không hiệu quả [70]. Phác đồ dự phòng hay được sử dụng nhất là
kết hợp giữa nhóm ức chế calcineurin (trong đó chủ yếu là ciclosporin hoặc
4

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

Sau khi ghép, hệ thống tạo máu và hệ miễn dịch của người bệnh dần dần được tái tạo

tacrolimus) và một đợt methotrexat điều trị ngắn hạn. Nhiều nghiên cứu so sánh cho
thấy phác đồ phối hợp ciclosporin và methotrexat cho hiệu quả vượt trội hơn hẳn việc
dùng đơn độc [70]. Đồng thời, sử dụng ciclosporin giúp làm giảm tỷ lệ tái phát bệnh,
tử vong sau ghép và nhiều biến chứng khác [81], [83], [97].
Đặc điểm dược động học và dược lực học của ciclosporin

❖ Đặc điểm hấp thu
Ciclosporin được hấp thu chủ yếu tại ruột non nhưng chậm và không hoàn toàn.
Do đó, ciclosporin có giá trị sinh khả dụng (F) biến thiên lớn với nồng độ đỉnh (Cpeak)
không đồng nhất và thời gian đạt nồng độ đỉnh (Tmax) khó dự đoán [25], [26], [96].
Các yếu tố gây biến thiên trong hấp thu ciclosporin bao gồm sự có mặt của thức
ăn hoặc mật trong đường tiêu hóa, tình trạng đường tiêu hóa và sự khác biệt về dạng
bào chế. Thứ nhất, sự có mặt của mật trong đường tiêu hóa như một chất nhũ hóa làm
tăng khả năng hấp thu của ciclosporin. Lindholm và cộng sự đã chứng minh mức hấp
thu thuốc tăng nhẹ (gấp 1,25 lần, p < 0,05) khi bổ sung 500 mg acid mật vào bữa sáng
trên đối tượng người khỏe mạnh so với nhóm không được thêm acid mật [56]. Trong
khi đó các ảnh hưởng của thức ăn lên hấp thu của ciclosporin chưa rõ ràng với các kết
quả nghiên cứu cho thấy thức ăn có thể làm giảm [50], không thay đổi [51] hoặc tăng
hấp thu ciclosporin [78]. Đồng thời, khó có thể phân biệt nguyên nhân gây ảnh hưởng
là do thành phần thức ăn (chứa nhiều chất béo, lipid) hay do tình trạng đường tiêu hóa
(khả năng bài tiết mật, nhu động ruột). Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chứng minh một
chế độ ăn giàu chất béo sẽ làm tăng sinh khả dụng của ciclosporin so với chế độ ăn ít
chất béo [91] cũng như khi loại bỏ ảnh hưởng của thức ăn, biến thiên dược động học
của ciclosporin giảm đáng kể [20]. Bên cạnh đó, chế phẩm ciclosporin dạng nhũ tương
Neoral® cũng giúp giảm ảnh hưởng do thức ăn và mật, giảm đáng kể biến thiên trong
giai đoạn hấp thu thuốc so với dạng viên nén Sandimmun®, qua đó làm cải thiện đáng
kể sinh khả dụng và tăng diện tích dưới đường cong nồng độ - thời gian AUC [76].
❖ Đặc điểm phân bố
Ciclosporin có tính thân lipid, phân bố rộng rãi vào máu, huyết tương và mô
đặc trưng bởi thể tích phân bố tương đối lớn. Trong máu, CSA liên kết với hồng cầu
theo kiểu bão hòa, phụ thuộc vào hematocrit, nhiệt độ và nồng độ protein [25] hoặc
5
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Biến thiên dược động học phức tạp và khó dự đoán

liên kết với các lipoprotein trong huyết tương và một lượng nhỏ liên kết với albumin.
Trong mô, CSA chủ yếu tích lũy trong các cơ quan giàu lipid như gan hoặc mô mỡ
[6]. Ciclosporin không qua hàng rào máu não, hàng rào võng mạc nhưng có thể đi qua
nhau thai và được bài tiết vào sữa mẹ [26].
Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến phân bố của ciclosporin đã được phát hiện bao
gồm tình trạng thiếu máu, chỉ số hematocrit, nồng độ lipoprotein, giới tính và tình
máu rất hay gặp và có thể ảnh hưởng đến dược động học, đặc biệt là quá trình phân bố
của ciclosporin [80]. Tỷ lệ ciclosporin liên kết với hồng cầu hay phân bố trong huyết
tương phụ thuộc vào hematocrit của bệnh nhân [77]. Một phân tích hồi qui trên bệnh
nhân ghép thận cho thấy khi hematocrit tăng 10% sẽ làm giảm 12-14% nồng độ
ciclosporin trong huyết tương [85]. Nồng độ HDL-cholesterol cũng được chứng minh
có mối tương quan với AUC trên người tình nguyện khỏe mạnh [55]. Do đặc điểm tích
lũy trong các mô mỡ, thể tích phân bố của ciclosporin được dự đoán sẽ tăng trên nhóm
đối tượng béo phì nhưng giả thiết này vẫn chưa được chứng minh [27]. Ngoài ra, một
nghiên cứu cho thấy thể tích phân bố của thuốc ở nữ giới cao hơn 31% so với nam giới
do lượng mỡ lớn hơn [47] nhưng có nhiều nghiên cứu khác không đồng thuận với kết
quả này [54], [102].
❖ Đặc điểm chuyển hóa
Ciclosporin chủ yếu chuyển hóa qua hệ enzym CYP3A4 và một lượng nhỏ
được chuyển hóa qua hệ CYP3A5. Hệ enzym này không chỉ có ở các tế bào gan mà
còn có ở các tế bào biểu mô ruột. Đồng thời, ciclosporin còn là cơ chất của bơm tống
thuốc P-glycoprotein ở ruột. Điều này tạo ra một hệ thống vận chuyển và chuyển hóa
thuốc, giúp tăng cường chuyển hóa thuốc bởi CYP3A4 thông qua việc lặp lại vòng hấp
thu - tống thuốc [37]. Trong đó, 56% sự biến thiên độ thanh thải ciclosporin đường
uống có thể giải thích bằng hệ CYP3A4 ở gan và 17% có thể được giải thích bởi bơm
P-glycoprotein ở ruột [44].
Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa của ciclosporin bao gồm: tình trạng chức
năng gan, thuốc cảm ứng hoặc ức chế hệ enzym chuyển hóa CSA. Theo đó, thời gian
bán hủy ciclosporin kéo dài hơn trên các bệnh nhân xơ gan [77]. Đồng thời, việc sử
dụng cùng với thuốc gây cảm ứng hoặc ức chế hệ enzym CYP3A4 làm giảm hoặc tăng
6
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trạng béo phì [77], [85], [90]. Trên những bệnh nhân ghép tế bào gốc, tình trạng thiếu

nồng độ ciclosporin. Danh sách các thuốc có tương tác với ciclosporin làm ảnh hưởng
đến nồng độ của thuốc được tóm tắt ở phụ lục 6. Trong đó, tương tác với nhóm thuốc
chống nấm azol thường hay gặp nhất. Cả voriconazol, itraconazol, posaconazol,
fluconazol đều làm tăng nồng độ đỉnh, nồng độ đáy và giá trị AUC của ciclosporin,
trong đó voriconazol là thuốc ức chế hệ enzym mạnh nhất trong số các thuốc chống
nấm hay dùng trên bệnh nhân ghép tế bào gốc [72], [84], [89]. Corticosteroid cũng là
methylprednisolon và prednison dẫn đến tăng nồng độ của cả hai thuốc trong huyết
tương [92].
❖ Đặc điểm thải trừ
Ciclosporin có độ thanh thải thấp, đào thải nhiều qua phân và rất ít qua nước
tiểu trước liều kế tiếp [96]. Sau khi uống, 90% ciclosporin được bài tiết qua phân (1%
ở dạng không chuyển hóa) và 6% qua nước tiểu (0,1% dạng không chuyển hóa) [26].
Đã có 27 chất chuyển hóa từ ciclosporin trong máu, nước tiểu hoặc mật được phát hiện
[95], trong đó có một vài chất chuyển hóa (M-17 và M-1) vẫn còn hoạt tính ức chế
miễn dịch (đo bằng sự ức chế tăng sinh tế bào lympho) [104] nhưng chỉ có rất ít thông
tin về quá trình thải trừ các chất chuyển hóa này.
Thông thường, các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa CSA sẽ có ảnh hưởng đến
pha thải trừ. Ngoài ra, các nghiên cứu còn tìm thấy mối tương quan giữa độ tuổi với độ
thanh thải và thể tích phân bố của thuốc. Trên nhóm bệnh nhân nhi nhỏ hơn 10 tuổi,
CL và V cao gấp hai lần so với nhóm 11- 40 tuổi; CL và V thấp hơn lần lượt là 50%
và 25% so với nhóm bệnh nhân lớn hơn 40 tuổi [93].
Tóm lại, biến thiên dược động học của ciclosporin được quan sát thấy ở tất cả
các quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ [96]. Tuy nhiên dao động giữa
các cá thể và trong từng cá thể chủ yếu là do quá trình hấp thu hơn là giai đoạn thải
trừ.
Hiệu quả và độc tính của thuốc
❖ Hiệu quả
Ciclosporin là một tác nhân ức chế miễn dịch mạnh, có tác dụng đặc hiệu với tế
bào lympho (chủ yếu là tế bào lympho T) thông qua tạo phức với thụ thể protein
cyclophilin, từ đó gắn kết và ức chế hoạt động của calcineurin. Calcineurin trong cơ
7
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một cơ chất của hệ CYP3A4 và đã có một số ghi nhận việc CYP3A4 bị ức chế bởi

thể có chức năng hoạt hóa các yếu tố phiên mã trong quá trình sản xuất nhiều
lymphokin bao gồm cả interferon-γ, interleukin-2. Trong đó, interleukin-2 là một
lymphokin được sản xuất bởi tế bào T bổ trợ, góp phần kích hoạt sự trưởng thành của
các dòng tế bào miễn dịch khác nhau. Ức chế hoạt động calcineurin dẫn đến ức chế
đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào [26]. Nghiên cứu in vitro đã chứng minh rằng
tác dụng ức chế của CSA trên các tế bào T hoạt hóa (để ức chế đáp ứng miễn dịch) có
khác, tác dụng ức chế tối đa của CSA sẽ đạt được sau khi dùng thuốc 2 giờ [9], [36].
Do đó, việc không đạt được nồng độ CSA đích trong máu có thể làm giảm hiệu quả
chống thải ghép.
❖ Độc tính
Phác đồ CSA có rất nhiều tác dụng không mong muốn (bao gồm tổn thương
thận, tăng huyết áp, tăng đường huyết, tăng lipid máu, gây độc thần kinh) và xảy ra
ngay trong khoảng liều điều trị của ciclosporin [65], [79]. ADR thường gặp và nghiêm
trọng nhất trên lâm sàng của CSA là độc tính trên thận [38], [75], [103] với nguy cơ
tổn thương thận cấp (phần lớn có thể hồi phục sau khi giảm liều) hoặc tiến triển mạn
tính (thường không thể hồi phục). Ciclosporin gây tổn thương thận cấp là do thuốc làm
rối loạn huyết động dẫn đến gia tăng các yếu tố gây co mạch như endothelin và
thromboxan từ đó, kích hoạt hệ renin-angiotensin, giảm các yếu tố gây giãn mạch
(prostacyclin, prostaglandin E2 và nitric oxid), hình thành các gốc tự do và kích thích
dây thần kinh giao cảm tại thận. Kết quả là gây co động mạch thận cấp, làm giảm lưu
lượng máu đến thận, giảm tốc độ lọc cầu thận (GFR) dẫn đến tổn thương thận cấp.
Ngoài ra, ciclosporin cũng ảnh hưởng đến thành phần cơ bản thận như tổn thương hệ
mạch, teo ống và xơ hóa mô kẽ, tăng sinh cầu thận, xơ hóa nang thận cũng như cầu
thận) và các tổn thương mạn tính [69]. Thêm vào đó, Kennedy và cộng sự đã chứng
minh nồng độ ciclosporin lớn hơn 250 ng/ml có liên quan đến sự phát triển độc tính
trên thận [49].
Nói chung, ciclosporin là một thuốc có khoảng điều trị hẹp (nồng độ thuốc
trong máu để đạt được hiệu quả điều trị gần với nồng độ gây ra độc tính) [63]. Bệnh
ghép chống chủ có thể xảy ra nếu bệnh nhân sử dụng ciclosporin không đủ liều để đạt
được hiệu quả và ngược lại nếu sử dụng thuốc với liều quá cao có thể gây ra độc tính
8
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liên quan trực tiếp đến nồng độ thuốc do quá trình ức chế này có thể đảo ngược. Mặt

trên thận [43]. Vì vậy, việc giám sát điều trị thông qua nồng độ thuốc trong máu của
ciclosporin là vô cùng cần thiết trong thực hành lâm sàng.
Giám sát điều trị thông qua nồng độ thuốc trong máu của ciclosporin
(therapeutic drug monitoring – TDM)
Đối với một thuốc có biến thiên dược động học phức tạp, khoảng điều trị hẹp
Phương pháp TDM tối ưu phải là phương pháp đáng tin cậy, dễ áp dụng và cho phép
dự đoán tốt tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Tuy nhiều phương pháp giám sát đã
được đề xuất nhưng đến nay chưa có đồng thuận về phương án tốt nhất, đặc biệt là trên
bệnh nhân HSCT [86], [90].
Giám sát điều trị thông qua định lượng một nồng độ đơn lẻ
Nồng độ đáy Ctrough hay C0 thường được sử dụng để theo dõi điều trị do là một
marker đơn giản, phản ánh được độ thanh thải của ciclosporin. Chỉ số này là nồng độ
thuốc được lấy vào thời điểm ngay sau dùng thuốc hoặc 12 giờ sau khi dùng liều 2
lần/ngày [18], [21]. Martin và cộng sự ghi nhận rằng Ctrough thấp trên bệnh nhân HSCT
là một yếu tố dự báo cho nguy cơ GVHD [61]. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến chưa thống
nhất về ý nghĩa của giá trị này vì mối tương quan yếu với mức độ phơi nhiễm, vốn là
yếu tố được sử dụng để dự đoán hiệu quả chống thải ghép và độc tính trong các nghiên
cứu lâm sàng trên bệnh nhân ghép thận [59] và gan [33]. Điều này có thể được giải
thích do việc giám sát Ctrough không phản ánh được biến thiên trong giai đoạn hấp thu,
chuyển hóa ở ruột, thanh thải ở gan và quá trình phân bố cũng như sự tích lũy thuốc ở
mô [45].
Bên cạnh nồng độ đáy, một trong những nồng độ đơn lẻ được đề nghị là lấy
mẫu sau 2 giờ dùng thuốc (C2). Thí nghiệm in vitro đã chứng minh tác dụng ức chế
calcineurin đạt tối đa sau 2 giờ, nên C2 được coi là nồng độ đỉnh và có mối tương quan
tốt hơn với mức độ phơi nhiễm ciclosporin. Đồng thời, C2 cũng được chứng minh có
dự đoán tốt hơn về độc tính trên thận, nguy cơ thải ghép, đặc biệt trên nhóm bệnh nhân
cấy ghép nội tạng [12], [17], [19], [31], [53], nhưng khoảng giá trị nồng độ C2 thường
có dao động lớn [8], [66]. Đồng thời, nhiều nghiên cứu phản đối việc xem C2 là nồng
độ đỉnh do quá trình hấp thu của ciclosporin biến thiên rộng, khó dự đoán. Nồng độ
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như CSA, giám sát điều trị (therapeutic drug monitoring - TDM) là rất cần thiết.

đỉnh có thể đạt trước hoặc sau thời điểm 2 giờ, ngay cả với dạng bào chế nhũ tương [8]
[61].
Giám sát điều trị thông qua chiến lược lấy mẫu hạn chế và ước tính diện tích
dưới đường cong nồng độ - thời gian AUC
Các nghiên cứu trên bệnh nhân HSCT cho thấy giá trị AUC là yếu tố cho thấy
yếu tố dự báo tốt hơn cho các kết cục lâm sàng trên bệnh nhân, đặc biệt là độc tính trên
thận [46] [66]. Tuy nhiên, do việc xác định giá trị AUC toàn phần cần rất nhiều mẫu
nên nhiều nghiên cứu đã phát triển chiến lược lấy mẫu hạn chế, sử dụng số mẫu ít nhất
và mang lại mối tương quan cao nhất giữa nồng độ và mức độ phơi nhiễm [90]. Một
trong những chiến lược được sử dụng phổ biến nhất là lấy mẫu trong khoảng thời gian
4 giờ ngay sau khi sử dụng thuốc để ước tính giá trị AUC0-4h. Giá trị này thể hiện phần
đầu đường cong nồng độ - thời gian và có mối tương quan tốt nhất với AUC toàn phần
[98]. Do biến thiên dược động học chủ yếu xảy ra trong giai đoạn hấp thu, AUC0-4h
giúp đánh giá sự thay đổi nồng độ trong những giờ đầu tiên dùng để mô tả quá trình
hấp thu thuốc và thường được áp dụng trong các dạng nhũ tương cho khả năng hấp thu
tốt hơn.
Phương pháp mô hình hóa dược động học quần thể ciclosporin
Các phương pháp nghiên cứu dược động học áp dụng đối với ciclosporin
Phương pháp dược động học cá thể thường sử dụng hồi qui tuyến tính hoặc phi
tuyến tính để ước tính các thông số dược động học của từng đối tượng. Đây là phương
pháp đơn giản, thực hiện tính toán các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các
thông số dược động học của mỗi cá thể. Phương pháp này có rất nhiều hạn chế, đặc
biệt trên nhóm đối tượng bệnh nhân ghép. Hạn chế đầu tiên là phương pháp này yêu
cầu lấy một số lượng mẫu lớn trên một nhóm bệnh nhân có đặc điểm đồng nhất. Điều
này dẫn đến dữ liệu không đủ mạnh để kết luận có ý nghĩa thống kê trên quần thể bệnh
nhân ghép có nhiều yếu tố thay đổi như là quần thế bệnh nhân ghép tế bào gốc. Thứ
hai, phương pháp dược động học cá thể chỉ đánh giá một yếu tố tại một điểm mà
không tính đến khả năng đồng ảnh hưởng của các yếu tố khác. Thứ ba, phương pháp
này gặp khó khăn khi thực hiện mô hình hóa theo phương pháp phi tuyến tính, là dạng
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sự biến thiên mức độ phơi nhiễm CSA giữa các cá thể cũng như trên từng cá thể và là

phân thích điển hình hay gặp trên bệnh nhân ghép do sự thay đổi theo thời gian và biến
thiên lớn trên cùng một bệnh nhân và giữa các bệnh nhân.
Phương pháp dược động học quần thể đã được phát triển như một cách tiếp
cận khác nhằm khắc phục các hạn chế của phương pháp cá thể. Đầu tiên, phương pháp
này có thể được sử dụng để phân tích những dữ liệu không thể phân tích bằng cách sử
dụng phương pháp cá thể. Phương pháp dược động học quần thể tận dụng dữ liệu được
cá thể, chẳng hạn như dữ liệu được thu thập hồi cứu từ chương trình giám sát thuốc
điều trị. Đây là điểm phù hợp với ciclosporin do hầu hết bệnh nhân ghép tế bào gốc
phải nhập viện và luôn được giám sát nồng độ thuốc ciclosporin trong điều trị. Thông
số dược động học sẽ được ước tính cùng với mức biến thiên giữa các cá thể
(interindividual variability) và sai số dự đoán (residual variability). Do đó, với số
lượng lớn và không đồng nhất, dữ liệu thu được có thể được sử dụng để đại diện cho
những biến thiên trong quần thể. Thứ hai, phương pháp có tính linh hoạt hơn do có thể
lấy mẫu ở bất kỳ thời điểm nào trên bênh nhân và số lượng mẫu lấy trên mỗi bệnh
nhân có thể khác nhau. Thứ ba, yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa đến các thông số dược
động học có thể được đánh giá và tính đến trong mô hình xây dựng. Mô hình cuối
cùng được xây dụng có thể được sử dụng để cá thể hóa liều lượng trên từng bệnh nhân
với các yếu tố khác nhau. Cuối cùng, một lợi thế khác thông qua ước tính Bayes, đó là
việc kết hợp các nghiên cứu cổ điển trước đây làm thông số đầu vào cho phương pháp
dược động học quần thể giúp đưa ra kết quả đáng tin cậy hơn [48].
Phương pháp dược động học quần thể áp dụng phương pháp mô hình hóa
ảnh hưởng hỗn hợp phi tuyến tính (nonlinear mixed effects models – NLEM)
Mô hình ảnh hưởng hỗn hợp phi tuyến tính là mô hình trong đó các ảnh hưởng
cố định và/hoặc ngẫu nhiên xảy ra phi tuyến tính. Vì vậy, có hai loại thông số mô
hình: thông số ảnh hưởng cố định (fixed-effect parameters) và thông số ảnh hưởng
ngẫu nhiên (random-effect parameters) [42]. Thông số ảnh hưởng cố định (ký hiện là
THETA(Ѳ) đại diện cho các yếu tố cấu trúc lên mô hình như độ thanh thải hoặc thể
tích phân bố. THETA có giá trị cụ thể và như nhau đối với tất cả cá thể. Thông số ảnh
hưởng ngẫu nhiên (ký hiệu ETA, trung bình là 0, độ lệch chuẩn ω) mô tả ảnh hưởng ở
hai cấp độ. Cấp độ thông số L1 mô tả mức độ dao động giữa thông số giữa các cá thể
11
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thu thập thưa thớt từ một số lượng lớn đối tượng nhưng có rất ít điểm dữ liệu trên mỗi

(interindividual variability - IIV) hoặc mức độ dao động thông số theo thời gian trong
mỗi cá thể (interoccasion variability - IOV). Cấp độ nồng độ L2 mô tả mức độ khác
biệt trên một cá thể giữa giá trị nồng độ dự đoán và quan sát (residual variability –
RV) [29], [42].
Xây dựng mô hình dược động học quần thể là lần lượt xây dựng mô hình dược

❖ Mô hình cơ bản
Mô hình cơ bản bao gồm mô hình cấu trúc và mô hình thống kê. Trong đó, mô
hình cấu trúc được đặc trưng bởi số ngăn, số bậc và các thông số dược động học tương
ứng như độ thanh thải, thể tích phân bố. Mô hình thống kê giúp mô tả thông số ảnh
hưởng ngẫu nhiên bao gồm: dao động thông số giữa các cá thể, dao động thông số
trong mỗi cá thể theo thời gian, và sai số dự đoán của mô hình:
+ Về dao động thông số giữa các cá thể: Thông số từng cá thể i (Pi) là một hàm
của thông số quần thể (P) và thông số ảnh hưởng ngẫu nhiên (ηi), rút ra từ một phân
phối với giá trị trung bình bằng 0 và phương sai ω2. Biểu thức mô tả dao động giữa các
cá thể thường có hai dạng hàm số cộng (Pi = P + ηi) hoặc hàm số mũ (Pi = P*exp(ηi))
+ Về dao động thông số trong mỗi cá thể theo thời gian: Sự dao động này sẽ
được mô tả tích hợp vào mô hình, biểu thức của thông số P của cá thể i, tại thời điểm k
có thể được biểu diễn như sau: Pik = Ppop + ղi + ik; trong đó  là biến đặc trưng cho
dao động thông số của cá thể theo thời gian [67] .
+ Về sai số dự đoán của mô hình: Trong Monolix các hàm mô tả sai số dự đoán
phân bố chuẩn gồm có:
-

Biểu thức cộng Cobs = Cpred + aɛ

-

Biểu thức tỷ lệ Cobs = Cpred + (b*Cpred) ɛ

-

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1 Cobs = Cpred + (b*𝐶𝑝𝑟𝑒𝑑 𝑐 + a) ɛ

-

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2 Cobs = Cpred + √𝑎2 + (𝑏 ∗ 𝐶𝑝𝑟𝑒𝑑 𝑐 )2 ɛ
Trong đó Cobs là giá trị nồng độ quan sát, C pred là giá trị nồng độ dự đoán; a, b,

c là các thông số sai số dự đoán của mô hình.
❖ Mô hình có các yếu tố dự đoán
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động học cơ bản và mô hình có yếu tố dự đoán.

Yếu tố dự đoán là bất cứ yếu tố cụ thể nào có ảnh hưởng đến dược động học
của thuốc. Nên cân nhắc đưa vào mô hình các yếu tố giúp mô hình ước tính chính xác
hơn các thông số dược động học. Yếu tố dự đoán bao gồm 2 loại yếu tố nội và yếu tố
ngoại. Yếu tố nội là yếu tố không thay đổi trong thời gian ngắn (tuổi, giới tính, chiều
cao, cân năng, chủng tộc, ...) còn yếu tố ngoại có thể thay đổi nhiều lần trong suốt thời
gian nghiên cứu (liều, thuốc dùng kèm, ...).

tương quan giữa các yếu tố lớn hơn 0,5, sẽ làm tăng sai số và độ lệch chuẩn khi ước
tính các thông số mô hình. Nếu có hai yếu tố tương quan với nhau, người phân tích có
thể biến đổi thành một yếu tố tổng hợp, chẳng hạn như chuyển đổi chiều cao và cân
nặng thành diện tích bề mặt cơ thể, hoặc lựa chọn chỉ sử dụng yếu tố có giá trị dự đoán
cao hơn trong mô hình và loại bỏ yếu tố còn lại. Để đánh giá yếu tố dự đoán có ý
nghĩa, ngoài các trị số -2LL, thì giá trị độ co ngót dữ liệu (shrinkage) thể hiện độ thu
hẹp của các thông số cá thể so với thông số quần thể cũng có giá trị dự đoán. Độ co
𝑆𝐸

ngót được tính bằng công thức shrinkage = 1 -

ɷ

(SE: độ lệch chuẩn của thông số cá

thể ꞷ: thông số quần thể ). Độ co ngót cao (từ 20 -30% trở lên) chỉ ra yếu tố dự đoán
có thể không ảnh hưởng đến thông số dự đoán cá thể [67]
Căn cứ lựa chọn và thẩm định lại mô hình dược động học quần thể
❖ Căn cứ lựa chọn mô hình
Phương pháp lựa chọn mô hình dựa trên việc giảm giá trị hàm mục tiêu (OFV)
thường sử dụng thuật toán maximum likelihood (tạm dịch là tối đa hóa xác suất). Giá
trị likelihood thường rất lớn nên thường được log hóa thành giá trị -2LL (-2log
likelihood) để thuận tiện. Đây là một trị số đơn lẻ nhưng giúp tóm tắt một cách tổng
thể và chặt chẽ khả năng dự đoán mô hình (một tập hợp các giá trị nồng độ dự đoán)
so với dữ liệu nồng độ quan sát. Do đó, thông số này là thông số cơ bản được sử dụng
để lựa chọn mô hình. Khi -2LL càng thấp thì “likelihood” càng cao, mô hình khớp dữ
liệu càng tốt và có tính dự đoán tốt.
Bên cạnh chỉ số -2LL, hai chỉ số thống kê khác là AIC (Akaike information
criterion) và BIC (Bayesian information criterion) cũng được sử dụng trong mô hình
dược động học. Hai chỉ số AIC và BIC được tính từ chỉ số -2LL theo công thức [67]:
AIC = -2LL + 2*p; BIC = -2LL + p*ln(n) (Trong đó p: số thông số trong mô hình, n:
13

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

Khi xây dựng mô hình cần xem xét đến tính cộng tuyến giữa các yếu tố, mối

số quan sát). Từ công thức tính toán có thể thấy AIC và BIC đã tính toán thêm số
thông số trong mô hình. Vì vậy, hai thông số này thích hợp để so sánh hai mô hình có
số thông số khác nhau (mô hình không lồng nhau) trong quá trình xây dựng mô hình
cơ bản. Chỉ số AIC không xem xét đến số quan sát hay cỡ mẫu nên thường áp dụng
trong các trường hợp cỡ mẫu lớn. Trong khi đó, nếu dữ liệu ít và hạn chế, chỉ số BIC
sẽ phù hợp trong lựa chọn mô hình cơ bản. Tuy nhiên trị số -2LL thường được sử dụng
so sánh với nhau giống nhau ở mô hình cấu trúc (số ngăn, số bậc) và khác nhau ở các
yếu tố dự đoán giải thích cho dao động giữa các thông số [67].
❖ Các phương pháp thẩm định mô hình
Thẩm định mô hình là đánh giá tính dự đoán của mô hình bao gồm đánh giá mô
hình và các thông số ước tính. Các phương pháp chính để thẩm định mô hình: thẩm
định nội cơ bản, thẩm định nội nâng cao và thẩm định ngoại [42], [94], [67] với cách
đánh giá cụ thể như sau:
Thẩm định nội cơ bản:
+ Đánh giá mức độ phù hợp trong biểu đồ giữa nồng độ quan sát và nồng độ dự
đoán bởi thông số quần thể, nồng độ dự đoán bởi thông số cá thể.
+ Sai số dự đoán biểu diễn sai số dự đoán bởi thông số quần thể có trọng số
(PWRES), sai số dự đoán bởi thông số cá thể có trọng số theo thời gian (IWRES) và
theo nồng độ dự đoán.
+ Phương pháp bootstrap hay còn gọi là phương pháp tái lấy mẫu có thể xác
định được khoảng tin cậy cho mô hình dự đoán
+ Thẩm định qua biểu đồ NDPE biểu diễn phân bố thực và phân bố theo lý
thuyết dựa trên dữ liệu mô phỏng của của sai số có hiệu chỉnh.
Thẩm định nội nâng cao:
+ VPC (visual predictive checks): So sánh nồng độ quan sát và các khoảng
phân vị (thường là 95%) của nồng độ dự đoán từ quần thể bệnh nhân mô phỏng.
+ NPC (numerical predictive checks): so sánh tỷ lệ (nồng độ đỉnh, nồng độ
đáy) của các nồng độ quan sát và tỷ lệ theo lý thuyết thu được từ mô phỏng.
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hơn trong đánh giá các mô hình lồng nhau (nested model), trong đó hai mô hình được

Thẩm định ngoại: thẩm định sử dụng dữ liệu của một nghiên cứu khác có đặc
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điểm tương tự hoặc từ một bộ dữ liệu được tách ra từ dữ liệu gốc cùng nghiên cứu.

15

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tổng quan hệ thống các nghiên cứu dược động học quần thể của ciclosporin
trên nhóm bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài
Đối tượng nghiên cứu
Nguồn dữ liệu: tiến hành tìm kiếm trong cơ sở Pubmed và Embase bao gồm các

❖

Tiêu chuẩn lựa chọn:

-

Nghiên cứu dược động học áp dụng phương pháp dược động học quần thể.

-

Ngôn ngữ: Tiếng Anh.

-

Đối tượng: Bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài.

-

Bài báo có sẵn bản toàn văn.
❖

Tiêu chuẩn loại trừ:

-

Đối tượng: nghiên cứu chỉ gồm bệnh nhân nhỏ hơn 18 tuổi.

-

Nghiên cứu in vitro, in vivo, ex vivo.
Phương pháp nghiên cứu
❖
Sử

Chiến lược tìm kiếm
dụng

từ

khóa

“population”,

“pharmacokinetics”,

“ciclosporin”,

“Hematopoietic stem cell transplantation” chúng tôi tìm được các từ đồng nghĩa trình
bày trong bảng 2.1.
Bảng 2.1. Các từ khóa tìm kiếm trong tổng quan hệ thống
Từ khóa

Từ khóa tương tự

Population

Population, NONMEM, Bayesian, nonlinear mixed effects
model.

Pharmacokinetics

Pharmacokinetics, kinetics, kinetic, pharmacokinetic, drug
kinetics, drug kinetic, kinetic drug, kinetics drug.

Ciclosporin

Ciclosporine, ciclosporine, ciclosporin, ciclosporine A,
ciclosporine A, ciclosporin A, ciclosporin A, neoral,
sandimmun,
sandimmune,
Sandoz
ciclosporine,
Apociclosporine, Gengraf.

Hematopoietic
stem cell
transplantation

Bone marrow transplantation, peripheral blood stem cell
transplation, blood cell transplantation, high dose therapy with
stem cell rescue, peripheral blood stem cell transplanation.
16
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dữ liệu đến tháng 3/2019 để thu thập các nghiên cứu phù hợp.

Các từ đồng nghĩa được nối với nhau bằng toán tử OR và các cụm từ đồng
nghĩa của bốn từ khóa được nối với nhau bằng toán tử AND. Cú pháp cuối cùng được
đưa lên ô tìm kiếm của Pubmed và Embase. Chức năng giới hạn ngôn ngữ sau đó được
sử dụng để loại trừ loại trừ những bài báo không phải bằng tiếng anh. Tiếp theo, các
bài báo sẽ được đưa vào phần mềm Endnote để loại trừ các bài báo trùng lặp.
Bổ sung thêm từ khóa và bài báo

Các từ khóa trên sau đó sẽ được bổ sung sau khi đọc bản toàn văn. Các bước
tìm kiếm được lặp lại nhằm tối đa hóa các bài báo thuộc chủ đề nghiên cứu.
❖

Chiến lược lựa chọn bài báo

Quá trình lựa chọn nghiên cứu sẽ được thực hiện bởi hai thành viên trong nhóm
nghiên cứu, mỗi thành viên sẽ làm việc một cách độc lập trong suốt quá trình, kết quả
thu được nếu xảy ra bất đồng sẽ tham khảo ý kiến của người thứ ba để đưa ra quyết
định. Các bài báo thu được được rà soát theo tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ
theo thứ tự tiêu đề, bản tóm tắt và bản toàn văn.
❖
-

Chiết xuất dữ liệu

Đặc điểm đối tượng: đặc điểm bệnh nhân (tuổi, giới tính, cân nặng, đặc điểm

các yếu tố dự đoán); đặc điểm dùng thuốc (đường dùng, chế độ liều, khoảng nồng độ
đáy để hiệu chỉnh liều).
-

Phương pháp nghiên cứu: phương pháp lấy mẫu (loại mẫu lấy, các thời điểm

lấy mẫu, số lượng mẫu, phương pháp định lượng, phương pháp phân tích số liệu (phần
mềm sử dụng); các yếu tố dự đoán đưa vào phân tích; các căn cứ lựa chọn yếu tố dự
đoán; các phương pháp thẩm định mô hình.
-

Các kết quả nghiên cứu:
+ Mô hình dược động học cơ bản:
• Mô hình cấu trúc: số ngăn của mô hình, thông số thể hiện quá trình
hấp thu và dịch chuyển thuốc trong cơ thể.
• Mô hình thống kê: Biến thiên cá thể của các thông số dược động học,
mô hình mô tả sai số dự đoán.
+ Mô hình có các yếu tố dự đoán (các yếu tố dự đoán có ý nghĩa, phương trình
cuối cùng mô tả mối liên quan yếu tố dự đoán – các thông số dược động học).
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❖

Xây dựng mô hình dược động học quần thể của ciclosporin trên các bệnh
nhân ghép tế bào gốc đồng loài tại VHHTMTW
Đối tượng nghiên cứu
Bệnh nhân được tiến hành ghép tế bào gốc đồng loài được chỉ định ciclosporin
trong phác đồ dự phòng ghép chống chủ trong thời gian từ tháng 1/9/2018 đến
Truyền máu Trung ương.
❖ Tiêu chuẩn lựa chọn:
-

Bệnh nhân được tiến hành ghép tế bào gốc đồng loài đang được điều trị (nội trú

và ngoại trú) tại khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
-

Có sử dụng ciclosporin trong phác đồ dự phòng ghép chống chủ trong thời gian

kể từ tháng 1/9/2018 đến tháng 30/4/2019.
❖ Tiêu chuẩn loại trừ:
-

Bệnh nhân nhỏ hơn 18 tuổi.

-

Bệnh nhân tiên lượng nặng, hôn mê sâu trước ghép.

❖ Cách sử dụng ciclosporin trong mẫu nghiên cứu
Các dạng thuốc ciclosporin đang được sử dụng tại khoa Ghép tế bào gốc, Viện
Huyết học - Truyền máu Trung ương bao gồm:
-

Sandimmun 50mg/mL: dung dịch đậm đặc để pha truyền, nhà sản xuất:

Novartis Pharma Services AG, số đăng ký: VN-4804-00
-

Sandimmun Neoral 100mg/ml: dung dịch uống, nhà sản xuất: Novartis Pharma

Services AG, số đăng ký: VN-21154-18.
Bệnh nhân được truyền tĩnh mạch ciclosporin từ ngày thứ tư trước khi ghép,
liều dùng ciclosporin cho bệnh nhân được quyết định bởi bác sĩ điều trị. Thuốc được
pha trong 500mL NaCl 0,9%, truyền tĩnh mạch 2 lần/ngày. Bệnh nhân được chuyển
sang dạng uống khi tình trạng lâm sàng đã ổn định. Tại khoa Ghép tế bào gốc, liều của
ciclosporin được hiệu chỉnh nhằm duy trì nồng độ thuốc trong máu theo kinh nghiệm
của bác sĩ lâm sàng đối với từng thể bệnh và việc giám sát Ctrough trên bệnh nhân.
Quy trình nghiên cứu
18
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30/4/2019, điều trị nội trú và ngoại trú tại khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học -

❖ Quy trình thu thập số liệu
-

Danh sách bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài đang sử dụng ciclosporin sau

ghép được trích xuất từ nguồn dữ liệu theo dõi bệnh nhân của khoa Ghép tế bào gốc,
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giai đoạn từ tháng 1/9/2018 đến tháng
30/4/2019.
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập các bệnh nhân thỏa mãn các tiêu chuẩn

nghiên cứu theo phiếu “Mẫu thu thập thông tin bệnh nhân” (phụ lục 1).
Đối với bệnh nhân sử dụng CSA đường truyền:
-

Thời gian theo dõi đối với từng bệnh nhân: 2 tháng tính từ ngày nhập khoa

Ghép tế bào gốc hoặc đến khi một trong các trường hợp sau xảy ra: bệnh nhân chuyển
sang dạng uống, đổi thuộc hoặc tử vong, tùy theo thời điểm nào xảy ra trước.
-

Dữ liệu về theo dõi giám sát nồng độ đáy của CSA trong máu của bệnh nhân

được thu thập trong suốt thời gian theo dõi. Các thông tin về yếu tố dự đoán thu thập
tương ứng với mỗi giá trị nồng độ đáy: liều dùng, đường dùng, ngày sau ghép, SCr,
AST, ALT, bilirubin toàn phần, bilirubin trực tiếp, hematocrit, số lượng hồng cầu,
hemoglobin, albumin. Nếu không có dữ liệu của cùng ngày định lượng, lấy dữ liệu
tương ứng của ngày gần nhất trước đó. Thông tin về thuốc dùng kèm ảnh hưởng đến
nồng độ của CSA được ghi nhận trong vòng 2 tuần so thời gian định lượng.
Đối với bênh nhân sử dụng đường uống:
-

Dữ liệu về các đặc điểm của bệnh nhân được thu thập tại thời điểm ngay trước

khi lấy mẫu.
-

Dữ liệu về các yếu tố dự đoán thu thập tương tự như đường truyền
Quy trình thu thập số liệu được tóm tắt trong hình 2.1, trong đó bao gồm việc

thu thập các thông tin về nhân khẩu học, chỉ số xét nghiệm lâm sàng, đặc điểm sử
dụng ciclosporin.
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-

❖ Quy trình lấy mẫu:
Chương trình lấy mẫu một điểm: Bệnh nhân được lấy mẫu định lượng nồng độ
mỗi tuần trước khi sử dụng thuốc (C0).
Chương trình lấy mẫu 3 điểm:
Được thực hiện sau khi đảm bảo bệnh nhân đã đạt trạng thái cân bằng:
-

Với đường truyền tĩnh mạch: ngay trước khi truyền (C0); 30 phút (C4,5); 4 giờ

(C8) sau khi truyền xong.
-

Với đường uống: ngay trước khi uống (C0); sau 2 giờ (C2); sau 4 giờ (C4).
❖ Quy trình định lượng

-

Lấy mẫu và xử lý: Mẫu máu toàn phần được chống đông bằng EDTA và gửi

đến lên khoa Hóa sinh – Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương. Mẫu bệnh phẩm
được làm định lượng trong vòng 1 ngày sau khi lấy mẫu.
20
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Hình 2.1. Sơ đồ quy trình thu thập số liệu

-

Định lượng ciclosporin: Sử dụng phương pháp xét nghiệm CEDIA Ciclosporine

PLUS với kĩ thuật DNA tái tổ hợp, dựa trên enzym β-galactosidase của vi khuẩn (đã
được chuyển thành 2 mảnh bất hoạt bằng kỹ thuật di truyền). Trong quá trình định
lượng, sự thay đổi màu của chất nền do bị phân tách bởi enzym được đo bằng phương
pháp quang hóa trên hệ máy Hitachi 911, 912 và 917 với các chất chuẩn CEDIA
Ciclosporine PLUS Kit Calibrator của hãng Thermo Scientific, Mỹ. Giới hạn của

❖ Quy trình xử lý số liệu và xây dựng mô hình dược động học quần thể
Mô hình dược động học quần thể được xây dựng và thẩm định bằng phần mềm
MONOLIXSuite2018R1 dựa trên phương pháp mô hình hóa ảnh hưởng hỗn hợp phi
tuyến tính. Các thống kê mô tả và phân tích tương quan được thực hiện bằng phần
mềm Rstudio 3.5.3.
Bước 1: Xây dựng mô hình dược động học cơ bản
Quy trình xây dựng mô hình cơ bản được tóm tắt trong hình 2.2

Hình 2.2. Sơ đồ xây dựng mô hình dược động học cơ bản
-

Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình dược động học cơ bản bao gồm mô hình mô tả sai

số dự đoán và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên: Mô hình có AIC, BIC [67], [101].
-

Sử dụng test Shapiro –Wilk nhằm kiểm tra phương trình biểu diễn dao động
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phương pháp định lượng là 50 ng/mL - 2000 ng/mL.

của các thông số giữa các cá thể: nếu trị số p > 0,05 thì thông số phân bố log chuẩn,
biểu diễn dưới dạng hàm mũ.
Bước 2: Xây dựng mô hình dược động học có các yếu tố dự đoán: áp dụng
phương pháp Stepwise forward và backward
Dựa trên việc tổng quan tài liệu, các yếu tố dự đoán được lựa chọn đưa vào

-

Đặc điểm bệnh nhân: Tuổi, cân nặng, giới tính, diện tích bề mặt cơ thể, chỉ định

ghép, nguồn ghép, hòa hợp HLA.
-

Chỉ số cận lâm sàng: Albumin, bilirubin toàn phần, bilirubin trực tiếp, AST,

ALT, hematocrit, số lượng hồng cầu, hemoglobin, creatinin.
-

Đặc điểm dùng thuốc: thuốc dùng kèm (bao gồm posaconazol, fluconazol và

các glucocorticoid).
-

Ngày dùng thuốc kể từ khi ghép (số ngày sau ghép) : dựa vào nghiên cứu dược

động học quần thể trước, yếu tố số ngày sau ghép được phân loại theo các mức 0 - 7
ngày, 8 - 14 ngày, 15 – 21 ngày và sau 21 ngày [41].
Bước 2.1: Thăm dò yếu tố dự đoán
-

Dựa trên mức giảm hàm mục tiêu (OFV) trong đó, sử dụng kiểm định

likelihood ratio tính toán giá trị -2LL để khảo sát từng yếu tố dự đoán được đưa vào
phân tích. Các yếu tố dự đoán làm giảm -2LL tối thiểu 3,84 đơn vị với p < 0,05 sẽ
được tiếp tục đưa vào phân tích trong mô hình [94].
-

Thăm dò tính cộng tuyến: i) giữa các yếu tố dự đoán là biến liên tục: sử dụng hệ

số tương quan R2 trong đó tương quan được coi là nhỏ nếu R2 = 0,1 – 0,29; trung bình
nếu R2 = 0,30 – 0,49 và lớn nếu R2 = 0,50 – 1,0 [73]; ii) giữa yếu tố dự đoán liên tục
với yếu tố phân hạng: sử dụng test so sánh các nhóm và trị số p. Trị số p < 0,05 thể
hiện 2 yếu tố khác biệt có ý nghĩa thống kê.
-

Kiểm tra yếu tố dự đoán thông qua độ co ngót dữ liệu (shrinkage): Độ co ngót

cao (từ 20 -30% trở lên) yếu tố đó được coi không ảnh hưởng đến thông số dự đoán cá
thể.
Bước 2.2: Đưa yếu tố dự đoán vào mô hình (Forward Stepwise)
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phân tích bao gồm:

Từ kết quả ở bước 2.1, các yếu tố dự đoán được lần lượt đưa vào mô hình. Tiếp
tục sử dụng test likelihood ratio để kiểm tra cho tới khi không có yếu tố dự đoán nào
làm giảm trị số -2LL hơn 3,84 đơn vị [42], [94]. Các yếu tố dự đoán có cộng tuyến ở
mức độ lớn được lựa chọn không đưa vào mô hình.
Bước 2.3: Loại yếu tố dự đoán ra khỏi mô hình (Backward Stepwise)

nào làm -2LL tăng tối thiểu 6,635 đơn vị, tương ứng p < 0,01 khi bị rút ra khỏi mô
hình sẽ được giữ lại [42], [94].
Bước 2.4: Thăm dò tương quan giữa các yếu tố dự đoán và các thông số
Thăm dò tương quan giữa các yếu tố dự đoán và các thông số thông qua biểu đồ
boxplot (với yếu tố dự đoán là biến phân loại) và biểu đồ scatter (với yếu tố dự đoán là
biến liên tục).
Mô hình dược động học cuối cùng bằng các thông số ảnh hưởng cố định (bao
gồm các thông số quần thể như thể tích phân bố, độ thanh thải, sai số chuẩn và sai số
chuẩn tương đối của các thông số này), các thông số ảnh hưởng ngẫu nhiên (biến thiên
giữa các cá thể IIV, biến thiên theo thời gian mỗi cá thể IOV, sai số chuẩn và sai số
chuẩn tương đối khi ước tính mức dao động) và sai số dự đoán của mô hình.
Bước 3: Thẩm định lại mô hình dược động học quần thể cuối cùng
-

Thẩm định qua biểu đồ GOF: Biểu đồ biểu diễn mối tương quan giữa nồng độ

quan sát và nồng độ dự đoán bởi thông số quần thể, nồng độ dự đoán bởi thông số cá
thể và biểu đồ PWRES, IWRES.
-

Thẩm định qua biểu đồ NDPE.

-

Thẩm định biểu đồ VPC.
Bước 4: Phân tích tương quan tuyến tính giữa thông số AUC và nồng độ đáy
Giá trị diện tích đường cong nồng độ - thời gian AUC được ước tính bằng cách

sử dụng phương pháp hình thang. Giá trị AUC được ước tính với 3 giá trị nồng độ của
đường truyền tĩnh mạch và đường uống lần lượt là AUC0-8h và AUC0-4h sẽ được phân
tích tương quan tuyến tính với giá trị nồng độ đáy đo cùng ngày.
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Lần lượt rút yếu tố dự đoán theo thứ tự ngược lại trong bước forward. Yếu tố

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Tổng quan hệ thống các nghiên cứu dược động học quần thể ciclosporin trên
nhóm bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài
Quy trình lựa chọn và loại trừ các nghiên cứu
Kết quả quy trình tìm kiếm, lựa chọn và loại trừ các nghiên cứu được tóm

Hình 3.1.Tóm tắt quy trình lựa chọn và loại trừ các nghiên cứu
Sau khi sử dụng công cụ tìm kiếm hai cơ sở dữ liệu (CSDL), nhóm nghiên cứu
thu được 23 bài báo từ Pudmed và 32 bài báo từ Embase. Trên CSDL Pudmed, có 3
bài báo bị loại trừ do không phải là tiếng Anh. Trên CSDL Embase, có 3 bài báo bị
loại trừ do không phải tiếng Anh. Sau khi nhập vào phần mềm Endnote để loại trừ đi
các bài báo trùng lặp, có 34 bài báo được lựa chọn. Quá trình rà soát từ tiêu đề, bản
tóm tắt đến bản toàn văn theo các tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ, nhóm nghiên cứu đã
chọn được 9 bài báo để đưa vào tổng quan hệ thống.
Đối tượng nghiên cứu và đặc điểm sử dụng ciclosporin trong các nghiên cứu
Đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm dùng thuốc trong 9 nghiên cứu trên bệnh nhân
ghép tế bào gốc đồng loài được trình bày tóm tắt trong bảng 3.1.
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tắt trong hình 3.1 dưới đây

Bảng 3.1. Đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm dùng thuốc
Liều dùng ban đầu (mg/kg/ngày)
Tác giả, năm

Tuổi (năm)

Cân nặng (kg)

Truyền ngắt
quãng (thời
gian truyền)

Truyền liên tục
trong 24 giờ

Tiêm
tĩnh
mạch

Uống

Liều gấp
2-3 lần liều
tĩnh mạch

Phạm vi
Ctrough để
hiệu chỉnh
liều (µg//l)

1

Jacobson P.A, 2003
[41]

69
(53%)

40
[19-60]

77
[47–156]

5 hoặc 7,5
(2 giờ)

5–7,5

-

2

Abraham J. W, 2011 [5]

20
(65%)

54
[37-66]

84
[53-110]

5 (3 giờ)

-

-

5

200 - 400

3

Zhou H, 2011 [105]

73
(70%)

30,32
[16-51]

59,44
[34-88]

-

-

3,50 ±
1,64

NR

4

Eljebari H, 2012 [24]

30
(60%)

26
[7,5-50]

54
[17,4-96,5]

-

-

-

NR

5

Zhou Y, 2013 [106]

58

27,33 ±
13,25

56,76
[19-106]

2 - 3 (2
giờ)

5–6

-

1–2

150 - 250

6

Woillard J.B, 2014 [98]

40
(63%)

59
[24-67]

71
[47-101]

-

-

-

6

4300b

7

Ling X,
2014 [57]

117
(56%)

35 ± 9

63 ± 10

-

2–3

-

NR

NR

8

Myeong G.K, 2015 [68]

34
(56%)

36
[18-62]

9

Abdel-Hameed I.M,
2016 [4]

207
(67%)

20,32± 14,869

1,92 ±
0,51 (NR)

215 [80400]a

-

61,0 ± 10,6

-

50,123 ±
30,96

3 (2 giờ)

230 [145-400]a
-

-

300
[150700]a
5

200 - 400

150 - 400

150 - 300

Chú thích: trình bày dưới dạng dạng trung bình ± SD hoặc trung vị [min – max]; atổng liều mg; b tính theo AUC; N: Số lượng bệnh nhân nghiên
cứu; NR: Không có thông tin; –: Không áp dụng
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TT

N(%
nam)

Cỡ mẫu giữa các nghiên cứu biến thiên trong khoảng rộng, phần lớn các
nghiên cứu có số lượng nhỏ hơn 80 bệnh nhân (6 nghiên cứu). Tất cả các nghiên
cứu đều thực hiện trên đối tượng người lớn, trong đó có 3 nghiên cứu trên cả
người lớn và trẻ em [4], [24], [105]. Chế độ liều, đường dùng trong các nghiên cứu
mạch ngắt quãng với thời gian truyền dao động khác nhau, 4 nghiên cứu truyền
liên tục trong 24 giờ và chỉ có duy nhất một nghiên cứu có sử dụng đường tiêm
tĩnh mạch. Về đường uống, 8 trong số 9 nghiên cứu bệnh nhân bắt đầu sử dụng
đường uống sau một khoảng thời gian dùng đường tĩnh mạch và 1 nghiên cứu
bệnh nhân được bắt đầu đường uống ngay từ đầu [98]. Hầu hết chế độ liều của
bệnh nhân 2 lần mỗi ngày, ngoại trừ nghiên cứu của Jacobson có sử dụng chế độ 3
lần mỗi ngày với liều 7,5 mg/kg/ngày [41]. Để hiệu chỉnh liều ciclosporin cho
bệnh nhân, đa phần các nghiên cứu đều sử dụng nồng độ đáy với các khoảng nồng
độ khác nhau biến thiên từ 150 đến 400 µg/l. Nghiên cứu duy nhất sử dụng giá trị
AUC từ 0 đến 12 giờ để hiệu chỉnh liều là nghiên cứu của Woillard và cộng sự,
với giá trị AUC đích là 4300 µg/l [98].
Đặc điểm phương pháp nghiên cứu
Bảng 3.2 và bảng 3.3 tóm tắt về đặc điểm phương pháp lấy mẫu, định
lượng và phương pháp xây dựng mô hình dược động học quần thể.
❖

Phương pháp lấy mẫu

8 trong số 9 nghiên cứu đều sử dụng máu toàn phần để định lượng nồng độ
ciclosporin, ngoại trừ nghiên cứu của Ling và cộng sự là chúng tôi không tìm thấy
thông tin [57]. 2 trong số 9 nghiên cứu lấy ở cả liều đầu và thời điểm nồng độ
ciclosporin đạt cân bằng [24], [105], 7 nghiên cứu còn lại chỉ lấy tại thời điểm cân
bằng. Thời điểm nồng độ ciclosporin đạt cân bằng được xác định trong các nghiên
cứu là: ít nhất 60 giờ ( 4t1/2, t1/2 = 8-15 giờ) [41] hoặc ít nhất sau 4-5 t1/2 (t1/2 = 4,43
giờ) [4], [68]. Đa phần các nghiên cứu kết hợp mục tiêu phát triển chiến lược lấy
mẫu hạn chế trong giám sát sử dụng thuốc trong điều trị đều thực hiện phương
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rất đa dạng. Về đường dùng tĩnh mạch, 5 nghiên cứu sử dụng đường truyền tĩnh

pháp lấy mẫu dày đặc (lấy nhiều điểm trong 1 ngày) [5], [24], [68], [98]. Các
nghiên cứu còn lại thực hiện lấy mẫu thưa thớt (lấy 1-2 điểm trong 1 ngày) [4],
[41], [57], [105].
❖

Phương pháp định lượng

quang phân cực FPIA là phương pháp hay được sử dụng nhất (4/9 nghiên cứu) [5],
[24], [105], [106], 2 nghiên cứu sử dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
khối phổ LC-MS/MS [68], [98], 1 nghiên cứu sử dụng phương pháp sắc ký lỏng
hiệu năng cao với detector UV [41], 1 nghiên cứu sử dụng phương pháp enzym
miễn dịch vô tính CEDIA [57], 1 nghiên cứu sử dụng phương pháp miễn dịch đa
enzym EMIT [4].
❖

Phần mềm xử lý số liệu

Phần mềm phân tích dược động học quần thể được sử dụng chủ yếu trong
các nghiên cứu là NONMEM (7 nghiên cứu); 1 nghiên cứu kết hợp 3 phần mềm
ITS, Pmetrics và NONMEM [98]; 1 nghiên cứu sử dụng phần mềm Monolix [4].
❖

Phương pháp phân tích dược động học quần thể

Trong các nghiên cứu, các yếu tố dự đoán được được vào phân tích gồm có:
đặc điểm bệnh nhân (tuổi, chiều cao, cân nặng, chiều cao, diện tích bề mặt cơ thể,
giới tính, chẩn đoán chính, liều truyền tế bào gốc, liều diệt tủy), chỉ số xét nghiệm
cận lâm sàng (creatinin, bilirubin, albumin, ALT, AST, ALP, BUN, GGT, HDL,
LDL, protein toàn phần, hematocrit, hemoglobin, số lượng hồng cầu, số lượng
bạch cầu, số lượng tiểu cầu), đặc điểm dùng thuốc (ngày dùng thuốc so với ngày
ghép, sử dụng kèm các thuốc làm ức chế enzym chuyển hóa ciclosorin, thuốc cảm
ứng enzym – IND), đặc điểm di truyền (hệ enzym chuyển hóa). Để đánh giá các
yếu tố có ý nghĩa, chỉ 5 nghiên cứu sử dụng phương pháp stepwise backward và
forward với các tiêu chí khác nhau để đánh giá yếu tố có ý nghĩa, các nghiên cứu
còn lại chỉ sử dụng bước forward [4], [24], [68], [98]. Trong đó, nghiên cứu của
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Trong số các phương pháp định lượng, phương pháp miễn dịch huỳnh

Abdel-Hameed và cộng sự đánh giá thêm độ giảm %RSE và độ co ngót (Δη
Shrinkage) [4].
Hai phương pháp chính được sử dụng để thẩm định mô hình trong các
nghiên cứu là thẩm định nội và thẩm định ngoại. 8 trong số 9 nghiên cứu sử dụng
cứu sử dụng phương pháp thẩm định ngoại. Trong đó, phương pháp thẩm định nội
cơ bản thông qua đánh giá tính khớp mô hình GOF là phổ biến nhất (7 nghiên
cứu). Bên cạnh đó, các phương pháp thẩm định nội nâng cao cũng được các
nghiên cứu sử dụng: 3 nghiên cứu thẩm định nội nâng cao thông qua phương pháp
VPC [68], [98], [106] và 2 nghiên cứu thẩm định qua biểu đồ NDPE [4], [24], 5
nghiên cứu sử dụng phương pháp tái lấy mẫu bootstrap [57], [68], [98], [105],
[106]. Về phương pháp thẩm định ngoại, 3 nghiên cứu thẩm định bằng cách sử
dụng một dữ liệu có đặc điểm tương tự để thẩm định lại [4], [24], [98].
Kết quả xây dựng mô hình dược động học quần thể
❖ Mô hình dược động học cơ bản
Mô hình cấu trúc:
Các nghiên cứu trong tổng quan hệ thống đều sử dụng cả hai loại mô hình 1
ngăn và hai ngăn để mô tả mô hình, trong đó có 6 nghiên cứu sử dụng mô hình 1
ngăn, 3 nghiên cứu sử dụng mô hình 2 ngăn. Để mô tả pha hấp thu, hầu hết các
nghiên cứu đều sử dụng biểu thức hấp thu bậc 1 (6 nghiên cứu), 2 nghiên cứu sử
dụng hấp thu gamma (phân bố Erlang) với nhiều ngăn chuyển tiếp [24], [68] và 1
nghiên cứu không rõ thông tin. Quá trình thải trừ bậc 1 được ghi nhận trong 8
nghiên cứu và 1 nghiên cứu không rõ thông tin. Bảng 3.4 tóm tắt kết quả mô hình
dược động học cơ bản.
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phương pháp thẩm định nội (1 nghiên cứu không rõ thông tin), chỉ có 3 nghiên

Bảng 3.2. Đặc điểm phương pháp lấy mẫu và định lượng

1

Tác giả, năm

Jacobson
P.A, 2003 [41]
Abraham J.

2

W, 2011 [5]

Thời

mẫu

điểm

Máu
TP

1

Máu
TP

1

Thời điểm lấy mẫu
Đường truyền

Đường uống

Ngay trước khi dùng liều tiếp theo
Trước; sau 0,25; 0,5; 1; 1,5;
2,5; 4; 4,5; 6,5; 9; 10; 12 giờ sau
khi bắt đầu truyền

Trước; sau 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2,5;
4; 2,5; 4,5; 6,5; 9; 10; 12 giờ sau khi
uống

Tổng số

Phương pháp định

mẫu

lượng

Loại
nghiên
cứu

740

HPLC

PPK

435

FPIA

PPK
TDM

3

Zhou H, 2011
[105]

Máu
TP

1

Trước khi dùng liều tiếp theo

281

FPIA

PPK

4

Eljebari H,
2012 [24]

Máu
TP

1

Trước; sau 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 12 giờ sau khi dùng thuốc

600

FPIA

PPK
TDM

5

Zhou Y, 2013
[106]

Máu
TP

2

Trước; sau 2 giờ dùng thuốc

887

FPIA

PPK

6

Woillard J.B,
2014 [98]

Máu
TP

2

870

LC-MS/MS

PPK
TDM

7

Ling X,
2014 [57]

NR

1

1571

CEDIA

PPK

1

104

LC-MS/MS

PPK
TDM

1

1452

EMIT

PPK

Myeong G.K,
8

2015 [68]

Máu
TP

9

AbdelHameed I.M,
2016 [4]

Máu
TP

Trước; sau 0,33; 0,66; 1; 2; 3; 4;
6; 8; 12 giờ sau khi uống

-

Ngay trước khi dùng liều tiếp theo
Trước khi truyền, 1 điểm bất
kỳ trong khi truyền, 1; 2; 3; 4; 5
giờ sau khi truyền

Trước khi uống; 1; 2; 3; 4; 5 giờ
sau khi uống

Ngay trước khi dùng liều tiếp theo

Chú thích:1: Lấy ở trạng thái cân bằng; 2: Lấy ở cả liều đầu và trạng thái cân bằng; HPLC-UV: Sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao với detector UV;
LC-MS/MS: Sắc ký lỏng hiệu năng cao khối phổ; FPIA: Miễn dịch huỳnh quang phân cực; EMIT: Miễn dịch đa bội enzym;CEDIA: Miễn dịch vô tính;
TP: Toàn phần; PPK: nghiên cứu dược động học quần thể; TDM: nghiên cứu giám sát điều trị thông qua nồng độ thuốc; -: không áp dụng trong
nghiên cứu.
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TT

Loại

Bảng 3.3. Đặc điểm phương pháp xây dựng mô hình dược động học quần thể
Tiêu chuẩn đánh giá yếu tố có ý nghĩa
Tác giả, năm

Các yếu tố dự đoán đưa vào phân tích

Thẩm định mô hình
Stepwise forward

Tuổi, chiều cao, cân nặng, BSA, giới tính,
1

Jacobson
P.A, 2003 [41]

Abraham J.
2

W, 2011, [5]

chẩn đoán chính, phác đồ dự phòng, creatinin,
DPT, mức độ GVHD, bilirubin, IND, INH.

3

4

2011 [105]

Eljebari H,
2012 [24]
Zhou Y,

5

2013

∆OFV > 6,6;

∆OFV > 6,6;

p < 0,01

p < 0,01

∆OFV > 6,6;

∆OFV > 6,6;

p < 0,01

p < 0,01

∆OFV >3,84;

∆OFV > 6,63;

p < 0,05

p < 0,01

Cân nặng, BSA, IND, INH.

RBC, ALT, AST, bilirubin, albumin, protein
toàn phần, creatinin, BUN, IND, INH.
Tuổi, giới tính, cân nặng, BSA, creatinin,
bilirubin, ALP, ALT, AST, DPT.

p < 0,05

Tuổi, cân nặng, BSA, HCT, HDL, LDL,
số ngày sau ghép, đường dùng, IND, INH.

6

2014 [98]

NONMEM

Thẩm đnh nội

Thẩm định nội
(bootstrap, GOF)

NONMEM

NONMEM

Thẩm định nội

∆OFV > 6,63;

(GOF, NPDE) và

NONMEM

thẩm định ngoại

∆OFV > 3,84;

∆OFV > 7,88;

p < 0,05

p < 0,005

[106]

Woillard J.B,

-

(bootstrap)

Tuổi, giới tính, cân nặng, DPT, HCT,
Zhou H,

Phần mềm xử lý

Stepwise backward

Thẩm định nội
(GOF, VPC,

NONMEM

bootstrap)

Cân

nặng,

HBG,

HCT,

creatinin, albumin, ALT, AST.

bilirubin,

Thẩm định

∆OFV > 10,83
hoặc ∆AIC < 10,93;
p < 0,01 )

30

-

nội(GOF, VPC
bootstrap) và thẩm
định ngoại
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Pmetrics
NONMEM
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TT

Tiêu chuẩn đánh giá yếu tố có ý nghĩa
TT

Tác giả, năm

Các yếu tố dự đoán đưa vào phân tích

Thẩm định mô hình
Stepwise forward

Stepwise backward

Phần mềm xử lý

bilirubin, ALT, AST, GGT, protein toàn
7

Ling X,

phần, albumin, ure, creatinin, acid uric,

ΔOFV > 6,64;

ΔOFV > 10,83;

2014 [57]

cholesterol toàn phần, TG, glucose, RBC,

p < 0,01

p < 0,001

Thẩm định nội
(bootstrap, GOF)

NONMEM

PLT, WBC, HCT, HBG, đa hình di truyền, ,
đường dùng, IND, INH.
Tuổi, giới tính, cân nặng, chiều cao, RBC,
Myeong
8

G.K, 2015 [68]

HBG, HCT, bilirubin, ALT, AST, GGT,

ΔOFV > 3,84;

GFR, thuốc dùng kèm steroid, đa hình di

p < 0,05

Thẩm định nội
-

Tuổi, giới tính, cân nặng, DPT, tình trạng
9

Hameed I.M,
2016 [4]

thận, albumin, bilirubin, liều tế bào gốc,

ΔOFV > 3,84

creatinin, sử dụng cùng phenytoin và/hoặc

p < 0,05

methotrexat

NONMEM

VPC)

truyền .

Abdel-

(GOF, bootstrap,

Thẩm định nội
-

(GOF, , NPDE) và

MONOLIX

thẩm định ngoại

Chú thích: BUN: chỉ số ure nitrogen trong máu; ALT: chỉ số Alanin transaminase; AST: chỉ số Aspartat transaminase; ALP: chỉ số
gamma-glutamyl transpeptidas; BSA: diện tích bề mặt cơ thể; GFR: mức lọc cầu thận; GGT: chỉ số gamma-glutamyl transpeptidase; HDL: chỉ số
lipoprotein phân tử lượng cao; HCT: hematocrit; HGB: Hemoglobin; LDL: chỉ số lipoprotein phân tử lượng thấp; IND: thuốc cảm ứng enzym
giảm nồng độ CSA; INH: thuốc ức chế enzym tăng nồng độ CSA; RBC: số lượng hồng cầu;; PLT: số lượng tiểu cầu; TG: chỉ số triglycerid;
WBC: số lượng bạch cầu; DPT số ngày sau ghép; -: không áp dụng trong nghiên cứu.
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Tuổi, giới tính, cân nặng, BSA, DPT,

Bảng 3.4. Kết quả mô hình dược động học cơ bản
Mô hình cấu trúc

Mô hình thống kê

Tác giả, năm
Số ngăn mô
hình

Hấp
thu/phân bố

Thải trừ

Biến thiên cá thể

Sai số dự đoán

1

Jacobson P.A,
2003 [41]

1 ngăn

NR

NR

Hàm tỷ lệ

Kết hợp cộng tỷ
lệ

2

Abraham J. W,
2011, [5]

2 ngăn

Bậc 1, trễ

bậc 1

NR

Kết hợp cộng tỷ
lệ

3

Zhou H, 2011
[105]

1 ngăn

Bậc 1

bậc 1

Hàm tỷ lệ

Cộng

4

Eljebari H, 2012
[24]

2 ngăn

Bậc 1, trễ

bậc 1

Hàm mũ

Kết hợp cộng tỷ
lệ

5

Zhou Y, 2013
[106]

1 ngăn

Bậc 1

bậc 1

Hàm mũ

Kết hợp cộng tỷ
lệ

6

Woillard J.B,
2014 [98]

2 ngăn

Phân bố
Erlang 2
ngăn

bậc 1

NR

Kết hợp cộng tỷ
lệ

7

Ling X 2014
[57]

1 ngăn

Bậc 1

bậc 1

Hàm mũ

Kết hợp cộng tỷ
lệ

8

Myeong G.K,
2015 [68]

1 ngăn

Phân bố
Erlang 5
ngăn

bậc 1

Hàm mũ

Kết hợp cộng tỷ
lệ

9

Abdel-Hameed
I.M, 2016 [4]

1 ngăn

Bậc 1

bậc 1

Hàm mũ

Cộng

Mô hình thống kê:
Mô hình biến thiên giữa các cá thể : Biểu thức mô tả dao động giữa các cá
thể trong hầu hết các nghiên cứu sử dụng biểu thức hàm mũ (5 nghiên cứu) để mô
tả dao động giữa các cá thể, có 2 nghiên cứu sử dụng hàm tỷ lệ [41], [105], 2
nghiên cứu không rõ thông tin [5], [98]
Mô hình sai số dự đoán: Biểu thức mô tả sai số dự đoán được sử dụng
trong hầu hết các nghiên cứu là biểu thức sai số cộng kết hợp với sai số tỷ lệ (7
nghiên cứu), 2 nghiên cứu còn lại sử dụng sai số cộng [4], [105]
❖

Giá trị dược động học quần thể
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Bảng 3.5 tóm tắt các giá trị các thông số trong mô hình dược động học cấu
trúc. Các thông số dược động học quần thể cho thấy tính biến thiên lớn trong đó
biến thiên sinh khả dụng F từ 27% - 81%; hằng số tốc độ hấp thu ka từ 0,214 h-1 –
1,28 h-1; thể tích phân bố trong mô hình 1 ngăn từ 192 L – 917 L; thể tích ngăn
thanh thải CL từ 21,2 L/h – 41,2 L/h.
❖

Mô hình có các yếu tố dự đoán
Bảng 3.5 tóm tắt các yếu tố dự đoán có ý nghĩa và phương trình mô hình

cuối cùng.
Trong số 9 nghiên cứu có hai nghiên cứu không tìm thấy yếu tố ảnh hưởng
đến các thông số dược động học của CSA [5], [24]. Các yếu tố dự đoán được có
ảnh hưởng đến độ thanh thải trong các nghiên cứu gồm có: số ngày sau ghép được
báo cáo trong 3 nghiên cứu [41], [57], [106]; cân nặng được báo cáo 3 nghiên cứu
[41], [68] [57], diện tích bề mặt cơ thể (BSA) báo cáo trong 1 nghiên cứu [106];
tuổi được báo cáo trong 1 nghiên cứu [4]; [106]; chỉ số hematocrit được báo cáo
trong 3 nghiên cứu [57], [98], [105]; nồng độ albumin được báo cáo trong 2
nghiên cứu [4], [105]; nồng độ triglycerid được báo cáo trong 1 nghiên cứu [57];
nồng độ creatinin được báo cáo trong 1 nghiên cứu [4]; thuốc chống nấm nhóm
azol (fluconazol, voriconazol, itraconazol) được báo cáo trong 2 nghiên cứu [57],
[105]. Các yếu tố dự đoán được có ảnh hưởng đến thể tích phân bố trong các
nghiên cứu gồm có: đường truyền liên tục và đường truyền ngắt quãng được báo
cáo trong 1 nghiên cứu; hematocrit được báo cáo trong 1 nghiên cứu [57]
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ngoại vi V1 từ 10,9 L – 222 L, thể tích ngăn trung tâm V2 từ 59,0 L – 500 L và độ

Bảng 3.5. Kết quả thông số mô hình và mô hình có yếu tố dự đoán

TT

Nghiên cứu,
năm

ka

ktr

F

tlag

V1

V2

V

CL

Thông số có ý
nghĩa trong mô
hình cuối cùng

Mối quan hệ với các thông số dược động học

1

Jacobson
P.A, 2003
[41]

NR

NR

27

NR

NR

NR

NR

22,3

Cân nặng,
DPT

Cl =[( CÂN NẶNG-70)x0,183 + 22,3]xDPT
Ngày 0-7: DPT = 1,46; 8-14: DPT = 1,32; 15 -21; DPT =
1,20; > 21: DPT = 1

2

Abraham J.
W, 2011 [5]

0,28

NR

71

0,44

16,6

59,0

NR

21,9

Không có
thông số nào

-

3

Zhou H,
2011 [105]

1,28

NR

71,1

NR

NR

NR

297

28,2

HCT, ALB,
ITR

CL = 28,2 x [ 1 – 0,0263x ( HCT – 26,62)] x [1 – 0,0289 x
ALB – 37,63)] x [1 – 0,146 x ITR]

4

Eljebari H,
2012 [24]

0,214

NR

NR

0,382

10,9

496

NR

25,4

Không có
thông số nào

-

5

Zhou Y,
2013 [106]

1,28

NR

59,9

NR

NR

NR

192

31,0

BSA, đuờng
dùng, DPT

CL = 31,0x (BSA/1,59)0,761x (ROUT)x(DPT)
Đường truyền tĩnh mạch ROUT = 1,91, ngược lại ROUT= 1
Ngày: 0 - 10: DPT = 0,818; 11 - 20: DPT = 0,753; 21 -30:
DPT = 0,539; > 30: DPT = 0,509
V = 192 X ( ROUT)
Đường truyền liên tục: ROUT = 4,10, truyền ngắt quãng
ROUT = 3,63, Uống ROUT =1.

6

Woillard
J.B, 2014
[98]

NR

5,72

NR

NR

222a

500a

NR

41,2a

HCT

NR
CL = 29,6 x 0,813DPT x (

7

Ling X,
2014 [57]

1,25

NR

61,9

NR

NR

NR

605

DPT, HCT,
TG, cân nặng,
thuốc chống
nấm

29,6

34

𝐻𝐶𝑇 -0,518
)
0,27
𝑊 0,615

x 0,816ATF x 0,857TG x

( )
63

V = 605 x (

𝐻𝐶𝑇 -0,844
)
0,27

<1 tháng: DPT = 0, ngược lại DPT =1
Có dùng thuóc chống nấm (fluconazol , voriconazol,
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Giá trị thông số ảnh hưởng cố định

Giá trị thông số ảnh hưởng cố định
Nghiên cứu,
năm

ka

ktr

F

tlag

V1

V2

V

Thông số có ý
nghĩa trong mô
hình cuối cùng

CL

Mối quan hệ với các thông số dược động học

itraconazol) ATF = 1, ngược lại ATF = 0
Khi nồng độ triglycerid của bệnh nhân nhỏ hơn 2,3 mmol/l,
TG= 0, ngược lại TG = 1.

8

Myeong
G.K, 2015
[68]

9

AbdelHameed
I.M, 2016
[4]

NR

NR

NR

NR

NR

NR

917

-

Khoảng dao
động 20032016

0,214
1,28

2,87
5,72

27
81

0,382
0,44

10,9
222

59,0
400

192
917

NR

2,87

81

NR

NR

NR

430

Cân nặng

CL = ϴ (1) * (CÂN NẶNG/70)0,419 * exp(դ(1))

23

Creatinin,
ALB, tuổi

CL= 23 x tuổi0,0237 x e0,738xRT – 0,718 x AT
RT =1 nếu nồng độ creatinin máu ≥2 mg/dl, ngược lại = 0
AT= 1 nếu nồng độ albumin < 3 mg/dl , ngược lại =0

21,2
41,2

-

-

21,2

Chú thích: V(L): thể tích phân bố; V1(L): thể tích ngăn trung tâm; V2(L): thể tích ngăn ngoại vi; ka(h-1): hằng số tốc độ hấp thu; ktr : hằng số
tốc độ chuyển đổi ngăn; CL(L/h): độ thanh thải; a giá trị/F; BSA: diện tích bề mặt cơ thể; HCT: hematocrit; ALB: albumin; ITR: sử dùng kèm
itraconazol; TG: triglycerid; DPT: số ngày sau ghép; ATF: sử dùng kèm thuốc chống nấm; NR: Không có thông tin; - : Không áp dụng trong
nghiên cứu.
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Xây dựng mô hình dược động học quần thể ciclosporin trên bệnh
nhân ghép tế bào gốc đồng loài tại Viện Huyết Học và Truyền máu Trung
Ương
Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
Trong khoảng thời gian từ 01/09/2018 cho tới 30/04/2019, chúng tôi thu nhận
dược động học đường truyền tĩnh mạch có 01 bệnh nhân trẻ em và được loại
trừ khỏi nghiên cứu. Có 8 bệnh nhân trong giai đoạn sử dụng ciclosporin đường
uống thoả mãn tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ. Kết quả thu nhận bệnh nhân vào
nghiên cứu được mô tả trong hình 3.2.

Hình 3.2. Sơ đồ lựa chọn và loại trừ bệnh nhân
Đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm dùng thuốc, đặc điểm lấy mẫu trong
nghiên cứu được tóm tắt trong bảng 3.6. Đặc điểm các yếu tố dự đoán đưa vào
phân tích tại phụ lục 3.
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12 bệnh nhân vào nghiên cứu. Trong 10 bệnh nhân có thể thu được các mẫu

Bệnh nhân sử

Bệnh nhân sử

dụng ciclosporin

dụng ciclosporin

đường truyền

đường uống

(N=9)

(N=8)

47±11,2

41±14

[22 – 48]

[28 – 64]

5(55,6)

5 (62,5)

57,9 ± 7,2

54,9 ± 5,8

- Bệnh bạch cầu tủy (C92)

4 (44,4)

2 (25)

- Hội chứng rối loạn sinh tủy (D46)

5 (55,6)

2 (25)

0 (0)

4 (50)

- Máu ngoại vi

8 (88,9)

8 (100)

- Máu dây rốn cộng đồng

1 (11,1)

0 (0)

Hòa hợp giới tính; n (%)

8 (88,9)

7 (87,5)

- Diệt tủy

7 (77,8)

4 (50)

- Giảm liều

2 (22,2)

4 (50)

- CSA + MTX

8 (88,9)

8 (100)

- CSA + MMF

1 (11,1)

0 (0)

Đặc điểm (đơn vị tính)

Tuổi (năm); Trung bình ± SD [min – max]

Giới tính (nam); n (%)
Cân nặng(kg); Trung bình ± SD
Chẩn đoán chính (mã ICD -10); n (%)

- Suy tủy xương (D61)
Nguồn ghép; n (%)

Phác đồ điều kiện hóa; n (%)

Phác đồ dự phòng GVHD; n (%)

Liều dùng ciclosporin (mg/kg/ngày);
Trung vị [min – max]
- Liều khởi đầu

1,8 [0,4 - 3,1]

3,6 [0,9 - 4,4]

- Liều dùng ngày lấy mẫu

1,8 [0,6 - 3,1]

2,7 [0,9 - 4,8]

Ngày lấy mẫu so với ngày ghép;

21 [1-61]
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Bảng 3.6. Đặc điểm mẫu nghiên cứu

Đặc điểm (đơn vị tính)

Bệnh nhân sử

Bệnh nhân sử

dụng ciclosporin

dụng ciclosporin

đường truyền

đường uống

(N=9)

(N=8)

4,0 ± 0,46

-

Thời gian truyền (giờ); Trung bình ± SD

66

24

- Số mẫu/ bệnh nhân

8 [3 - 12]

3

- Số mẫu nồng độ đáy/bệnh nhân

5 [1 - 9]

2

- Số mẫu ngoài thường quy/bệnh nhân

2 [2 - 4]

1

Tổng số mẫu dược động học được thu
thập; Trung vị [min – max]

Nhận xét: Độ tuổi trung bình của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu với
tương đối cao (đường truyền: 47 tuổi; đường uống: 41 tuổi), thấp nhất là 22
tuổi và cao nhất là 64 tuổi. Bệnh nhân nam có tỷ lệ cao hơn (đường truyền:
55,6%; đường uống: 62,5%).
Bệnh nhân ghép đồng loài mắc các bệnh: Bệnh bạch cầu tủy, hội chứng
rối loạn sinh tủy và suy tủy xương với các tỷ lệ khác nhau trong mỗi quần thể.
Trong đó, bệnh bạch cầu tủy chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số bệnh nhân đường
truyền (44,4%), suy tủy xương chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số bệnh nhân đường
uống (50%).
Về đặc điểm ghép tế bào gốc, phần lớn bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
nhận tế bào gốc từ người hiến cùng huyết thống và tỷ lệ hòa hợp giới tính giữa
người cho và người nhận lớn (đường truyền: 88,9%; đường uống: 87,5%).
Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận phác đồ điều kiện hóa diệt tủy chiểm tỷ lệ lớn
trong quần thể bệnh nhân đường uống. (77,8%).
Nồng độ thuốc trong máu của các bệnh nhân theo thời gian được mô tả
trong hình 3.3 và hình 3.4. Với bệnh nhân dùng đường truyền tĩnh mạch, nồng
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Trung vị [min – max]

độ đáy được thu nhận trong quá trình theo dõi bệnh nhân và được đưa vào phân
tích ảnh hưởng biến thiên trong cá thể (IOV).
Đường truyền

400

200

0
0

5

10

15

Thời gian (giờ)_

Hình 3.3. Đặc điểm lấy mẫu đường TTM
Đường uống

Nồng độ (ng/ml)

1500

1000

500

0
0

5

10

15

Thời gian (giờ)

Hình 3.4. Đặc điểm lấy mẫu đường uống
Nhận xét: Số điểm lấy mẫu trên đường truyền tĩnh mạch nhiều hơn
đường uống do chúng tôi thu thập thêm thông tin về nồng độ đáy qua TDM.
Xét các giá trị nồng độ thu được từ quần thể bệnh nhân dùng đường tĩnh mạch,
hầu hết giá trị nồng độ đáy C0 đều dưới 200 ng/ml, giá trị C4,5 dao động nhiều
từ 155,8 – 489 ng/ml và giá trị C8 dao động từ 81,3 – 264,4 ng/ml. Xét các giá
trị nồng độ thu được từ quần thể bệnh nhân dùng đường uống, hầu hết giá trị
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Nồng độ (ng/ml)

600

nồng độ đáy C0 đều nhỏ hơn 300 ng/ml, giá trị C2 biến thiên mạnh từ 143 –
1205 ng/ml, giá trị C4 dao động từ 60,5 – 650 ng/ml.
Kết quả xây dựng mô hình dược động học quần thể
3.2.2.1. Đường truyền tĩnh mạch

Dựa trên trị số AIC và BIC thấp nhất, mô hình dược động học một ngăn,
thải trừ bậc 1 là mô hình được lựa chọn. Mô hình sai số cộng là mô hình phù
hợp với dữ liệu. Với mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (mô hình thống kê) thông
số phân bố log chuẩn mô tả dao động giữa các cá thể cho mô hình có trị số
AIC, BIC thấp nhất. Đồng thời, test Shapiro Wilk cho kết quả các giá trị
p>0,05 cho thấy các thông số dao động cá thể có thể biển diễn bằng hàm mũ.
Kết quả giá trị AIC và BIC và kết quả mô hình cơ bản được trình bày trong phụ
lục 4.
Bước 2: Xây dựng mô hình dược động học có các yếu tố dự đoán
Bước 2.1. Thăm dò các yếu tố dự đoán
Kết quả các yếu tố dự đoán có ý nghĩa được thể hiện trong bảng 3.7
Bảng 3.7. Kết quả đánh giá yếu tố dự đoán (TTM)
Thông số ảnh hưởng đến CL

p

-2LL

Shrink%

Bilirubin trực tiếp

0,000729

-8,73

7,98%

Số ngày sau ghép

2,36.10-6

-27,91

7,94%

Nhận xét: Kết quả thu được 2 yếu tố dự đoán cho độ thanh thải là số
ngày sau ghép và nồng độ bilirubin (-2LL < 3,84 đơn vị, p < 0,05, và giá trị
shrink% < 20%). Vì vậy 2 yếu tố này được lựa chọn để đưa vào bước phân tích
tiếp theo. Đồng thời, kiểm tra tính cộng tuyến giữa 2 yếu tố trên cho trị số p <
0,05. Do đó có thể đưa đồng thời 2 yếu tố là nồng độ bilirubin trực tiếp và số
ngày sau ghép dự đoán cho CL vào mô hình.
Bước 2.2 và 2.3. Bước forward Stepwise và backward Stepwise
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Bước 1: Xây dựng mô hình dược động học cơ bản

Kết quả bước này được thể hiện trong bảng 3.8.
Bảng 3.8. Kết quả bước stepwise forward và backward (TTM)
Bước forward: Lần lượt đưa yếu tố dự đoán vào mô hình
-2LL

thêm yếu tố bilirubin - CL

p

-3,28

0,0315

Không thêm yếu tố bilirubin dự đoán cho CL vào mô hình
Bước backward: Lần lượt rút yếu tố dự đoán khỏi mô hình
-2LL

p

-27,91

2,36.10-6

Loại yếu tố số ngày sau ghép – CL
Không loại yếu tố số ngày sau ghép dự đoán cho CL ra khỏi mô hình.
Nhận xét: Số ngày sau ghép được lựa chọn là yếu tố dự đoán cho độ
thanh thải được thêm vào mô hình.
Biểu độ co ngót dữ liệu khi thêm yếu tố số ngày sau ghép được trình bày
trong phụ lục 4.
Kết quả giá trị các thông trong mô hình cuối cùng (mô hình dược động
học có yếu tố dự đoán) được trình bày trong bảng 3.9
Bảng 3.9. Kết quả thông số mô hình cuối cùng (TTM)
Giá trị

S.E

RSE (%)

26,7

2,75

11,3

β_CL (8 – 14 ngày)

-0,247

0,0914

8,49

β_CL (14 – 22 ngày)

-0,273

0,0929

37

β_CL (> 22 ngày)

-0,54

0,0827

34

V_pop (L)

155

17,4

15,3

ɷ2 _V (IIV) (%)

10,2

23,9

235

ɷ2 _CL (IIV) (%)

19,8

5,92

30

Thông số ảnh hưởng cố định
Cl_pop (L/h)

Biến thiên giữa các cá thể IIV

41

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

Từ mô hình có yếu tố số ngày sau ghép

Giá trị

S.E

RSE (%)

ɷ2 _V (IOV) (%)

23,8

11,9

50,2

ɷ2 _CL (IOV) (%)

13,2

4,15

31,5

Sai số cộng (ng/mL)

0,186

0,0232

12,5

Biến thiên theo thời gian IOV

DPT nhận giá trị 1,2,3 và 4 khi số ngày sau ghép là 0 – 7 ngày, 8 – 14 ngày,
15-21 ngày và > 21 ngày.
Nhận xét: Kết quả khớp mô hình dược động học của ciclosporin cho thấy
giá trị thể tích phân bố dao động theo thời gian (23,8%) lớn hơn dao động giữa
x exp(β_CL)
cácCL=CL_pop
cá thể (10,2%).
Giá trị độ thanh thải dao động giữa các cá thể (19,8%) lớn
hơn dao động theo thời gian (13,2%). Độ thanh thải thể hiện tốt nhất thông qua
hàm mũ với yếu tố số ngày sau ghép. Sai số cộng của mô hình tương đối nhỏ
(0,186 ng/ml). So với kết quả mô hình cơ bản (phụ lục 4), giá trị dao động của
CL giữa các cá thể (19,7%) và dao động theo thời gian (24,7%) đã giảm đi khi
thêm yếu tố sau ghép vào mô hình.
Biểu đồ boxplot giữa thông số độ thanh thải và yếu tố số ngày sau ghép
được trình bày trong hình 3.5.

Hình 3.5. Biểu đồ boxplot theo thời gian sau ghép (TTM)
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Phương trình mô hình cuối: CL = CL_pop* eβ_CL*DPT

Nhận xét: Khoảng tứ phân vị của độ thanh thải giảm dần giữa các tuần
sau ghép.
Bước 3: Thẩm định mô hình
Thẩm định qua biểu đồ GOF: Biểu đồ nồng độ quan sát và nồng độ dự

Hình 3.6. Biểu đồ nồng độ quan sát, nồng độ dự đoán quần thể, cá thể
(TTM)
Nhận xét: Hệ số tương quan r2 giữa nồng độ quan sát và nồng độ dự
đoán quần thể (0,6062) và nồng độ dự đoán cá thể (0,9098) cho thấy mức độ
khớp mô hình khá tốt giữa nồng độ quan sát và nồng độ dự đoán. Đồng thời, sự
chênh lệch giữa nồng độ dự đoán và nồng độ quan sát trong mô hình đường
TTM phần lớn nằm trong khoảng từ 200 – 450 ng/ml.
Biểu đồ phân bố của PWRES (sai số dự đoán có trọng số ước tính từ
thông số quần thể), IWRES (sai số dự đoán có trọng số ước tính từ thông số cá
thể) theo thời gian, theo nồng độ dự đoán được trình bày trong phụ lục 4. Từ
biểu đồ, tuy vẫn có một vài giá trị nồng độ nằm ngoài khoảng ± 2SD, nhưng
phần lớn các nồng độ quan sát đều dao động quanh giá trị 0 và nằm trong sai số
xung quanh khoảng ± 2SD cho thấy mô hình có tính khớp tốt.
Thẩm định qua biểu đồ NDPE: Phân bố sai số dự đoán có hiệu chỉnh sau
mô phỏng 1000 vòng lặp gần với đường phân phối chuẩn Gaussian chỉ ra rằng
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đoán quần thể, cá thể lần lượt trình bày trong hình 3.6

dao động trong mô hình là thích hợp. Biểu đồ chi tiết được trình bày trong phụ
lục 4.
Thẩm định qua biểu đồ VPC: Đặc điểm biểu đồ VPC sau mô phỏng

Hình 3.7. Biểu đồ VPC (TTM)
Nhận xét: Đường in đậm nét liền thể hiện trung vị và khoáng tin cậy
95% của nồng độ quan sát. Khu vực màu xám đại diện cho khoảng tin cậy 95%
của lần lượt 10%, 50% 90% số 1000 vòng lặp được mô phỏng. Biểu đồ VPC
cho thấy khoảng tin cậy 95% của dữ liệu mô phỏng đã bao phủ trung vị và
khoảng tin cậy 95% của dữ liệu quan sát. Vùng màu đen cho thấy dự đoán kém
hiệu quả hơn ở những nồng độ cao hơn 200 ng/ml.
Bước 4: Phân tích tương quan tuyến tính diện tích đường cong nồng độ
- thời gian AUC và các giá trị nồng độ
Hình 3.8 biểu diễn tương quan diện tích đường cong nồng độ thời gian
AUC đường truyền và đường uống và các giá trị nồng độ
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1000 vòng lặp được trình bày trong hình 3.7.

AUC và nồng độ đường TTM.
Nhận xét: Nồng độ sau khi truyền xong 30 phút có mối tương quan tốt
nhất với AUC (r2 = 0,8973). Nồng độ đáy có mối tương quan tương đối tốt với
AUC (r2 = 0,7209).
3.2.2.2. Đường uống
Bước 1: Xây dựng mô hình dược động học cơ bản
Do có trị số AIC và BIC thấp nhất, mô hình dược động học hai ngăn,
hấp thu và thải trừ bậc 1 là mô hình được lựa chọn. Mô hình sai số cộng là mô
hình phù hợp với dữ liệu. Với mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (mô hình thống
kê), thông số phân bố log chuẩn mô tả dao động giữa các cá thể cho mô hình có
trị số AIC, BIC thấp nhất. Đồng thời, test Shapiro Wilk cho kết quả các giá trị
p > 0,05 cho thấy các thông số dao động cá thể có thể biển diễn bằng hàm mũ.
Kết quả giá trị AIC và BIC, kết quả mô hình cơ bản được trình bày trong phụ
lục 5.
Bước 2: Xây dựng mô hình dược có các yếu tố dự đoán
Bước 2.1. Thăm dò các yếu tố dự đoán
Kết quả các yếu tố dự đoán có ý nghĩa được thể hiện trong bảng 3.10
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Hình 3.8. Biểu đồ tương quan diện tích đường cong nồng độ - thời gian

Bảng 3.10. Kết quả thăm dò yếu tố dự đoán (đường uống)
TT

Thông số ảnh hưởng đến CL

p

-2LL

Shrink%

1

Sử dụng kèm fluconazol – CL

0,0074

-16,91

4%

2

Albumin – V2

0,0047

-12,90

11%

thanh thải và nồng độ albumin dự đoán cho thể tích ngăn trung tâm (-2LL <
3,84 đơn vị, p < 0,05, và giá trị shrink% < 20%). Đồng thời, kiểm tra tính cộng
tuyến giữa 2 yếu tố trên cho kết quả trị số p < 0,05. Do đó có thể đưa đồng thời
2 yếu tố là nồng độ albumin dự đoán cho V2 và sử dụng kèm fluconazol dự
đoán cho CL
Bước 2.2 và 2.3. Bước Forward Stepwise và Backward Stepwise
Kết quả phân tích được thể hiện trong bảng 3.11
Bảng 3.11. Kết quả bước stepwise forward và backward (đường uống)
Bước forward: Lần lượt đưa yếu tố dự đoán vào mô hình
Từ mô hình có yếu tố fluconazol (CL)

-2LL

p

thêm yếu tố albumin (V2)

-3,33

3,47.10-5

Không thêm yếu tố Albumin dự đoán cho V2 vào mô hình
Bước backward: Lần lượt rút yếu tố dự đoán khỏi mô hình
Loại yếu tố fluconazol – CL

-2LL

p

16,91

0,0074

Không loại yếu tố fluconazol dự đoán cho CL ra khỏi mô hình.
Nhận xét: Sử dụng kèm fluconazol được lựa chọn là yếu tố dự đoán cho
độ thanh thải được thêm vào mô hình.
Biểu độ co ngót dữ liệu khi thêm yếu tố số ngày sau ghép được trình bày
trong phụ lục 5.
Kết quả thông số trong mô hình cuối cùng (mô hình có yếu tố dự đoán)
được trình bày trong bảng 3.12.
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Nhận xét: Kết quả cho thấy việc sử dụng fluconazol dự đoán cho độ

Bảng 3.12. Kết quả thông số mô hình cuối cùng (đường uống)
Giá trị

SE

%RSE

Tlag_pop (h)

0,346

0,11

31,8

ka_pop (h-1)

1,8

0,624

34,7

CL_pop (L/h)

28,7

2,6

9,05

-0,639

0,113

17,6

V1_pop (L)

44,9

6,5

14,5

Q_pop (L/h)

20,3

3,36

16,6

V2_pop (L)

150

18,3

12,2

ɷ 2_Tlag (%)

32,9

19,8

60

ɷ 2_ka (%)

46,9

18,4

39,1

ɷ 2_CL (%)

14,3

4,08

28,5

ɷ 2_V1 (%)

4,01

22

549

ɷ 2_Q (%)

38

10,9

28,6

ɷ 2_V2 (%)

26,4

9,41

35,7

0,00264

0,00199

75,6

β_CL_Fluconazol

Biến thiên giữa các cá thể

Sai số cộng (ng/ml)

Phương trình mô hình cuối cùng: CL=CL_pop*eβ_CL*FLU*)
FLU nhận các giá trị 0, 1 khi bệnh nhân không, có dùng kèm fluconazol
Nhận xét: Kết quả khớp mô hình dược động học của ciclosporin đường
uống cho thấy giá trị thông số dược động học dao động khá lớn, đặc biệt trong
giai đoạn hấp thu (ka: 46,9%; Tlag: 32,9%). CL biểu diễn tốt nhất thông qua
hàm mũ với yếu tố thuốc dùng kèm fluconazol. Sai số cộng của mô hình tương
đối nhỏ (0,00264 ng/ml).
Biểu đồ boxplot giữa thông số độ thanh thải và yếu tố số ngày sau ghép
được trình bày trong hình 3.9
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Thông số ảnh hưởng cố định

(đường uống)
Nhận xét: Khoảng tứ phân vị độ thanh thải ciclosporin giảm đi khi bệnh
nhân sử dụng fluconazol.
Bước 3: Thẩm định mô hình
Thẩm định qua biểu đồ GOF: Biểu đồ nồng độ quan sát và nồng độ dự
đoán quần thể, cá thể lần lượt trình bày trong hình 3.10.

Hình 3.10. Biểu đồ tương quan nồng độ quan sát với nồng độ dự đoán
quần thể và cá thể (đường uống)
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Hình 3.9. Biểu đồ boxplot giữa 2 nhóm có hoặc không sử dụng fluconazol

Nhận xét: Hệ số tương quan r2 giữa nồng độ quan sát và nồng độ dự
đoán lần lượt của quần thể và cá thể là 0,9277 và 0,9997 cho thấy mức độ khớp
mô hình khá tốt giữa nồng độ quan sát và nồng độ dự đoán.
Biểu đồ theo thời gian, theo nồng độ dự đoán PWRES (sai số dự đoán
có trọng số ước tính từ thông số quần thể), IWRES (sai số dự đoán có trọng số
thấy tuy vẫn có một số điểm ngoại lai nhưng phần lớn các nồng độ quan sát đều
nằm xung quanh giá trị 0 của sai số và trong khoảng ± 2SD thể hiện tính khớp
rất tốt của mô hình.
Thẩm định qua biểu đồ NDPE: Phân bố sai số dự đoán có hiệu chỉnh sau
mô phỏng 1000 vòng lặp lệch đi so với đường phân phối chuẩn Gaussian ở mô
hình đường uống chỉ ra rằng sự dao động trong mô hình có thể chưa phù hợp.
Biểu đồ kết quả được trình bày trong phụ lục 5.
Thẩm định qua biểu đồ VPC: Sau mô phỏng 1000 vòng lặp, kết quả
được trình bày trong hình 3.11.

Hình 3.11. Biểu đồ VPC (đường uống)
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ước tính từ thông số cá thể) được trình bày trong phụ lục 5. Từ biểu đồ có thể

Nhận xét: Biểu đồ VPC cho thấy trung vị, 95% dữ liệu mô phỏng bao
trọn trung vị và 95% dữ liệu quan sát cho thấy dự đoán của mô hình và chất
lượng hiệu suất dự đoán mô hình cuối cùng khá tốt.
Bước 4: Phân tích tương quan tuyến tính diện tích đường cong nồng độ
- thời gian AUC và các giá trị nồng độ

thời gian AUC đường truyền và đường uống và các giá trị nồng độ đường
uống.

Hình 3.12. Biểu đồ tương quan diện tích đường cong nồng độ - thời gian
AUC và nồng độ đường uống
Nhận xét: Nồng độ tại các thời điểm 0, 2, 4 giờ sau uống đều có thấy có
mối tương quan tốt với AUC, tốt nhất là nồng độ sau 4 giờ (giá trị r2 lần lượt là
0,8676; 0,8194; 0,9537). Nồng độ sau 2 giờ có mối tương quan kém hơn so với
nồng độ đáy.
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Hình 3.13 biểu đồ biểu diễn tương quan diện tích đường cong nồng độ

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
Bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài là nhóm bệnh nhân đặc biệt với
quá trình điều trị phức tạp và có thể xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm.
Ciclosporin sử dụng trên bệnh nhân HSCT với mục đích dự phòng biến chứng
ghép chống chủ, giảm thiểu nguy cơ tử vong trên bệnh nhân. Tuy nhiên, đây là

Việc hiệu chỉnh liều ciclosporin tại hầu hết trung tâm cấy ghép trên thế giới
dựa trên giám sát nồng độ đáy trong khi vẫn có nhiều ý kiến tranh cãi về ý
nghĩa của giá trị này do có mối tương quan yếu với mức độ phơi nhiễm CSA.
Vấn đề này đã được chứng minh qua các nghiên cứu trên bệnh nhân ghép thận
[59] và gan [33] nhưng chưa được nghiên cứu nhiều trên bệnh nhân HSCT.
Nghiên cứu trên bệnh nhân ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học - Truyền máu
Trung ương theo hiểu biết của chúng tôi là nghiên cứu phân tích dược động học
quần thể ciclosporin đầu tiên trên nhóm bệnh nhân này tại Việt Nam, từ đó góp
phần dự đoán biến thiên dược động học của ciclosporin và chỉ ra các yếu tố dự
đoán cho sự thay đổi đó, từ đó thiết kế chế độ liều tối ưu cho bệnh nhân trên
lâm sàng. Đồng thời, chúng tôi phân tích tương quan giữa giá trị nồng độ đáy
và diện tích đường cong nồng độ - thời gian AUC như một đại diện cho mức độ
phơi nhiễm của CSA để hỗ trợ thêm quyết định sử dụng nồng độ đáy trong
TDM trên lâm sàng.
Tổng quan hệ thống các nghiên cứu dược động học quần thể của
ciclosporin
Đối tượng nghiên cứu và đặc điểm sử dụng ciclosporin
Trong tổng quan hệ thống, nhóm nghiên cứu không loại trừ những
nghiên cứu thực hiện trên cả người lớn và trẻ em [4], [24], [106]. Thiết kế các
nghiên cứu này đều áp dụng chế độ liều, phạm vi và phác đồ điều trị giống
nhau cho tất cả bệnh nhân, đồng thời xem xét độ tuổi như một yếu tố dự đoán
có ảnh hưởng đến dược động học của ciclosporin. Mặc dù vậy, dược động học
cũng như ảnh hưởng của các phương pháp điều trị lên kết quả lâm sàng giữa
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một thuốc có biến thiên dược động học khó dự đoán và khoảng điều trị hẹp.

hai nhóm đối tượng này khác nhau nên khi phiên giải kết quả nghiên cứu này
cần hết sức thận trọng [82].
Cách dùng, liều dùng, phạm vi điều trị của ciclosporin không đồng nhất
giữa các nghiên cứu có thể dẫn đến kết quả các thông số dược động học khác
nhau. Sự khác biệt này có thể là do chưa có một tiêu chuẩn thống nhất và bằng

của Hendriks và cộng sự khi so sánh tính an toàn giữa việc truyền ngắn trong 2
giờ và truyền kéo dài trên 12 giờ đối với 22 bệnh nhân HSCT cho thấy truyền
ngắn có thể giúp đạt được nồng độ ciclosporin ổn định hơn mặc dù không có sự
khác nhau về độc tính [39]. Đồng thời, thời gian truyền ngắn sẽ thuận tiện hơn
cho bệnh nhân và cán bộ y tế. Do đó, phác đồ truyền ciclosporin ngắt quãng là
phác đồ đường tĩnh mạch được sử dụng nhiều nhất trong số các nghiên cứu
được tổng quan.
Phương pháp nghiên cứu
❖ Phương pháp lấy mẫu và định lượng
Đối với các phương pháp lấy mẫu đã được ghi nhận trong TQHT, nồng
độ ciclosporin trong tất cả các nghiên cứu đều được lấy tại thời điểm
ciclosporin đạt cân bằng, đây cũng là chiến lược lấy mẫu được khuyến cáo
trong hướng dẫn xây dựng dược động học quần thể của FDA [107]. Các nghiên
cứu được thiết kế theo chiến lược lấy mẫu thưa thớt hoặc lấy mẫu dày đặc.
Việc lấy mẫu dày đặc trong những nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra được
một chiến lược lấy mẫu có tương quan tốt với AUC. Để ước tính chính xác
AUC và tăng khả năng tìm ra được một chiến lược tối ưu, việc lấy mẫu dày đặc
là không thể tránh khỏi.
Trong hầu hết các nghiên cứu tìm kiếm được, máu toàn phần được sử
dụng để định lượng ciclosprin. Việc phân tách ciclosporin giữa máu và huyết
tương khá phức tạp, phụ thuộc vào nồng độ ciclosporin, hematocrit, nồng độ
lipoprotein huyết tương và nhiệt độ. Vì vậy, sử dụng máu toàn phần như một
phương pháp tối ưu hơn để định lượng chính xác nồng độ ciclosporin [6].
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chứng chắc chắn về việc sử dụng, giám sát ciclosporin [86], [90]. Nghiên cứu

Phương pháp phân tích được sử dụng để định lượng CSA trong các
nghiên cứu rất đa dạng, điều này có thể làm ảnh hưởng đến sự không đồng nhất
về kết quả giữa các nghiên cứu. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
được sử dụng sớm nhất trong các nghiên cứu của Jacobson và cộng sự, là
phương pháp tiêu chuẩn vì tính đặc hiệu đối với dạng ciclosporin chưa chuyển
gian và yêu cầu kĩ năng người vận hành [66]. Vì thế, sự phát triển của các kĩ
thuật xét nghiệm miễn dịch như miễn dịch phân cực FDIA, miễn dịch đơn bội
EMIT, miễn dịch vô tính CEDIA được phát triển để thay thế cho phương pháp
HPLC trong các nghiên cứu vào những năm tiếp theo. Tuy nhiên, nồng độ
ciclosporin đo được bằng các phương pháp miễn dịch có thể ước tính giá trị
cao hơn so với phương pháp HPLC do phản ứng chéo với chất chuyển hóa của
ciclosporin. Do đó, các nghiên cứu sử dụng phương pháp miễn dịch có thể ước
tính giá trị độ thanh thải và thể tích phân bố thấp hơn thực tế [87].
❖ Phương pháp xây dựng dược động học quần thể
Các yếu tố dự đoán được lựa chọn trong các nghiên cứu để đưa vào
phân tích rất đa dạng, hầu hết đã được chứng minh có thể ảnh hưởng đến dược
động học của ciclosporin trong các y văn. Phương pháp stepwise là phương
pháp được lựa chọn trong tất cả các nghiên cứu để đánh giá yếu tố có ý nghĩa.
Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ sử dụng bước forward thêm yếu tố vào mô
hình mà không có bước backward khi đánh giá yếu tố có ý nghĩa có thể dẫn
đến sai số lựa chọn lớn hơn [94]. Hầu hết các nghiên cứu không tiến hành thẩm
định ngoại do hạn chế của phương pháp này phải dựa trên bộ dữ liệu nghiên
cứu đủ lớn hoặc cần đến dữ liệu của nghiên cứu khác.
Kết quả nghiên cứu
❖ Kết quả mô hình dược động học cơ bản
Mô hình 1 ngăn và 2 ngăn là những mô hình được sử dụng trong các
nghiên cứu trong TQHT này. Do không sử dụng thêm bất cứ mẫu dịch cơ thể
nào để định lượng CSA ngoài mẫu máu nên mô hình 3 ngăn không được chọn
trong bất cứ nghiên cứu nào chúng tôi tìm kiếm được. Thông thường, việc lựa
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hóa. Tuy nhiên, phương pháp này khá phức tạp, tốn kém về mặt chi phí, thời

chọn mô hình 1 ngăn thường áp dụng trong những nghiên cứu hạn chế về mặt
dữ liệu không cho phép khớp với mô hình 2 ngăn. Nhóm tác giả trong những
nghiên cứu mà đa phần dữ liệu đều lấy ở thời điểm nồng độ đáy thường giả
định mô hình 1 ngăn ngay từ đầu để khớp dữ liệu nồng độ - thời gian [4], [41],
[57], [105], [106]. Ngoài ra, phân bố Erlang (2 ngăn transit) do Myeong và
lược lấy mẫu tập trung vào giai đoạn hấp thu, có ít điểm trong giai đoạn thải trừ
(lấy mẫu trong 5 giờ đầu tiên) [68]. Phân bố Erlang cũng được sử dụng trong
nghiên cứu của Woillard và cộng sự với mô hình 2 ngăn với 5 ngăn transit để
khớp mô hình trên bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài [68]. Nói chung, phân
bố Erlang rất hữu ích khi mô tả dược động học của những thuốc hấp thu trễ,
đồng thời đặc điểm hấp thu có tương quan với việc đạt nồng độ đỉnh như
ciclosporin [22].
❖ Giá trị thông số mô hình
Kết quả được báo cáo cho thấy các giá trị thông số quần thể không
tương đồng giữa các nghiên cứu, biến thiên lớn trên một khoảng rộng. Sự khác
biệt này một phần có thể do sự khác biệt về đặc điểm bệnh nhân giữa các quần
thể khác nhau về đặc điểm dùng thuốc, phương pháp nghiên cứu và bao gồm
các yếu tố dự đoán trong mô hình cuối cùng. Giá trị sinh khả dụng trong nghiên
cứu của Jacobson [41] chỉ có 27% những đã tăng lên 81% trong nghiên cứu của
Myeong [68]. Điều này có thể được lý giải do sự cải tiến dạng bào chế của
ciclosporin từ dạng viên nén chuyển sang dạng vi nhũ tương hấp thu tốt hơn.
Đồng thời, nhóm tác giả cũng cho rằng, giá trị sinh khả dụng cao hơn trong
nghiên cứu của Myeong có thể do tình trạng viêm đường tiêu hóa ở tất cả bệnh
nhân [68]. Giá trị ka không ổn định giữa các nghiên cứu chỉ rõ sự biến thiên
phức tạp của ciclosporin trong giai đoạn hấp thu (từ 0,28 đến 1,28 h-1). Giá trị
thể tích phân bố thu được trong các nghiên cứu khá lớn thể hiện khả năng phân
bố rộng rãi trong cơ thể của ciclosporin. Đồng thời, trong quá trình điều trị trên
các bênh nhân ghép tế bào gốc với các bệnh lý về máu thì chỉ số huyết học như
số lượng hồng cầu, hemoglobin, HCT dao động nhiều, điều này có thể giái
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cộng sự xây dựng đã được đánh giá tốt hơn khi nghiên cứu này thực hiện chiến

thích cho sự biến thiên lớn của các giá trị thể tích phân bố giữa các nghiên cứu.
So với thể tích phân bố, nhiều yếu tố dự đoán được tìm thấy có ảnh hưởng đến
độ thanh thải hơn. Do đó, giá trị quần thể của thông số này không quá dao động
giữa các nghiên cứu.
❖ Mô hình có yếu tố dự đoán

ciclosporin trong 3 nghiên cứu của Jacobson [41], Ling [57], Myeong [68].
Ngoài ra, nghiên cứu của Zhou [106] cũng ghi nhân được diện tích bề mặt cơ
thể BSA dự đoán cho CL. Dược động học của ciclosporin phụ thuộc vào cân
nặng cơ thể nên chế độ liều của ciclosporin nên được tính theo cân nặng.
Tuổi: Nghiên cứu của Abdel Hameed và cộng sự là nguyên cứu duy
nhất trong 9 nghiên cứu tìm thấy độ tuổi tăng lên làm giảm độ thanh thải của
ciclosporin [4]. Kết quả này trùng với kết quả thu được trên bệnh nhân ghép
thận của Wu và cộng sự [100]. Các nghiên cứu khác không tìm thấy mối tương
quan có thể do khoảng dao động độ tuổi trong quần thể hẹp và/hoặc cỡ mẫu
nhỏ.
Hematocrit Zhou [105], Woillard [98] chứng minh chỉ số hematocrit lớn
sẽ làm giảm độ thanh thải và thể tích phân bố của CSA [57]. Theo tờ thông tin
sản phẩm của nhà sản xuất, khoảng 41 – 58% CSA liên kết với hồng cầu theo
kiểu bão hòa [108], [109], do đó dược động học rất nhạy cảm với sự thay đổi
mức độ liên kết với các thành phần của máu. Giải thích bằng quan điểm sinh
học, tăng hematocrit dẫn đến sự gia tăng liên kết của CSA với hồng cầu. Điều
này có thể ngăn sự phân bố của ciclosporin vào gan và mô, dẫn đến sự gia tăng
nồng độ trong máu và giảm CL và Vd. Giải thích theo dược động học, tăng
hematocrit dẫn đến giảm tỷ lệ CSA không liện kết (fu) trong máu, giảm thể tích
phân bố (Vd ) và độ thanh thải gan (CLh) theo công thức của: CLh= fu x CLi, Vd
= Vb + fu/ft x Vt với CLi, Vd, Vb, ft, Vt lần lượt là độ thanh thải nội tại, thể tích
phân bố, thể tích máu, tỷ lệ ciclosporin tự do trong mô, thể tích toàn bộ cơ thể.
Số ngày sau ghép được tìm thấy mối liên quan với độ thanh thải trong
các nghiên cứu của Jacobson [41] và Zhou [106] và theo đó, độ thanh thải sẽ
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Cân nặng cơ thể tăng được báo cáo làm tăng độ thanh thải của

cao hơn trong những giai đoạn đầu sau ghép. Cơ chế hiện nay chưa rõ ràng
nhưng có thể giải thích bằng các yếu tố liên quan đến hóa chất, độc tính trên
gan làm ảnh hưởng đến chức năng gan như khả năng bài tiết mật, chu trình gan
ruột, chuyển hóa CYP450 tại gan [48]. Đây cũng là một điểm đặc biệt trên
quần thể bệnh nhân ghép đồng loài so với quần thể ghép tạng rắn khác.

các thuốc ức chế enzym CYP3A. Khi ức chế enzym này làm tăng nồng độ và
giảm độ thanh thải của ciclosporin. Zhou [105] và Ling [57] đã chứng minh
điều này trên bệnh nhân HSCT [106]. Kết quả tương tự cũng đã được chứng
minh rất nhiều trong y văn [62].
Nồng độ triglycerid khi nồng độ lớn hơn 2,3 mmol/l,độ thanh thải sẽ
giảm 14,3% [57]. Phát hiện này có thể liên quan đến nồng độ lipoprotein,
thường tăng lên khi nồng độ triglycerid tăng. Bản thân ciclosporin có tính thân
dầu cao, chủ yếu liên kết với lipoprotein trong huyết tương. Do đó làm chậm
quá trình chuyển hóa tương tự như cách giải thích đối với hematocrit đã được
bàn luận ở trên.
Tình trạng hạ albumin rất hay gặp trên bệnh nhân HSCT do nhiều yếu tố
như: buồn nôn, nôn, chán ăn do hóa trị, biến chứng viêm đường tiêu hóa,
stress,... [4]. Abdel Hameed đã phát hiện ra khi mức albumin giảm xuống dưới
mức 3 mg/dL có thể tăng độ thanh thải của ciclosporin [4]. Điều này có thể
được giải thích do một phần của CSA liên kết với albumin, khi hạ albumin, sự
phân bố vào mô tăng lên làm tăng đáng kể làm cho khả năng thải trừ của CSA.
Kết luận này tương tự với phát hiện trong nghiên cứu của Zhou [105]. Hầu hết
các nghiên cứu trên bệnh nhân ghép khác mức albumin có ảnh hưởng không
đáng kể đến độ thanh thải CsA [48]. Điều này có thể do những nghiên cứu này
là thực hiện trên những bệnh nhân ổn định có nguy cơ hạ albumin rất hạn chế.
Chức năng thận (creatinin): Ảnh hưởng của chức năng thận lên độ
thanh thải còn gây nhiều tranh cãi. Các nghiên cứu cho rằng sự suy giảm chức
năng thận nên được xem như hệ quả khi nồng độ ciclosporin tăng lên thay vì là
yếu tố có ảnh hưởng đến dược động học của CSA do thuốc này rất ít thải trừ
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Thuốc chống nấm nhóm azol (fluconazol, itraconazol, voriconazol) là

qua thận [71], [74], [90]. Điều này trái ngược với quan điểm Abdel Hameed và
cs chứng minh sự suy giảm chức năng thận trên bệnh nhân HSCT làm tăng
đáng kể độ thanh thải của CSA. Phát hiện này được nhóm tác giả giải thích khi
suy thận cấp tính là một thành phần của hội chứng đáp ứng viêm toàn thân, rất
hay gặp trên bệnh nhân HSCT dẫn đến tăng quá trình trao đổi chất cơ bản của

Phân tích dược động học quần thể của ciclosporin trên bệnh nhân
ghép tế bào gốc đồng loài tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương
Đối tượng nghiên cứu và đặc điểm sử dụng ciclosporin
Quần thể bệnh nhân HSCT tại Việt Nam là một quần thể hiếm, số lượng
bệnh nhân được chỉ định ghép rất hạn chế do phương pháp ghép tế bào gốc đòi
hỏi nhiều biện pháp hỗ trợ, khoảng thời gian nằm viện kéo dài, chi phí điều trị
lớn, nguy cơ biến chứng cấp tính đe dọa đến tính mạng sau ghép [7]. Trong
nghiên cứu, 3 bệnh nhân đã chuyển sang ciclosporin đường uống và 2 bệnh
nhân chỉ có dữ liệu đường truyền do được chuyển sang sử dụng tacrolimus và
đã tử vong. Vì vậy, từ các dữ liệu thu thập được, chúng tôi tiến hành phân tích
theo hai quần thể độc lập là nhóm bệnh nhân sử dụng ciclosporin đường truyền
tĩnh mạch và ciclosporin đường uống.
Liều trung bình đường tĩnh mạch chúng tôi ghi nhận được khi bệnh nhân
bắt đầu sử dụng ciclosporin là 1,9 ± 0,8 mg/kg/ngày, trải rộng từ 0,4 đến 3,1
mg/kg/ngày, liều dùng sau đó không thay đổi nhiều trong những ngày lấy mẫu
tiếp theo (1,8 ± 0,7 mg/kg/ngày) cho đến khi chuyển sang dạng đường uống.
Liều dùng này tương đương với nghiên cứu của Zhou và cộng sự và gần giống
liều dùng phổ biến áp dụng tại các trung tâm ghép (1,5 mg/kg/ngày) [90],
[105], [106].
Phương pháp nghiên cứu
❖ Phương pháp lấy mẫu và định lượng
Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện lấy mẫu sau khi bệnh nhân sử dụng
ciclosporin ổn định (ít nhất 5 ngày kể từ khi bệnh nhân bắt đầu dùng thuốc).
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cơ thể, do đó tăng thải trừ CSA [32].

Tại thời điểm này, ciclosporin được đánh giá là đã đạt trạng thái cân bằng theo
các nghiên cứu của Jacobson (sau 60 giờ) và Myeong (sau 22 giờ) [41], [68].
Đồng thời, nồng độ ciclosporin đáy giữa buổi sáng và buổi tối đã được chứng
minh là có khác biệt trong nghiên cứu của Monchon và cộng sự. Vì thế, bệnh
nhân trong nghiên cứu sẽ được lấy mẫu trong cùng 1 khoảng thời gian cố định
đủ để xây dựng mô hình dược động học 1 ngăn của ciclosporin [11]. Tuy
nhiên, chúng tôi triển khai lấy 3 điểm ở cả pha hấp thu và thải trừ để vừa kết
hợp xây dựng dược động học quần thể vừa ước tính diện tích đường cong nồng
độ thời gian AUC. Đồng thời, chúng tôi thu thập thêm dữ liệu nồng độ đáy từ
quá trình TDM trong điều trị thực tế tại Viện HHTMTW để có thể phân tích
thêm mô hình khác biệt theo thời gian ở cấp độ thông số (interoccasion
variability – IOV). Việc đánh giá IOV được FDA khuyến cáo đối với các thuốc
có khoảng điều trị hẹp và biến thiên lớn như ciclosporin nhằm góp phần ước
tính riêng rẽ các thành phần biến thiên trong từng cá thể và tránh tình trạng tìm
kiếm yếu tố dự đoán không thực sự giải thích được khác biệt giữa các cá thể
[107]. Đồng thời, việc sử dụng dữ liệu nồng độ - thời gian thu được từ quá trình
TDM giúp thuận tiện và tiết kiệm chi phí nghiên cứu. Tuy nhiên, nghiên cứu
chỉ thu thập dữ liệu nồng độ đáy để tích hợp vào mô hình đường truyền do
trong quá trình thu số liệu đối với đường uống, nhóm nghiên cứu gặp khó khăn
trong việc xác định mức liều chính xác đường uống đối với những ngày định
lượng 1 điểm. Đồng thời, hạn chế lớn nhất trong phương pháp lấy mẫu của
nghiên cứu là không tuân theo quy trình lấy mẫu chuẩn được xây dựng từ
trước. Điều này có thể dẫn tới việc dữ liệu thu được không mô tả đầy đủ các
pha trong quá trình dược động học của thuốc.
❖ Phương pháp xây dựng mô hình dược động học quần thể
Để xây dựng mô hình dược động học quần thể tại Viện HHTMTW,
chúng tôi sử dụng phương pháp mô hình hóa ảnh hưởng hỗn hợp phi tuyến tính
(nonlinear mixed effects models – NLEM) bằng phần mềm Monolix. Trong đó,
Monolix sử dụng thuật toán xấp xỉ ngẫu nhiên tối đa hóa kỳ vọng (stochastic
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trong ngày [64]. Theo Bréant và cộng sự, chỉ cần 2 mẫu máu mỗi bệnh nhân là

approximation with expectation maximization - SAEM) để tính toán các thông
số dược động học, độ lệch chuẩn. Mặc dù, NONMEM là phần mềm được sử
dụng nhiều nhất trong các nghiên cứu dược động học, thuật toán SAEM sử
dụng trong Monolix đã được chứng minh là vượt trội hơn so với phương pháp
ước tính điều kiện bậc một FOCE sử dụng trong NONMEM. Theo đó, thuật
ước tính các thông số [14], [88].
Kết quả nghiên cứu
❖ Kết quả mô hình dược động học cơ bản
Với quần thể sử dụng đường truyền tĩnh mạch, mô hình 1 ngăn, thải trừ
bậc 1 là mô hình mô tả tốt nhất dữ liệu nồng độ thuốc - thời gian. Trong khi đó
mô hình 2 ngăn, hấp thu bậc 1 có thời gian trễ, thải trừ bậc 1 là mô hình mô tả
tốt nhất dữ liệu nồng độ thuốc - thời gian đối với quần thể sử dụng đường uống.
Việc phân tích dữ liệu dược động học riêng biệt trên 2 nhóm bệnh nhân sử
dụng ciclosporin với các đường dùng khác nhau là do rất khó để sử dụng cùng
một mô hình để mô tả quá trình dược động học [105]. Lý do cho sự khác biệt
này trước hết là do dữ liệu nồng độ đáy trong quần thể đường truyền tĩnh mạch
chiếm tỷ lệ lớn hơn so các dữ liệu trên quần thể đường uống. Thêm vào đó,
trong chương trình lấy mẫu đường truyền khi thời gian truyền dài (hơn 4 tiếng)
và điểm lấy mẫu là sau 30 phút truyền xong có thể đã bỏ qua giai đoạn hấp thu.
Kết quả về các mô hình dược động học cơ bản của chúng tôi đều đã được ghi
nhận các nghiên cứu trước. Trong đó, mô hình 1 ngăn, thải trừ bậc 1 với dạng
truyền được ghi nhận trong 5 nghiên cứu [4], [41], [57], [105], [106], mô hình
2 ngăn hấp thu bậc 1 có thời gian trễ, thải trừ bậc 1 đối với dạng uống được ghi
nhận trong 2 nghiên cứu [5], [24].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, các thông số phân phối log chuẩn, biểu
thức hàm mũ exp được sử dụng để mô tả dao động giữa các cá thể. Kết quả này
cũng tương đồng với kết quả của hầu hết nghiên cứu khác trong phần tổng quan
hệ thống. Về mô hình sai số dự đoán, nghiên cứu của chúng tôi sử dụng dạng
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toán SAEM được chứng minh là giảm thiểu được sai số, tăng độ chính xác khi

sai số cộng cho kết quả tương đồng với nghiên cứu của Zhou và AbdelHameed [4], [105].
❖ Giá trị các thông số mô hình
Mô hình đường truyền tĩnh mạch: Giá trị thể tích phân bố và độ thanh
thải trong nghiên cứu của chúng tôi thu được lần lượt là 155 L và 26,7 L/h. Kết
Trung Quốc (192 L) [106] nhưng thấp hơn nhiều so với các nghiên cứu trên
quần thể bệnh nhân khác như trong nghiên cứu của Zhou (297 L), Ling (605
L), Myeong (430L). Khác biệt này có thể do quần thể của chúng tôi có các chỉ
số huyết học (đại diện bằng chỉ số hematocrit bằng 31,4%) cao hơn so với các
nghiên cứu trên (trung bình lần lượt là 26,62%; 27%; 27,2%). Do ciclosporin
liên kết với hồng cầu nên chỉ số hematocrit có thể ảnh hưởng đến sự phân bố
của ciclosporin, góp phần giải thích cho việc thể tích phân bố trong nghiên cứu
của chúng tôi nhỏ hơn so với các nghiên cứu khác. Thêm vào đó, tính không
đặc hiệu trong phương pháp xét nghiệm miễn dịch CEDIA có thể khiến kết quả
định lượng nồng độ CSA cao hơn, dẫn đến việc ước tính thể tích phân bố thấp
hơn phương pháp sắc ký khối phổ trong nghiên cứu của Myeong [68]. Đối với
giá trị độ thanh thải, kết quả của chúng tôi tương tự với 2 báo cáo trong tổng
quan hệ thống, lần lượt bằng 25,4 L/h [24] và 23 L/h [4].
Mô hình đường uống: Trong nghiên cứu của chúng tôi, thời gian Tlag là
0,346 giờ, tương tự với nghiên cứu của Eljebari (0,382 giờ) [24] nhưng thấp
hơn nghiên cứu của Abraham (0,44 giờ) [5]. Hệ số hấp thu ka được xác định
bằng 1,8 h-1, cao hơn so với một số nghiên cứu trước đó (lần lượt là 0,28; 1,28;
0,214; 1,28; 1,25 h-1) [5], [24], [57], [105], [106]. Điều này có thể là do bệnh
nhân sử dụng đường uống thường được chúng tôi lấy ở giai đoạn muộn sau
ghép khi tình trạng cơ thể đã cải thiện làm tăng khả năng hấp thu thuốc. Thể
tích ngăn ngoại vi là 44,9 L, cao hơn so hai nghiên cứu của Abraham (16,6L)
và Elebari (10,9L). Đồng thời, thể tích ngăn trung tâm được xác định là 150L,
cao hơn so với báo cáo của Abraham (59L) nhưng thấp hơn so với báo cáo của
Elebari (496L) [5], [24]. Độ thanh thải trong quần thể bệnh nhân đường uống
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quả thế tích phân bố này tương tự với ghi nhận của Zhou trên nhóm bệnh nhân

(28,7 L/h) tương tự với nghiên cứu của Zhou (28,2 L/h ) [105], Ling (29,6 L/h )
[57], Zhou (31,0 L/h ) [106] và hơi cao hơn với kết quả mô hình đường tiêm
tĩnh mạch (26,7 L/h). Các khác biệt nói trên một lần nữa khẳng định biến thiên
dược động học rất phức tạp của ciclosporin. Ngoài ra, chúng tôi không ước tính
giá trị sinh khả dụng do hai quần thể đường uống và đường truyền là độc lập

Kết quả thu được trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra thông số độ
thanh thải và thể tích phân bố trong mô hình đường uống và đường truyền đều
có độ lệch chuẩn nhỏ hơn 30%. Tuy nhiên, trong mô hình đường uống, biến
thiên giữa các cá thể các thông số thời gian trễ Tlag (32,9%) và hệ số hấp thu ka
(46,9%) đều lớn hơn 30% cho thấy sự biến thiên của ciclosporin xảy ra chủ yếu
trong giai đoạn hấp thu hơn là giai đoạn phân bố và thải trừ. Các thông số ảnh
hưởng ngẫu nhiên có tác động mạnh làm thể tích phân bố biến thiên rất lớn
trong mô hình đường truyền (%RSE của biến thiên Vd giữa các cá thể là 235%
và biến thiên theo thời gian là 50,2%) cũng như trong mô hình đường uống
(%RSE biến thiên giữa các cá thể của V1 là 549%). Điều này có thể do với cỡ
mẫu nhỏ trong nghiên cứu sẽ rất khó để phân tích được tất cả các yếu tố dự
đoán có ý nghĩa, dẫn đến có sự dao động lớn của thông số giữa các cá thể.
❖ Mô hình có yếu tố dự đoán
Hai yếu tố dự đoán được lựa chọn đưa vào mô hình gồm số ngày sau
ghép (với mô hình đường truyền) và thuốc dùng kèm fluconazol (với mô hình
đường uống). Lý do các yếu tố này không được ghi nhận đồng thời ở cả hai mô
hình là do không có bệnh nhân sử dụng fluconazol trên quần thể truyền tĩnh
mạch và yếu tố số ngày sau ghép có thể chủ yếu chỉ liên quan đến dược động
học của ciclosporin trong giai đoạn đầu sau ghép [41] .
Số ngày sau ghép: nghiên cứu ghi nhận độ thanh thải ciclosporin giảm
khi số ngày sau ghép tăng lên, đặc biệt là giữa tuần đầu tiên với các tuần tiếp
theo. Các nghiên cứu trên bệnh nhân HSCT cũng ghi nhận kết quả tương tự
như nghiên cứu của Jacobson [41], Zhou [106] và Ling [57]. Biến đổi này có
thể liên quan đến sự thay đổi chuyển hóa ciclosporin tại gan do hiện tượng tự
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với nhau.

ức chế chuyển hóa CYP3A4 của ciclosporin, hoặc do chức năng gan thay đổi
trong giai đoạn sau ghép. Các yếu tố có ảnh hưởng đến chức năng gan trên
bệnh nhân ghép tế bào gốc rất đa dạng, bao gồm phác đồ điều kiện hóa, biến
chứng ghép chống chủ, viêm gan virus, nấm gan, sỏi mật, quá tải sắt [40].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, trước khi ghép, bệnh nhân thường trải qua quá
cyclophosphamid, là những thuốc gây tổn thương gan với nguy cơ chính là hội
chứng tắc mạch xoang thường khởi phát sau 10 – 20 ngày sau khi hóa trị liệu
[30]. Thêm vào đó, trong những tuần sau ghép cũng có thể xảy ra nhiều biến
chứng gây ảnh hưởng đến chuyển hóa tại gan làm thay đổi độ thanh thải
ciclosporin.
Thuốc dùng kèm fluconazol: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy độ
thanh thải giảm khoảng 50% trên nhóm sử dụng fluconazol. Kết quả này phù
hợp với đề xuất một số tác giả đề xuất giảm liều CSA đến 50%, giảm tỷ lệ
chuyển đổi liều đường tĩnh mạch sang đường uống khi sử dụng đồng thời với
nhóm azol [52], [89]. Nghiên cứu của Ling cũng ghi nhận fluconazol làm giảm
độ thanh thải của CSA cùng với các thuốc chống nấm khác [57]. Nói chung,
fluconazol là một thuốc ức chế enzym CYP3A4 - enzym chuyển hóa
ciclosporin tại gan, làm giảm độ thanh thải và tăng nồng độ của ciclosporin. Sử
dụng fluconazol 200 mg/ngày có thể làm tăng nồng độ ciclosporin trong khi
các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi đều sử dụng liều fluconazol
300mg/ngày [13]. Đây là một vấn đề cần lưu ý do có đến 96% bệnh nhân
HSCT tại Viện HHTMTW được sử dụng fluconazol trong phác đồ điều trị [3]
với mục đích làm giảm nguy cơ nhiễm nấm, giảm tỷ lệ tử vong sau ghép và
nhiều biến chứng nghiêm trọng khác [2], [60].
Các yếu tố dự đoán liên quan đến dược động học của CSA đã được ghi
nhận trong y văn hoặc trong các nghiên cứu dược động học trước đây nhưng
không được ghi nhận trong nghiên cứu của chúng tôi bao gồm: độ tuổi, cân
nặng, cân nặng lý tưởng, BSA, hematocrit, số lượng hồng cầu, AST, ALT,
bilirubin, albumin, creatinin, thuốc dùng kèm làm tăng nồng độ CSA
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trình điều kiện hóa diệt tủy hoặc giảm liều trong phác đồ sử dụng busulfan và

(glucocorticoid, posaconazol). Tuy nhiên, vấn đề này đã nằm trong dự kiến do
nghiên cứu của chúng tôi có cỡ mẫu nhỏ, yếu tố này dao động trong khoảng
nhỏ (với biến liên tục) hoặc chiếm tỷ lệ quá nhỏ trong quần thể (với biến phân
loại) nên có thể chưa tìm thấy được mối tương quan có ý nghĩa. Ngoài số ngày
sau ghép và thuốc dùng kèm fluconazol, hai yếu tố mà chúng tôi phát hiện ra ở
đoán cho thể tích ngăn trung tâm). Mặc dù bị loại đi ở bước stepwise forward
và backward, đây có thể là các yếu tố dự đoán tiềm năng cần lưu ý khi triển
khai nghiên cứu trên cỡ mẫu lớn hơn.
❖ Thẩm định mô hình
Thẩm định qua biểu đồ GOF: Sự chênh lệch giữa nồng độ dự đoán và
nồng độ quan sát trong mô hình đường truyền TM phần lớn nằm trong khoảng
từ 200 – 450 ng/ml. Mức độ tương quan giữa nồng độ dự đoán quần thể và
nồng độ quan sát (Cpoppred – Cobs) thấp hơn so với giữa nồng độ dự đoán cá thể
và nồng độ quan sát (Cindpred – Cobs) do có sự dao động lớn trong quần thể.
Thẩm định qua biểu đồ NDPE: Biểu đồ phân bố NDPE lệch so với
đường phân phối chuẩn Gaussian ở mô hình đường uống cho thấy sự dao động
trong mô hình lớn. Nguyên nhân có thể do cỡ mẫu hạn chế và thiếu các yếu tố
dự đoán trong mô hình. Kết quả thẩm định NDPE không tuân theo phân bố
chuẩn cũng đã được ghi nhận trong nghiên cứu của Eljebari trên 20 bệnh nhân
[24].
Thẩm định qua biểu đồ VPC (visual predictive checks): Biểu đồ VPC
của dạng TTM cho thấy mô hình dự đoán kém hiệu quả hơn ở những nồng độ
cao hơn 200 ng/ml, thẩm định GOF cũng có ghi nhận tương tự khi phần lớn sự
chênh lệch giữa nồng độ dự đoán và nồng đô quan sát nằm trong khoảng từ
200 – 450 ng/ml. Lý do có thể là do thời điểm lấy mẫu đã lệch đi nhiều do với
nồng độ đỉnh của CSA, đường thải trừ có thể không tuyến tính hoặc mô hình 2
ngăn có thể dự đoán tốt hơn khi cơ mẫu tăng lên. Các đặc điểm này cũng được
ghi nhận tại biểu đồ VPC trong một nghiên cứu sử dụng chiến lược lấy mẫu chỉ
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bước thăm dò là yếu tố bilirubin (dự đoán cho độ thanh thải) và albumin (dự

có nồng độ đáy [4]. Do đó, trong nghiên cứu của chúng tôi, nồng độ đáy chiếm
phần lớn dữ liệu thu mẫu có thể cũng gây ra hiện tượng này.
❖ Tương quan tuyến tính giữa diện tích đường cong nồng độ - thời gian
AUC và các giá trị nồng độ
Hệ số tương quan của nồng độ đáy trong nghiên cứu của chúng tôi
việc sử dụng nồng độ đáy để theo dõi AUC trên lâm sàng. Kết quả các nghiên
cứu Duncan (có R2 = 0,7686) [23] và Kimura (R2 = 0,8694) [52] cũng ủng hộ
việc sử dụng nồng độ đáy trong thực hành lâm sàng. Mức độ tương quan của
các mẫu đường truyền thể hiện kém hơn với so với đường uống, đặc biệt là giá
trị nồng độ lấy sau khi truyền 4 giờ (r2 = 0,6622). Có thể do thời điểm lấy mẫu
này có thể đã chuyển qua pha thải trừ nên khó phản ánh được mức độ phơi
nhiễm của CSA. Với dạng uống, chiến lược lấy mẫu 0, 2, 4 giờ sau khi uống
thuốc cho giá trị nồng độ đều tương quan tốt với AUC. Đây cũng là chiến lược
lấy mẫu hạn chế tối ưu được nhiều nghiên cứu đề xuất [35], [98]. Nồng độ mẫu
tại thời điểm 2 giờ kém tương quan với AUC hơn so với nồng độ đáy. Điều này
có thể được giải thích do giai đoạn hấp thu có biến thiên lớn khiến giá trị nồng
độ này không ổn định, khó có thể thay thế nồng độ đáy trên lâm sàng. Nói
chung, nghiên cứu của chúng tôi tính toán AUC theo phương pháp hình thang
với số điểm khá hạn chế so với các nghiên cứu khác. Dù vậy, kết quả thu được
hy vọng góp phần định hướng quyết định sử dụng các kết quả định lượng nồng
độ ciclosporin trong giám sát điều trị sau ghép tế bào gốc, hướng tới sử dụng
hợp lý ciclosporin trong dự phòng ghép chống chủ, giúp tối ưu hóa hiệu quả
điều trị và giảm thiểu độc tính.
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(đường truyền: R2 = 0,7209; đường uống: R2 = 0,8676 cho thấy tiềm năng của

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
A. KẾT LUẬN
Từ kết quả của nghiên cứu “Phân tích dược động học quần thể của
ciclosporin trên bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài tại Viện Huyết học 1. Tổng quan hệ thống các nghiên cứu dược động học quần thể ciclosporin trên
bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài
- Tổng cộng thu được 09 bài báo đưa vào tổng quan hệ thống.
- Mô hình một ngăn khớp dữ liệu tốt nhất trong 6/9 nghiên cứu. Mô hình
hàm mũ mô tả dao động giữa các cá thể dùng trong 5/7 nghiên cứu cung cấp thông
tin. Mô hình kết hợp sai số cộng – tỷ lệ mô tả tốt nhất sai số dự đoán của mô hình
trong 7/9 nghiên cứu.
- Thể tích phân bố và độ thanh thải dao động lớn giữa các nghiên cứu.
- Cân nặng, độ tuổi, số ngày sau ghép, chỉ số hematocrit, nồng độ triglycerid,
albumin, creatinin, thuốc chống nấm azol là các yếu tố dự đoán có ý nghĩa ghi
nhận trong các nghiên cứu.
2. Phân tích mô hình dược động học quần thể của ciclosporin trên các bệnh
nhân ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học Truyền Máu Trung Ương
❖ Đường truyền tĩnh mạch
- Mô hình dược động học cuối cùng xây dựng được là mô hình 1 ngăn, thải
trừ tuyến tính bậc 1 và có một yếu tố dự đoán: số ngày sau ghép giải thích cho sự
dao động độ thanh thải của ciclosporin.
- Các thông số quần thể ước tính từ mô hình cuối cùng là: CL = 26,7 L/giờ;
V = 155 L. Mức dao động các thông số giữa các cá thể lần lượt là: 10,2%; 19,8%.
Mức độ dao động theo thời gian là 23,8%; 13,2%.
❖ Đường uống
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Truyền máu Trung ương”, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau

- Mô hình dược động học cuối cùng xây dựng được là mô hình 2 ngăn, hấp
thu bậc 1 có thời gian trễ, thải trừ tuyến tính bậc 1 và có một yếu tố dự đoán: thuốc
dùng kèm fluconazol cho sự dao động độ thanh thải của ciclosporin.
- Các thông số quần thể ước tính từ mô hình cuối cùng là: Tlag = 0,346 (giờ);
động các thông số giữa các cá thể lần lượt là: 32,9%; 46,9%; 14,3%; 4,01%; 38%;
26,4%.

3. Phân tích tương quan giữa diện tích đường cong nồng độ - thời gian AUC
và các giá trị nồng độ
Phân tích tương quan giữa nồng độ đáy và AUC (ước tính bằng 3 điểm lấy
mẫu) cho thấy mức độ tương quan có thể chấp nhận được (r2 = 0,7209; r2 =
0,8686). Mối tương quan tốt nhất ghi nhận được tại giá trị nồng độ sau truyền 30
phút (r2 = 0,8973) và sau uống 4 giờ (r2 = 0,9537).
B. KIẾN NGHỊ
1. Thiết kế chương trình lấy mẫu tối ưu hơn với đường truyền tĩnh mạch.
2. Xây dựng nghiên cứu dược động học quần thể và thẩm định lại mô hình trên
một cỡ mẫu bệnh nhân lớn hơn.
3. Ứng dụng để xây dựng giám sát nồng độ thuốc trong máu trên bệnh nhân ghép
tế bào gốc đồng loài.
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ka = 1,8 (giờ-1), V1 = 44,9 L; Q= 20,3 L/giờ; CL = 28,7 L/giờ, V2= 150 L. Mức dao
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PHỤ LỤC
Phu lục 1: Phiếu thu thập thông tin bệnh nhân.
Phụ lục 2: Quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Phụ lục 4: Một số kết quả khác khi xây dựng mô hình đường truyền tĩnh mạch.
Phụ lục 5: Một số kết quả khác khi xây dựng mô hình đường uống.
Phụ lục 6: Danh sách các thuốc ảnh hưởng đến nồng độ ciclosporin.
Phụ lục 7: Danh sách bệnh nhân đưa vào nghiên cứu.
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Phu lục 3: Đặc điểm yếu tố dự đoán trên bệnh nhân HSCT tại viện HHTMTW.

Phụ lục 1. Mẫu thu thập thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân
MẪU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Khoa
Mã bệnh án

A. Thông tin bệnh nhân
Giới

Cân nặng (kg)

Tuổi

Chiều cao

Ngày ghép TBG

Chẩn đoán điều trị

ICD 10

Nguồn ghép

Cùng huyết thống/ Máu dây rốn cộng đồng

Hòa hơp giới tính

Có/ Không

Phác đồ điều kiện hóa

Diệt tủy/ Giảm liều

Ghi chú (bệnh măc kèm,...)

B. Thông tin phác đồ điều trị
Phác đồ dự phòng GVHD
Biệt dược

1. Đường truyền

2. Đường uóng

1. Sandimmun IV/ 2. Sandimmun Neoral/ 3. Neoral 25-100 mg

Ngày khởi đầu
Liều khởi đầu
Ngày chuyển liều lần 1

Liều dùng

Ngày chuyển liều lần 2

Liều dùng

Ngày chuyển liều lần 3

Liều dùng

Ngày chuyển đường uống

Liều đường uống khi
chuyển (nếu có)

(nếu có)
C. Thông tin về giám sát điều trị

C0

D...
D...
D...
D...
D...
D...
D...
D...
D...
D...

TTT

Liều
1 lần

SCr

Biltp

Biltt

Alb

AST

ALT

RBC

Hb

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

Nam/ Nữ

Họ và tên

Hema

D. Thông tin về các thuốc dùng đồng thời

E. Thông tin lấy mẫu và định lượng
Đường dùng

1.

Biệt dược

1. Đường truyền

2. Đường uóng

1. Sandimmun IV/ 2. Sandimmun Neoral/ 3. Neoral 25-100 mg

Ngày lấy mẫu
Liều dùng
Liều dùng trước đó
Thời gian truyền
Dung mô pha truyền
Thông tin lấy mẫu

Thời gian dự kiến

Thời gian thực

Kết quả định lượng
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Thuốc ảnh hưởng lên Co bệnh nhân sử dụng
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Phụ lục 2: Quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
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Phụ lục 3: Đặc điểm yếu tố dự đoán của bệnh nhân vào những ngày lấy mẫu
Bảng 1. Đặc điểm yếu tố dự đoán của bệnh nhân (thời điểm lấy mẫu)
Đặc điểm

Đường truyền

Đường uống

1,58 ± 0,10

1,54 ± 0,10

Albumin (g/l)

31,9 ± 3,9

37,5 ± 3,6

Bilirubin toàn phần (µmol/l)

54,7 ± 96,4

11,9 ± 22,7

Bilirubin trực tiếp (µmol/l)

29,0 ± 65,7

3,5 ± 1,6

Creatinin (µmol/l)

52,3 ± 12,6

76 ± 20,5

AST (U/L)

36,5 ± 47,6

25,6 ± 7,6

ALT (U/L)

47,9 ± 71,7

32,1 ± 15,3

3,2 ± 0,5

3,8 ± 0,8

Hematocrit (l/l)

0,32 ± 0,12

0,37 ± 0,1

Hemoglobin (g/l)

100,2 ± 15,5

100,2 ± 15,5

Glucocorticoid

25 (58%)

6 (75%)

Posaconazol

27 (56%)

2 (25%)

Fluconazol

0 (0%)

4 (50%)

Diện tích bề mặt cơ thể

Chỉ số huyết học, Trung bình ± SD
Số lượng hồng cầu (T/l)

Thuốc dùng kèm, n (%)
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Chỉ số sinh hóa, Trung bình ± SD

Phụ lục 4: Một số kết quả khác khi xây dựng mô hình đường truyền tĩnh mạch
Bảng 1. Kết quả xây dựng mô hình cơ bản đường TTM
Đặc điểm mô hình
Lựa chọn biểu thức mô tả

hình

dao động cá thể

Lựa chọn biểu thức mô tả sai số dự đoán:

-2LL

AIC

BIC

Biểu thức cộng

819,73

829,73

838,54

Biểu thức tỷ lệ

827,20

837,20

846,01

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

815,38

827,38

837,95

Mô hình 1 ngăn, hấp

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

815,37

827,37

837,94

thu và thải trừ bậc 1

Biểu thức cộng

205,21

215,21

224,02

Biểu thức tỷ lệ

211,83

221,83

230,64

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

204,90

216,90

227,47

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

204,65

216,65

227,22

Biểu thức cộng

797,13

815,13

830,98

Biểu thức tỷ lệ

813,79

831,79

847,64

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

795,23

832,85

Mô hình 2 ngăn, hấp

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

794,52

815,23
814,52

thu và thải trừ bậc 1

Biểu thức cộng

201,95

219,95

235,80

Biểu thức tỷ lệ

208,32

226,32

242,17

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

204,45

224,45

242,06

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

203,67

223.67

241,28

Phân bố chuẩn

Phân bố log chuẩn

Phân bố chuẩn

Phân bố log chuẩn

832,13
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Khớp số ngăn mô

Trị số OFV

Thông số ảnh hưởng cố định
V_pop (L/h)
CL_pop (L)
Thông số ảnh hưởng ngẫu nhiên
ɷ2_V (IIV)
ɷ 2_Cl (IIV)
ɷ 2_V (IOV)
ɷ 2_Cl ((IOV)

Giá trị

S.E.

CV (%)

158

0,0179

11,4

20,2

0,0016

7,93

5,97
19,7
25,3
24,7

46,9
7,23
15,1
4,34

786
36,7
59,7
17,6

0,175

0,0178

10,1

Sai số cộng (ng/ml)

a

Hình 1. Biểu đồ Shrinkage khi thêm số ngày sau ghép (TTM)
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Bảng 2. Kết quả thông số mô hình cơ bản đường truyền

Hình 3. Biểu đồ NDPE (TTM)
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Hình 2. Biểu đồ PWRES, IWRES (TTM)

Phụ lục 5: Một số kết quả khác khi xây dựng mô hình đường uống
Bảng 1. Kết quả xây dựng mô hình cơ bản đường uống
Đặc điểm mô hình không thời gian trễ
Lựa chọn biểu thức mô tả

hình

dao động cá thể

Lựa chọn biểu thức mô tả sai số dự đoán

-2LL

AIC

BIC

Biểu thức cộng

367,07

381,07

381,63

Biểu thức tỷ lệ

348,98

362,98

363,54

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

350,42

366,42

367,06

Mô hình 1 ngăn, hấp

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

349,41

365,41

366,04

thu và thải trừ bậc 1

Biểu thức cộng

346,91

360,91

361,47

Biểu thức tỷ lệ

346,61

360,61

361,17

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

346,45

362,45

363,09

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

346,9

362,49

363,13

Biểu thức cộng

340,67

362,67

363,54

Biểu thức tỷ lệ

313,19

335,19

336,07

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

313,30

337,30

338,26

Mô hình 2 ngăn, hấp

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

313,48

337,48

338,43

thu và thải trừ bậc 1

Biểu thức cộng

312,60

334,60

335,47

Biểu thức tỷ lệ

309,43

331,43

332,30

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

309,31

333,31

334,26

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

309,32

333,32

334,28

Phân bố chuẩn

Phân bố log chuẩn

Phân bố chuẩn

Phân bố log chuẩn
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Khớp số ngăn mô

Trị số OFV

Đặc điểm mô hình có thời gian trễ
Lựa chọn biểu
Lựa chọn biểu thức mô tả sai số dự đoán

-2LL

AIC

BIC

Biểu thức cộng

367,22

385,22

385,93

Biểu thức tỷ lệ

350,35

368,35

369,06

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

350,29

370,29

371,08

Mô hình 1 ngăn, hấp

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

349,97

369,97

370,77

thu và thải trừ bậc 1

Biểu thức cộng

347,10

365,10

365,81

Biểu thức tỷ lệ

346,59

364,59

365,30

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

346,57

366,57

367,36

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

346,58

366,58

367,38

Biểu thức cộng

290,10

316,10

317,13

Biểu thức tỷ lệ

289,87

315,87

316,90

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

287,06

315,06

316,18

Mô hình 2 ngăn, hấp

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

286,22

314,22

315,34

thu và thải trừ bậc 1

Biểu thức cộng

287,58

313,58

314,61

Biểu thức tỷ lệ

287,85

313,85

314,88

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 1

290,37

318,37

319,49

Biểu thức kết hợp cộng-tỷ lệ 2

288,66

316,66

317,77

hình

thức mô tả dao
động cá thể

Phân bố chuẩn

Phân bố log chuẩn

Phân bố chuẩn

Phân bố log chuẩn

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

Khớp số ngăn mô

Trị số OFV

Thông số ảnh hưởng cố định
Tlag_pop (h)
ka_pop (h-1)
CL_pop (L/h)
V1_pop
Q_pop
V2_pop
Thông số ảnh hưởng ngẫu nhiên
ɷ 2_Tlag
ɷ 2_ka
ɷ 2_CL
ɷ 2_V1
ɷ 2_Q
ɷ 2_V2
Sai số cộng (ng/ml)
a

Giá trị

S.E.

CV (%)

0,119
2,38
19,1
45,3
15,8
129

0,105
1,77
2,65
4,47
4,44
24,8

88,3
74,2
13,8
9.87
28
19,2

98,8
32,8
33,3
18,5
41,3
36,2

57,6
86,2
8,66
6,84
14,4
13

58,3
263
26
37
34,8
36

0,00332

0,00345

104

Hình 1. Biểu đồ Shrinkage sau khi thêm yếu tố fluconazol ( đường uống)
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Bảng 2. Kết quả thông số mô hình cơ bản đường uống

Hình 3. Biểu đồ NDPE (đường uống)
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Hình 2. Biểu đồ PWRES, IWRES (đường uống)

Phụ lục 6. Danh sách các thuốc dùng kèm có thể ảnh hưởng lên
nồng độ đáy của ciclosporin
Thuốc/nhóm thuốc làm
giảm nồng độ CSA

Thuốc/nhóm thuốc làm tăng
nồng độ CSA

1

Barbiturat

Aicd cholic và dẫn chất

2

Bosetan

Alopurinol

3

Carbamazepin

Amiodaron

4

Corticosteroid

Chloramphenicol

5

Nafcillin

Chloroquin

6

Octreotid

Colchicin

7

Orlistat

Danazol

8

Oxacarbazepin

Fluoroquinolon (norfloxacin)

9

Phenytoin

Imatinib

10

Probucol

Kháng nấm nhóm azol

11

Rifampicin

Kháng sinh macrolid

12

St John’s wort

Metoclopramid

13

Sulfadimidin (IV)

Metronidazol

14

Sulfinpyrazon

Nefazodon

15

Terbinafin

16

Ticlopidin

Thuốc chẹn kệnh calci (diltiazem,
nicardipin, verapamil)
Thuốc ức chế protease
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STT

Danh sách bệnh nhân trong nghiên cứu
Đề tài: Phân tích dược động học quần thể của ciclosporin trên bệnh nhân ghép

Mã bệnh

Họ và tên

nhân
18020515

Tạ Quốc C

17056731

Nguyễn Thị Thúy A

18001165

Giới

Chẩn đoán

tính

chính

Nam

HC rối loạn sinh tủy

Nữ

Suy tủy xương

Tạ Văn Đ

Nam

Suy tủy xương

18008046

Lê Khắc T

Nam

Suy tủy xương

18008778

Nguyễn Văn H

Nam

Suy tủy xương

18007839

Đào Xuân C

Nam

Bệnh bạch cầu tủy

18665577

Chu Thị Hồng M

Nữ

HC rối loạn sinh tủy

18002536

Nguyễn Thị Mai L

Nữ

Suy tủy xương

16040664

Nguyễn Thị T

Nữ

Bệnh bạch cầu tủy

18054127

Nguyễn Thị Thu H

Nữ

Bệnh bạch cầu tủy

18040992

Trần Dương Thành B

Nam

Bệnh bạch cầu tủy

18056449

Đặng Tuấn H

Nữ

XÁC NHẬN CỦA KHOA GHÉP TẾ BÀO GỐC

HC rối loạn sinh tủy

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
CBHD1

CBHD2
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tế bào gốc đồng loài tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương

