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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH 

VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG NĂM 2019-2020 
  

DS.CK1 Lê Thị Hà Thu, DS Đặng Thị Thu Hiếu, DSTH Nguyễn Thị Quỳnh Như 
 

1. Đặt vấn đề 
 

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, sử dụng kháng sinh trong nước đã tăng 

vọt và đưa Việt Nam vào danh sách các nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế 

giới. Chính vì vậy, quản lý việc sử dụng kháng sinh rất được Nhà nước chú trọng với 

các kế hoạch và chương trình như: Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 2/3/2015 của Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” áp dụng 

tại các cơ sở khám chữa bệnh,… Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, phân tích hoạt động sử 

dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả trong bệnh viện là vấn đề cần được đặt ra để phản 

ánh thực trạng và góp phần hoàn thiện chính sách quản lý, nâng cao chất lượng sử 

dụng thuốc trong bệnh viện. 

Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài “Đánh giá tình hình sử dụng 

kháng sinh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2019-2020” với các mục tiêu sau: 

1. Khảo sát mô hình sử dụng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng. 

2. Đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng nhóm kháng sinh sử dụng nhiều 

nhất tại bệnh viện. 
 
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng  

- Tương ứng với mục tiêu thứ 1: Tất cả các bệnh nhân sử dụng kháng sinh từ 

ngày 01/02/2019 đến ngày 31/01/2020 (bao gồm những bệnh nhân đã nhập viện trước 

ngày 01/02/2019) tại 9 khoa lâm sàng. 

- Tương ứng với mục tiêu thứ 2: Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả các bệnh nhân 

nhập viện từ ngày 01/02/2019 đến ngày 31/01/2020 và có sử dụng nhóm kháng sinh sử 

dụng nhiều nhất trong khoảng thời gian đó tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.  

Tiêu chuẩn loại trừ: Các bệnh nhân có sử dụng nhóm kháng sinh sử dụng nhiều 

nhất được xác định ở mục tiêu 1 với thời gian sử dụng dưới 48 giờ; Các bệnh nhân có 

hồ sơ bệnh án không đầy đủ thông tin. 

2.2. Thiết kế nghiên cứu  

Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang. 
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2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Quy trình thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu 

Cách xác định cỡ mẫu để thực hiện mục tiêu số 2: 

Số bệnh nhân có sử dụng nhóm kháng sinh sử dụng nhiều nhất cần cho nghiên 

cứu là 246. Chọn ra từ 9 khoa lâm sàng 246 lượt điều trị có sử dụng nhóm kháng sinh 

được sử dụng nhiều nhất theo phương pháp chọn mẫu phân tầng cân xứng giai đoạn từ 

ngày 01/02/2019 đến 31/01/2020 đến khi đủ số lượng thì ngừng lại 

2.5. Phương pháp phân tích số liệu: Sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2010. 

Thu thập số liệu sử dụng kháng sinh của 

tất cả các bệnh nhân tại 9 khoa LS từ 

01/02/2019 đến 31/01/2020 

Xác định liều dùng DDD/100 ngày nằm 

viện của từng nhóm KS. 
 

Xác định nhóm kháng sinh sử dụng nhiều 

nhất  

Mục tiêu 

1 

Thu thập dữ liệu của mẫu đã xác định theo 

bộ công cụ thu thập dữ liệu xây dựng 

Đánh giá tính hợp lý của việc sử dụng 

nhóm kháng sinh sử dụng nhiều nhất trong 

mẫu theo các tiêu chí: 

 Sự phù hợp của chỉ định dùng thuốc 

với chẩn đoán bệnh 

 Thời gian điều trị 

 Liều dùng của kháng sinh 

 Đường dùng của kháng sinh 

 Hiệu quả điều trị kháng sinh 

Xác định cỡ mẫu trong nhóm bệnh nhân sử 

dụng nhóm kháng sinh sử dụng nhiều nhất 

theo công thức tính cỡ mẫu 

Mục tiêu 

2 
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3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Tình hình sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng năm 2019 – 

2020 dựa trên liều DDD/100 ngày nằm viện 

3.1.1. Tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện năm 2019 – 2020 

Bảng 3.1. Số liệu sử dụng kháng sinh trong toàn viện, giai đoạn 2019-2020 

STT Nhóm kháng sinh 
DDD/100 ngày nằm viện giai 

đoạn 2019-2020 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Penicillin phổ rộng 0,09 0,25 

2. 
Kết hợp penicilin với chất ức chế 

beta-lactamase 
4,94 13,36 

3. Carbapenem 1,01 2,73 

4. Cephalosporin thế hệ 2 3,53 9,56 

5. Cephalosporin thế hệ 3 9,49 25,67 

6. Cephalosporin thế hệ 4 0,13 0,34 

7. Aminoglycosid 1,02 2,76 

8. Fluoroquinolon 12,01 32,50 

9. Glycopeptid 0,31 0,85 

10. Dẫn xuất Imidazol 3,51 9,49 

11. Lincosamid 0,71 1,93 

12. Macrolid 0,11 0,29 

13. Khác 0,10 0,27 

  TỔNG CỘNG 36,97 100,00 

Trong đó: Nhóm khác gồm các nhóm kháng sinh sau: sulfanamid + 

trimethoprim, oxazolidinon, polymyxin và amphenicol. 

Nhận xét: Kết quả ở bảng 3.1. cho thấy, ba nhóm kháng sinh được sử dụng 

nhiều nhất trong giai đoạn từ 01/02/2019-31/01/2020 tại Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng lần lượt là: fluoroquinolon, cephalosporin thế hệ 3 và kết hợp penicillin với chất 

ức chế beta-lactamase. Đứng thứ nhất là kháng sinh fluoroquinolon với 12,01 

DDD/100 ngày nằm viện và chiếm 32,50% trong tổng số kháng sinh sử dụng, tiếp theo 

là nhóm kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 (9,49; 25,67%) và nhóm kết hợp penicillin 

với chất ức chế beta-lactamase (4,94; 13,36%).  
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3.2. Kết quả đánh giá sử dụng kháng sinh fluoroquinolon tại Bệnh viện Ung Bướu 

Đà Nẵng từ 01/02/2019 đến 31/01/2020 

3.2.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

Sau khi thu thập 246 lượt điều trị từ 3.835 lượt điều trị trong thời gian từ 

01/02/2019 đến 31/01/2020 có sử dụng kháng sinh fluoroquinolon tại 9 khoa lâm sàng 

trong Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng đáp ứng các tiêu chí đưa ra. Thống kê các đặc 

điểm của mẫu nghiên cứu, chúng tôi thu được một số kết quả như sau: 

Theo thống kê, tỷ lệ nam trong mẫu nghiên cứu là là 51,6% và nữ là 48,1%, gần 

như xấp xỉ nhau. Độ tuổi trung bình trong mẫu là 57,7 tuổi. Mẫu nghiên cứu có tỷ lệ 

người già (>60 tuổi) khá cao chiếm 110/246 lượt điều trị. Thời gian trung bình điều trị 

với kháng sinh nhóm fluoroquinolon là 9 ngày/lượt điều trị (thấp nhất là 2 ngày và cao 

nhất là 51 ngày). Tỷ lệ lượt điều trị có bệnh nhân suy thận là 10/246 lượt điều trị. 

Vì mẫu nghiên cứu được lấy ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nên hầu như các bệnh 

nhân đều mắc ung thư, vị trí khối u trong cơ thể ở đường tiêu hóa (gan mật, tụy, đại tràng, 

trực tràng, thực quản,....) chiếm tỷ lệ cao nhất 23,6%; theo sau là khối u ở phổi và phế quản 

chiếm tỷ lệ 20,7%. Phân bố các loại nhiễm khuẩn theo vị trí: chiếm tỷ lệ cao nhất là 

nhiễm khuẩn ở phổi, phế quản với tỷ lệ 39,8%. 

Số xét nghiệm vi sinh dương tính và có kết quả kháng sinh đồ trong mẫu là 30 

lần/79 lần xét nghiệm, trong đó vi khuẩn được phân lập nhiều nhất là E. coli (40%). 

3.2.2. Đặc điểm phân bố kháng sinh trong mẫu nghiên cứu 

Trong 246 lượt điều trị được chọn đưa vào nghiên cứu, thì tổng số lượt kháng 

sinh Fluoroquinolon được chỉ định thực hiện trong toàn quá trình điều trị là 281 lượt 

chỉ định. Kết quả được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.2. Phân bố sử dụng các kháng sinh trong mẫu 

Tên kháng sinh 
Số lượt chỉ định 

Uống % Tiêm % Tổng cộng 

Ciprofloxacin 68 46,26 79 53,74 147 

Levofloxacin 23 52,27 21 47,73 44 

Moxifloxacin 0 0,00 90 100,00 90 

Tổng cộng 91 32,38 190 67,62 281 

Nhận xét: Từ bảng 3,2, chúng tôi thấy rằng kháng sinh tiêm vẫn chiếm tỷ lệ 

cao hơn nhiều so với kháng sinh uống (67,62%; 32,38%). Kháng sinh được sử dụng 

phổ biến nhất là ciprofloxacin với 147/281 lượt chỉ định, tiếp theo là moxifloxacin với 

90/281 lượt chỉ định mặc dù chỉ có 1 đường dùng là đường tiêm, cuối cùng là 

levofloxacin với 44/128 lượt chỉ định. 

3.2.3. Đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh 

3.2.3.1. Chọn lọc các lượt chỉ định kháng sinh phù hợp với yêu cầu để đánh giá 

3.2.3.1.1. Tính cần thiết của chỉ định kháng sinh trong mẫu nghiên cứu 
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Chúng tôi tiến hành phân tích tính cần thiết của chỉ định kháng sinh theo quy 

trình đánh giá đã xây dựng. Kết quả được trình bày ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Tính cần thiết của việc sử dụng kháng sinh. 

Tên kháng 

sinh 

Cần thiết sử dụng kháng sinh 

để điều trị nhiễm khuẩn 

Không cần thiết để điều 

trị kháng sinh  

Tổng cộng 
Số lượt chỉ định Tỷ lệ (%) 

Số lượt chỉ 

định 
Tỷ lệ (%) 

CiprofloxacinO 61 89,71 7 10,29 68 

CiprofloxacinP 76 96,20 3 3,80 79 

LevofloxacinO 23 100,00 0 0,00 23 

LevofloxacinP 21 100,00 0 0,00 21 

MoxifloxacinP 88 97,78 2 2,22 90 

Tổng cộng 269 95,73 12 4,27 281 

Nhận xét: Kết quả của bảng 3.3 cho thấy phần lớn lượt điều trị của bệnh nhân 

trong mẫu nghiên cứu cần chỉ định kháng sinh để điều trị nhiễm khuẩn (269; 95,73%). 

Chỉ có 12 trường hợp được ghi nhận là không đủ căn cứ để điều trị bằng kháng sinh 

chiếm tỉ lệ thấp (4,27%). 

3.2.3.1.2. Tính phù hợp để đánh giá sử dụng kháng sinh 

Trong 269 lượt chỉ định kháng sinh cần thiết để điều trị nhiễm trùng, chúng tôi 

đã tiến hành loại bỏ những lượt điều trị có dấu hiệu nhiễm khuẩn nhưng không được 

chẩn đoán nhiễm khuẩn, không có kháng sinh đồ và không biết vị trí nhiễm khuẩn để 

tiến hành đánh giá tính phù hợp giữa chỉ định kháng sinh với chẩn đoán bệnh, kết quả 

theo bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Tính lựa chọn các lượt chỉ định phù hợp yêu cầu. 

Tính lựa chọn 
Số lượt chỉ định 

kháng sinh 
Tỷ lệ (%) 

Lượt điều trị có chẩn đoán nhiễm trùng/có kháng sinh đồ/biết 

được vị trí nhiễm trùng 
263 97,77 

Lượt điều trị không có chẩn đoán nhiễm trùng, không có 

kháng sinh đồ và không biết được vị trí nhiễm trùng 
6 2,23 

Tổng cộng 269 100 
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Nhận xét: Trong 269 lượt chỉ định cần thiết phải sử dụng kháng sinh thì có 263 

lượt điều trị (chiếm 97,77%) là có chẩn đoán nhiễm trùng hoặc có kháng sinh đồ hoặc 

có vị trí nhiễm trùng xác định. Số lượt điều trị với kháng sinh nhưng không có cả 3 

tiêu chí sau: chẩn đoán nhiễm trùng, kháng sinh đồ và vị trí nhiễm trùng xác định là 6 

lượt với tỷ lệ 2,23%. 

3.2.3.2. Sự phù hợp về chỉ định kháng sinh với chẩn đoán bệnh 

Tiến hành đánh giá trên 263 lượt điều trị về sự phù hợp của chỉ định kháng sinh 

với chẩn đoán bệnh. Kết quả được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.5. Sự phù hợp về lựa chọn kháng sinh với chẩn đoán nhiễm khuẩn 

hoặc kháng sinh đồ hoặc vị trí nhiễm khuẩn 

STT Tên kháng sinh 

Số lượt 

chỉ định 

KS hợp lý 

Tỷ lệ (%) 

Số lượt chỉ 

định KS không 

hợp lý 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

cộng 

1 CiprofloxacinO 51 91,07 5 8,93 56 

2 CiprofloxacinP 71 93,42 5 6,58 76 

3 LevofloxacinO 23 100,00 0 0,00 23 

4 LevofloxacinP 19 90,48 2 9,52 21 

5 MoxifloxacinP 78 89,66 9 10,34 87 

  Tổng cộng 242 92,02 21 7,98 263 

 Nhận xét: Kết quả khảo sát cho thấy số lượt chỉ định kháng sinh hợp lý cao 

(242 lượt) chiếm 92,02%. Số lượt chỉ định kháng sinh chưa hợp lý là 21 lượt chỉ định 

và chiếm 7,98%. Trong đó, levofloxacin đường uống với tỷ lệ chỉ định kháng sinh hợp 

lý là 100%, tỷ lệ chỉ định kháng sinh không hợp lý cao nhất là ở moxifloxacin đường 

tiêm với 9 lượt chỉ định và chiếm 10,34%. 

3.2.3.2. Đánh giá thời gian điều trị 

Fluoroquinolon là kháng sinh thường sử dụng không quá 14 ngày theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất vì tác dụng phụ cao. Nên chúng tôi chỉ thống kê số thời gian 

dùng kháng sinh theo 3 mức: ít hơn 3 ngày, từ 3-14 ngày và lớn hơn 14 ngày. Kết quả 

theo bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Thời gian sử dụng kháng sinh 

Tên kháng sinh 
Thời gian điều trị 

< 3 ngày 

Thời gian điều 

trị từ 3-14 ngày 

Thời gian điều 

trị > 14 ngày 

CiprofloxacinO 0 49 2 
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Tên kháng sinh 
Thời gian điều trị 

< 3 ngày 

Thời gian điều 

trị từ 3-14 ngày 

Thời gian điều 

trị > 14 ngày 

CiprofloxacinP 1 64 6 

LevofloxacinO 2 20 1 

LevofloxacinP 0 17 2 

MoxifloxacinP 4 67 7 

 Tổng cộng 7 (2,89%) 217 (89,67%) 18 (7,44%) 

Nhận xét: Trong 242 lượt chỉ định kháng sinh hợp lý thì số lượt chỉ định ít hơn 

3 ngày điều trị là 7 và nhiều hơn 14 ngày là 18 và chiếm tỷ lệ thấp lần lượt là 2,89% và 

7,44%. Còn lại là số lượt chỉ định kháng sinh với thời gian điều trị từ 3-14 ngày chiếm 

tỷ lệ cao nhất là 89,67% (217/242 lượt). 

Trong tổng số lượt kháng sinh có thời gian điều trị ít hơn 3 ngày, thì 

moxifloxacinP có số lượt chỉ định nhiều nhất là 4/242, tiếp theo là levofloxacinO với 

2/242 lượt và ciprofloxacinP với 1/242 lượt.  

Tương tự, trong tổng số lượt kháng sinh có thời gian điều trị nhiều hơn 14 ngày, 

thì moxifloxacinP vẫn là kháng sinh số lượt chỉ định nhiều nhất là 7/242 lượt, tiếp theo 

là ciprofloxacinP với 6 lượt chỉ định. 

3.2.3.3. Đánh giá liều dùng của kháng sinh 

Khảo sát liều dùng của kháng sinh sử dụng ở 242 lượt chỉ định hợp lý chúng tôi 

thu được kết quả như bảng sau.  

Bảng 3.7. Tỷ lệ số lượt chỉ định kháng sinh với mức liều  

không phù hợp với khuyến cáo 

Tên kháng sinh 

Thấp hơn khuyến 

cáo 

Phù hợp khuyến 

cáo 

Cao hơn khuyến 

cáo 

Số lượt chỉ 

định 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượt chỉ 

định 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượt chỉ 

định 

Tỷ lệ 

(%) 

CiprofloxacinO 0 0,00 44 18,18 7 2,89 

CiprofloxacinP 13 5,37 57 23,55 1 0,41 

LevofloxacinO 0 0,00 20 8,27 3 1,24 

LevofloxacinP 3 1,24 16 6,61 0 0,00 

MoxifloxacinP 0 0,00 77 31,82 1 0,41 

TỔNG CỘNG 16 6,61 214 88,43 12 4,96 
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Nhận xét: Theo kết quả tổng hợp từ bảng, ta thấy: 

Có tổng cộng 16 lượt chỉ định kháng sinh dùng với liều thấp hơn khuyến cáo 

chiếm 6,61% tổng số lượt kháng sinh có chỉ định phù hợp với chẩn đoán. Tương tự có 

12 lượt chỉ định kháng sinh dùng với liều cao hơn khuyến cáo chiếm 4,96%. Còn lại 

đều là các trường hợp chỉ định liều phù hợp khuyến cáo chiếm tỷ lệ cao nhất 88,43% 

với 214/242 lượt. 

Đối với chỉ định liều thấp hơn khuyến cáo thì ciprofloxacinP có số lượt chỉ định 

nhiều nhất là 13 lượt (5,37%), đứng thứ hai là levofloxacinP với 3 lượt chỉ định 

(1,24%) 

Đối với chỉ định liều cao hơn khuyến cáo thì ciprofloxacinO và levofloxacinO 

có số lượt chỉ định nhiều nhất lần lượt là 7 lượt (chiếm 2,89%) và 3 lượt (chiếm 

1,24%), tiếp theo là ciprofloxacinP và moxifloxacinP với số lượt chỉ định đều 1 lượt 

(0,41%).  

3.2.3.3. Đánh giá đường dùng thuốc 

Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành đánh giá đường dùng thuốc của 242 

lượt chỉ định dùng thuốc hợp lý, kết quả được trình bày như biểu đồ 3.1. 

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ đường dùng thuốc hợp lý và không hợp lý. 

 

Nhận xét: Trong tổng số 242 lượt chỉ định dùng thuốc hợp lý thì có 263 lượt có 

chỉ định đường dùng (đường uống và đường tiêm) phù hợp, chiếm tỷ lệ 97,52% cao 

hơn rất nhiều so với đường dùng thuốc không hợp lý (6 lượt, chiếm 2,48%). Trong 6 

lượt chỉ định với đường dùng không hợp lý thì có 4 lượt chỉ định với ciprofloxacinP 

(chiếm 66,67% số chỉ định đường dùng không hợp lý) và moxifloxacinP (chiếm 

33,33% số chỉ định đường dùng không hợp lý). 

3.2.3.4. Đánh giá hiệu quả điều trị 

Khảo sát hiệu quả điều trị của 242 lượt chỉ định kháng sinh hợp lý chúng tôi thu 

được kết quả như bảng 3.8. 
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Bảng 3.8. Kết quả đánh giá hiệu quả điều trị 

STT Tên kháng sinh 

Đỡ bệnh Không đỡ Không rõ 

Tổng 

cộng 

Số 

lượt 

chỉ 

định 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượt 

chỉ 

định 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượt 

chỉ 

định 

Tỷ lệ 

(%) 

1 CiprofloxacinO 28 54,9 11 21,6 12 23,5 51 

2 CiprofloxacinP 38 53,5 16 22,5 17 23,9 71 

3 LevofloxacinO 10 43,5 6 26,1 7 30,4 23 

4 LevofloxacinP 9 47,4 8 42,1 2 10,5 19 

5 MoxifloxacinP 34 43,6 36 46,2 8 10,3 78 

  Tổng cộng 119 49,2 77 31,8 46 19,0 242 

Nhận xét: Tỷ lệ kết quả điều trị đỡ bệnh chiếm tỷ lệ 49,2% cao hơn so với tỷ lệ 

kết quả điều trị không đỡ bệnh là 31,8% (gồm những trường hợp tình trạng nhiễm 

trùng không thay đổi hoặc nặng hơn sau khi dùng thuốc), còn lại là những trường hợp 

không rõ kết quả (không làm lại các xét nghiệm cận lâm sàng để đánh giá hiệu quả sử 

dụng kháng sinh, không có ghi nhận thay đổi trên bệnh án, xin ra viện,…) chiếm 

19,0%.  

Nhóm kháng sinh ciprofloxacin có số lượt chỉ định đạt kết quả đỡ bệnh chiếm 

tỷ lệ nhiều nhất 66/242 lượt. Theo sau là nhóm kháng sinh moxifloxacin với 34/242 

lượt. Đối với số lượt chỉ định kháng sinh có kết quả không đỡ bệnh, nhóm kháng sinh 

chiếm tỷ lệ cao nhất là moxifloxacin với tỷ lệ 36/242, đứng thứ hai là ciprofloxacin với 

27/242 lượt.  

Đặc biệt, trong số 78 lượt chỉ định kháng sinh hợp lý của moxifloxacin có 34 

lượt cho kết quả đỡ bệnh chiếm tỉ lệ 43,6% thấp hơn so với kết quả không đỡ bệnh là 

36 lượt (chiếm 46,2%). 

4. Kiến nghị 

1. Thực hiện thêm các nghiên cứu đánh giá sử dụng kháng sinh tại bệnh viện: mở 

rộng về quy mô khảo sát như khảo sát sử dụng tất cả các kháng sinh trên toàn viện đối 

với từng khoa lâm sàng.  

2. Xây dựng chương trình quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện với mạng 

lưới giám sát sử dụng kháng sinh chặt chẽ hơn. 

3. Hội đồng thuốc và điều trị nên ban hành và cấp nhật thường xuyên hướng dẫn sử 

dụng kháng sinh trong bệnh viện. 

4. Nâng cao ý thức của cán bộ y tế về việc sử dụng kháng sinh đúng thời điểm, 

đúng phác đồ, liều dùng, đúng khoảng thời gian đưa liều. 
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5. Tăng cường quản lý sử dụng kháng sinh nhóm quinolon an toàn – hợp lý – hiệu 

quả. 

6. Giám sát thường xuyên tình hình sử dụng kháng sinh và tình hình đề kháng 

kháng sinh của vi khuẩn để nâng cao việc sử dụng kháng sinh hợp lý và hiệu quả. 
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THỬ NGHIỆM QUY MÔ LỚN ĐẶT RA NGHI NGỜ VỀ HIỆU QUẢ 

CỦA BISPHOSPHONATES TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ 
 

   DS.CKI Lê Thị Hà Thu 

Các nhà nghiên cứu đã báo cáo kết quả mới từ một thử nghiệm giai đoạn 3 có sự 

tham gia của gần 3.000 phụ nữ đã kết luận rằng 5 năm điều trị bằng bisphosphonates sau 

hóa trị liệu của những bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm có nguy cơ cao là quá nhiều. 

Theo các hướng dẫn hiện nay thì việc điều trị bisphosphonate trong 3 đến 5 năm 

thường được áp dụng trên cơ sở là các thuốc này có thể giảm nguy cơ tái phát ung thư vú 

cũng như các vấn đề về xương liên quan đến điều trị. 

Tuy nhiên, các kết quả mới nhất cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ sống thêm 

không bệnh, sống thêm không bệnh ở giai đoạn xa và tỷ lệ sống còn toàn bộ - bất kể tình 

trạng mãn kinh - giữa 1.540 phụ nữ được tiêm tĩnh mạch zoledronate trong thời gian 5 

năm và 1.447 phụ nữ cũng được điều trị như vậy trong khoảng thời gian 2 năm. 

Những gì họ phát hiện ra là nguy cơ xảy ra các tác dụng ngoại ý cao hơn đáng kể 

khi điều trị bằng bisphosphonate kéo dài, bao gồm rủi ro đối với các biến cố ở cấp độ ¾ 

như  đau xương, gãy xương, đau khớp và hoại tử hàm, những tác dụng không mong 

muốn này là hiếm gặp nhưng đã được xác nhận khi điều trị bằng bisphosphonate. 

Tiến sĩ Thomas Friedl - trưởng nhóm nghiên cứu – một nhà thống kê tại Bệnh viện 

Đại học Ulm, ở Ulm - Đức, và các đồng nghiệp kết luận rằng thời gian điều trị hiện tại có 

thể giảm xuống và thiếu lý do chính đáng để sử dụng bisphosphonates lâu hơn, chẳng hạn 

như giảm mật độ xương, và họ cũng khẳng định: "Điều trị bằng zoledronate trong 5 năm 

không nên được xem xét ở những bệnh nhân ung thư vú giai đoạn đầu". 

Nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 24 tháng 6 trên tạp chí JAMA 

Oncology. Một bài xã luận đi kèm thậm chí còn nhấn mạnh thêm, không chỉ khẳng định 

rằng "thời gian điều trị ngắn hơn là đủ" mà còn nghi ngờ toàn bộ ý tưởng về sử dụng 

bisphosphonates cho bệnh ung thư vú. 

Giáo sư Alexandra Desnoyers, một nhà nghiên cứu ung thư vú tại Đại học 

Toronto, Toronto, Canada đã phát biểu: Với "các lợi ích khiêm tốn của bisphosphonat so 

với việc không dùng liệu pháp nhắm mục tiêu vào xương trong thử nghiệm mang tính 

lịch sử này" cùng với tỷ lệ tái phát thấp dưới 10% trong thử nghiệm - "lợi ích từ 

bisphosphonat bổ trợ là gì?. Đây là lúc cần xem xét lại các hướng dẫn điều trị, chúng tôi 

đề nghị rằng không nên sử dụng zoledronate hoặc các amino-bisphosphonate khác như 

một liệu pháp bổ trợ tiêu chuẩn cho những phụ nữ mắc bệnh ung thư vú ". 

Nguy cơ hoại tử khi dùng zoledronat trong 5 năm  

Những phụ nữ trong thử nghiệm mắc ung thư vú xâm lấn nguyên phát và có nguy 

cơ tái phát cao. Họ không những có hạch dương tính mà còn có các đặc điểm có nguy cơ 

cao, bao gồm cả tuổi (trung bình, 53 tuổi), được điều trị tại 250 trung tâm ở Đức. 

Phần đầu tiên của thử nghiệm là xem xét liệu việc sử dụng gemcitabine có cải 

thiện kết quả khi thêm vào docetaxel sau khi điều trị bổ trợ chuẩn bằng fluorouracil, 

epirubicin và cyclophosphamide sau phẫu thuật hay không? Kết quả cho thấy không có 
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cải thiện tình trạng bệnh. Năm 2020, đã có bài báo cáo về nội dung gemcitabine bổ trợ 

không nên được sử dụng trong điều trị ung thư vú giai đoạn đầu có nguy cơ cao. 

Giai đoạn tiếp theo của thử nghiệm liên quan đến zoledronate. Phụ nữ được chỉ 

định ngẫu nhiên để điều trị zoledronate trong 2 hoặc 5 năm sau khi phẫu thuật và sau khi 

trải qua hóa trị liệu. Liều là 4 mg tiêm tĩnh mạch 3 tháng một lần trong 2 năm. Những 

phụ nữ trong nhóm 5 năm tiếp tục được tiêm 4 mg IV mỗi 6 tháng trong 3 năm nữa. 

Tại thời điểm theo dõi trung bình 5 năm sau liều zoledronate đầu tiên, không có sự 

khác biệt nào về thời gian sống còn giữa hai nhóm liều. 

Cũng không có sự khác biệt về tỷ lệ tái phát ở xương hoặc trong các tế bào khối u 

đang lưu hành, những hậu quả mà nếu không sử dụng bisphosphonates có thể xảy ra theo 

quan điểm của một số tác giả. 10,5% phụ nữ trong nhóm 5 năm có một hoặc nhiều tế bào 

khối u lưu hành khi theo dõi, so với 7,2% ở nhóm 2 năm. 

Gần một nửa số phụ nữ trong nhóm điều trị 5 năm với bisphosphonate đã trải qua 

các tác dụng ngoại ý với zoledronate - bao gồm 7,6% với các biến cố cấp độ 3/4 - so với 

chỉ hơn một phần tư ở nhóm điều trị 2 năm và chỉ với 5,1% với các biến cố cấp độ 3/4. 

Trong nhóm 5 năm, 8,3% người bị đau xương và 5,1% bị đau khớp, so với 3,7% 

và 3,1% tương ứng ở nhóm 2 năm. 

Gãy xương không điển hình, chẳng hạn như gãy xương đùi, là một vấn đề cần 

quan tâm khi sử dụng bisphosphonat. Mặc dù thử nghiệm này không báo cáo về loại gãy 

xương, nhưng trường hợp gãy xương đã được báo cáo ở 14 phụ nữ trong nhóm 5 năm 

nhưng chỉ có 3 trường hợp ở nhóm 2 năm. 

 Hoại tử hàm, một tác dụng phụ khác đã biết của bisphosphonates, được báo cáo ở 

11 phụ nữ trong nhóm 5 năm và 5 phụ nữ trong nhóm 2 năm. 

 Nghiên cứu được tài trợ bởi một số công ty dược phẩm, bao gồm cả Novartis, nhà 

sản xuất zoledronate. Các điều tra viên có nhiều mối quan hệ trong ngành. Friedl đã nhận 

được các khoản thanh toán từ Novartis. 

 JAMA Oncol. Xuất bản trực tuyến ngày 24 tháng 6 năm 2021. Tóm tắt, Biên tập 

bởi giáo sư M. Alexander Otto là trợ lý bác sĩ có bằng thạc sĩ về khoa học y tế và là nhà 

báo y khoa từng đoạt giải thưởng, người đã từng làm việc cho một số hãng thông tấn lớn 

trước khi gia nhập Medscape. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/953911#vp_2 

https://www.medscape.com/viewarticle/953911#vp_2
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ĐẠI DỊCH COVID-19 Ở ẤN ĐỘ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẠM 

DỤNG THUỐC KHÁNG SINH TRÊN DIỆN RỘNG 

DS Nguyễn Đức Mai Anh 

 
Các nhà nghiên cứu cho biết, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát đầu tiên tại Ấn 

Độ, doanh số bán thuốc kháng sinh đã tăng vọt, điều này cho thấy việc sử dụng những 

loại thuốc này không phù hợp trong điều trị các trường hợp nhiễm vi rút ở mức độ nhẹ và 

vừa. 

Một phân tích chuỗi thời gian bị gián đoạn về doanh số bán kháng sinh trong lĩnh 

vực y tế tư nhân của Ấn Độ từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2020 cho thấy, doanh số bán 

thuốc kháng sinh cho người lớn trên tổng doanh số kháng sinh đã tăng từ 72,6% năm 

2018 lên 76,8% vào năm 2020. Theo kết quả được công bố trên tạp chí PLoS Medicine, 

các nhà nghiên cứu ước tính rằng COVID-19, có vẻ như đã góp phần vào 216,4 triệu liều 

kháng sinh dư thừa được sử dụng chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 

9/2020. 

Tiến sĩ Summanth Gandra, phó giáo sư y khoa trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm 

tại Trường Đại học Washington ở Saint Louis, Missouri, đồng tác giả nghiên cứu cho biết 

"Thông điệp quan trọng nhất có vẻ như là tất cả các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Ấn 

Độ đều nhận được một loại thuốc kháng sinh". Ông nói thêm: "Các khuyến cáo thường là 

không cần dùng đến thuốc kháng sinh trong các trường hợp nhiễm trùng nhẹ hoặc trung 

bình. Trên thế giới, 90% những người bị nhiễm trùng rơi vào các trường hợp nhẹ đến 

trung bình. Vì vậy, có nhiều sự lạm dụng không cần thiết các thuốc kháng sinh do đa số 

các trường hợp không cần đến kháng sinh". 

Tiến sĩ Gandra giải thích thêm, mọi người đã do dự trong việc tìm kiếm sự chăm 

sóc y tế nói chung trong thời gian xảy ra đại dịch. 

Tiến sĩ Georgia Sulis, đồng tác giả của nghiên cứu, một nghiên cứu sinh hậu tiến 

sĩ tại khoa dịch tễ học, thống kê sinh học và sức khỏe nghề nghiệp thuộc Trường 

“Population and Global Health” tại Đại học McGill ở Montreal, Canada, cho biết: "Bộ Y 

tế Ấn Độ đã ban hành hướng dẫn khuyến cáo không nên sử dụng kháng sinh ở những 

bệnh nhân bị COVID-19". Ông nói thêm: "Mặc dù chúng tôi không có dữ liệu ở mức độ 

bệnh nhân riêng lẻ, nhưng các con số của chúng tôi cho thấy việc sử dụng lượng lớn 

thuốc kháng sinh có khả năng là kết quả của COVID-19". 

Các nhà nghiên cứu cho biết, sự gia tăng này có thể không phải do các bác sĩ kê 

thêm thuốc kháng sinh. 

Tiến sĩ Gandra cho biết, vấn đề sử dụng kháng sinh sai mục đích đã có từ trước, 

nhưng có vẻ như đại dịch đã làm trầm trọng thêm vấn đề này. Ông nói thêm: “Theo quy 

định, những loại thuốc này chỉ nên được bán theo đơn của bác sĩ, nhưng ở khắp mọi nơi 

ở Ấn Độ, bạn có thể mua thuốc mà không cần toa". 

Để đánh giá tác động của đại dịch đối với việc sử dụng kháng sinh, các nhà nghiên 

cứu đã phân tích doanh số bán hàng từng tháng của tất cả các loại thuốc kháng sinh trong 
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lĩnh vực y tế tư nhân của Ấn Độ từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020. Dữ liệu được cung 

cấp từ chi nhánh Ấn Độ của công ty IQVIA, một công ty công nghệ thông tin y tế có trụ 

sở tại Hoa Kỳ. 

Cùng với tổng lượng tiêu thụ bán ra của tất cả các loại thuốc kháng sinh, các nhà 

nghiên cứu cũng điều tra lượng tiêu thụ của riêng azithromycin. Các tác giả lưu ý rằng 

một số quốc gia đã chứng kiến sự tăng vọt doanh số bán azithromycin ngay từ đầu đại 

dịch sau khi các nghiên cứu quan sát cho thấy loại thuốc kháng sinh này có thể giúp điều 

trị COVID-19 - một tuyên bố gây tranh cãi về sau. 

Trong khi các nhà nghiên cứu xác định rằng tổng cộng 16,29 tỷ liều thuốc kháng 

sinh đã được bán ở Ấn Độ vào năm 2020, thấp hơn một chút so với số lượng được bán 

vào năm 2018 và vào năm 2019. Nhưng khi chỉ xét trên người lớn, việc sử dụng kháng 

sinh đã tăng từ 72,6% năm 2018 lên 76,8% vào năm 2020 (trên tổng doanh số bán thuốc 

kháng sinh). 

Hơn thế nữa, doanh số bán azithromycin cho người lớn ở Ấn Độ tăng từ 4% năm 

2018 và 4,5% năm 2019 lên 5,9% năm 2020. Nghiên cứu còn cho thấy doanh số bán 

doxycycline và faropenem cũng tăng lên đáng kể (đây là hai loại kháng sinh thường được 

sử dụng để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp). 

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu đã so sánh việc sử dụng kháng sinh của Ấn Độ, Hoa 

Kỳ và các quốc gia có thu nhập cao khác dựa trên dữ liệu từ các nghiên cứu đã được công 

bố trước đó. Họ phát hiện ra rằng, khi so sánh với năm 2018 và 2019, việc sử dụng kháng 

sinh trên người lớn trong thời kỳ đại dịch đã tăng lên ở Ấn Độ trong khi nó giảm đáng kể 

ở các quốc gia khác.  

Tiến sĩ Matthew Robinson, phó giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại Trường Đại 

học Y Johns Hopkins ở Baltimore cho biết: “Ấn Độ, nơi tôi thực hiện rất nhiều nghiên 

cứu, được biết đến là nơi có lượng tiêu thụ thuốc kháng sinh lớn nhất thế giới”. Ông lưu 

ý: "Mọi người rất chú ý đến việc sử dụng kháng sinh ở Ấn Độ. Mặc dù mức sử dụng 

thuốc trên đầu người không phải là cao nhất, nhưng quốc gia này là 1 nước đông dân". 

Tiến sĩ Robinson, người không tham gia vào nghiên cứu mới cho biết: “Vấn đề 

kháng thuốc ở Ấn Độ có khả năng là một trong những mối đe dọa sức khỏe hàng đầu mà 

nhân loại phải đối mặt. Đáng lo ngại nhất là faropenem, có doanh số bán cao nhất cho 

đến cuối cuộc nghiên cứu, vì đây là thuốc gần với phòng tuyến cuối cùng của nhân loại 

chống lại vi khuẩn gram âm". 

 
Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/954296 
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NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CHỐNG LẠI BIẾN THỂ DELTA CỦA 

VẮC XIN PFIZER VÀ ASTRAZENECA SAU HAI LIỀU TIÊM 
 

DS Đặng Thị Thảo Trang 
 

Theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến ngày 21/7/2021 trên Tạp chí Y học 

New England, vắc xin Pfizer-BioNTech và AstraZeneca - những vắc xin được lựa chọn 

chính ở Vương quốc Anh - kém hiệu quả hơn đối với bệnh nhân COVID-19 có triệu 

chứng trên biến thể Delta so với biến thể Alpha (được gọi là B.1.1.7, hoặc biến thể của 

Vương quốc Anh) của virus SARS-CoV-2.  

Tiến sĩ Jamie Lopez Bernal dẫn đầu nhóm nghiên cứu, đến từ Public Health 

England, viết rằng: việc giảm hiệu quả chống lại biến thể Delta (B.1.617.2) có thể thấy rõ 

sau khi tiêm một liều duy nhất, và sự sụt giảm hiệu quả này vẫn xảy ra sau khi tiêm liều 

thứ hai. 

Hiệu quả của vắc xin Pfizer giữa các biến thể (2 liều) 

Biến thể Hiệu quả Độ tin cậy (95%) 

Alpha 93,7% 91,6%-95,3% 

Delta 88% 85,3%-90,1% 

Hiệu quả của vắc xin AstraZeneca giữa các biến thể (2 liều) 

Biến thể Hiệu quả Độ tin cậy (95%) 

Alpha 74,5% 68,4%-79,4% 

Delta 67% 61,3%-71,8% 

Sự khác biệt đặc biệt đáng chú ý có thể thấy được chỉ sau một liều vắc-xin. Với 

một liều Pfizer, hiệu quả chống lại biến thể Alpha là 48,7% so với 30,7% đối với biến thể 

Delta. Kết quả sau một liều vắc-xin AstraZeneca cũng tương tự như Pfizer. 

Biến thể Delta lần đầu tiên xuất hiện ở Ấn Độ, nhưng nhanh chóng lan rộng ra 

toàn cầu và hiện đang làm gia tăng số lượng bệnh nhân mắc COVID ở các quốc gia trên 

thế giới, bao gồm cả Vương quốc Anh. Tại Hoa Kỳ, biến thể Delta hiện chiếm ít nhất 

83% các trường hợp mắc COVID. 

Giải toàn bộ trình tự gen được sử dụng để xác định xem những người có kết quả 

xét nghiệm dương tính mắc phải biến thể Delta hay là Alpha. 

“Tỷ lệ tất cả các mẫu dương tính được giải trình tự gen đã tăng từ khoảng 10% 

vào tháng 2 năm 2021 lên khoảng 60% vào tháng 5 năm 2021” tác giả lưu ý. 

Thạc sĩ Stephen JW Evans, một nhà dịch tễ học của Trường Vệ sinh & Y học 

Nhiệt đới London (LSHTM), Vương quốc Anh cho rằng: “Thực tế cho thấy vắc xin vẫn 

có hiệu quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, không nên có thái độ chủ quan, vì ngay cả trên một 

số những người đã được tiêm vắc xin đủ 2 liều, virus vẫn có thể gây bệnh ở mức độ nhẹ”.  
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Hạn chế về so sánh: 

Evans đã viết trong một bài xã luận cùng với Tiến sĩ Nicholas P. Jewell, rằng 

nghiên cứu có một số hạn chế vốn có trong phương pháp luận của nó. 

Bernal và cộng sự đã so sánh dữ liệu theo hai cách: 

Trong cách phân tích dữ liệu đầu tiên, một thiết kế kiểm tra ca bệnh âm tính có 

kiểm soát, các tác giả so sánh tình trạng tiêm chủng ở những người mắc COVID-19 có 

triệu chứng với tình trạng tiêm chủng ở những người có triệu chứng nhưng xét nghiệm 

âm tính. 

Trong cách phân tích dữ liệu thứ hai, các nhà nghiên cứu ước tính tỷ lệ bệnh nhân 

mắc COVID do biến thể Delta gây ra so với biến thể Alpha theo tình trạng tiêm chủng. 

Các tác giả viết: “Giả định cơ bản là nếu vắc xin có hiệu quả và hiệu quả như nhau 

đối với từng biến thể, thì tỷ lệ các trường hợp mắc phải một trong hai biến thể sẽ là  

tương đương ở những người chưa được tiêm chủng và ở những người đã được tiêm 

chủng”. 

“Ngược lại, nếu vắc-xin kém hiệu quả hơn đối với biến thể Delta so với biến thể 

Alpha, thì tỷ lệ mắc phải biến thể Delta sẽ cao hơn trong số các trường hợp mắc COVID 

xảy ra tại thời điểm hơn 3 tuần sau khi tiêm chủng so với những trường hợp không được 

tiêm chủng”. 

Tuy nhiên, Evans và Jewell cũng lưu ý rằng, ở Vương quốc Anh, hai loại vắc-xin 

được sử dụng theo những cách khác nhau theo thời gian, mức độ sẵn có ở các cơ sở chăm 

sóc sức khỏe khác nhau, và trên các nhóm tuổi khác nhau vào những thời điểm khác 

nhau, điều này khiến việc so sánh trở nên khó khăn. 

Theo nghiên cứu, tại Vương quốc Anh, việc tiêm chủng được ưu tiên cho người 

lớn tuổi, người chăm sóc, nhân viên y tế và người làm công tác xã hội, sau đó được triển 

khai cho những người thuộc một số nhóm nguy cơ nhất định và nhóm người trẻ tuổi hơn. 

Trong số những người trẻ tuổi, nhân viên y tế có nhiều khả năng đã tiêm vắc xin 

Pfizer hơn, trong khi những người thuộc nhóm có nguy cơ lâm sàng có nhiều khả năng đã 

tiêm vắc xin AstraZeneca nhiều hơn. 

Evans cho biết: “Đây không phải là một thử nghiệm ngẫu nhiên, vì vậy chúng tôi 

không biết rằng những người chưa được chủng ngừa có những đặc điểm tương tự như 

những người đã được chủng ngừa hay không. Thiết kế nghiên cứu có thể điều chỉnh theo 

độ tuổi, giới tính và một số yếu tố khác, tuy nhiên, không thể điều chỉnh tiền sử bệnh chi 

tiết hoặc một số hành vi. Nghiên cứu cho thấy các bệnh nhân COVID cần tìm kiếm sự 

chăm sóc y tế hoặc được xét nghiệm virus, đồng thời cảnh báo các hành vi gây nguy cơ 

như tham gia các sự kiện lớn, đông người có thể làm bùng phát thêm dịch bệnh”. 

Tuy nhiên, thông điệp rõ ràng là khi 2 loại vắc xin này được sử dụng và tiêm đủ 2 

liều thì hiệu quả bảo vệ đã được khẳng định. Vì biến thể Delta ảnh hưởng đến nhiều quốc 

gia khác nhau, bao gồm cả Hoa Kỳ, điều cấp thiết hiện tại là tiêm chủng cho càng nhiều 

người càng tốt, càng nhanh càng tốt. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/955207#vp_2 
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SOTORASIB ĐIỀU TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI 

KHÔNG TẾ BÀO NHỎ (NSCLC) CÓ ĐỘT BIẾN KRAS G12C: 

THỜI GIAN SỐNG THÊM TOÀN BỘ (OS) VÀ PHÂN TÍCH 

DƯỚI NHÓM THĂM DÒ 

DS Đặng Thị Thu Hiếu 

Kết quả từ nghiên cứu thuần tập giai đoạn II CodeBreaK 100 cho thấy việc điều trị 

với thuốc ức chế KRAS G12C - sotorasib đạt được tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) là 

37,1% và thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là 12,5 tháng ở những bệnh nhân được 

điều trị trước đó với ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) có đột biến KRAS G12C. 

Các phát hiện đã được trình bày tại Hội nghị thường niên ASCO năm 2021 (Abstract 

9003) và được công bố trên Tạp chí Y học New England bởi tiến sĩ Ferdinandos 

Skoulidis và các đồng nghiệp. 

Kết quả thử nghiệm cho thấy liệu pháp trúng đích là an toàn và có thể dung nạp 

được ở một nhóm bệnh nhân đã được điều trị trước đó. Sotorasib trở thành chất ức chế 

KRAS G12C đầu tiên chứng minh lợi ích về thời gian sống thêm toàn bộ trong một thử 

nghiệm lâm sàng giai đoạn II.  

Sotorasib đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê 

duyệt vào ngày 28 tháng 5 năm 2021, dựa trên kết quả được báo cáo trước đó từ thử 

nghiệm CodeBreaK 100. Nó là chất ức chế KRAS trực tiếp đầu tiên nhận được sự chấp 

thuận của cơ quan quản lý.  

Bác Sỹ Skoulidis, Trợ lý Giáo sư về Ung thư Lồng ngực/Đầu & Cổ tại Trung tâm 

Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas cho biết: “KRAS đã là một mục tiêu điều trị 

khó nắm bắt trong hơn 30 năm và được coi không phải là đích sinh học (undruggable). 

Thử nghiệm này cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng KRAS đột biến có thể được 

nhắm làm mục tiêu thành công và có chọn lọc, dẫn đến kéo dài thời gian sống thêm có ý 

nghĩa mà không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Những kết quả này, cùng với sự 

chấp thuận sử dụng sotorasib, tạo ra một bước ngoặc quan trọng trong điều trị bệnh nhân 

ung thư phổi có đột biến KRAS G12C. Nay những bệnh nhân này đã có một liệu pháp 

điều trị trúng đích được phê duyệt”.  

KRAS là tác nhân gây ung thư phổ biến nhất trong NSCLC, được phát hiện thấy ở 

25% đến 30% bệnh nhân. Sotorasib (còn được gọi là AMG 510) là một chất ức chế phân 

tử nhỏ không thể đảo ngược và có chọn lọc nhắm vào một loại protein KRAS đột biến cụ 

thể được gọi là KRAS G12C. Đột biến này được tìm thấy trong khoảng 13% của tất cả 

các ung thư biểu mô tuyến ở phổi.  

Phản ứng và độc tính  

Thử nghiệm đơn nhóm, đa trung tâm trên 126 bệnh nhân mắc NSCLC đột biến 

gen KRAS G12C tiến triển tại chỗ hoặc di căn sau khi dùng thuốc ức chế chốt kiểm soát 

miễn dịch và/hoặc hóa trị với platinum. Thuốc Sotorasib được uống một lần mỗi ngày.  
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Mục tiêu điều trị chính là cải thiện tỷ lệ đáp ứng khách quan. Mục tiêu này được đánh giá 

bởi một trung tâm phân tích dữ liệu độc lập.  

Nghiên cứu cho thấy đáp ứng khách quan ở 46 bệnh nhân (37,1%), bao gồm 4 

bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn (3,2%) và 42 bệnh nhân đáp ứng một phần (33,9%). Tổng 

cộng có 100 bệnh nhân (80,6%) đã kiểm soát được bệnh, với các khối u thu nhỏ hoặc vẫn 

ổn định. Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là 12,5 tháng, thời gian đáp ứng trung 

bình là 11,1 tháng và thời gian sống thêm bệnh không tiến triển trung bình là 6,8 tháng.  

Độc tính của thuốc là có thể kiểm soát được và chủ yếu ở mức độ nhẹ, chỉ có 9 

bệnh nhân (7,1%) phải ngừng điều trị do các tác dụng phụ liên quan đến sử dụng thuốc. 

Có 88 bệnh nhân (69,8%) gặp tác dụng phụ, 25 bệnh nhân (19,8%) gặp tác dụng phụ ở 

mức độ 3 và 1 bệnh nhân (0,8%) gặp tác dụng phụ ở mức độ 4.  

Tuổi trung bình của những người tham gia nghiên cứu là 63,5 tuổi; 50% là nam và 

50% là nữ. Đa số bệnh nhân (81,7%) là người Da trắng, tiếp theo là người Châu Á 

(15,1%), Da đen (1,6%) và các chủng tộc khác (1,6%). Bệnh nhân đã được điều trị tới ba 

liệu pháp trước đó, và 96,8% bị di căn. Tổng cộng có 81% bệnh nhân đã nhận được cả 

hóa trị với nhóm thuốc platinum và thuốc ức chế chốt kiểm soát miễn dịch trước đó.  

Tiến sĩ Skoulidis cho biết: “8 trong số 10 bệnh nhân có khối u đã thu nhỏ hoặc vẫn 

ổn định, và những bệnh nhân này thường xuyên thấy các triệu chứng của họ được cải 

thiện. “Họ có thể sống lâu hơn, năng động hơn, bởi vì liệu pháp nhắm trúng đích này 

không liên quan đến bất kỳ độc tính lớn nào có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc 

sống của bệnh nhân”.  

Phân tích dưới nhóm 

Nghiên cứu cũng phân tích đáp ứng giữa các phân nhóm và nhận thấy kết quả đặc 

biệt đáng khích lệ ở những bệnh nhân đột biến STK11, không có đột biến đồng thời ở 

KEAP1. Đáng chú ý là tỷ lệ đáp ứng khách quan là 50% và thời gian sống thêm với bệnh 

không tiến triển trung bình là 11 tháng ở nhóm này, bởi vì các khối u đột biến STK11 có 

xu hướng đáp ứng kém với các liệu pháp điều trị tiêu chuẩn, bao gồm cả liệu pháp miễn 

dịch và hóa trị liệu.  

Các đáp ứng cũng được quan sát ở các phân nhóm được xác định theo biểu hiện 

PD-L1 và đột biến khối u.  

Thuốc cho thấy có tác dụng rộng rãi trên nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau về 

độ tuổi, các phương pháp điều trị trước đó và đặc điểm nhân khẩu học. Tiến sĩ Skoulidis 

cho rằng: “Những kết quả nghiên cứu này có thể thay đổi thực hành điều trị, nhưng công 

việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành”. Các nỗ lực nghiên cứu sâu rộng đang được thực 

hiện để tìm hiểu yếu tố nào quyết định mức độ đáp ứng với sotorasib và cơ chế gây ra đề 

kháng thuốc. Những kết quả này chính là nền tảng cơ bản trong quá trình điều trị các 

khối u đột biến KRAS và có thể sẽ là bước đệm cho các phác đồ kết hợp hiệu quả hơn 

nữa trong tương lai. 

Nguồn: https://ascopost.com/news/june-2021/sotorasib-for-kras-g12c-mutated-nsclc-

overall-survival-and-exploratory-subgroup-analyses/ 

 



 

 

19 
 

Bản tin “Thông tin thuốc & Dược lâm sàng” – số 02/2021 

 
 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ NGẮN HẠN 

TRASTUZUMAB ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN 

SỚM CÓ HER-2 DƯƠNG TÍNH 

DS Lê Thị Hải Yến  
 

Theo “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú” của Bộ Y tế Việt Nam, bệnh 

nhân ung thư vú giai đoạn sớm có HER-2 dương tính có thời gian điều trị bổ trợ 

Trastuzumab chuẩn là 1 năm. Đối với một số trường hợp nguy cơ thấp hoặc bệnh nhân có 

điều kiện kinh tế hạn chế, có thể sử dụng Trastuzumab với thời gian ngắn hơn, tối thiểu 9 

tuần [1]. 

Một nghiên cứu dài hạn đã được báo cáo tại Hội nghị trực tuyến ESMO (Hiệp 

hội Ung thư Nội khoa Châu Âu) năm 2021 về ung thư vú (UTV), được tổ chức từ ngày 5 

đến ngày 8 tháng 5, cho thấy điều trị Trastuzumab bổ trợ trong 9 tuần có lợi ích về tỷ lệ 

sống không bệnh (DFS) tương đương với điều trị 1 năm ở những bệnh nhân ung thư vú 

giai đoạn sớm có HER-2 dương tính và có tỷ lệ tái phát từ thấp đến trung bình. Dữ liệu 

nghiên cứu cũng làm yên tâm cho những bệnh nhân phải ngừng điều trị bổ trợ 

Trastuzumab do các tác dụng phụ về tim mạch [3].  

Giáo sư Pier Franco Conte thuộc Khoa Ngoại, Ung thư và Tiêu hóa, Đại học 

Padova ở Padova, Ý đã trình bày dữ liệu được phân tích dài hạn từ nghiên cứu Short-

HER (EUDRACT 2007-004326-25; NCT00629278) liên quan đến tiêu chí chính là tỷ lệ 

sống thêm toàn bộ (OS) cùng với đường cong DFS đã được cập nhật [3].  

DFS được đánh giá theo tình trạng thụ thể hormone và 3 loại nguy cơ như sau [3]:  

- Nhóm nguy cơ thấp (được định nghĩa là pT <2cm và pN0:): U kích thước < 

2cm, không di căn hạch, chiếm 38% tổng số bệnh nhân. 

- Nhóm nguy cơ trung bình (pT <2cm và 1-3 pN + hoặc pT> 2cm và 0-3 pN +): 

U < 2cm và di căn 1-3 hạch hoặc U > 2cm và di căn 0-3 hạch, chiếm 47% tổng số bệnh 

nhân. 

- Nhóm nguy cơ cao (pT bất kỳ và 4+ pN +): Mọi kích thước u và di căn > 3 

hạch, chiếm 15% tổng số bệnh nhân. 

Nghiên cứu Short-HER thực hiện trên 1.254 bệnh nhân UTV giai đoạn sớm có 

HER-2 (+), chia ngẫu nhiên thành 2 nhánh điều trị bổ trợ Trastuzumab: Nhánh ngắn 

(n=626) được điều trị trong 9 tuần, nhánh dài (n=626) được điều trị trong 1 năm.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy [2][3]: 

- Tỷ lệ sống không bệnh (DFS) sau 5 năm đối với ba loại nguy cơ như sau: 

+ Nhóm nguy cơ thấp: Nhánh ngắn 91%, nhánh dài 91% (không có sự khác biệt). 

+ Nhóm nguy cơ trung bình: Nhánh ngắn 89%, nhánh dài 88% (không có sự khác 

biệt). 

+ Nhóm nguy cơ cao: Nhánh ngắn 64%, nhánh dài 82% (nhánh điều trị 

Trastuzumab 9 tuần có tỷ lệ sống 5 năm không bệnh ngắn hơn ở nhánh điều trị 

Trastuzumab 1 năm). 



 

 

20 
 

Bản tin “Thông tin thuốc & Dược lâm sàng” – số 02/2021 

 
 

- Đánh giá theo tình trạng thụ thể hormone, HRs (hazard ratio) là 1,11 (90% CI 

0,85-1,46) ở bệnh nhân dương tính với thụ thể hormone, HRs là 1,06 (90% CI 0,75-1,50) 

ở bệnh nhân âm tính với thụ thể hormone. 

- Ở thời điểm 9 năm, tỷ lệ sống thêm toàn bộ (OS) là 90% ở nhánh điều trị 

Trastuzumab 9 tuần và 91% ở nhánh điều trị Trastuzumab 1 năm ((HR = 1,18, 90% CI = 

0,86–1,62). 

- Về độc tính trên tim: Điều trị Trastuzumab ngắn ngày có ít độc tính trên tim 

hơn. Độc tính ≥ 2 gặp ở 4,3% ở nhánh ngắn và 13,1% ở nhánh dài. 

 Các nhà điều tra cho rằng phân tích DFS và OS được cập nhật từ nghiên cứu 

Short-HER đã xác nhận kết quả điều trị bổ trợ Trastuzumab 9 tuần thích hợp cho bệnh 

nhân UTV giai đoạn sớm có HER-2 dương tính với nhóm nguy cơ trung thấp hoặc trung 

bình, những bệnh nhân này là đại diện cho phần lớn (83,9%) bệnh nhân nghiên cứu 

Short-HER và phản ánh hầu hết các bệnh nhân điều trị trong thực tế hàng ngày [3]. 

 Tuy nhiên, ở bệnh nhân UTV có nguy cơ cao, điều trị Trastuzumab 1 năm nhận 

được nhiều lợi ích hơn. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo rằng những dữ liệu này cho thấy 

việc điều trị Trastuzumab ngắn hạn có thể là một lựa chọn trong trường hợp bệnh nhân 

hạn chế tiếp cận với Trastuzumab [3].  

Họ kết luận rằng dữ liệu của nghiên cứu cũng làm yên tâm cho những bệnh nhân 

phải ngừng Trastuzumab do suy giảm phân suất tống máu thất trái [3]. 

Tài liệu tham khảo 

[1] Quyết định số 3128/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hanh tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú”. 

[2] https://ascopost.com/news/may-2021/shorter-duration-of-adjuvant-trastuzumab-

in-her2-positive-early-breast-cancer/?fbclid=IwAR2BZPxwkImbuHCFK5zU5wX-

ddCfX4wrXGXl-t0J63A3K_hgLhd1XrV0zck. 

[3] https://www.esmo.org/oncology-news/reassuring-results-observed-with-shorter-

duration-of-adjuvant-trastuzumab-in-her2-positive-early-breast-cancer 

 

 

https://ascopost.com/news/may-2021/shorter-duration-of-adjuvant-trastuzumab-in-her2-positive-early-breast-cancer/?fbclid=IwAR2BZPxwkImbuHCFK5zU5wX-ddCfX4wrXGXl-t0J63A3K_hgLhd1XrV0zck
https://ascopost.com/news/may-2021/shorter-duration-of-adjuvant-trastuzumab-in-her2-positive-early-breast-cancer/?fbclid=IwAR2BZPxwkImbuHCFK5zU5wX-ddCfX4wrXGXl-t0J63A3K_hgLhd1XrV0zck
https://ascopost.com/news/may-2021/shorter-duration-of-adjuvant-trastuzumab-in-her2-positive-early-breast-cancer/?fbclid=IwAR2BZPxwkImbuHCFK5zU5wX-ddCfX4wrXGXl-t0J63A3K_hgLhd1XrV0zck
https://www.esmo.org/oncology-news/reassuring-results-observed-with-shorter-duration-of-adjuvant-trastuzumab-in-her2-positive-early-breast-cancer
https://www.esmo.org/oncology-news/reassuring-results-observed-with-shorter-duration-of-adjuvant-trastuzumab-in-her2-positive-early-breast-cancer
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PEMBROLIZUMAB – TĂNG NGUY CƠ TIÊU CƠ VÂN 
 

Cơ quan quản lý Dược phẩm Ả Rập Xê-út (SFDA) ra thông báo về một tín hiệu an 

toàn về nguy cơ tiêu cơ vân khi sử dụng pembrolizumab. 

Pembrolizumab là kháng thể ức chế PD-1, ức chế phản ứng miễn dịch của tế bào 

T, bao gồm đáp ứng kháng sự phát triển khối u. 

Tháng 3/2020, SFDA xem xét các bằng chứng liên quan đến mối quan hệ giữa 

pembrolizumab và tiêu cơ vân. Đánh giá dựa trên các báo cáo ca đơn lẻ gửi đến Trung 

tâm Cảnh giác Dược Quốc gia Ả Rập Xê-út. 

Đánh giá của SFDA kết luận rằng những bằng chứng hiện tại có thể cho thấy mối 

quan hệ giữa pembrolizumab và tiêu cơ vân. Do vậy, tín hiệu này cần được đánh giá 

thêm. Nhân viên y tế nên chú ý biến cố bất lợi có thể xảy ra này. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1939/Pembrolizumab-

tang-nguy-co-tieu-co-van.htm 

 

 

METHOTREXAT VÀ NGUY CƠ TIỀM ẨN UNG THƯ DA  
 

Điểm tin đáng chú ý từ bản tin WHO Pharmaceuticals Newsletter số 1/2021 

 Cơ quan Quản lý Dược phẩm Ả Rập Xê-út (SFDA) đã phát hiện tín hiệu về việc 

sử dụng methotrexat liên quan đến ung thư da. 

Methotrexat là chất chống chuyển hóa được sử dụng để điều trị nhiều bệnh, bao 

gồm ung thư, bệnh vẩy nến nặng và viêm khớp dạng thấp. 

SFDA đã rà soát các báo cáo trong cơ sở dữ liệu trong nước và toàn cầu, cùng với 

y văn để đánh giá mối quan hệ nhân-quả giữa ung thư da và methotrexat. 

SFDA cho rằng đã có đủ bằng chứng để kết luận mối quan hệ nhân-quả trên. Do 

vậy, cán bộ y tế cần cảnh giác với nguy cơ tiềm tàng này và cân nhắc theo dõi bất kỳ dấu 

hiệu nào của ung thư da trên bệnh nhân sử dụng methotrexat. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1901/EMA-dang-tiep-tuc-

danh-gia-bien-co-huyet-khoi.htm 
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FDA PHÊ DUYỆT KHẨN CẤP THUỐC ACTEMA 

(TOCILIZUMAB) TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19 CHO BỆNH 

NHÂN NỘI TRÚ 
 
 

 

Ngày 24/06/2021, FDA phê duyệt khẩn cấp thuốc Actemra (tocilizumab) để điều 

trị cho người lớn và trẻ em (từ 2 tuổi trở lên) nhập viện do Covid-19, đang dùng 

corticosteroid đường toàn thân, thở oxy, thở máy xâm nhập, thở máy không xâm nhập 

hoặc ECMO. Actemra không được phê duyệt để dùng ở bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị 

ngoại trú. 

Ở bệnh nhân nhiễm Covid-19, hệ miễn dịch có thể phản ứng quá mẫn và làm bệnh 

trầm trọng thêm. Actemra là kháng thể đơn dòng giúp làm giảm tình trạng viêm bằng 

cách ức chế receptor interleukin-6. Thuốc được kê đơn để điều trị các bệnh viêm hệ 

thống như viêm khớp dạng thấp. Actemra không tác động trực tiếp lên SARS-COV-2. 

Hiệu quả của Actemra trong điều trị Covid-19 được xem xét trong thử nghiệm lâm 

sàng ngẫu nhiên, nhãn mở RECOVERY và thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng 

EMPACTA. Trong thử nghiệm RECOVERY (4,116 bệnh nhân), tỉ lệ tử vong trong vòng 

28 ngày ở nhóm bệnh nhân dùng Actemra là 30,7%, ở nhóm bệnh nhân chỉ điều trị biện 

pháp thông thường là 34,9%. Thời gian trung bình xuất viện ở nhóm dùng Actemra là 19 

ngày so với nhóm điều trị thông thường là 28 ngày. Trong thử nghiệm EMPACTA (389 

bệnh nhân), tỉ lệ bệnh nhân cần máy thở hoặc tử vong trong vòng 28 ngày ở nhóm dùng 

Actemra là 12,0%, so với nhóm placebo là 19,3%. 

Nguồn: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-

19-update-fda-authorizes-drug-treatment-covid-19 
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