
 

SỞ Y TÊ HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN PHỔI 

----o0o---- 

 

 

 

 

ĐỀ TÀI 

“NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC 

LAO ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI 

HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 11/2016 - 4/2019” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm nghiên cứu: Dược sĩ - CKI Phan Thị Đào Hạnh 

Bs - CKI Dương Đình Đồng 

Bs - CKI Phan Trọng Nghĩa 

Bs Lê Tố Nga 

CN XN Nguyễn Duy Miên 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

 

 

 

Hà Tĩnh 9 – 2019 



SỞ Y TÊ HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN PHỔI 

 

 

 

 

ĐỀ TÀI 

“NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC 

LAO ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI  

HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 11/2016 - 4/2019” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm nghiên cứu: Dược sĩ - CKI Phan Thị Đào Hạnh 

Bs - CKI Dương Đình Đồng 

Bs - CKI Phan Trọng Nghĩa 

Bs Lê Tố Nga 

CN XN Nguyễn Duy Miên 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

 

 

 

 

Hà Tĩnh 9 – 2019 



MỤC LỤC 

LỜI CẢM ƠN 

MỤC LỤC 

DANH SÁCH CHỮ CÁI VIẾT TẮT 

MỤC LỤC HÌNH VÀ BẢNG 

BẢN CAM KẾT LÀ TÁC GIẢ TẠO RA ĐỀ TÀI 

ĐẶT VẤN ĐỀ ......................................................................................................... 10 

Chương 1. TỔNG QUAN ......................................................................................... 3 

1.Thông tin chung ..................................................................................................... 3 

1.1.  Giới thiệu thuật ngữ .......................................................................................... 3 

1.2. Phân loại ADR ................................................................................................... 3 

1.2.1 Phân loại ADR theo mức độ ............................................................................ 3 

1.2.2. Phân loại ADR theo thời gian khởi phát ......................................................... 4 

1.2.3 Phân loại ADR theo theo tần suất xảy ra ......................................................... 4 

1.2.4 Phân loại ADR theo tác dụng dược lý (Rawling & Thompson 1977) ............. 4 

1.2. Cảnh giác Dược .................................................................................................. 6 

1.3. Các thuốc chống lao và phác đồ trong điều trị bệnh lao .................................... 7 

1.3.1. Các thuốc chống lao ........................................................................................ 7 

1.3.2. Các phác đồ khuyến cáo tại Việt Nam hiện nay bao gồm: ............................. 7 

1.4.  Phản ứng có hại của thuốc chống lao ................................................................ 9 

1.4.1.  Phản ứng có hại của các thuốc lao hàng 1 ..................................................... 9 

1.4.2. Phản ứng có hại của các thuốc lao hàng 2 .................................................... 12 

1.5. DỊ ỨNG THUỐC ............................................................................................. 14 

1.5.1. Khái niệm ...................................................................................................... 14 

1.5.2. Cơ chế dị ứng ................................................................................................ 14 

1.5.3. Nguyên nhân ................................................................................................. 14 

1.5.4. Các giai đoạn dị ứng ...................................................................................... 15 

1.5.5. Các thể dị ứng ............................................................................................... 16 

1.6. Lão khoa liên quan đến ADR ........................................................................... 17 

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................... 19 



2.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 19 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn: ..................................................................................... 19 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ : ...................................................................................... 19 

2.1.3. Địa điếm - thời gian nghiên cứu .................................................................... 19 

2.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 19 

2.2.1 Thiết kế nghiên cứu ........................................................................................ 19 

2.2.2 Các biến số nghiên cứu .................................................................................. 19 

2.2.3. Cỡ mẫu .......................................................................................................... 21 

2.2.4. Phương pháp thu thập số liệu ........................................................................ 21 

3.5.  Phương pháp phân tích và xử lý số liệu .......................................................... 21 

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................... 22 

3.1 Mô tả đặc điểm bệnh nhân và xác định tỷ lệ xuất hiện ADR trên bệnh nhân 

sử dụng phác đồ điều trị lao .................................................................................... 22 

3.1.1 Thông tin chung về số lượng báo cáo ............................................................ 22 

3.1.2. Thông tin về đặc điểm tuổi bệnh nhân sử dụng thuốc lao bị ADR ............... 23 

3.1.4 Đặc điếm về giới của bệnh nhân ADR của thuốc chống lao ......................... 24 

3.1.5 Tần suất xuất hiện phản ứng có hại của các thuốc lao ................................... 24 

3.1.6 Phân loại ADR ............................................................................................... 25 

3.2 Các yếu tố liên quan đến sự xuất hiện các biến cố bất lợi trên bệnh nhân sử 

dụng phác đồ điều trị lao. ........................................................................................ 27 

3.2.1 Mối liên quan giữa  tiền sử dị ứng với ADR ................................................. 27 

3.2.2 Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng (BMI) với ADR ................................. 28 

3.2.3 Liên quan giữa nghiện rượu với ADR ........................................................... 29 

3.2.4 Liên quan giữa nghiện hút thuốc với ADR .................................................... 30 

3.2.5 Liên quan giữa thời gian khởi phát ADR với tiền sử dị ứng ......................... 31 

3.2.6 Liên quan giữa các bệnh mắc kèm với ADR ................................................. 32 

3.2.7 Liên quan giữa phác đồ sử dụng với ADR ..................................................... 33 

3.2.8 Liên quan mức độ nặng nhẹ ADR với tuổi .................................................... 33 

3.2.9 Các yếu tố trên người bệnh tác động tới ADR thuốc lao ............................... 34 

Chương 4: BÀN LUẬN .......................................................................................... 33 



4.1 Mô tả đặc điểm bệnh nhân và xác định tỷ lệ xuất hiện biến cố bất lợi trên 

bệnh nhân sử dụng phác đồ điều trị lao ................................................................... 36 

3.2 Các yếu tố liên quan đến sự xuất hiện các ADR  trên bệnh nhân sử dụng 

phác đồ điều trị lao. ................................................................................................. 38 

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT: ................................................................ 42 

KẾT LUẬN ............................................................................................................. 42 

ĐỀ XUẤT................................................................................................................ 43 

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 



DANH SÁCH CHỮ CÁI VIẾT TẮT 

 

STT Tên viết tắt Giải nghĩa 

1 CTCLQG Chương trình chống lao quốc gia 

2 WHO World Health Organization Tổ chức y tế thế giới 

3 ADR  Adverse Drug Reactions : Phản ứng có hại của 

thuốc 

4 MDR-TB Lao kháng thuốc 

5 BMI Body Mass Index: chỉ số khối cơ thể 

6 TCYTTG Chương trình chống lao quốc gia 

7 Trung tâm DI & ADR Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo 

dõi phản ứng có hại của thuốc 

8 AE adverse event: Biến cố bất lợi 

9 RHZ Viên phối hợp Rifampicin+ Isoniazid + 

Pyrazinamid trong điều trị lao giai đoạn tấn công 

10 RH Viên phối hợp Rifampicin + Pyrazinamid trong 

giai đoạn củng cố 

11 BHYT Bảo hiểm y tế 

12 CTCL Chương trình chống lao 

13 ADR (+) có Phản ứng có hại của thuốc 

14 ADR(-) Không có Phản ứng có hại của thuốc 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

BẢN CAM KẾT 

 

Kính gửi:  Sở Y tế Hà Tĩnh 

Tên tôi là: Phan Thị Đào Hạnh 

Cùng các cộng sự :  Bs – CKI Dương Đình Đồng 

Bs – CKI Phan Trọng Nghĩa 

Bs Lê Tố Nga 

CN XN Nguyễn Duy Miên 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Bộ phận công tác: Bệnh viện Phổi 

Tóm tắt đề tài:  

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu phản ứng có hại của thuốc lao điều trị nội trú tại 

bệnh viện Phổi Hà Tĩnh giai đoạn 11/2016-4/2019”   

2. Mục tiêu chính:  

- Xác định tỷ lệ xuất hiện ADR trên bệnh nhân sử dụng phác đồ điều trị lao. 

- Phân tích các yếu tố liên quan đến sự xuất hiện phản ứng có hại trên bệnh nhân 

sử dụng phác đồ điều trị lao. 

3. Phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu:  

- Phương pháp: Hồi cứu mang tính chất mô tả có phân tích. 

- Đối tượng: Báo cáo ADR bệnh nhân sử dụng thuốc lao nội trú tại Bệnh viện 

Phổi Hà Tĩnh giai đoạn 11/2016-4/2019; 

4. Qua đó rút ra được kết luận như sau: 

4.1. Tỷ lệ gặp phản ứng có hại khi dùng thuốc lao 116/718 chiếm tỷ lệ 16.16% 

4.2. Các yếu tố làm gia tăng đến sự xuất hiện phản ứng có hại trên bệnh nhân sử 

dụng phác đồ điều trị lao: 

-  Phản ứng có hại của thuốc chống lao tăng ở những bệnh nhân có tiền sử dị 

ứng thuốc ( p < 0.05) 

-  Tình trạng dinh dưỡng có ảnh hưởng đến phản ứng có hại của thuốc. Ở những 

bệnh nhân suy kiệt ( BMI < 16) tỷ lệ ADR khi dùng thuốc lao là 20.9% ( p< 

0.05) 

- Bệnh nhân nghiện rượu thì dễ bị ADR hơn so với bệnh nhân không nghiên 

rượu (25.35%) khác biệt có ý nghĩa thống kê; ( p< 0.05) 

- Tỷ lệ ADR thuốc lao tăng cao ở những bệnh nhân mắc kèm (20.95%); p <0.05 



- Tỷ lệ ADR thuốc lao tăng cao ở nhóm bệnh nhân > 55 tuổi (20.96%) p < 0.05 

- Nguy cơ ADR thuốc lao cao ở nhóm bệnh nhân > 55 tuổi kết hợp có tiền sử dị 

ứng thuốc ( 56.25%); p < 0.05. 

 Tiền sử dị ứng thuốc, tình trạng suy kiệt, nghiện rượu, bệnh mắc kèm, 

người cao tuổi làm gia tăng phản ứng có hại (ADR) thuốc điều trị lao. 

5. Đồng thời đề tài cũng phát hiện ra 1 số hạn chế và đề xuất : 

5.1. Đối với tổ xử lý và báo cáo ADR 

- Hoàn thiện báo cáo ADR theo đúng mẫu, điền đầy đủ thông tin kể cả mã bệnh 

nhân để dễ dàng tra cứu hồ sơ bệnh án. 

- Xác định chính xác hoạt chất chính trong các viên phối hợp gây phản ứng có 

hại của thuốc, không ghi chung chung RHZ; RH …. Việc phân lập tốt là cơ sở 

dữ liệu để sau này tra cứu và điều trị đúng thuốc cho bệnh nhân. 

- Đề xuất công nghệ thông tin khai báo thêm trường “Báo cáo ADR” tích hợp 

trên phần mềm quản lý bệnh viện, để phần mềm có thể khai thác 1 số thông tin 

có sẵn trong bệnh án điện tử, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu ADR online tiện cho 

việc báo cáo tổng hợp theo dõi, đó cũng là cách để hoàn thiện hồ sơ bệnh án 

điện tử bệnh nhân, đây là căn cứ để sau này điều trị bệnh nhân ở các bệnh viện 

khác, góp phần hướng tới an toàn người bệnh. 

5.2. Đối với bác sĩ, điều dưỡng 

- Khi xác định chính xác bệnh nhân bị lao thì cần chỉ định 1 số xét nghiệm trước 

và sau khi bệnh nhân điều trị như Hbg, men gan, acid uric, creatinine, Bilirubin 

D; Bilirubin T…giúp cho việc theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân từ đó cân 

đối liều lượng thuốc lao hợp lý, giảm tần xuất xuất hiện ADR thuốc lao, an toàn 

người bệnh và đảm bảo sử dụng thuốc lao đúng phác đồ, tránh kháng thuốc. 

- Dựa vào kết quả nghiên cứu: độ tuổi, BMI; bệnh mắc kèm, giới, nghiện rượu, 

tiền sử dị ứng để lường trước các trường hợp có khả năng xảy ra ADR trên bệnh 

nhân cụ thể nào đó, để chủ động hơn trong việc kê đơn, phương án xử trí, đồng 

thời giáo dục sức khỏe bệnh nhân giúp bệnh nhân tuân thủ điều trị, bỏ rượu, 

thuốc lá, lối sống lành mạnh bớt bệnh mắc kèm… 

- Xây dựng chế độ ăn theo tình trạng bệnh lý, cải thiện tình trạng dinh dưỡng 

cho người bệnh. 

5.3. Đối với phòng chuyên môn và phòng kế hoạch 

- Đề xuất, chỉ đạo, kiểm tra các trường hợp bệnh nhân chẩn đoán lao cần chỉ 

định thêm 1 số xét nghiệm sinh hóa, huyết học nữa để theo dõi bệnh nhân sát 
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- Đây là cơ sở khoa học để giúp cho việc thanh quyết toán BHYT các chỉ 

định xét nghiệm cận lâm sàng trong quá trình điều trị bệnh nhân lao: VD Hbg, 

men gan, acid uric, creatinine, Bilirubin D; Bilirubin T…., trước trong và sau 

quá trình sử dụng thuốc lao, hướng tới an toàn người bệnh. 

- Xây dựng nguồn kinh phí hằng năm đề xuất cấp trên xem xét bổ sung để 

mua cho bệnh nhân thuốc lao viên rời hiện tại chương trình chống lao không 

cấp, nhưng bảo hiểm y tế không thanh toán thuốc lao. Đồng thời mua thêm một 

số thuốc hỗ trợ chức năng gan, thần kinh góp phần giảm tác dụng không mong 

muốn của thuốc lao, nâng cao chất lượng cuộc sống, bệnh nhân yên tâm điều trị 

theo đúng phác đồ 

5.4  Đối với Sở Y tế 

-  Xem xét phê duyệt bổ sung thêm nguồn kinh phí cho bệnh nhân bị ADR do 

thuốc lao gây ra để mua các thuốc lao viên rời trong trường hợp Chương trình 

chống lao không cấp hoặc một số thuốc hỗ trợ chức năng gan, thần kinh dành 

cho bệnh nhân lao trong trường hợp BHYT không thanh toán. 

Tôi xin cam kết đây là sản phẩm của cá nhân của chúng tôi, không sao 

chép của người khác, không cóp nhặt của đề tài nào. Nếu phát hiện có sao chép 

cuả người khác hoặc xảy ra tranh chấp, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.  

Hà Tĩnh, ngày       tháng        năm 2019 

TM. NHÓM NGHIÊN CỨU 

NGƯỜI CAM KẾT 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Từ năm 1995 đến nay, công tác phòng chống Lao ở Việt Nam là một trong 

mười Chương trình mục tiêu Ọuốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh 

dịch nguy hiểm và HIV/AIDS được Chính phủ quan tâm đầu tư. Theo báo cáo 

của Tổ chức Y tế thế giới [24], mặc dù đã đạt được một số thành tựu đáng kể 

trong công tác chống lao trong thời gian qua, bệnh lao vẫn đang tiếp tục là một 

trong các vấn đề sức khỏe cộng đồng chính trên toàn cầu. TCYTTG ước tính 

năm 2017 trên toàn cầu có khoảng 10 triệu người mắc lao hàng năm ( khoảng 9 

– 11 triệu); 9% trong số mắc lao có đồng nhiễm HIV. Bệnh lao là nguyên nhân 

gây tử vong đứng hàng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng với khoảng 1,3 triệu 

người tử vong do lao, và có thêm khoảng 300.000 ca tử vong do đồng nhiễm lao 

/HIV[24]. 

Bệnh lao là một bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường hô hấp và có tỷ lệ tử 

vong cao. Một trong những khó khăn trong điều trị lao hiện nay là số lượng 

thuốc chống lao hạn chế trong khi phản ứng có hại của thuốc xảy ra khá phổ 

biến. Phản ứng có hại của thuốc chống lao gây gián đoạn thời gian dùng thuốc, 

không tuân thủ điều trị dẫn tới gia tăng tình trạng lao kháng thuốc và thất bại 

điều trị. Vì vậy, việc phát hiện, giám sát và xử trí kịp thời các phản ứng có hại 

của thuốc chống lao đóng vai trò quan trọng trong công tác sử dụng thuốc hợp 

lý, an toàn và góp phần điều trị thành công bệnh lao [7]. 

Tại Việt Nam, trong cơ sở dữ liệu về ADR Quốc gia hiện nay, số lượng báo 

cáo tự nguyện liên quan tới thuốc chống lao theo từng năm trên tổng số báo cáo 

ADR mà Trung tâm DI & ADR Quốc gia nhận được thường chiếm tỷ lệ khá cao 

(> 10%)[9]. Cũng có 1 số đề tài liên quan đến phân tích đánh giá ADR được 

công bố như đề tài ở Thanh Hóa và ở Hà Giang, tuy nhiên mỗi vùng miền khác 

nhau có những biểu hiện khác nhau phụ thuộc vào lối sống, địa điểm địa lý, 

nguồn nước, ginh hoạt cá nhân, đặc điểm ginh lý người bệnh do đó chưa thể 

phản ánh được tất cả, trong khi đó tại Hà Tĩnh chưa có đề tài nào liên quan đến 

ADR thuốc chống lao một cách có hệ thống và đầy đủ giúp bác sĩ có thêm cơ sở 

dữ liệu để ứng dụng thực tiễn. Xuất phát từ mục đích đảm bảo an toàn trong sử 
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dụng thuốc, nâng cao hiệu quả điều trị của phác đồ, hạn chế kháng thuốc, chúng 

tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu phản ứng có hại của thuốc lao 

điều trị nội trú tại bệnh viện Phổi Hà Tĩnh giai đoạn 11/2016-4/2019” với 2 

mục tiêu chính như sau: 

1. Xác định tỷ lệ xuất hiện ADR trên bệnh nhân sử dụng phác đồ điều trị 

lao. 

2. Phân tích các yếu tố liên quan đến sự xuất hiện phản ứng có hại trên 

bệnh nhân sử dụng phác đồ điều trị lao. 

Chúng tôi hy vọng rằng, đề tài có thể cung cấp thêm dữ liệu về phản ứng có 

hại của các thuốc lao bổ sung cho dữ liệu thu thập từ hệ thống báo cáo tự nguyện 

tại Việt Nam. Đồng thời, đưa ra được các yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện 

biến cố để có những gợi ý và đề xuất góp phần cải thiện thực hành lâm sàng 

trong điều trị lao. 
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Chương 1. TỔNG QUAN 

1.Thông tin chung 

1.1.  Giới thiệu thuật ngữ  

-  Biến cố bất lợi (adverse event - AE): Là bất kỳ một biến cố bất lợi nào 

xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc trong điều trị nhưng không nhất thiết là do 

phác đồ điều trị gây ra. 

- Phản ứng có hại của thuốc (adverse drug reaction – ADR): 

+ Theo Luật Dược của Việt Nam (2005): Phản ứng có hại của thuốc là 

những tác dụng không mong muốn có hại đến sức khỏe, có thể xuất hiện ở liều 

dùng bình thường. 

+ Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới: Phản ứng có hại của thuốc là 

phản ứng độc hại, không mong muốn và xuất hiện ở liều thường dùng cho người 

với mục đích phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị bệnh hoặc làm thay đổi chức năng 

sinh lý của cơ thể. 

1.2. Phân loại ADR 

1.2.1 Phân loại ADR theo mức độ [29] 

Theo Tangrea et al (1991), có 3 loại: 

-  Nhẹ: Gây ảnh hưởng ít, giảm khi điều trị triệu chứng. 

-  Trung bình: Gây khó chịu, ảnh hưởng đến ginh hoạt, chỉ thuyên giảm 

một phần khi điều trị triệu chứng. 

-  Nặng: Ngăn cản sinh hoạt, không giảm khi điều trị triệu chứng. 

Hoặc một cách phân loại khác theo ECDEU (The Early Clinical Drug 

Evaluation Program): 

-  Nhẹ: Triệu chứng xảy ra không làm thay đổi chức năng sống bình thường 

của bệnh nhân. 

-  Trung bình:Triệu chứng ảnh hưởng đến chức năng sống nhưng không 

nguy hiểm. 

-  Nặng: Triệu chứng gây nguy hiểm đến tính mạng, làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng chức năng sống hoặc làm mất hết năng lực. (Assenzo and Sho, 1982). 
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1.2.2. Phân loại ADR theo thời gian khởi phát [29] 

Thời gian khởi phát được tính từ khi dùng thuốc lần cuối cho đến khi xuất 

hiện triệu chứng đầu tiên (Hoigne et al, 1990) 

-  Cấp : 0-60 phút 

- Bán cấp: 1- 24 giờ 

- Muộn: 1 ngày – nhiều tuần 

1.2.3 Phân loại ADR theo theo tần suất xảy ra [29] 

Rất thường gặp: ≥ 1/10 

Thường gặp: < 1/10 - ≥ 1/100 

Ít gặp: < 1/100 -  ≥ 1/1000 

Hiếm gặp: < 1/1000 -  ≥ 1/10 000 

Rất hiếm gặp: < 1/10 000 

1.2.4 Phân loại ADR theo tác dụng dược lý (Rawling & Thompson 1977) 

Năm 1977, Rawling và Thompson đề nghị cách phân loại ADR thành loại 

A và loại B, và sau đó để dễ nhớ hơn, xếp thành loại A (Augmented – Quá mức) 

và loại B (Bizarre – Lạ thường) (1981) 

Loại A (augmented – Quá mức) 

Các phản ứng loại A bao gồm những đáp ứng bình thường và gia tăng phản 

ứng không mong muốn với thuốc, chiếm khoảng 75% các phản ứng có hại. Ví 

dụ, digoxin làm chậm nhịp tim phụ thuộc liều, nhưng tác dụng này trở thành một 

phản ứng có hại nếu nhịp tim quá chậm. 

Các phản ứng loại A bao gồm đáp ứng dược lý tăng thêm quá mức tại vị trí 

tác dụng (như tác dụng hạ đường huyết quá mức của sulfonylurea), tác dụng 

dược lý mong muốn xảy ra tại một vị trí tác động khác (như đau đầu do giãn 

mạch não khi dùng nitroglycerin), và tác dụng dược lý thứ phát (như tác dụng hạ 

huyết áp tư thế đứng do phenothiazin). 
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Các phản ứng này thường phụ thuộc liều, dự đoán được và thường phát 

hiện được trước khi thuốc ra thị trường. Tuy nhiên, có một số tác dụng xảy ra 

muộn như tác dụng gây ung thư hoặc tác dụng có hại trên hệ ginh sản. Ví dụ ung 

thư âm đạo ở con gái có mẹ dùng diethylstilbestrol (DES) trong thai kỳ. 

Loại B (bizzare – Lạ thường) 

Các phản ứng loại B không liên quan đến tác dụng dược lý đã biết của 

thuốc, thường do cơ chế miễn dịch hoặc di truyền. Phản ứng loại B thường 

không liên quan đến liều, có thể xảy ra ở liều rất thấp. Mặc dù hiếm, nhưng khi 

xảy ra thường  đột ngột, gây bệnh nặng hoặc tử vong. Ví dụ, phản ứng miễn dịch 

như shock phản vệ với penicilin, thiếu máu bất sản với cloramphenicol hay tăng 

thân nhiệt ác tính với thuốc gây mê. Với tính chất như vậy, các phản ứng loại B 

thường dẫn đến việc thuốc bị rút khỏi thị trường. 

Bảng 1.1 Phân loại ADR theo tính chất dược lý mở rộng 

Loại Định nghĩa Ví dụ Xử trí 

A 

(Augmented) 

Gia tăng 

- Có thể dự đoán được 

- Liên quan tác dụng dược 

lý 

- Phụ thuộc liều dùng 

- Thường gặp 

- Hiếm khi gây tử vong 

- Hạ đường huyết do 

tiêm insulin 

-Nhịp chậm do thuốc 

chẹn badrenergic 

- Chảy máu do thuốc 

kháng đông 

- Giảm liều 

hoặc tạm 

ngừng thuốc 

- Cân nhắc tác 

dụng của các 

thuốc dùng 

kèm, tương tác 

thuốc 

B 

(Bizarre) 

Lạ thường 

- Không dự đoán dược 

- Không liên quan tác dụng 

dược lý 

- Không liên quan đến liều 

dùng 

- Không thường gặp 

- Tỷ lệ mắc bệnh và tử 

vong cao 

- Phản ứng dị ứng với 

penicilin 

- Hoại tử tế bào gan 

cấp do halothan 

- Suy tủy do 

cloramphenicol 

Ngừng ngay 

thuốc và tránh 

sử dụng trong 

tương lai 

C 

(Chronic/ 

Continuous) 

Mạn tính 

- Liên quan đến tích luỹ 

liều 

- Không thường gặp 

- Ức chế trục hạ đồi 

- tuyến yên 

- tuyến thượng thận do 

corticoid 

- Rối loạn chức năng 

- Giảm liều 

hoặc tạm 

ngừng thuốc 

- Để ngừng 

thuốc hẳn có 
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đại tràng do dùng 

thuốc xổ 

thể cần thời 

gian dài 

D 

(Delayed) 

Chậm 

- Thường liên quan đến liều 

dùng 

- Không thường gặp 

- Xảy ra hoặc trở nên rõ sau 

khi đã ngừng điều trị một 

thời gian 

- Ung thư do tác nhân 

alkyl hóa trong điều trị 

Hodgkin  

Thường khó 

điều trị 

E 

(Ending of 

use) 

Hội chứng 

ngừng thuốc 

- Không thường gặp 

- Xảy ra sau khi ngừng 

dùng thuốc, đặc biệt khi 

ngừng đột ngột. 

- Hội chứng cai opioid 

- Co giật khi ngừng 

dùng thuốc chống co 

giật (phenobarbital, 

phenytoin)  

Ngừng thuốc 

từ từ 

  

F 

(Failure of 

therapy) 

Thuốc mất 

hiệu lực 

- Thường gặp 

- Liên quan đến liều dùng 

- Có thể do tương tác thuốc 

Dùng không đủ liều 

thuốc tránh thai, đặc 

biệt khi dùng đồng 

thời với các thuốc gây 

cảm ứng enzym 

chuyển hóa thuốc ở 

gan 

- Tăng liều 

- Cân nhắc tác 

dụng của các 

thuốc dùng 

đồng thời, 

tương tác 

thuốc 

 

1.2. Cảnh giác Dược 

Cảnh giác Dược là môn khoa học và những hoạt động liên quan đến việc 

phát hiện, đánh giá, xử lý và ngăn ngừa phản ứng có hại (ADR) hoặc bất kỳ biến 

cố bất lợi nào liên quan đến thuốc (AE) [20]. Mục tiêu cao nhất của Cảnh giác 

Dược là sử dụng thuốc hiệu quả và an toàn; đánh giá và truyền thông về lợi ích 

và nguy cơ của thuốc trên thị trường; tăng cường nhận thức về an toàn thuốc cho 

người sử dụng thuốc [25]. Dữ liệu từ hệ thống Cảnh giác Dược là cơ sở để phát 

hiện sớm nguy cơ ADR nghiêm trọng liên quan đến đặc điểm bệnh nhân, thuốc 

dùng kèm, các bệnh mắc kèm, tuân thủ điều trị, kháng thuốc, lạm dụng thuốc 

hoặc sử dụng thuốc ngoài chỉ định được phê duyệt. Tần suất ADR, độc tính 

trường diễn, đánh giá hiệu quả/chi phí điều trị cũng chỉ có thể được đánh giá đầy 

đủ trong giai đoạn hậu mại. 
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1.3. Các thuốc chống lao và phác đồ trong điều trị bệnh lao 

1.3.1. Các thuốc chống lao 

- Các nhóm thuốc chống lao đã được WHO phân chia dựa trên hiệu quả, 

kinh nghiệm sử dụng, độ an toàn và nhóm dược lý của thuốc, giúp tạo thuận lợi 

cho việc thiết kế phác đồ điều trị lao kháng thuốc [22]. Phân loại các thuốc điều 

trị lao theo WHO được trình bày trong bảng 2. 

Bảng 1.2  Phân loại các thuốc điều trị lao theo WHO 

Nhóm Thuốc 

Nhóm 1: Nhóm thuốc 

uống hàng một 

isoniazid (H); rifampicin (R); ethambutol (E); 

pyrazinamid (Z); rifabutin (Rfb); rifapentin (Rpt) 

Nhóm 2: Nhóm thuốc 

tiêm 

kanamycin (Km); amikacin (Am); capreomycin 

(Cm); streptomycin (S) 

Nhóm 3: Nhóm kháng 

sinh fluoroquinolon 

moxifloxacin (Mfx); levofloxacin (Lfx); ofloxacin 

(Ofx) 

Nhóm 4: Nhóm thuốc 

uống hàng hai 

ethionamid (Eto); protionamid (Pto);  cycloserin 

(Cys); terizidon (Trd); p-aminosalicylic acid (PAS) 

Nhóm 5: Nhóm thuốc 

chống lao còn thiếu dữ 

liệu về hiệu quả và độ an 

toàn (bao gồm các thuốc 

lao mới) 

Bedaquilin (Bdq); delamanid (Dlm); clofazimin 

(Cfz); linezolid (Lzd); amoxicilin/clavulanat 

(Amx/Clv); thioacetazon (T); imipenem/cilastatin 

(Ipm/Cln);meropenem (Mpm); isoniazid liều cao 

(high-dose H); clarithromycin (Clr) 

 

1.3.2. Các phác đồ khuyến cáo tại Việt Nam hiện nay bao gồm: 

Phác đồ điều trị lao vi khuẩn nhạy cảm với thuốc[3] 

+ Phác đồ IA: 2RHZE(S)/4RHE 

- Hướng dẫn: 

+ Giai đoạn tấn công kéo dài 2 tháng, gồm 4 loại thuốc dùng hàng ngày. 

+ Giai đoạn duy trì kéo dài 4 tháng, gồm 3 loại thuốc là R, H và E dùng 

hàng ngày. 
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- Chỉ định: cho các trường hợp bệnh lao người lớn không có bằng chứng 

kháng thuốc. Điều trị lao màng tim có thể sử dụng corticoid liều 2mg/kg cân 

nặng và giảm dần trong tháng đầu tiên 

+ Phác đồ IB: 2RHZE/4RH 

- Hướng dẫn: 

+ Giai đoạn tấn công kéo dài 2 tháng, gồm 4 loại thuốc dùng hàng ngày. 

+ Giai đoạn duy trì kéo dài 4 tháng, gồm 2 loại thuốc là R và H dùng hàng 

ngày. 

- Chỉ định: cho các trường hợp bệnh lao trẻ em chưa điều trị lao bao giờ 

hoặc có điều trị dưới 1 tháng. Điều trị lao mang tim có thể sử dụng 

corticosteroid liều 2mg/kg cân nặng và giảm dần trong tháng đầu tiên. 

+ Phác đồ IIIA: 2RHZE/10RHE 

- Hướng dẫn: 

+ Giai đoạn tấn công kéo dài 2 tháng, gồm 4 loại thuốc H, R, Z, E dùng 

hàng ngày. + Giai đoạn duy trì kéo dài 10 tháng, gồm 3 loại thuốc là R, H, E 

dùng hàng ngày. 

- Chỉ định: lao màng não, lao xương khớp và lao hạch người lớn. Điều trị 

lao màng não nên sử dụng corticosteroid (dexamethasone hoặc prednisolone) 

liều giảm dần trong thời gian 6-8 tuần đầu tiên (tham khảo thêm mục 4.8-sử 

dụng Corticosteroid trong một số trường hợp ) và dùng Streptomycin (thay cho 

E) trong giai đoạn tấn công 

+ Phác đồ IIIB: 2RHZE/10RH 

- Hướng dẫn: + Giai đoạn tấn công kéo dài 2 tháng, gồm 4 loại thuốc H, R, 

Z, E dùng hàng ngày. + Giai đoạn duy trì kéo dài 10 tháng, gồm 2 loại thuốc là 

R, H dùng hàng ngày. 

- Chỉ định: lao màng não, lao xương khớp trẻ em. Điều trị lao màng não 

nên sử dụng corticosteroid (dexamethasone hoặc prednisolone) liều giảm dần 

trong thời gian 6-8 tuần đầu tiên (tham khảo thêm mục 4.8-sử dụng 

Corticosteroid trong một số trường hợp) và dùng Streptomycin (thay cho E) 

trong giai đoạn tấn công. 
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• Đối với các trường hợp bệnh nhân lao được phân loại là tái phát, thất bại, 

điều trị lại sau bỏ trị, tiền sử điều trị khác, không rõ tiền sử điều trị 

Phác đồ điều trị lao kháng thuốc: 

+ Phác đồ chuẩn ngắn hạn điều trị lao đa kháng 4-6 Z E Km(Cm) Lfx Pto 

Cfz(Pas) / 5 Lfx Cfz Pto Z E 

+ Phác đồ chuẩn 20 tháng: 8 Km (Cm) Lfx Pto Cs Z/12 Lfx Pto Cs Z 

- Cm được sử dụng thay thế cho trường hợp không dung nạp Km, dùng 

hàng ngày. - Trường hợp NB không dung nạp với Cs, có thể dùng PAS thay thế, 

đồng thời bổ sung E: 8 Km (Cm) Lfx Pto PAS Z E /12 Lfx Pto PAS Z E 

1.4.  Phản ứng có hại của thuốc chống lao 

1.4.1.  Phản ứng có hại của các thuốc lao hàng 1 

- Isoniazid 

lsonazid được xếp là một trong nhừng thuốc kháng lao mạnh nhất. Isonazid 

được dùng theo đường uống với liều khuyến cáo trong các phác đồ là 5 (4-6) 

mg/kg với phác đồ hàng ngày; 10 (8-12) mg/kg, tức là khoảng 450-600 mg cho 

bệnh nhân cân nặng 40-60 kg với phác đồ 3 lần/tuẩn và 15 (13-17) mg/kg với 

phác đồ 2 lần/tuần [26] 

Thực tế lâm sàng cho thấy, khoáng 5% tổng số người điều trị bằng 

isoniazid xuất hiện ADR [2] . Gây độc tính trên gan, độc tính trên thần kinh, 

nguy cơ cao ở bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, mắc bệnh viêm dây thành kinh (Ví 

dụ như nghiện rượu, tiểu đường, HIV suy thận ) [11] ,ngoài ra, isoniazid còn có 

thể gây ra một số phàn ứng quá mần như: sốt, phát ban da ( xuất huyết, hoặc tróc 

vảy), nổi hạch hoặc viêm mạch. 

- Rifampicin 

Rifampicin là một trong nhừng thuốc quan trọng trong điều trị lao hiện nay 

và là thuốc quan trọng nhất trong các chương trình điều trị lao ngắn ngày. 

Rifampicinđược dùng đường uống với liều khuyến cáo là 10 (8-12) mg/kg (tối 

đa 600 mg) với phác đồ 2 hoặc 3 lần/tuần. Nên được uống trước khi ăn ít nhất 

30 phút vì thức ăn có thể làm giảm hấp thu của thuốc [26] 
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Phản ứng có hại thường gặp là kích ứng đường tiêu hóa gây chán ăn, buồn 

nôn, nôn. đau bụng tiêu chảy [2]. Rifampicin có thể gây tăng men gan trong 

những ngày đầu và giảm trong vòng 2 tuần [19] Viêm gan là phản ứng có hại ít 

gặp. Khi dùng rifampicin đơn độc, viêm gan kèm tăng mức AST xảy ra ơ 

khoang 10% số bệnh nhân. Với người có chức năng gan bình thường, viêm gan 

hiếm khi xảy ra. Nguy cơ độc tính với gan tăng lên khi dùng cùng isoniazid hoặc 

khi bệnh nhân có bệnh gan mạn tính, nghiện rượu, người già [11] , [28]. 

Trên thần kinh, rifampicin có thể gây ngủ gà, mất điều hòa vận động, khó 

tập trung ý nghĩ. Đôi khi gâv viêm kết mạc mắt. Hiếm gặp là các trường hợp 

giảm tiểu cẩu, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu ưa eogin và thiếu máu tan máu. 

Ngoài ra, khi dùng rifampicin có thồ gặp các trường hợp dị ứng, mày đay, 

mẩn ngứa [2]  , [11]. 

- Pyrazinamid 

Pyrazinamid góp phần làm giảm thời gian điều trị, vì thế nó là một thành 

phần không thế thiếu cúa các chương trình điều trị lao ngăn ngày. Pyrazinamid 

được dùng đường uống, với liều khuyến cáo là 25 (20-30) mg/kg với phác đồ 

hàng ngày; 35 (30-40) mg/kg với phác đồ 3 lẩn/tuằn vả 50 (40-60) mg/kg với 

phác đồ 2 lần/tuần [26]. 

Ớ liều khuyến cáo, pyrazinamid hiếm khi gây độc tính nghiêm trọng nhưng 

nhiễm độc gan có thế xảy ra ở liều cao. Độc tính trên gan nghiêm trọng cùng có 

thể xuất hiện khi dùng phác đồ đồng thời với isoniazid và rifampicin[26]. Khi 

uống liều 3g/ngảy (40-50 mg/kg), khoáng 15% trường hợp xuất hiện độc tính 

trôn gan, trong đó khoang 2-3% bị vàng da, đa số dấu hiệu xuất hiện sớm, nhất 

là tăng AST và ALT [17]. 

Đau khớp là một phán ứng có hại thường gặp, xảy ra thường xuyên hơn khi 

dùng phác đồ hàng ngày so với phác đồ cách quàng. Nồng độ acid uric trong 

huyết thanh thường tăng cao ơ nhừng bộnh nhân sừ dụng pyrazinamid. 

Một số phản ứng quá mần khác cùng xuất hiện khi sử dụng pyrazinamid, 

bao gồm sốt, phát ban. và phan ứng da khác [26]. 
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Các ADR hiếm gặp khi dùng pvrazinamid là buồn nôn, nôn, chán ăn, loạn 

chuyển hóa porphyrin. khó tiều tiện, mẫn cảm ánh sáng, ngứa, phát ban [2]  . 

- Ethambutol 

Ethambutol được dùng đường uống với liều khuyến cáo là 15 (15-20) 

mg/kg với phác đồ hàng ngày; 30 (25-35) mg/kg với phác đồ 3 lần/tuằn và 45 

(40-50) mg/kg với phác đồ 2 lần/tuần [26]. 

Khi sư dụng ethambutol  có thể gặp một số ADR điển hình sau: 

Viêm dây thần kinh thị giác sau nhãn cầu: Biểu hiện là giảm thị lực hoặc 

giảm khả năng phân biệt màu đỏ với màu xanh, có thể ảnh hường đến một hoặc 

cả hai mắt. ADR liên quan đến liều với nguy cơ tối thiểu tại liều 15 mg/kg/ngày. 

Nguy cơ gây độc thị giác cao hơn khi dùng liều cao hàng ngày và ở những bệnh 

nhân suy thận [26] .Mức độ giảm thị lực liên quan đến thời gian điều trị sau khi 

triệu chứng về thị giác xuất hiện [17]. Viêm dây thẩn kinh ngoại vi: Đây là một 

phản ứng có hại hiếm gặp [2]  . Phản ứng da: Phản ứng ở da cần ngừng thuốc 

xảy ra trên 0,2 - 0,7% bệnh nhản dùng ethambutol [26]. 

- Streptomycin 

Streptomycin là thuốc kháng lao đầu tiên được đưa vào sứ dụng chủ vcu 

qua đường tiêm bắp. Liều khuyển cáo là 12 - 18 mg/kg (tương đương với 0,75 - 

1 g/lần tiêm cho bệnh nhân 40-60 kg) với phác đồ hàng ngày, 2 hoặc 3 lần/tuần. 

Ở những bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân dưới 35 kg, liều 0,5 g/mũi tiêm cùng 

mang lại hiệu qua và ít độc hại. Nồng độ trong huyết thanh của Streptomycin đạt 

tối đa sau 1 giờ và sau khi tiêm nhiều giờ vẫn đám báo trên nồng độ ức chế tối 

thiểu. Thuốc được bài tiết gần như hoàn toàn qua thận, do đó có the gây tích lũy 

và tăng độc tính trên thận ớ nhừng bệnh nhân có chức năng thận suy giảm [26]. 

Streptomycin có thể gây viêm dây thần kinh số VIII. với nhánh tiền đình 

gây chóng mặt, ù tai, mất thăng bằng khi nhắm mắt, cỏ the phục hồi được. Khá 

năng độc tính với tiền đình ở trẻ em cao hơn ở người lớn. Khoảng 30% tai biến 

trên tiền đình xảy ra khi dùng liều lg/ngày trong 4 tháng, 5% đến 15% trường 

hợp bị suy giảm nhẹ khá năng nghe [2]  . 
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Streptomycin gây độc với thận do thuốc tích lũy ớ tế bào ống thận, dần tới 

làm tăng ure và Creatinin máu, làm giảm độ thanh thải Creatinin. Tuy nhiên, 

trong hầu hết các trường hợp, chức năng thận có thể phục hồi do các tế bào ống 

thận có khả năng tái tạo [2]  [11]. 

Streptomycin gây dị ứng ở nhiều mức độ: nồi mẩn, sốt vả có các ban đó da 

toàn thận, nặng nhất là sốc phản vệ có thể dần đến tử vong. Thuốc có thể gây tê 

quanh môi, cảm giác như kiến bò sau khi tiêm [2]  . 

1.4.2. Phản ứng có hại của các thuốc lao hàng 2 

Bảng 1.1. Các thuốc điều trị MDR-TB theo WHO (2016) [23] 

Nhóm Thuốc 

A. Nhóm fluoroquinolon moxifloxacin (Mfx); levofloxacin (Lfx); gatifloxacin (Gfx) 

B. Nhóm thuốc tiêm kanamycin (Km); amikacin (Am); capreomycin (Cm); 

streptomycin (S) 

C. Nhóm thuốc chính 

khác 

ethionamid (Eto)/protionamid (Pto);  cycloserin 

(Cs)/terizidon (Trd); linezolid (Lzd); clofazimin (Cfz) 

D. Nhóm thuốc bổ sung D1 pyrazinamid (Z); ethambutol (E); isoniazid liều cao 

(H h ) 

D2 bedaquilin (Bdq); delamanid (Dlm) 

D3 acid p-aminosalicylic (PAS); imipenem-cilastatin 

(Ipm); meropenem (Mpm); Amoxicilin-clavulanat 

(Amx-Clv): Thioacetazon* (T) 

- Nhóm quinolon (A): Mặc dù được coi là khá an toàn và có lợi ích vượt 

trội so với nguy cơ, các thuốc nhóm quinolon có khả năng gây ra các biến cố bất 

lợi nghiêm trọng với tỷ lệ 1,2 - 2,8%, trong đó có nguy cơ về biến cố kéo dài 

khoảng QT của moxifloxacin và độc tính trên tim của levofloxacin [23]. 

- Nhóm thuốc tiêm (B): Cần giám sát chặt chẽ các phản ứng có hại khi sử 

dụng các thuốc tiêm hàng hai. Hai phản ứng thường gặp nhất và nặng nề nhất là 

mất thính lực và độc tính trên thận. Ngoài ra, các phản ứng quá mẫn, phát ban và 

bệnh thần kinh ngoại vi cũng có thể xảy ra. Nguy cơ độc tính tăng lên khi tăng 

tổng liều thuốc, do vậy cần thận trọng trên những đối tượng bệnh nhân đã được 

sử dụng nhóm thuốc này trước đó, bao gồm cả streptomycin. Dữ liệu phân tích 
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gộp cho thấy phản ứng nghiêm trọng liên quan đến nhóm thuốc này trên đối 

tượng bệnh nhân người lớn là 7,3% và trên bệnh nhi là 10,1% [23]. 

- Nhóm thuốc chính khác (C): Ethionamid và prothionamid thường gây ra 

rối loạn tiêu hóa, nhất là nôn, làm hạn chế dung nạp thuốc ở bệnh nhân. Có thể 

xảy ra hiện tượng suy giáp đảo ngược khi ngừng sử dụng các thuốc này. Trong 

khi đó, phản ứng có hại được biết đến nhiều nhất khi sử dụng cycloserin là rối 

loạn thần kinh - tâm thần. Linezolid có thể gây ra các phản ứng nặng và đe dọa 

tính mạng như rối loạn huyết học (thiếu máu, giảm tiểu cầu), nhiễm toan chuyển 

hóa acid lactic, bệnh thần kinh ngoại vi và thần kinh thị giác, đòi hỏi phải đánh 

giá lợi ích-nguy cơ trước khi sử dụng thuốc này. Một trong những phản ứng có 

hại chính của clofazimin là làm biến màu da, mặc dù không dẫn đến ngừng 

thuốc nhưng có thể gây mặc cảm và e ngại cho bệnh nhân. Một số biến cố bất 

lợi hiếm gặp nhưng nghiêm trọng đã được ghi nhận khi sử dụng clofazimin, 

trong đó có kéo dài khoảng QT, cần thận trọng khi phối hợp với các thuốc khác 

có khả năng gây ra phản ứng tương tự [23] 

-  Nhóm thuốc bổ sung (D): Mặc dù tỷ lệ xuất hiện phản ứng nghiêm 

trọng do pyrazinamid được ghi nhận là 2,8%, pyrazinamid vẫn được đánh giá có 

lợi ích vượt trội hơn so với nguy cơ trong phác đồ điều trị MDR-TB, trừ khi có 

chống chỉ định hoặc nguy cơ rõ ràng về độc tính. Ethambutol có thể gây ra độc 

tính trên thị giác, phản ứng này khó phát hiện ở trẻ nhỏ và cần thận trọng khi sử 

dụng thuốc trên bệnh nhân có suy giảm chức năng thận. Bedaquilin và 

delamanid là hai thuốc mới được đưa vào điều trị trong những năm gần đây và 

vẫn trong giai đoạn thử nghiệm pha III để được đánh giá lại về hiệu quả và an 

toàn trong phác đồ điều trị lao đa kháng. Thioacetazon bị hạn chế sử dụng vào 

những năm 1990 do các phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-

Johnson và hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN). Với PAS, phản ứng có hại 

thường gặp là rối loạn tiêu hóa và suy giáp (khi dùng đồng thời với 

ethionamid/prothionamid) [23]. 
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1.5. DỊ ỨNG THUỐC [31] 

1.5.1. Khái niệm 

Dị ứng thuốc là một rối loạn quá mẫn của hệ miễn dịch. Phản ứng dị ứng 

xảy ra để chống lại các chất vô hại mà ở đây là thuốc ( dị nguyên) gọi là chất 

gây dị ứng, các phản ứng này xảy ra nhanh chóng và có thể dự đoán được. 

Dị ứng nhẹ rất phổ biến, gây ra các triệu chứng như viêm kết mạc dị ứng, 

ngứa và chảy nước mũi. Ở một số người, dị ứng nặng với các chất gây dị có thể 

gây phản ứng phản vệ (sốc phản vệ) đe dọa đến tính mạng. 

1.5.2. Cơ chế dị ứng 

 

Hình 2.1 Cơ chế dị ứng qua IgE 

Khi có dị nguyên xâm nhập vào cơ thể, nó kích hoạt quá mức các tế bào 

bạch cầu lympho B và một loại kháng thể được gọi là IgE, dẫn đến một phản 

ứng viêm nặng thông thường bao gồm chàm, phát ban, sốt, lên cơn hen 

suyễn, ngộ độc thức ăn,dị ứng xi măng và phản ứng với nọc độc của côn trùng 

chích như ong, muỗi, kiến... 

1.5.3. Nguyên nhân 

Nguyên nhân chủ yếu bao gồm di truyền, giới tính, chủng tộc, và độ tuổi, 

trong đó yếu tố di truyền được xem là nguyên nhân chủ yếu gây nên dị ứng. Tuy 

nhiên, thời gian gần đây tỷ lệ mắc các rối loạn dị ứng mà không thể được giải 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_mi%E1%BB%85n_d%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=K%E1%BA%BFt_m%E1%BA%A1c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_ph%E1%BA%A3n_v%E1%BB%87&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o_B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ng_th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A0m_(b%E1%BB%87nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hen_ph%E1%BA%BF_qu%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hen_ph%E1%BA%BF_qu%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%99c_th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8B_%E1%BB%A9ng_xi_m%C4%83ng
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thích bằng yếu tố di truyền đang có chiều hướng gia tăng là do bốn thay đổi 

chính trong môi trường sống hiện nay: tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm trong 

thời thơ ấu, ô nhiễm môi trường, các loại chất gây dị ứng, và chế độ ăn uống 

thay đổi. 

1.5.4. Các giai đoạn dị ứng 

- Phản ứng cấp tính 

Trong giai đoạn đầu của dị ứng, một phản ứng quá mẫn type1 chống lại 

chất gây dị ứng mà nó gặp lần đầu, gây ra một phản ứng trong một loại tế bào 

miễn dịch gọi là lympho bào TH2. Những lympho bào TH2 này tương tác với các 

lympho bào khác gọi là tế bào B có vai trò sản xuất kháng thể. Tương tác này 

kích thích các tế bào B bắt đầu sản xuất một số lượng lớn một loại kháng thể 

được gọi là IgE. IgE tiết ra lưu thông trong máu và gắn vào một thụ thể IgE đặc 

hiệu (một loại thụ thể gọi là FcεRI Fc) trên bề mặt của các loại tế bào miễn dịch 

gọi là tế bào mast và basophils, cả hai đều tham gia vào các phản ứng viêm cấp 

tính.[19] 

Nếu sau đó cơ thể xảy ra tiếp xúc với các chất gây dị ứng tương tự, các chất 

gây dị ứng có thể liên kết với các phân tử IgE được tổ chức trên bề mặt của các 

tế bào mast hoặc basophils. Liên kết chéo của các thụ thể IgE và Fc xảy ra khi 

nhiều hơn một thụ thể IgE phức tạp tương tác với các phân tử gây dị ứng, và 

kích hoạt các tế bào mast và basophils. Kích hoạt này trải qua một quá trình gọi 

là degranulation, lúc đó từ thể hạt của các tế bào này phóng thích ra histamine và 

các chất hóa học gây viêm trung gian khác (cytokin, interleukins, leukotrienes 

và prostaglandin) vào các mô xung quanh gây ra một số hiệu ứng có hệ thống, 

chẳng hạn như giãn mạch, bài tiết chất nhầy, kích thích thần kinh và sự co cơ 

trơn. 

- Phản ứng giai đoạn cuối 

Sau khi các phản ứng hóa học cấp tính trung gian giảm dần, phản ứng giai 

đoạn cuối thường có thể xảy ra. Điều này là do sự di cư của bạch cầu như bạch 

cầu trung tính, lympho, bạch cầu ái toan và các đại thực bào trở lại vị trí ban 

đầu. Phản ứng thường thấy 2-24 giờ sau khi các phản ứng ban đầu xuất hiện.[20] 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lympho_b%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ng_th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ng_th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8B_%E1%BB%A9ng#cite_note-Janeway-19
https://vi.wikipedia.org/wiki/Histamine
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_mi%E1%BB%85n_d%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8B_%E1%BB%A9ng#cite_note-20
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1.5.5. Các thể dị ứng 

- Mày đay: là biểu hiện lâm sàng nhẹ và ban đầu của phần lớn các trường 

hợp dị ứng thuốc. Sau khi dùng thuốc (nhanh từ 5-10 phút, chậm có thể vài 

ngày), người bệnh cảm thấy nóng bừng, ngứa, trên da nổi ban cùng sẩn phù. 

Trường hợp nặng có thể có khó thở, đau bụng, đau khớp, chóng mặt, buồn nôn, 

đau đầu, mệt mỏi, sốt cao... 

- Phù Quincke: là tình trạng phù cục bộ, phù thường xuất hiện nhanh sau 

khi dùng thuốc ở những vùng da mỏng, môi, cổ, quanh mắt, bụng, các chi, bộ 

phận sinh dục... Màu da vùng phù bình thường hoặc hơi hồng nhạt, đôi khi phối 

hợp với mày đay. Trường hợp phù Quincke ở họng, thanh quản, người bệnh có 

thể bị nghẹt thở; ở ruột, dạ dày gây đau bụng; ở não gây đau đầu... 

- Viêm da dị ứng: thương tổn cơ bản là mụn nước kèm theo ban đỏ, ngứa, 

phù da và tiến triển theo nhiều giai đoạn. Viêm da dị ứng có thể xuất hiện nhanh 

sau một vài giờ, trung bình sau vài ba ngày, có khi hàng tuần sau khi dùng hoặc 

tiếp xúc với thuốc. 

- Đỏ da toàn thân: Bệnh xuất hiện từ 2-3 ngày, trung bình 6-7 ngày, đôi khi 

2-3 tuần sau khi dùng thuốc. Người bệnh thấy bừng nóng, ngứa khắp người, sốt 

cao, rối loạn tiêu hóa, nổi ban đỏ toàn thân, trên da có vảy trắng, các kẽ chân tay 

có thể nứt và chảy nước vàng, đôi khi bị bội nhiễm có mủ. 

- Bệnh huyết thanh: thường xuất hiện vào ngày thứ hai đến ngày thứ 14 sau 

khi dùng thuốc với biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ, buồn nôn, đau khớp, 

sưng nhiều hạch, sốt cao 38 - 390C, gan to, nổi ban mày đay khắp người. Nếu 

phát hiện kịp thời và ngừng ngay việc dùng thuốc, các triệu chứng trên sẽ dần 

hết. 

- Chứng mất bạch cầu hạt: biểu hiện lâm sàng điển hình là sốt cao đột ngột, 

mệt mỏi, sức khỏe giảm sút nhanh, nổi ban dạng sởi, dạng xuất huyết, loét hoại 

tử niêm mạc miệng, mũi họng, cơ quan sinh dục, viêm phổi, viêm tắc tĩnh mạch, 

nhiễm xuất huyết, dễ dẫn tới tử vong. 

- Sốc phản vệ: là tai biến dị ứng nghiêm trọng, dễ gây tử vong. Biểu hiện 

lâm sàng đa dạng, có thể xảy ra ngay sau khi dùng thuốc vài giây cho đến 20-30 
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phút, khởi đầu bằng cảm giác lạ thường (tê môi, lưỡi, bồn chồn, sợ hãi...). Tiếp 

đó là sự xuất hiện nhanh các triệu chứng như khó thở, mạch nhanh nhỏ, huyết áp 

tụt, ngứa ran khắp người, đau quặn bụng, đại tiểu tiện không tự chủ.Thể cấp 

tính, người bệnh có thể hôn mê, nghẹt thở, rối loạn nhịp tim, ngừng tim và tử 

vong sau ít phút. 

- Hồng ban đa dạng: bệnh bắt đầu sau một vài ngày dùng thuốc với những 

biểu hiện: sốt nhẹ, mệt mỏi, đau khớp, sưng hạch, có cảm giác nóng bỏng toàn 

thân, trên da xuất hiện các sẩn tròn giống sẩn mày đay, rìa nổi gờ cao, đỏ hơi 

cộm, vùng trung tâm của sẩn hơi lõm và nhăn. Ngoài sẩn còn có các mụn nước, 

bọng nước, tổn thương niêm mạc các hốc tự nhiên, tổn thương nội tạng…, 

trường hợp nặng có thể gây tử vong. 

- Hội chứng Stevens-Johnson (hồng ban đa dạng có bọng nước): sau khi 

dùng thuốc từ vài giờ đến 10-15 ngày, người bệnh mệt mỏi, ngứa khắp người, có 

cảm giác nóng ran, sốt cao, nổi ban đỏ, nổi bọng nước trên da, viêm loét hoại tử 

niêm mạc các hốc tự nhiên và có thể kèm theo tổn thương gan thận, nếu nặng có 

thể gây tử vong. 

- Hội chứng Lyell: là tình trạng nhiễm độc da dị ứng nghiêm trọng nhất. 

Bệnh diễn biến từ vài giờ đến vài tuần sau khi dùng thuốc. Người bệnh mệt mỏi, 

mất ngủ, sốt cao, ngứa khắp người, trên da xuất hiện các mảng đỏ; vài ngày sau 

lớp thượng bì tách khỏi tổ chức da, khẽ động đến là tuột từng mảng, tương tự 

hội chứng bỏng toàn thân; tình trạng người bệnh thường rất nặng, nhanh dẫn đến 

tử vong 

1.6. Lão khoa liên quan đến ADR 

- Người cao tuổi và phản ứng có hại của thuốc [30] 

Ở người cao tuổi, ADR còn được hiểu là tác dụng phụ, tác dụng ngoại ý 

của thuốc dễ xuất hiện do các nguyên nhân sau: 

- Người cao tuổi do sức yếu hay đau ốm thường dùng nhiều thuốc hơn so 

với người trẻ tuổi. Như người trên 65 tuổi thường phải dùng 5, 6 thuốc mỗi 

ngày. Ta nên lưu ý, số lượng thuốc dùng càng nhiều càng dễ xảy ra ADR. Đặc 

biệt, người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính (như bệnh tim mạch) đòi hỏi sử dụng 
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thuốc có hoạt tính mạnh, khoảng cách an toàn hẹp, tức khoảng cách giữa liều 

điều trị và liều gây độc rất gần nhau. 

- Người cao tuổi thường hay lo lắng về sức khỏe của bản thân, thường tự ý 

dùng thêm thuốc ngoài thuốc đã được chỉ định, thậm chí dùng thuốc để phòng 

(như dùng thuốc giảm đau hạ sốt để ngừa cảm!). 

- Do trí tuệ sút giảm, nhìn kém, nghe không rõ, người cao tuổi thường hay 

nhầm lẫn trong sử dụng thuốc, đặc biệt về liều lượng (như uống quá liều), về số 

lần dùng trong ngày (uống thuốc rồi do không nhớ tưởng chưa uống nên dùng 

thêm). Vì vậy cần có người thân theo dõi sát việc dùng thuốc. 

- Do quá trình tích tuổi lão hóa ảnh hưởng đến cơ thể làm cho quá trình hấp 

thu, phân bố, chuyển hóa, bài tiết thuốc khác thường dẫn đến người cao tuổi dễ 

bị những phản ứng bất ngờ và có hại của thuốc. Ở người cao tuổi, ADR xảy ra 

nhưng lại có các biểu hiện lâm sàng dễ đưa đến ngộ nhận là do rối loạn, do bệnh 

gây ra. Thí dụ như có khá nhiều thuốc gây ADR làm cho người cao tuổi bị táo 

bón nhưng người đó cứ đinh ninh là mình bị bệnh. 
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Tất cả bệnh nhân lao điều trị nội trú tại bệnh viện Phổi Hà Tĩnh từ tháng 

11/2016 đến hết tháng 4 năm 2019. 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn: 

- Báo cáo ADR bệnh nhân lao vào điều trị nội trú tại bệnh viện Phổi Hà 

Tĩnh trong thời gian nên trên. 

- Lao phổi mới, lao ngoài phổi 

- Lao phổi tái phát/ Lao kháng thuốc 

- Thời gian điều trị nội trú trên 1 ngày. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ : 

- Các báo cáo ADR không có thông tin về thuốc nghi ngờ. 

- Báo cáo ADR thuốc khác ngoài lao. 

2.1.3. Địa điếm - thời gian nghiên cứu 

- Địa điểm: Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh. 

- Thời gian: Từ 11/2016 đến tháng 4/2019 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 

-  Hồi cứu mang tính chất mô tả có phân tích. 

2.2.2 Các biến số nghiên cứu 

Bảng 2.4 Các biến số nghiên cứu 

STT Tên biến số Chỉ số nghiên cứu Cách thu thập 

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

1 Tuổi Nhóm tuổi của bệnh nhân 

được tính theo năm: ≤ 40; 

40-55; > 55 

Từ Báo cáo ADR ( Phụ lục 

1) 

2 Giới tính Giới tính của bệnh nhân : 

Nam/ nữ 

Từ Báo cáo ADR ( Phụ lục 

1) 

4 Có tiền sử dị 

ứng thuốc/thức 

ăn 

- Có/không 

 

Từ Báo cáo ADR ( Phụ lục 

1) 

5 Nghiện rượu, 

thuốc 

- Thời gian nghiện (năm) Từ Báo cáo ADR ( Phụ lục 

1) 
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5 Tình trạng dinh 

dưỡng (BMI) 

- ≤ 16 : gầy 

- 16-20: Bình thường 

- > 20: Béo 

Từ Báo cáo ADR ( Phụ lục 

1) 

6 Thời gian khởi 

phát  ADR với 

tiền sử dị ứng 

- Tức thì 

- ≤ 24 giờ 

- > 24 giờ 

 

Từ Báo cáo ADR ( Phụ lục 

1) 

7 Các bệnh mắc 

kèm với ADR 

- HIV ( ARV + thuốc lao) 

- Bệnh gan (RLCN gan) 

- Suy thận 

- Tiểu đường 

- Bệnh khác 

Từ bệnh án ( Phụ lục 2) 

8 Phác đồ điều trị - 2RHZE/4RHE 

- 4-6 Km Lfx Pto Cfx Z H 

liều cao/ 5 Lfx Cfx Z E ( PĐ 

9 tháng) 

- 8Km (Cm) Lfx Pto Cs Z 

/12 Lfx Pto Cs Z (PĐ chuẩn) 

Từ bệnh án ( Phụ lục 2) 

9 Liên quan mức 

độ nặng nhẹ 

ADR với tuổi 

- Nhẹ 

- Trung bình 

- Nặng 

Từ Báo cáo ADR ( Phụ lục 

1) 

10 Các yếu tố tiền 

sử và tuổi trên 

người bệnh tác 

động tới ADR 

thuốc lao 

- Có dị ứng 

- Không dị ứng 

Từ Báo cáo ADR ( Phụ lục 

1) 

11 Tần suất xuất 

hiện phản ứng 

có hại của các 

thuốc 

- RHZ 

- Streptomycin 

- RHZE 

- RH 

- Pyrazinamid 

- Ethambutol 

- Rifampicin 

- Lfx 

- Km 

- Pto 

Từ Báo cáo ADR ( Phụ lục 

1) 

12 Phân loại biến 

cố bất lợi 

- Lâm sàng 

- Cận lâm sàng 

Từ bệnh án ( Phụ lục 2) 

13 Các thuốc ADR 

biểu hiện lâm 

sàng và cận 

lâm sàng 

- Tăng acid uric 

- Giảm Hgb 

- Nổi mẩn, ngứa 

- Đau nh 

- Rối loạn tiêu hóa 

- Sốt 

Từ bệnh án ( Phụ lục 2) 
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2.2.3. Cỡ mẫu 

- Chọn mẫu thuận tiện, theo tiêu chí lựa chọn và loại trừ, tổng số đối tượng 

tham gia nghiên cứu là 116 bệnh nhân lao có ADR/718 bệnh nhân điều trị lao 

các thể. 

2.2.4. Phương pháp thu thập số liệu 

- Phương pháp hồi cứu số liệu. 

- Thu thập số liệu: 

Bước 1: Lấy hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân điều trị lao giai đoạn 

11/2016- 4/2019 

Bước 2: Loại những bệnh án có trong tiêu chuẩn loại trừ. 

Bước 3: Lấy báo cáo ADR thuốc lao giai đoạn 11/2016- 4/2019 

Bước 4: Thu thập thông tin từ bệnh án và báo cáo theo mẫu thống nhất. 

Bước 5: Nhập thông tin vào phần mềm xử lý số liệu. 

Bước 6: Phân tích số liệu và bàn luận kết quả. 

Cỡ mẫu: Tổng số bệnh án: 116 

Tổng số bệnh án thống kê được : 718 

- Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Excel for windows/ SPSS23.0 

- Trình bày kết quả nghiên cứu: Dùng bảng, biểu đồ, … 

3.5.  Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

- Các số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2010, SPSS 23. 

- Shock phản vệ 

- Đau đầu, chóng mặt , ù tai 

- Khác 

14 Mức độ nghiêm 

trọng cùa ADR 

- Tử vong 

- Đe dọa tính mạng 

- Nhập viện/ kéo dài thời 

gian nằm viện 

- Tàn tật vĩnh viễn 

- Hồi phục có di chứng 

- Hồi phục không có di 

chứng 

- Không rõ 

Từ Báo cáo ADR ( Phụ lục 

1) 
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Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Mô tả đặc điểm bệnh nhân và xác định tỷ lệ xuất hiện ADR trên bệnh 

nhân sử dụng phác đồ điều trị lao 

3.1.1 Thông tin chung về số lượng báo cáo 

Trong 2.5 năm, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2019 có tất cả 116 báo cáo 

ADR liên quan đến thuốc chống lao tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh trên tồng số 

2964 báo cáo ADR trong điều trị bệnh lao trên cả nước Việt Nam. Số lượng và 

tỷ lệ của báo cáo ADR liên quan đén thuốc chống lao trình bày ớ Bảng 3.1 

Bảng 3.1. Số lượng báo cáo ADR trong điều trị lao theo từng năm tại BV 

Giai đoạn 

 

Số lương báo 

cáo ADR về 

thuốc chống lao 

 

Số lượng 

bệnh nhân 

điều trị lao 

Tỷ lệ số báo cáo ADR 

cùa thuốc chống 

lao/tổng số bệnh 

nhân điều trị lao tại 

bệnh viện 

11/2016-10/2017 41 268 15.30% 

11/2017-10/2018 45 301 14.95% 

11/2018-4/2019 30 149 20.13% 

TỔNG CỘNG 116 718 16.16% 

 

 

Hình 3.1 Biểu đồ mô tả số lượng báo cáo ADR qua các năm 
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Nhận xét:  

- Tỷ lệ ADR thuốc lao chung là 16.16% 

- Tỷ lệ báo cáo trên tổng số bệnh nhân điều trị lao tại Bệnh viện Phổi Hà 

Tĩnh có xu hướng tăng dần và cao nhất vào năm 2019, mới 6 tháng đã có 30 báo 

cáo ADR chiếm tỷ lệ 20.13% so với tổng số bệnh nhân điêu trị lao sử dụng 

thuốc chống lao hạng 1 

3.1.2. Thông tin về đặc điểm tuổi bệnh nhân sử dụng thuốc lao bị ADR 

Bảng 3.2. Đặc điểm tuổi bệnh nhân bị ADR 

Tuổi ADR thuốc lao Tỷ lệ % 

 ADR(+) ADR(-

) 

Ʃ ADR(+) ADR(-) Ʃ 

≤ 40 33 251 284 11.58 88.42 100 

40-55 32 257 289 11.04 88.96 100 

> 55 51 94 145 35.17 64.83 100 

Ʃ 116 602 718    

Test χ2  = 8.8257  p  = 0.0121   

 

Hình 3.2 Đặc điểm tuổi bệnh nhân bị ADR 

Nhận xét:  

Ở nhóm tuổi > 55 tỷ lệ ADR thuốc lao (35.17%) cao hơn nhóm bệnh nhân ≤ 40 

tuổi  (11.58%). Sự chênh lệch này có ý nghĩa thống kê; p < 0.05. 
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3.1.3 Đặc điếm về giới của bệnh nhân ADR của thuốc chống lao 

Bảng 3.3 Tỷ lệ giới tính xuất hiện ADR 

Giới tính 
ADR thuốc lao 

ADR(+) ADR(-) Ʃ 

Nam 92 (17.33%) 439(82.67%) 531 (100%) 

Nữ 24 (12.83%) 163(87.17%) 187 (100%) 

Ʃ 116 602 718  

Test χ2 = 2.059 p  = 0.1512 

 

 

Hình 3.3 Tỷ lệ giới tính xuất hiện ADR 

Nhận xét:  

 Trong nhóm nam giới tỷ lệ bị dị ứng thuốc (17.33%) cao hơn nữ 

giới (12.83%) ; tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P >0.05) 

3.1.4 Tần suất xuất hiện phản ứng có hại của các thuốc lao 

Bảng  3.4 Tỷ lệ xuất hiện ADR của thuốc lao 

STT Tên Thuốc lao Số lượng Tỷ lệ % 

1 RHZ 93 59.24 

2 Streptomycin 4 2.55 

3 RHZE 3 1.91 

4 RH 1 0.64 
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5 Pyrazinamid 7 4.46 

6 Ethambutol 44 28.03 

7 Rifampicin 2 1.27 

8 Levofloxacin 1 0.64 

9 Kanamycin 1 0.64 

10 Prothionamid 1 0.64 

 Tổng cộng 157 100 

 

 

Hình 3.4 Tỷ lệ xuất hiện ADR của các thuốc lao 

Nhận xét:  

 Trong 2.5 năm nghiên cứu thì RHZ là thuốc gây ADR nhiều nhất 

(59.24%), đứng thứ 2 là Ethambutol (28.03%), Thấp nhất là thuốc RH; 

Levofloxacin;  Kanamycin; Prothionamid: có 1 trường hợp, chiếm tỷ lệ 0.64%. 

3.1.5 Phân loại ADR 

Bảng 3.5 Phân loại phản ứng có hại trên lâm sàng và cận lâm sàng 

STT Loại ADR Số lượng Tỷ lệ % 

Lâm sàng 

1 Nổi mẩn ngứa 106 65.43 

2 Đau nhức khớp 2 1.23 

3 
Rối loạn tiêu hóa ( đau bụng, buồn 

nôn, nôn, tiêu chảy) 
11 6.79 

4 Sốt 14 8.64 

5 Đau đầu chóng mặt, ù tai 10 6.17 

6 Shock phản vệ 5 3.09 
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7 Khác 14 8.64 

 Ʃ 162 100.00 

Cận lâm sàng trước khi sử dụng thuốc lao nội viện 

 Tăng men gan 0/116 0 

 Tăng acid uric 20/49 40.81 

 Giảm huyết sắc tố 35/116 30.17 

 

 

Hình 3.5 Tỷ lệ biến cố bất lợi trên lâm sàng của bệnh nhân. 

 

Hình 3.6 Tỷ lệ biến cố bất lợi trên cận lâm sàng của bệnh nhân. 
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Nhận xét: 

- Về lâm sàng: Nổi mẩn ngứa trên da chiếm tỷ lệ cao nhất: 65.03%, thấp 

nhất là đau nhức xương khớp 1.23%. Sốt cũng chiếm tỷ lệ trung bình 8.59%, 

còn lại các trường hợp khác như mệt mỏi, bứt rứt khó chịu…chiếm 8.59%. 

- Về cận lâm sàng: Đa số bệnh nhân ADR thuốc lao không bị tăng men gan 

trước khi nhập viện. Số lượng bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm chỉ số acid 

uric rất ít ( chỉ 49 trường hợp) nhưng trong đó tăng acid uric trước khi dùng 

thuốc lao chiếm tỷ lệ cao 40.81%. giảm huyết sắc tố chiếm 30.17% trường hợp 

dung thuốc lao. 

Ghi chú: Acid uric ít được chỉ định do đó không có số liệu để tham chiếu. 

3.2 Các yếu tố liên quan đến sự xuất hiện các biến cố bất lợi trên bệnh nhân 

sử dụng phác đồ điều trị lao. 

3.2.1 Mối liên quan giữa  tiền sử dị ứng với ADR 

Bảng 3.6 Mối liên quan giữa  tiền sử dị ứng với ADR 

Tiền sử dị ứng 
ADR thuốc lao 

ADR(+) ADR(-) Ʃ 

Có tiền sử dị ứng 

thuốc 
35 (22.58%) 120(77.42%) 155 (100%) 

Không có tiền sử dị 

ứng thuốc 
81(14.39%) 482 (85.61%)  563 (100%) 

Ʃ 116 602 718 

Test χ2  = 6.0234 p  = 0.0141 
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Hình 3.7 Mối liên quan giữa  tiền sử dị ứng với ADR 

Nhận xét:  

- Tỷ lệ xuất hiện ADR thuốc lao (22.58%)  ở nhóm bệnh nhân có tiền sử dị 

ứng thuốc cao hơn nhóm bệnh nhân không có tiền sử dị ứng thuốc (14.39%). Sự 

chênh lệch này có ý nghĩa thống kê; p < 0.05 

3.2.2 Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng (BMI) với ADR 

Bảng 3.7 Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng (BMI) với ADR 

BMI 
ADR thuốc lao 

ADR(+) ADR(-) Ʃ 

≤ 16 51(20.90%) 193 (79.10%)  244 (100%) 

16-20 53 (14.2%) 325 ( 85.80%) 378 (100%) 

> 20 12 (12.5%) 84 ( 87.5%) 96 (100%) 

Ʃ 116 602 718 

Test χ2  = 6.2758 p  = 0.0434 
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Hình 3.8 Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng (BMI) với ADR 

Nhận xét:  

Tỷ lệ xuất hiện ADR thuốc lao (20.9%)  ở nhóm bệnh nhân BMI ≤ 16 , cao hơn 

nhóm bệnh nhân BMI  >20 (12.5%). Sự chênh lệch này có ý nghĩa thống kê; p < 

0.05 

3.2.3 Liên quan giữa nghiện rượu với ADR 

Bảng 3.8 Liên quan giữa nghiện rượu với ADR 

Nghiện rượu 
ADR thuốc lao 

ADR(+) ADR(-) Ʃ 

Có 18 (25.35%) 53(74.65%) 71 

Không 98(15.15%) 549(84.85%) 647 

Ʃ 116 602 718 

Test χ2  = 4.9191 p  = 0.0266 
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Hình 3.9 Liên quan giữa nghiện rượu với ADR 

Nhận xét:  

 Tỷ lệ xuất hiện ADR thuốc lao giữa nhóm bệnh nhân nghiện rượu  

(25.35%)  , cao hơn nhóm bệnh nhân không nghiện rượu (15.15%). Sự chênh 

lệch này có ý nghĩa thống kê; p < 0.05 

3.2.4 Liên quan giữa nghiện hút thuốc với ADR 

Bảng 3.9  Liên quan giữa nghiện hút thuốc với ADR 

Nghiện hút thuốc 
ADR thuốc lao 

ADR(+) ADR(-) Ʃ 

Có 22 (27.50%) 80(72.50%) 102 (100%) 

Không 94(18.01%) 522 (81.99%) 616 (100%) 

Ʃ 116 602 718 (100%) 

Test χ2  = 2.5713 p  = 0.1088 
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Hình 3.10 Liên quan giữa nghiện hút thuốc với ADR 

Nhận xét: 

 Tỷ lệ xuất hiện ADR thuốc lao ở nhóm bệnh nhân nghiện hút thuốc (27.5 %)  , 

cao hơn nhóm bệnh nhân không hút thuốc (18.01%). Nhưng sự chênh lệch này 

không có ý nghĩa thống kê; p > 0.05 

3.2.5 Liên quan giữa thời gian khởi phát ADR với tiền sử dị ứng 

Bảng 3.10 Liên quan giữa thời gian khởi phát ADR với tiền sử dị ứng 

Tiền sử dị ứng 

Thời gian khởi phát Ʃ 

Tức thì ≤ 24 giờ > 24 giờ  

Có 13(37.14%) 10 (28.57%) 12(34.29%) 35 

Không 18( 22.22%) 42(51.85%) 21(25.93%) 81 

Ʃ 31(26.72%) 52(44.82%) 33(28.46%) 116 

Test χ2  = 5.5912 p  = 0.0611 
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Hình 3.11  Liên quan giữa thời gian khởi phát ADR với tiền sử dị ứng 

Nhận xét:  

- Tỷ lệ xuất hiện khởi phát tức thì của ADR thuốc lao ở nhóm bệnh nhân có 

tiền sử dị ứng thuốc (37.14%), cao hơn nhóm bệnh nhân không có tiền sử dị ứng 

(22.22%). Nhưng sự chênh lệch này không có ý nghĩa thống kê; p > 0.05 

- Ở nhóm bệnh nhân không có tiền sử dị ứng thuốc, tỷ lệ khởi phát  ≤ 24 

giờ (51.58%) cao hơn ở nhóm bệnh nhân có tiền sử dị ứng (28.57%) 

- Ở nhóm bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc, tỷ lệ khởi phát  > 24 giờ 

(34.29%) cao hơn ở nhóm bệnh nhân không có tiền sử dị ứng (25.93%).  Nhưng 

các chênh lệch này không có ý nghĩa thống kê; p > 0.05 

3.2.6 Liên quan giữa các bệnh mắc kèm với ADR 

Bảng 3.11 Liên quan giữa các bệnh mắc kèm với ADR 

 

 

ADR thuốc lao 

ADR(+) ADR(-) Ʃ 

HIV ( ARV + thuốc lao) 1(16.66%) 5(83.34%) 6 (100%) 

Bệnh gan (RLCN gan) 6(10.53%) 51(89.47%) 57 (100%)  

Suy thận 3(33.33%) 6(66.67%) 9 (100%) 

Tiểu đường 25(24.27%) 78(75.73%) 103 (100%) 

Bệnh khác 31(22.14%) 109(77.86%) 140 (100%) 

Ʃ 66 (20.95%) 249(79.05%) 315 (100%) 

Test χ2  = 5.4456 p  = 0.2446 

Không mắc bệnh kèm 50 (12.41%) 353(87.59%)  403(100%) 

Ʃ 116 602 718 

Test χ2  = 9.5313 p  = 0.002 
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Nhận xét: 

- Ở nhóm bệnh nhân mắc kèm suy thận tỷ lệ gặp ADR cao nhất 33.33%, tiếp 

đến nhóm kèm tiểu đường (24.27%); 2 nhóm thấp nhất RLCN gan ( 10.53%) và 

HIV (16.66%). Nhưng không có sự khác biệt thống kê (p  = 0.2446) 

- Tỷ lệ gặp ADR ở nhóm có bệnh mắc kèm (20.95%) cao hơn nhóm không có 

bệnh mắc kèm (12.41%). Khác biệt này có ý nghĩa thống kê; p  = 0.002 

3.2.7 Liên quan giữa phác đồ sử dụng với ADR 

Bảng 3.12 Liên quan giữa phác đồ sử dụng với ADR 

Phác đồ 
ADR thuốc lao 

ADR(+) ADR(-) Ʃ 

2RHZE/4RHE 113(17.25%) 542(82.75%) 655(100%) 

4-6 Km Lfx Pto Cfx Z H liều cao/ 

5 Lfx Cfx Z E ( PĐ 9 tháng) 
1(3.85%) 25(96.15%)  26 (100%) 

8Km (Cm) Lfx Pto Cs Z / 

12 Lfx Pto Cs Z (PĐ chuẩn) 
2(5.41%) 35(94.59%) 37 (100%) 

Ʃ 116 602 718 

Test χ2  = 6.6462 p  = 0.036 

Nhận xét:  

 Tỷ lệ xuất hiện ADR thuốc lao (17.25%)  ở nhóm bệnh nhân sử dụng  

phác điều trị bệnh nhân lao mới 2RHZE/4RHE cao hơn 2 nhóm bệnh nhân sử 

dụng phác đồ điều trị lao kháng thuốc: Phác đồ 9 tháng  (3.85%), phác đồ chuẩn 

12 tháng (5.41%) . Sự chênh lệch này có ý nghĩa thống kê; p < 0.05 

3.2.8 Liên quan mức độ nặng nhẹ ADR với tuổi 

Bảng 3.13 Liên quan mức độ nặng nhẹ ADR với tuổi 

Mức độ 

ADR 

Tuổi Tỷ lệ % 

≤ 40 

tuổi 

40-55 > 55 Ʃ ≤ 40 

tuổi 

40-55 > 55 Ʃ 

Nhẹ 27 26 41 94 28.72 27.66 43.62 100 

TB 4 4 7 15 26.67 26.67 46.67 100 

Nặng và 

rất nặng 
2 2 3 7 28.57 28.57 42.86 100 
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Ʃ 33 32 51 116     

Test χ2  = 9.8592   p  = 0.0429   

 

Hình 3.12 Liên quan mức độ nặng nhẹ ADR với tuổi 

Nhận xét:  

 Có sự khác biệt tỷ lệ xuất hiện ADR thuốc lao: mức độ nhẹ ở > 55 tuổi ( 

43.62%) cao hơn nhóm  ≤ 40 tuổi (28.72%) và mức độ bệnh nặng –rất nặng ở 

nhóm ≤ 40 tuổi(28.57%) thấp hơn với nhóm > 55 tuổi (42.86%). Sự chênh lệch 

này có ý nghĩa thống kê; p < 0.05 

3.2.9 Các yếu tố trên người bệnh tác động tới ADR thuốc lao 

Bảng 3.16 Liên quan giữa tiền sử dị ứng và tuổi đối với ADR thuốc lao 

Tiền sử dị 

ứng thuốc 

Tuổi Tỷ lệ % 

≤ 40 tuổi 40-55 

tuổi 

> 55 

tuổi 

Ʃ ≤ 40 

tuổi 

40-55 

tuổi 

> 55 

tuổi 

Ʃ 

Có 10 11 14 35 28.57 31.43 40.00 10 

không 23 21 37 81 28.40 25.93 45.68 23 

Ʃ 33 32 51 116    33 

Test χ2  = 6.9673    p  = 0.0307   

Nhận xét:  
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 Có sự khác biệt tỷ lệ xuất hiện ADR thuốc lao: Có tiền sử dị ứng ở 

nhóm  ≤ 40 tuổi (28.57%) thấp hơn so với bênh nhân thuộc  nhóm > 55 tuổi 

(40%) và không có dị ứng ở nhóm ≤ 40 tuổi(28.40%) thấp hơn với nhóm > 55 

tuổi (45.68%). Sự chênh lệch này có ý nghĩa thống kê; p < 0.05 
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Chương 4: BÀN LUẬN 

4.1 Mô tả đặc điểm bệnh nhân và xác định tỷ lệ xuất hiện biến cố bất lợi 

trên bệnh nhân sử dụng phác đồ điều trị lao 

- Về tuổi: Đa số bệnh nhân gặp ADR thuốc chống lao độ tuôi trên 55 tuổi 

(35.17%). Độ tuổi dưới 40 chiếm tỷ lệ thấp nhất (11.58%), khác biệt có ý nghĩa 

thống kê; p < 0.05. Điều này có thể giải thích do bệnh nhân lớn tuôi chức năng 

chuyển hóa qua gan và thải trừ qua thận cũng suy giảm rất nhiều, do đó lượng 

thuốc mới tính theo cân nặng của bệnh nhân mà chưa tính theo chức năng gan 

thận ( rất ít chỉ định chức năng gan trước và sau khi sử dụng thuốc lao, creatinin 

chỉ định 1 lần khi nhập viện) do đó quá trình điều trị bác sĩ không cân đối lại 

liều lượng, dẫn đến thuốc tích lũy trong cơ thể lâu ngày dẫn đến tình trạng bị dị 

ứng thuốc. Mặt khác tuổi già mắc nhiều bệnh phối hợp, nên sử dụng nhiều thuốc 

làm tăng nguy cơ dị ứng. Thực tế một số nghiên cứu kết luận nguy cơ dị ứng 

tăng theo số loại thuốc sử dụng. 

- Về giới: Trong nhóm bệnh nhân nam giới, tỷ lệ ADR thuốc lao ( 17.33%) 

cao hơn nữ giới (12.83%). Có thể nam giới ADR thuốc lao cao hơn nữ là do tỷ 

lệ nghiện rượu, thuốc lá cao hơn nữ giới; điều này góp phần ảnh hưởng đến chức 

năng gan thận, do đó tỷ lệ dị ứng thuốc lao cao hơn. tuy nhiên trong mẫu nghiên 

cứu sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P >0.05). 

- Về phân loại thuốc gây ADR: RHZ là phác đồ được ghi nhận báo cáo 

nhiều nhất, (59.24%) do đây là ADR của phác đồ. Ethambutol là thuốc được ghi 

nhận có số lượng bệnh nhân bị ADR cao thứ 2 (28.03%). So sánh với phác đồ 

điều trị lao kháng thuốc có tỷ lệ ADR thấp 0.64%. Có thể bệnh nhân điều trị nội 

trú trong giai đoạn tấn công một thời gian ngắn do đó lượng thuốc tích lũy chưa 

đủ lớn để cơ thể phản ứng dị ứng muộn, vì vậy về mặt lý thuốc nhiều thuốc rất 

độc nhưng sử dụng thời gian trên 1-2 tháng mới có biểu hiện về mặt lâm sàng 

trên thần kinh thị giác, thính giác, thận, …Điều này cũng 1 phần nào đó giải 

thích vì sao thuốc lao kháng thuốc rất độc nhưng số lượng ADR chỉ có 1 trường 

hợp ghi nhận được, Levofloxacin;  Kanamycin; Prothionamid: có 1 trường hợp, 

chiếm tỷ lệ 0.64%. 
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- Về ADR trên lâm sàng: Da là tổ chức có tỷ lệ biểu hiện cao nhất: 65.43% 

chủ yếu là nổi mẩn ngứa. Khi có dị nguyên xâm nhập vào cơ thể, nó kích hoạt 

quá mức các tế bào bạch cầu lympho B và một loại kháng thể được gọi là IgE, 

dẫn đến một phản ứng viêm thông thường bao gồm chàm, phát ban, sốt, ….mà 

cơ quan đầu tiên luôn là da. Trong trường hợp này nên test dưới da hoặc xét 

nghiệm yếu tố dị nguyên IgE để bác sĩ có thêm thông tin cảnh báo trước khi sử 

dụng thuốc lao. Nghiên cứu này cũng tương tự nghiên cứu của bệnh viện lao và 

bệnh phổi Hà Giang [8]. Trong nghiên cứu Takata và cộng sự, ADR được ghi 

nhận nhiều nhất vẫn là ngứa. Các phản ứng ngoài da là ADR xảy ra sớm, dễ 

phát hiện và mô tả, nhìn chung biểu hiện ADR trên lâm sàng đa phần ở mức độ 

nhẹ, hơn nữa do sự giám sát chặt chẽ của thầy thuốc trong quá trình điều trị. 

Không có bệnh nhâ nào có biểu hiện vàng da. 

- Về cận lâm sàng: Giai đoạn từ 2016-2018, do bị BHYT xuất toán nhiều 

nên bác sĩ chỉ chỉ định 1 số xét nghiệm cơ bản như glucose, GOT; GPT; 

Creatinin, Protein; chỉ định 1 lần lúc vào viện; không chỉ định sau thời gian 

dung kháng sinh và khi bệnh nhân có biểu hiện ADR do đó nhóm nghiên cứu rất 

khó khăn trong việc thu thập số liệu. Năm 2019 chủ trương của bệnh viện yêu 

cầu làm thêm 1 số chỉ định xét nghiệm khác do đó trong tổng số 116 ca ADR 

chúng tôi ghi nhận được 49 trường hợp có xét nghiệm acid uric lúc nhập viện 

đến khi bệnh nhân xuất viện. Đa số bệnh nhân ADR thuốc lao không bị tăng 

men gan trước khi nhập viện. Số lượng bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm chỉ 

số acid uric rất ít ( chỉ 49 trường hợp) nhưng trong đó tăng acid uric trước khi 

dùng thuốc lao chiếm tỷ lệ cao 40.81%. giảm huyết sắc tố chiếm 30.17% trường 

hợp dùng thuốc lao. Đây là 1 khuyết điểm lớn bởi lẽ yêu cầu điều trị lao là phải 

phối hợp nhiều loại thuốc kháng sinh, vì vậy cần phải thường xuyên xét nghiệm 

chức năng gan thận để có thêm thông tin từ đó điều chỉnh liều. Tuy nhiên dữ liệu 

chúng tôi ghi nhận được chỉ có xét nghiệm đầu vào, không hề có xét nghiệm gì 

sau 10 ngày sử dụng thuốc lao hoặc ngay khi bệnh nhân có biểu hiện ADR thuốc 

lao. Ví dụ như trong số 49 ca chỉ định xét nghiệm acid uric có 40.81% trường 

hợp bị ADR( mẫu 116) tác giả cũng không giám khẳng định tăng acid uric có 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o_B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ng_th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A0m_(b%E1%BB%87nh)
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tác động đến quá trình dị ứng của bệnh nhân hay không mặc dù tần xuất xuất 

hiện rất cao. 

3.2 Các yếu tố liên quan đến sự xuất hiện các ADR  trên bệnh nhân sử dụng 

phác đồ điều trị lao. 

 Sau khi khảo sát tình hình báo cáo ADR tại Bệnh viện Phổ Hà Tĩnh giai 

đoạn 11/2016-4/2019, chúng tôi tìm các mối liên quan như tiền sử dị ứng, tình 

trạng dinh dưỡng BMI, nghiện rượu, thuốc lá, thời gian khởi phát, các bệnh mắc 

kèm và phác đồ điều trị, từ đó giúp bác sĩ chủ động hơn trong việc phòng tránh 

và giáo dục sức khỏe bệnh nhân, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. 

- Mối liên quan giữa  tiền sử dị ứng với ADR: Tỷ lệ bệnh nhân ADR/ tổng 

số bệnh nhân điều trị lao là 22.58% ở nhóm bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc 

cao hơn nhóm bệnh nhân không có tiền sử dị ứng thuốc (14.39%). Sự chênh lệch 

này có ý nghĩa thống kê; p < 0.05. Ở những bệnh nhân này do cơ thể đã tồn tại 

kháng nguyên IgE, khi cơ thể tiếp xúc lại với dị nguyên là thuốc lập tức có biểu 

hiện ADR do đó tỷ lệ mới cao như vậy. 

- Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng (BMI) với ADR: Tỷ lệ bệnh 

nhân BMI ≤ 16 xuất hiện ADR thuốc lao chiếm tỷ lệ cao nhất 20.9% so với tổng 

số bệnh nhân điều trị lao , nhóm bệnh nhân BMI  >20 chiếm tỷ lệ thấp nhất 

trong 3 nhóm 12.5%. Chênh lệch giữa nhóm bệnh nhân ADR có BMI ≤ 16  và 

>20 khác biệt có ý nghĩa thống kê; p < 0.05. Có thể ở những người gầy, khả 

năng tích lũy thuốc trong các mô mỡ ít hơn ngườ béo, do đó khi uống thuốc vào 

cơ thể, nồng độ thuốc hấp thu trong máu cao hơn rất nhiều, quá trình chuyển hóa 

và thải trừ dưới nồng độ cao làm cho cơ thể phản ứng lại. Ngược lại người béo, 

thuốc sau khi được hấp thu vào cơ thể, 1 phần có trong máu, 1 phần tích lũy 

trong các mô mỡ rồi giải phóng dần, vì vậy lượng thuốc được giải phóng từ từ 

liều lượng vừa phải vừa đạt hiệu quả điều trị và ít bị dị ứng hơn. Mặt khác bệnh 

nhân suy kiệt do bệnh lý nên ảnh hưởng nhiều đến chức năng khử độc của gan 

và chức năng thải độc của thận nên làm tăng tỷ lệ ADR khi dùng thuốc lao. 

- Mối liên quan giữa nghiện rượu với ADR : nhóm bệnh nhân nghiện 

rượu có tỷ lệ ADR/ tổng số bệnh nhân điều trị lao cao hơn nhóm không nghiện 
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rượu 25.35%, khác biệt có ý nghĩa thống kê. Trong viên phối hợp RHZ có 

Isoniazid có khả năng gây độc tính trên gan, thần kinh, nguy cơ cao ở bệnh nhân 

bị suy dinh dưỡng, mắc bệnh viêm dây thành kinh: nghiện rượu, tiểu đường, 

HIV suy thận. Vì vậy khi sử dụng thuốc lao, bệnh nhân nghiện rượu tăng nguy 

cơ ADR. Ngoài ra nghiện rượu đa số cơ thể suy kiệt, gầy yếu, đề kháng suy 

giảm, chức năng gan thận kém, khả năng chuyển hóa và thải trừ kém vì vậy khi 

sử dụng thuốc lao nồng độ thuốc trong máu, thời gian bán thải có thể kéo dài 

hơn so với người bình thường, chính vì vậy tần suất bị ADR cao hơn người bình 

thường. 

- Mối liên quan giữa nghiện hút thuốc với ADR: Tỷ lệ xuất hiện ADR 

thuốc lao ở nhóm bệnh nhân nghiện hút thuốc (27.5 %), cao hơn nhóm bệnh 

nhân không hút thuốc (18.01%). Nhưng sự chênh lệch này không có ý nghĩa 

thống kê; p > 0.05. Có thể bệnh nhân nghiện hút làm cho phổi bị tổn thương, 

giảm chức năng hô hấp, tăng Oxydan trong cơ thể, làm ảnh hưởng chức năng 

của nhiều tạng trong cơ thể; tuy nhiên điều đó không nói lên được rằng nghiện 

hút có liên quan đến phản ứng dị ứng thuốc. 

- Mối liên quan giữa thời gian khởi phát ADR với tiền sử dị ứng: Đối với 

nhóm bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc thì thời gian phản ứng ADR tức thì cao 

hơn nhóm bệnh nhân không có tiền sử dị ứng thuốc (37.14% so với 22.22%) 

nhưng không có ý nghĩa thống kê, p > 0.05. Ở nhóm bệnh nhân không có tiền sử 

dị ứng thuốc, tỷ lệ khởi phát  ≤ 24 giờ (51.58%) cao hơn ở nhóm bệnh nhân có 

tiền sử dị ứng (28.57%). Ở nhóm bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc, tỷ lệ khởi 

phát  > 24 giờ (34.29%) cao hơn ở nhóm bệnh nhân không có tiền sử dị ứng 

(25.93%).  Nhưng các chênh lệch này không có ý nghĩa thống kê; p > 0.05. Như 

vậy là nếu bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng thuốc, hoặc sẽ phản ứng tức thì khi 

phát hiện dị nguyên là thuốc thông qua IgE, hoặc sau 1 thời gian dài dung thuốc, 

lượng thuốc tích lũy trong cơ thể đủ lớn sẽ gây ADR. Vì vậy việc xét nghiệm 

IgE đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm và có biện pháp khắc phục 

đối với bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc. Vì khi khởi phát tức thì có thể để lại 

hậu quả nặng nề mà bác sĩ không xử lý kịp thời dễ xảy ra điều đáng tiếc. 



40 

 

-  Mối liên quan giữa các bệnh mắc kèm với ADR: Ở nhóm bệnh nhân 

mắc kèm suy thận tỷ lệ gặp ADR cao nhất 33.33%, tiếp đến nhóm kèm tiểu 

đường (24.27%); 2 nhóm thấp nhất RLCN gan ( 10.53%) và HIV (16.66%). 

Nhưng không có sự khác biệt thống kê (p  = 0.2446). Thường bệnh nhân suy 

thận thì mức độ thanh thải creatinine kém, do đó nồng độ thuốc trong cơ thể sẽ 

tăng cao rất nhiều, đòi hỏi bác sĩ phải thường xuyên kiểm tra nồng độ creatinine, 

tuy nhiên thực tế cho thấy bác sĩ chỉ kiểm tra đầu vào creatinine mà không kiểm 

tra sau thời gian sử dụng thuốc hoặc khi bệnh nhân bị ADR, đó là 1 thiếu sót cần 

khắc phục. Tỷ lệ gặp ADR ở nhóm có bệnh mắc kèm (20.95%) cao hơn nhóm 

không có bệnh mắc kèm (12.41%). Khác biệt này có ý nghĩa thống kê; p  = 

0.002. Ở những bệnh nhân mắc kèm nhiều bệnh khác nhau, ngoài những thuốc 

điều trị lao, đòi hỏi bác sĩ phải kê thêm 1 số các bệnh khác, việc phối hợp nhiều 

thuốc khác nhau dễ dẫn đến độc tính trên gan và thận, nhiều khi có nhiều cặp 

tương tác lẫn nhau mà lâm sàng chưa ghi nhận được dẫn đến việc bệnh nhân dễ 

bị ADR hơn so với bệnh nhân bị lao đơn thuần. 

- Mối Liên quan giữa phác đồ sử dụng với ADR: Tỷ lệ xuất hiện ADR 

thuốc lao (17.25%)  ở nhóm bệnh nhân sử dụng  phác điều trị bệnh nhân lao 

mới- 2RHZE/4RHE  cao hơn 2 nhóm bệnh nhân sử dụng phác đồ điều trị lao 

kháng thuốc: Phác đồ 9 tháng  (3.85%), phác đồ chuẩn 12 tháng (5.41%) . Sự 

chênh lệch này có ý nghĩa thống kê; p < 0.05. Điều này có 2 lý do, thứ nhất là số 

lượng bệnh nhân sử dụng thuốc lao hạng 1 (655 bệnh nhân) nhiều hơn rất nhiều 

bệnh nhân sử dụng thuốc lao hạng 2 ( 63 bệnh nhân) nên tỷ lệ phát hiện ADR 

cao hơn. Thứ hai là vì đa số bệnh nhân ở điều trị nội trú chủ yếu là giai đoạn tấn 

công, thời gian điều trị dưới 1 tháng, trong khi đó thuốc lao hạng 2 là những 

thuốc rất độc nhưng tích lũy trong cơ thể lâu dài mới gây hại cho cơ thể, còn 

thuốc lao hạng 1 thì đa số biểu hiện do sử dụng viên phối hợp RHZ. Mặc dù 

không thể khẳng định được viên phối hợp RHZ gây ra ADR nhưng tỷ lệ bệnh 

nhân bị ADR do thuốc RHZ là cao nhất. 

- Mối liên quan mức độ nặng nhẹ ADR với tuổi và tiền sử dị ứng thuốc với 

tuổi: Có sự khác biệt tỷ lệ xuất hiện ADR thuốc lao: mức độ nhẹ ở nhóm > 55 



41 

 

tuổi (43.62%) cao hơn nhóm  ≤ 40 tuổi (28.72%) và mức độ bệnh nặng –rất 

nặng ở nhóm ≤ 40 tuổi(28.57%) thấp hơn nhóm > 55 tuổi (42.86%). Sự chênh 

lệch này có ý nghĩa thống kê; p < 0.05. Như vậy là Bệnh nhân trên 55 tuổi luôn 

bị ADR dù nặng hay nhẹ vẫn nhiều hơn nhóm dưới 40 tuổi. điều này có thể do 

người trẻ có sức khỏe, chức năng gan thận tốt vì vậy chuyển hóa và thải trừ 

thuốc tốt hơn, vì vậy nếu có dị ứng thì cũng nhẹ hơn. Như đã nói ở phần tổng 

quan, chức năng sinh lý của người lớn tuổi rất khác người trẻ tuổi, chưa kể đến 

việc sức đề kháng kém dễ nhiễm khuẩn và mắc kèm nhiều bệnh khác nhau như 

tiểu đường, huyết áp, tim mạch, gout đó là một trong những nguyên nhân làm 

cho người lớn tuổi khi bị ADR thì mức độ nặng hơn rất nhiều so với người trẻ. 

Qua đó chứng minh được bệnh nhân trẻ có tiền sử dị ứng  chiếm tỷ lệ (28.57%) 

thấp hơn so với bênh nhân thuộc nhóm > 55 tuổi (40%) và không có dị ứng ở 

nhóm ≤ 40 tuổi(28.40%) bị ADR thấp hơn với nhóm > 55 tuổi (45.68%). Sự 

chênh lệch này có ý nghĩa thống kê; p < 0.05.  
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Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT: 

KẾT LUẬN 

1. Tỷ lệ gặp phản ứng có hại khi dùng thuốc lao 116/718 chiếm tỷ lệ 16.16% 

2. Các yếu tố làm gia tăng đến sự xuất hiện phản ứng có hại trên bệnh nhân sử 

dụng phác đồ điều trị lao: 

2.1. Phản ứng có hại của thuốc chống lao tăng ở những bệnh nhân có tiền sử dị 

ứng thuốc ( p < 0.05) 

2.2. Tình trạng dinh dưỡng có ảnh hưởng đến phản ứng có hại của thuốc. Ở 

những bệnh nhân suy kiệt ( BMI < 16) tỷ lệ ADR khi dùng thuốc lao là 20.9% ( 

p< 0.05) 

2.3. Bệnh nhân nghiện rượu thì dễ bị ADR hơn so với bệnh nhân không nghiên 

rượu (25.35%) khác biệt có ý nghĩa thống kê; ( p< 0.05) 

2.4. Tỷ lệ ADR thuốc lao tăng cao ở những bệnh nhân mắc kèm (20.95%); p 

<0.05 

2.5. Tỷ lệ ADR thuốc lao tăng cao ở nhóm bệnh nhân > 55 tuổi (37.17%) p < 

0.05 

2.6. Nguy cơ ADR thuốc lao cao ở nhóm bệnh nhân > 55 tuổi kết hợp có tiền sử 

dị ứng thuốc ( 40.00%); p < 0.05. 

 Tiền sử dị ứng thuốc, tình trạng suy kiệt, nghiện rượu, bệnh mắc kèm, 

người cao tuổi làm gia tăng phản ứng có hại (ADR) thuốc điều trị lao. 
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ĐỀ XUẤT 

1. Đối với tổ xử lý và báo cáo ADR 

- Hoàn thiện báo cáo ADR theo đúng mẫu, điền đầy đủ thông tin kể cả mã 

bệnh nhân để dễ dàng tra cứu hồ sơ bệnh án. 

- Xác định chính xác hoạt chất chính trong các viên phối hợp gây phản ứng 

có hại của thuốc, không ghi chung chung RHZ; RH …. Việc phân lập tốt là cơ 

sở dữ liệu để sau này tra cứu và điều trị đúng thuốc cho bệnh nhân. 

- Đề xuất công nghệ thông tin khai báo thêm trường “Báo cáo ADR” tích 

hợp trên phần mềm quản lý bệnh viện, để phần mềm có thể khai thác 1 số thông 

tin có sẵn trong bệnh án điện tử, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu ADR online tiện 

cho việc báo cáo tổng hợp theo dõi, đó cũng là cách để hoàn thiện hồ sơ bệnh án 

điện tử bệnh nhân, đây là căn cứ để sau này điều trị bệnh nhân ở các bệnh viện 

khác, góp phần hướng tới an toàn người bệnh. 

2. Đối với bác sĩ, điều dưỡng 

- Khi xác định chính xác bệnh nhân bị lao thì cần chỉ định 1 số xét nghiệm 

trước và sau khi bệnh nhân điều trị như Hbg, men gan, acid uric, creatinine, 

Bilirubin D; Bilirubin T…đặc biệt bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, mắc bệnh viêm 

dây thành kinh: nghiện rượu, tiểu đường, HIV suy thận thì khả năng gây độc 

tính trên gan, thần kinh do sử dụng thuốc isonidazid do đó việc chỉ định các xét 

nghiệm là cần thiết để theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân từ đó cân đối liều 

lượng thuốc lao hợp lý, giảm tần xuất xuất hiện ADR thuốc lao, an toàn người 

bệnh và đảm bảo sử dụng thuốc lao đúng phác đồ, tránh kháng thuốc. 

- Dựa vào kết quả nghiên cứu: độ tuổi, BMI; bệnh mắc kèm, giới, nghiện 

rượu, tiền sử dị ứng để lường trước các trường hợp có khả năng xảy ra ADR trên 

bệnh nhân cụ thể nào đó, để chủ động hơn trong việc kê đơn, phương án xử trí, 

đồng thời giáo dục sức khỏe bệnh nhân giúp bệnh nhân tuân thủ điều trị, bỏ 

rượu, thuốc lá, lối sống lành mạnh bớt bệnh mắc kèm… 

- Xây dựng chế độ ăn theo tình trạng bệnh lý, cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng cho người bệnh. 
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3. Đối với phòng chuyên môn và phòng kế hoạch 

3.1. Đề xuất, chỉ đạo, kiểm tra các trường hợp bệnh nhân chẩn đoán lao cần 

chỉ định thêm 1 số xét nghiệm sinh hóa, huyết học nữa để theo dõi bệnh nhân sát 

sao. 

3.2. Đây là cơ sở khoa học để giúp cho việc thanh quyết toán BHYT các 

chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng trong quá trình điều trị bệnh nhân lao: VD 

Hbg, men gan, acid uric, creatinine, Bilirubin D; Bilirubin T…., trước trong và 

sau quá trình sử dụng thuốc lao, hướng tới an toàn người bệnh. 

3.3. Xây dựng nguồn kinh phí hằng năm đề xuất cấp trên xem xét bổ sung 

để mua cho bệnh nhân thuốc lao viên rời hiện tại chương trình chống lao không 

cấp, nhưng bảo hiểm y tế không thanh toán thuốc lao. Đồng thời mua thêm một 

số thuốc hỗ trợ chức năng gan, thần kinh góp phần giảm tác dụng không mong 

muốn của thuốc lao, nâng cao chất lượng cuộc sống, bệnh nhân yên tâm điều trị 

theo đúng phác đồ 

4. Đối với Sở Y tế 

-  Xem xét phê duyệt bổ sung thêm nguồn kinh phí cho bệnh nhân bị ADR 

do thuốc lao gây ra để mua các thuốc lao viên rời trong trường hợp CTCL không 

cấp hoặc một số thuốc hỗ trợ chức năng gan, thần kinh dành cho bệnh nhân lao 

trong trường hợp BHYT không thanh toán. 



 

 

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU 

PHỤ LỤC 1 

STT HỌ VÀ TÊN Thời gian 

xuất hiện 

dị ứng 

Tuổi BMI Giới 

tính 

Nghiện 

rượu 

Nghiện 

thuốc lá 

Tiền sử dị 

ứng 

Bệnh 

mắc 

kèm 

1 Nguyễn Văn Cung 10 tiếng 39 19.53 1  1 1 5 

2 Nguyễn Tiến Ngụ 4 ngày 56 20.57 1   1 4 

3 Trần Văn Đọ 1 ngày 78 19.81 1  1  2 

4 Lê Đức Hạnh 20 phút 32 18.00 1  1 1   

5 Lê Văn Hà 2 ngày 49 15.82 1 1      

6 Lê Mạnh Hùng 3 phút 59 19.38 1    1 

7 Nghiêm Thanh 

Sơn 
10 phút 46 17.30 1  1 1   

8 Phan Xuân Thành 8 tiếng 46 18.07 1 1  1 5 

9 Trần Thị Huynh 10 phút 72 13.33 0      

10 Lê Văn Triển 3 tiếng 82 17.67 1 1 1  4 

11 Nguễn Quốc Phúc 14 ngày 25 22.04 1   1   



 

 

12 Lê Ngọc Huấn 15 phút 49 20.94 1  1    

13 Trương Khuyên 50 phút 58 18.99 1    4 

14 Trần Thị Nam 6 ngày 72 17.31 0  1 1   

15 Trần Văn Tài 5 tiếng 46 21.61 1   1 4 

16 Trương Hữu Tiến 35 phút 63 21.01 1    2 

17 Nguễn Đình Đông 12 ngày 35 17.31 1    5 

18 Lê Văn Huê 14 ngày 62 18.83 0  1 1   

19 Lê Ngọc Toàn 20 phút 83 16.20 1  1  3 

20 Hoàng Văn Thuấn 55 phút 53 20.57 1      

21 Nguyễn Thị Niên 14 ngày 65 18.59 0   1 5 

22 Phan Thị Luân 12 phút 69 19.11 0      

23 Nguyễn Như Đỉnh 4 ngày 29 23.83 1    5 

24 Trần Thị Tân 3 tháng 55 20.00 0   1   

25 Ngô Xuân Hải 4 ngày 63 16.22 1    2 

26 Bùi Văn Bảy 2 ngày 26 17.86 1   1   



 

 

27 Trần Văn Linh 10 tiếng 54 17.15 1   1 5 

28 Lê Thị Hợi 11 ngày 34 18.99 0      

29 Trần Nho Chuẩn 5 ngày 78 17.53 1  1  4 

30 Nguyễn Thành 

Công 
5 phút 24 20.83 1      

31 Dương Công Minh 2 tiếng 25 19.05 1    5 

32 Trần Văn sanh 25 phút 39 21.01 1      

33 Nguyễn Trọng 

Thành 
3 ngày 75 18.20 1  1 1   

34 Trần Xuân Nậm 3 ngày 60 17.80 1    2 

35 Võ Thanh Nhân 10 phút 58 18.66 1      

36 Vi Văn Thái 2 ngày 41 21.72 1  1  5 

37 Nguyễn Văn An 4 ngày 52 20.06 1 1  1   

38 Trịnh Công Thức 12 tiếng 64 18.07 1  1  4 

39 Nguyễn Thị Tính 10 phút 69 19.31 0 1 1 1   

40 Nguyễn Văn 

Dương 
3 ngày 67 22.94 1    4 

41 Lê Hữu Vui 8 tiếng 47 16.59 1   1   



 

 

42 Nguyễn Bảo 20 phút 55 20.20 1     5 

43 Đặng Thị Việt 10 phút 71 15.63 0   1   

44 Nguyễn Văn 

Khương 
4 ngày 83 19.78 1  1   3 

45 Nguyễn Văn Nam 4 ngày 48 18.44 1       

46 Lại Thị Hoà 2  ngày 61 18.49 0    5 

47 Nguyễn Kim Thích 20 phút 57 18.20 1      

48 Lê Thị Thảo 11 ngày 49 20.44 0    4 

49 Lê Văn thìn 8 ngày 29 18.36 1       

50 Trần Văn Dụ 2 ngày 57 17.80 1     5 

51 Lê Văn Tịnh 12 tiếng 60 18.52 1  1    

52 Lê Văn Hà 10 phút 48 20.03 1   1 5 

53 Hoàng Văn Nam 12 tiếng 30 21.88 1    4 

54 Trần Thị Ngọc 

Anh 
10 ngày 27 18.55 0      

55 Nguyễn Văn Mai 10 phút 81 16.45 1  1 1   

56 Nguyễn Thị Ngụ 2 tiếng 60 19.11 0   1 4 



 

 

57 Nguyễn anh Đức 1 ngày 40 19.61 1    2 

58 Lê Đằng Giang 12 tiếng 20 21.97 1   1 5 

59 Trần Trung Hiến 20 phút 58 18.20 1      

60 Trần Danh Lương 12 tiếng 79 17.19 1 1 1  4 

61 Nguyễn Thế việt 1 ngày 48 22.89 1 1  1 5 

62 Nguyễn anh Đức 12 tiếng 48 22.03 1      

63 Nguyễn Thị 

Hương 
4 tiếng 79 16.80 0  1  4 

64 Trần Hải Linh 36 phút 62 21.91 1      

65 Nguyễn Thị 

Phương 
3 tiếng 60 17.51 0    4 

66 Nguyên Trọng Anh 8 tiếng 21 21.08 1   1   

67 Đoàn Văn Long 4 tiếng 52 16.85 1    5 

68 Đồng Thị Lĩnh 8 tiếng 30 15.63 0      

69 Nguyễn Xuân 

Nhân 
12 tiếng 56 22.38 1    4 

70 Nguyễn Xuân 

Luân 
30 phút 58 20.96 1   1 5 

71 Nguyễn Tôn 8 tiếng 24 18.42 1      



 

 

Dương 

72 Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 
8 tiếng 16 18.88 0   1   

73 Chu Thị Hoài 30 phút 26 19.17 0   1 5 

74 Nguyễn Như 

Thạch 
2 tiếng 59 17.94 0    4 

75 Nguyễn Thị Tâm 2 tiếng 52 16.02 0    2 

76 Đinh Quốc Bình 6 tiếng 18 18.99 1    5 

77 Nguyễn Trọng Hoá 12 tiếng 75 15.43 1    4 

78 Lê Đình Mạo 4 tiếng 67 17.58 1 1   4 

79 Nguyễn Văn chiến 1 ngày 27 18.07 1   1   

80 Hoàng Văn Thụ 1 tiếng 33 20.08 1    5 

81 Nguyễn Đình Ước 4 tiếng 52 18.42 1    5 

82 Lê Đăng Giang 2 tiếng 20 20.55 1       

83 Hoàng Minh Tiến 2 tiếng 14 13.51 1    5 

84 Nguyễn Văn Trung 1 tiếng 71 18.22 1      

85 Bùi Văn Sáng 12 tiếng 45 21.91 1    4 



 

 

86 Nguyễn Minh Sáng 6 tiếng 33 19.72 1 1     

87 Võ Văn Nhạc 30 phút 74 19.00 1   1 5 

88 Trần Xuân Hướng 30 phút 58 23.19 1   1   

89 Trần Xuân Sơn 30 phút 51 18.37 1   1 4 

90 Nguyễn Thị Kim 

Hoa 
12 tiếng 21 21.33 0      

91 Nguyễn Thị Cẩm 

Tiên 
30 phút 18 17.12 0   1 5 

92 Lê Văn Thìn 3 tiếng 29 20.08 1  1  5 

93 Trần Văn Dạ 12 tiếng 57 19.38 1 1     

94 Nguyễn Văn Minh 12 tiếng 64 18.36 1 1   5 

95 Hồ Thị Ánh 8 tiếng 27 17.67 0      

96 Trần Bá Huy 12 tiếng 74 17.58 1  1 1   

97 Dương Minh Thúc 8 tiếng 76 16.20 1 1   5 

98 Nguyễn Văn Tư 3 tiếng 46 18.75 1    4 

99 Nguyễn Huy Hoan 2 tiếng 55 18.03 1      

100 Trần Xuân Nậm 40 phút 62 17.04 1 1 1  4 



 

 

101 Đặng Xuân Quý 2 tiếng 39 19.81 1 1     

102 Nguyễn Huy Hoàn 8 ngày 55 20.57 1     4 

103 Nguyễn Ngọc 

Công 
3 tiếng 45 19.10 1   1   

104 Trần Đình Tuấn 12 tiếng 44 20.32 1    5 

105 Trương Thị Thuận 4 tiếng 81 16.44 0    3 

106 Lê Kiên Cường 8 tiếng 54 20.55 1 1   4 

107 Bùi Sỹ Dần 8 tiếng 65 18.75 1 1   5 

108 Lê Văn Hanh 12 tiếng 38 21.36 1    5 

109 Phan Đăng Nhật 30 phút 61 18.03 1   1   

110 Nguyễn Hứu Hà 8 tiếng 51 19.53 1    5 

111 Lê Văn Linh 10 tiếng 71 14.17 1 1     

112 Trần Quang Thông 2 ngày 37 17.36 1       

113 Hồ Triều Vỹ 12 phút 48 23.62 1     4 

114 Trần Đình Tiến 8 phút 46 18.42 1       

115 Nguyễn Văn Hùng 4 ngày 46 16.02 1 1    5 



 

 

116 Phan Đình Dương 20 ngày 59 21.97 1     4 

 

QUY ƯỚC 1 

Giới tính Nghiện rượu Nghiện thuốc lá Tiền sử dị ứng 

Nam 1; Nữ 0 Có: 1; không 0 Có 1; không 0 Có 1; không  

Bệnh mắc kèm 

HIV ( ARV + thuốc 

lao) 

Bệnh gan (RLCN gan) Suy thận Tiểu đường Bệnh khác 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2 

STT HỌ VÀ TÊN Phác đồ điều 

trị 

mức độ 

nặng nhẹ 

Thuốc gây 

ADR 

biểu hiện 

lâm sàng 

biểu hiện  cận 

lâm sàng 

1 Nguyễn Văn Cung 1 2 6 4; 7 1 

2 Nguyễn Tiến Ngụ 1 3 5 1;2;4; 7   

3 Trần Văn Đọ 1 3 1 1; 3; 7   

4 Lê Đức Hạnh 1 3 2 1 1 

5 Lê Văn Hà 1 3   1; 4;5   

6 Lê Mạnh Hùng 1 3 1; 6 1; 7   

7 Nghiêm Thanh Sơn 1 3 1 1 1 

8 Phan Xuân Thành 1 3 3 1; 3; 4   

9 Trần Thị Huynh 1 3 2 3   

10 Lê Văn Triển 1 3 1 1; 7   

11 Nguễn Quốc Phúc 1 3 1 1   

12 Lê Ngọc Huấn 1 3 1 1   

13 Trương Khuyên 1 3 1 1   



 

 

14 Trần Thị Nam 1 2 1; 6 1   

15 Trần Văn Tài 1 3 1 1   

16 Trương Hữu Tiến 1 2 1 1   

17 Nguễn Đình Đông 1 3 1; 6 5;7   

18 Lê Văn Huê 1 3 1; 6 1 1 

19 Lê Ngọc Toàn 1 3 1; 6 1   

20 Hoàng Văn Thuấn 1 3 1; 6 1   

21 Nguyễn Thị Niên 1 3 2 1; 4   

22 Phan Thị Luân 1 3 7 1 1 

23 Nguyễn Như Đỉnh 1 3 1; 6 1   

24 Trần Thị Tân 1 3 3 1   

25 Ngô Xuân Hải 1 3 1 1; 7   

26 Bùi Văn Bảy 1 3 7 1  

27 Trần Văn Linh 1 3 1 1  

28 Lê Thị Hợi 1 3 1 1  



 

 

29 Trần Nho Chuẩn 1 3 ; 6 1  

30 Nguyễn Thành Công 1 3 1 1  

31 Dương Công Minh 1 3 1 1; 4  

32 Trần Văn sanh 1 3 1 1  

33 Nguyễn Trọng Thành 1 3 1 1  

34 Trần Xuân Nậm 1 3 1; 6 1; 7  

35 Võ Thanh Nhân 1 3 1; 6 1  

36 Vi Văn Thái 1 2 1; 6 1  

37 Nguyễn Văn An 1 3 1; 6 1  

38 Trịnh Công Thức 1 3 1; 6 1  

39 Nguyễn Thị Tính 1 3 2 1   

40 Nguyễn Văn Dương 1 3 6 1  

41 Lê Hữu Vui 1 3 1 1;3  

42 Nguyễn Bảo 1 3 1; 6 1  

43 Đặng Thị Việt 1 1 1; 6 1;3 ;6; 7  



 

 

44 Nguyễn Văn Khương 1 3 1; 6 1   

45 Nguyễn Văn Nam 1 3 1; 6 1;5   

46 Lại Thị Hoà 1 2 1; 6 1   

47 Nguyễn Kim Thích 1 3 1; 6 1   

48 Lê Thị Thảo 1 3 1; 6 1;5   

49 Lê Văn thìn 1 3 1; 6 1   

50 Trần Văn Dụ 1 3 1; 6 1   

51 Lê Văn Tịnh 1 3 1 1   

52 Lê Văn Hà 1 1 1 3; 4; 6; 7   

53 Hoàng Văn Nam 1 3 1 1   

54 Trần Thị Ngọc Anh 1 3 1 1 1 

55 Nguyễn Văn Mai 1 3 1 1   

56 Nguyễn Thị Ngụ 1 3 1 1  

57 Nguyễn anh Đức 1 3 1 1   

58 Lê Đằng Giang 1 3 6 4; 7   



 

 

59 Trần Trung Hiến 1 3 1 1; 7   

60 Trần Danh Lương 1 3 1 1; 3   

61 Nguyễn Thế việt 1 3 1 1   

62 Nguyễn anh Đức 1 3 6 1   

63 Nguyễn Thị Hương 1 3 1 1   

64 Trần Hải Linh 1 2 6 1   

65 Nguyễn Thị Phương 1 2 1 1; 4   

66 Nguyên Trọng Anh 1 3 1 1   

67 Đoàn Văn Long 1 3 1 1   

68 Đồng Thị Lĩnh 1 2 1 1   

69 Nguyễn Xuân Nhân 1 2 1 1   

70 Nguyễn Xuân Luân 1 1 1 3; 6; 7   

71 Nguyễn Tôn Dương 1 3 1 1   

72 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1 2 4; 5 1   

73 Chu Thị Hoài 1 1 1; 6 1; 3;5   



 

 

74 Nguyễn Như Thạch 1 3 1 1   

75 Nguyễn Thị Tâm 1 1 1 4; 6; 7   

76 Đinh Quốc Bình 1 3 1; 6 1   

77 Nguyễn Trọng Hoá 1 3 1 1;5   

78 Lê Đình Mạo 1 3 1; 6 1   

79 Nguyễn Văn chiến 1 3 1 1   

80 Hoàng Văn Thụ 1 3 1; 6 1   

81 Nguyễn Đình Ước 1 2 5 1   

82 Lê Đăng Giang 1 3 6 4   

83 Hoàng Minh Tiến 1 1 5 1   

84 Nguyễn Văn Trung 1 3 1 1   

85 Bùi Văn Sáng 1 3 1 1   

86 Nguyễn Minh Sáng 1 3 1 1   

87 Võ Văn Nhạc 1 1 5 3; 6   

88 Trần Xuân Hướng 1 3 5 1   



 

 

89 Trần Xuân Sơn 1 3 1 1;3;5   

90 Nguyễn Thị Kim Hoa 1 3 1,3 1   

91 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1 3 1; 6 4; 5   

92 Lê Văn Thìn 1 3 1; 6 1   

93 Trần Văn Dạ 1 3 1 1   

94 Nguyễn Văn Minh 1 3 1 1   

95 Hồ Thị Ánh 1 3 1 1   

96 Trần Bá Huy 1 2 1 1   

97 Dương Minh Thúc 1 3 1 1   

98 Nguyễn Văn Tư 1 3 2 1 1 

99 Nguyễn Huy Hoan 1 2 1; 6 1 1 

100 Trần Xuân Nậm 1 3 1; 6 1 1 

101 Đặng Xuân Quý 1 2 1; 6 1; 2 1 

102 Nguyễn Huy Hoàn 1 3 1; 6 1;4; 5 1 

103 Nguyễn Ngọc Công 1 2 1 1   



 

 

104 Trần Đình Tuấn 1 3 1 1   

105 Trương Thị Thuận 1 3 1; 6 1 1 

106 Lê Kiên Cường 1 3 1 1   

107 Bùi Sỹ Dần 1 3 1 1 1 

108 Lê Văn Hanh 1 3 1 1 1 

109 Phan Đăng Nhật 1 3 1 1 1 

110 Nguyễn Hứu Hà 1 3 1 1 1 

111 Lê Văn Linh 1 3 1 1 1 

112 Trần Quang Thông 1 3 1 1; 4; 5 1 

113 Hồ Triều Vỹ 1 3 1 1 1 

114 Trần Đình Tiến 1 3 1 1   

115 Nguyễn Văn Hùng 1 3 1 1 1 

116 Phan Đình Dương 3 3 6 8; 9; 10   

 

 

 



 

 

QUY ƯỚC 2 

Mức độ nặng nhẹ 

Nhẹ Trung bình Nặng 

1 2 3 

Thuốc gây ADR 

RHZ 

(turbezid) 

Streptomycin 

 

RHZE 

 

RH 

 

pyrazinamid 

 

Ethambutol 

 

Rifamicin 

 

Levofloxacin Kanamycin Prothionamid 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO 

2RHZE/4RHE 4-6 Km Lfx Pto Cfx Z H liều cao/ 5 Lfx 

Cfx Z E ( PĐ 9 tháng) 

8Km (Cm) Lfx Pto Cs Z / 

12 Lfx Pto Cs Z (PĐ chuẩn) 

1 2 3 
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