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SUMMARY
 Pharmacogenomics (PGx) is a study of variability in drug response determined by multiple 

genes within the genome, to help physicians select the medicines and doses best suitable for each 
individual patient. Many adverse drug reactions (ADRs) have been supposed to be caused by 
variable drug response (VDR), which results from genetic variation. PGx is based on information 
about genomics so as to identify the relationship between drugs and genes. The development of next-
generation sequencing (NGS) techniques along with bioinformatics applications have much contributed 
to getting genetic variation information accurately and quickly. Recently, many pharmacogenomics 
organizations and networks have been established, so as to disseminate and provide data for clinical 
practice. In Vietnam, PGx has just developed in a few recent years, yet revealed various potential but 
challenging issues for scientists, medical staff and health authorities in promoting pharmacogenomics 
clinical practice.

Từ khóa: cá thể hoá điều trị, dược lý di truyền (PGx), đáp ứng thuốc, phản ứng có hại của thuốc (ADR).

Mở đầu 
Dược lý di truyền (Pharmacogenomics – 

PGx) là lĩnh vực nghiên cứu nhằm cá thể hoá 
điều trị bệnh nhân tuỳ theo khả năng đáp ứng với 
thuốc của mỗi người. Dược lý di truyền dựa trên 
cơ sở thông tin về cấu trúc bộ gen và mối liên 
hệ giữa thuốc và gen. Bộ gen người chứa hàng 
triệu các biến dị di truyền đa hình đơn nucleotit 
(Single-nucleotide polymorphism – SNPs) khác 
nhau và đặc trưng cho từng quần thể [1]. Hầu hết 
các SNP này đều rất quan trọng và đóng vai trò 
ảnh hưởng đến sinh lý con người cũng như khả 
năng đáp ứng của cơ thể với nhiều yếu tố bên 
ngoài, bao gồm cả khả năng đáp ứng với thuốc. 
Sự khác biệt trong khả năng đáp ứng thuốc dẫn 

đến nhiều phản ứng có hại nghiêm trọng của 
thuốc xuất hiện ngay cả khi các thuốc được cấp 
phép đã phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm 
lâm sàng khắt khe.

Sự phát triển của kỹ thuật giải trình tự gen 
thế hệ mới (NGS) cùng với ứng dụng tin sinh học 
(Bioinformatics) đã góp phần cung cấp nguồn tài 
nguyên giúp khai thác thông tin biến dị di truyền 
một cách chính xác và nhanh chóng. Từ nhiều 
nghiên cứu khoa học khác nhau, Cơ quan Quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA; www.
fda.gov) và Cơ Quan Thuốc Châu Âu (EMA; 
www.ema.europa.eu) đã thống kê có hơn 120 
loại thuốc có bằng chứng khoa học mạnh mẽ 
cho thấy các dấu ấn sinh học dược lý di truyền 
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(pharmacogenomics biomarker) đóng vai trò 
quan trọng, ảnh hưởng đến liều lượng, mức độ an 
toàn và hiệu quả của thuốc [2], [3], [4]. 

Tại Việt Nam, mặc dù đã có chính sách y 
tế nhằm thúc đẩy sự phát triển dược lý di truyền 
với một số công trình nghiên cứu và cơ sở dữ liệu 
được xây dựng, ứng dụng dược lý di truyền trên 
lâm sàng nhìn chung vẫn còn là một lĩnh vực khá 
mới mẻ. Đến hiện nay, Việt Nam vẫn chưa xây 
dựng hệ thống thực hành dược lý di truyền trên 
quy mô quốc gia. Việc phổ biến và ứng dụng thực 
hành dược lý di truyền trên lâm sàng cần có sự 
hợp tác từ nhiều phía. 

Dược lý di truyền và vai trò xét nghiệm 
dược lý di truyền trên lâm sàng

Phản ứng có hại của thuốc (Adverse drug 

reaction – ADR) 
Theo định nghĩa của WHO, phản ứng có hại 

của thuốc là phản ứng độc và ngoài ý muốn với 
một loại thuốc xảy ra ở liều lượng thông thường 
được sử dụng cho con người để dự phòng, chẩn 
đoán hoặc điều trị bệnh hoặc để thay đổi chức 
năng sinh lý. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến 
ADR (Hình 1) [5]. Trong đó, nhiều nguyên nhân 
có liên quan đến yếu tố di truyền. Biến dị di 
truyền trong gen có sự ảnh hưởng quan trọng đến 
dược động học của một một loại thuốc, nghĩa là 
sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thu, chuyển hoá, 
phân bố và đào thải của thuốc. Theo Osanlou và 
cộng sự, thuốc có cửa số trị liệu hẹp sẽ dễ xuất 
hiện tác phản ứng có hại hơn [6].

Hình 1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng có hại của thuốc (ADR) [5]

Edward và Aronson đã phân loại ADR 
thành sáu loại đặc trưng từ A-F (Bảng 1), với hai 
nguyên nhân chính được xác định là tác dụng 
dược lý (loại A) và miễn dịch (loại B). ADR loại 
A là loại phổ biến nhất, xuất hiện do các phản 
ứng dược động lực học gây ra. Sự xuất hiện ADR 
loại A phụ thuộc vào liều lượng của thuốc và có 
thể được dự đoán, dó đó chúng có thể được kiểm 
soát bằng cách điều chỉnh liều dùng của thuốc. 

Tỷ lệ gặp phải ADR loại A phụ thuộc phần lớn 
vào biểu hiện của enzym chuyển hoá pha I và 
pha II tại gan, bao gồm họ các enzym cytochrome 
P450s và enzym glutathione transferase. Trong 
khi đó, sự xuất hiện của ADR loại B phần lớn 
liên quan đến phản ứng quá mẫn với thuốc (drug 
hypersensitivity reactions - DHR), chiếm khoảng 
20 % tổng số trường hợp ADR và chủ yếu liên 
quan đến yếu tố miễn dịch.
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Sự xuất hiện ADR có thể gây nên những 
triệu chứng từ nhẹ như choáng váng, dị ứng đến 
các hội chứng rất nặng và thậm chí gây ra tử 
vong. ADR làm cho quá trình điều trị bệnh trở 
nên phức tạp và khó khăn. Trong nhiều trường 
hợp, bệnh nhân buộc phải giảm liều hoặc ngưng 
thuốc và chuyển sang liệu pháp điều trị khác. Do 
đó, việc chẩn đoán chính xác tác động của dược 
lý di truyền trước khi sử dụng thuốc giúp tăng 
hiệu quả và giảm chi phí cho quá trình điều trị. 
Các nghiên cứu dược lý về mối liên hệ giữa thuốc 
và gen giúp mang lại kiến thức bổ sung liên quan 
các yếu tố di truyền. Từ đó, biến dị di truyền được 
xác định là một yếu tố quan trọng cần được chẩn 
đoán sàng lọc trước khi sử dụng thuốc. 

Vai trò dược lý di truyền trong việc cá thể 
hóa điều trị

Dược lý di truyền là một lĩnh vực nghiên 
cứu sự ảnh hưởng của bộ gen lên khả năng đáp 
ứng với thuốc của cơ thể, trong đó sự khác biệt 
về gen được xem là nguyên nhân dẫn đến phản 
ứng với thuốc của mỗi người trở nên khác nhau. 
Lĩnh vực dược lý di truyền được nghiên cứu ứng 
dụng trên lâm sàng nhằm giúp các bác sĩ lựa 
chọn thuốc với liều lượng phù hợp cho từng bệnh 
nhân, nhằm thực hiện mục tiêu cá thể hóa điều trị 
một cách tối đa và hiệu quả cho từng trường hợp. 
Các xét nghiệm dược lý di truyền có thể giúp bác 
sĩ lựa chọn một loại thuốc cụ thể với liều lượng 

phù hợp cho từng bệnh nhân. Hơn nữa, một chế 
độ quản lý thuốc nhằm đáp ứng các yêu cầu điều 
trị với mỗi bệnh nhân trong từng hoàn cảnh khác 
nhau sẽ giúp tránh mất thời gian điều chỉnh và tối 
ưu hoá quá trình trị liệu cho bệnh nhân [8]. Nhờ 
đó, thời gian điều trị cũng như gánh nặng chi phí 
điều trị sẽ được giảm thiểu đáng kể. Điều trị theo 
chỉ dẫn PGx là một chiến lược hiệu quả về chi 
phí và thậm chí có thể tiết kiệm chi phí cho người 
bệnh [9]. 

Bên cạnh đó, dược lý di truyền cũng giúp 
giảm thiểu những phản ứng có hại của thuốc 
trong quá trình điều trị. Theo Cục Quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), ADR được 
xem là nguyên nhân gây tử vong cao thứ tư với 
khoảng 100.000 ca tử vong hàng năm và hơn 
2 triệu trường hợp nghiêm trọng [10]. Mặc dù 
các thuốc trước khi được cấp phép đều đã được 
thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt, nhưng việc 
kiểm soát ADR bằng thử nghiệm lâm sàng vẫn 
còn nhiều hạn chế dẫn đến người bệnh có thể 
xuất hiện ADR khi sử dụng thuốc. Trong đó, sự 
đa hình đơn nucleotit (SNP) là một trong những 
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các tác dụng không 
mong muốn của nhiều loại thuốc khác nhau [11]. 
Hệ thống các enzyme chuyển hóa trong cơ thể, 
đặc biệt là hệ enzym cytochrome P450, rất đa 
dạng với nhiều kiểu gen biến dị khác nhau. Sự đa 
hình trong cấu trúc enzyme chuyển hoá làm cho 

Bảng 1. Phân loại ADR [7]
Loại Đặc điểm lâm sàng Ví dụ

A Ảnh hưởng bởi dược lý; dự đoán được; phụ 
thuộc vào liều lượng

Thuốc chống kết tập tiểu cầu Digoxin gây 
hội chứng serotonin ly giải huyết khối

B
Gây ra bởi miễn dịch trực tiếp và miễn dịch 
trung gian; không phụ thuộc vào liều lượng; 
không dự đoán được

Dị ứng kháng sinh beta-lactam

C
Phối hợp các cơ chế miễn dịch; mạn tính; liên 
quan đến tích luỹ thuốc; có thể được kiểm soát 
bằng cách ngưng thuốc

Tăng cường hoạt động quá mức trục hạ đồi 
– tuyến yên – thượng thận gây ra bởi thuốc 
corticoid

D Ảnh hưởng bởi liều lượng; Không thể kiểm soát 
bằng cách ngưng thuốc

Diethylstilbestrol gây quái thai

E
Hội chứng cai thuốc; Có thể kiểm soát bằng 
cách giảm liều hoặc bắt đầu sử dụng lại từ đầu Hội chứng cai thuốc Opiate

F

Thất bại trong điều trị; liên quan đến liều lượng; 
thường do tương tác thuốc; có thể kiểm soát 
bằng cách chỉnh liều

Thuốc tránh thai không hiệu quả do uống 
không đủ liều lượng
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một số bệnh nhân chuyển hóa thuốc nhanh hơn 
dẫn đến nồng độ hoạt chất vượt ngưỡng giới hạn 
trị liệu. Trong khi đó, một số người lại có khuynh 
hướng chuyển hóa thuốc chậm dẫn đến tình trạng 
tích lũy thuốc trong cơ thể kéo dài, gây ra những 
tác dụng không mong muốn có hại cho người sử 
dụng. Do vậy, ADR chỉ thật sự được kiểm soát 
khi có đầy đủ dữ liệu về bộ gen nhằm phân tích 
khả năng đáp ứng với thuốc của từng bệnh nhân, 
từ đó hạn chế ADR thông qua việc điều chỉnh 
liều dùng. 

Vai trò chỉ dấu sinh học dược lý di truyền
Tương tác tác giữa thuốc và gen đã được đã 

được xác định đóng vai trò quan trọng trong các 
nhóm thuốc điều trị trong nhiều nghiên cứu khác 
nhau. Những biến dị di truyền trên gen đã làm cho 
cấu trúc và chức năng của hệ thống các enzym 
cytochrome P450 (CYP) cũng như các thụ thể và 
các kênh vận chuyển thuốc khác bị biến đổi. Điều 
này đã thay đổi dược động học của thuốc, từ đó 
tác động đến yêu cầu về liều lượng và các yếu tố 
khác ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Các chỉ dấu 
sinh học dược lý di truyền có ý nghĩa giúp bác sĩ 
điều chỉnh phương pháp điều trị phù hợp với từng 
đặc điểm di truyền và hệ gen của bệnh nhân. Chỉ 
dấu sinh học dược lý di truyền được định nghĩa 
là những đặc tính DNA và/hoặc RNA có thể được 
sử dụng nhằm đánh giá diễn tiến bệnh cũng như 
khả năng đáp ứng với các biện pháp điều trị hoặc 
các can thiệp khác [12]. 

Mặc dù các nghiên cứu về dược lý di truyền 
đã bắt đầu từ những năm 1950, xét nghiệm các 
biến dị trên gen ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng 
với thuốc chỉ thật sự được quan tâm trong thời 

gian gần đây. FDA đã có những khuyến cáo yêu 
cầu cập nhật chỉ dấu sinh học dược lý di truyền 
trên các nhãn thuốc, tuy nhiên về cơ bản hầu hết 
các loại thuốc hiện nay vẫn không bắt buộc sàng 
lọc di truyền trước khi được sử dụng điều trị cho 
bệnh nhân. Nhiều nhóm nghiên cứu và hiệp hội 
di truyền trên thế giới đang tiến hành thống kê 
dữ liệu và ban hành các tài liệu hướng dẫn về 
xét nghiệm dược lý di truyền tại các bệnh viện 
và phòng khám trước khi kê đơn thuốc cho bệnh 
nhân. Số lượng các chỉ dấu sinh học dược lý di 
truyền cho các loại thuốc ngày càng nhiều là một 
tín hiệu tích cực cho thấy việc cá thể hóa điều trị 
cho từng bệnh nhân có thể được áp dụng rộng rãi 
trong tương lai. 

Tình hình nghiên cứu và ứng dụng dược 
lý di truyền trên thế giới

Xu hướng nghiên cứu dược lý di truyền 
hiện nay

Sự đa dạng trong đáp ứng thuốc (Variable 
drug response – VDR) là xu hướng nghiên cứu 
lâm sàng đã có từ lâu, nhưng việc khai thác các 
biến dị di truyền và mối liên hệ giữa thuốc và 
gen mới chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng 
khoa học trong khoảng hai thập kỷ qua khi một 
số lượng lớn các trường hợp ADR nghiêm trọng 
phải nhập viên hoặc thậm chí gây tử vong liên 
quan đến VDR đã được báo cáo trên toàn thế 
giới. Các phương pháp tiếp cận theo hướng tin 
sinh học cùng với nghiên cứu thực nghiệm được 
sử dụng để khai thác các biến thể di truyền và 
gen có tầm ảnh hưởng quan trọng về dược lý học 
nhằm tìm mối liên hệ của chúng với khả năng 
phản ứng thuốc. 

Hình 2. Một số tổ chức và mạng lưới lớn tham gia vào nghiên cứu dược lý di truyền
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Cơ sở dữ liệu lớn từ các nghiên cứu dược 
lý di truyền đã được thu thập và quản lý bởi sự 
hợp tác từ các tổ chức y tế, hình thành những 
mạng lưới liên kết như Tổ chức CPIC (Clinical 
Pharmacogenetic Implementation Consortium), 
Mạng lưới nghiên cứu dược lý di truyền toàn 
cầu (Pharmacogenomics Research Network - 
PGRN), và Mạng lưới dược lý di truyền Đông 
Nam Á (Asian Pharmacogenomic Network - 
SEAPHARM). Hình 2 trình bày các tổ chức lớn 
tham gia nghiên cứu dược lý di truyền. Mục tiêu 
chung của những tổ chức này nhằm phổ biến rộng 
rãi vai trò dược lý di truyền và cung cấp nguồn 
dữ liệu để thực hiện các nghiên cứu và ứng dụng 
dược lý di truyền trên lâm sàng.

Ứng dụng dược lý di truyền trong phát 
triển thuốc và sử dụng thuốc trên lâm sàng

Ứng dụng chính của xét nghiệm sàng lọc 
dược lý di truyền nhằm xác định nhanh liều điều 
trị phù hợp cho từng bệnh nhân. Xét nghiệm PGx 
giúp xác định liều lượng thuốc sử dụng một cách 
chính xác và nhanh chóng hơn các phương pháp 
chẩn đoán lâm sàng với liều điều trị cố định [13]. 
FDA cũng đã ban hành danh mục chỉ dấu sinh học 
dược lý di truyền cần được ghi trên nhãn thuốc 
[14], trong đó liệt kê các thuốc theo nhóm thuốc 
điều trị, chỉ dấu sinh học dược lý di truyền và 
khuyến cáo tương ứng cần ghi trên nhãn thuốc. 
Bảng 2 trình bày một số ví dụ chỉ dấu sinh học 
dược lý di truyền cần được ghi trên nhãn thuốc do 
FDA ban hành. Danh mục này là cơ sở để bệnh 
nhân thực hiện các xét nghiệm dược lý di truyền 
trước khi sử dụng thuốc theo các hướng dẫn cụ thể 
tiếp theo của FDA. 

Thực trạng xét nghiệm dược lý di truyền 
ở Việt Nam

Tại Việt Nam, xét nghiệm di truyền đã được 
triển khai trong một số lĩnh vực như sàng lọc di 
truyền trước khi mang thai hay xét nghiệm gen 
trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Tuy nhiên, 
hầu hết các thuốc đang được lưu hành ở Việt 
Nam đều chưa được cảnh báo các chỉ dấu sinh 
học dược lý di truyền. Bảng 3 trình bày các thuốc 
thuộc danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y Tế Việt 
Nam ban hành theo thông tư 19/2018/TT-BYT 
năm 2018 và được khuyến cáo có sự ảnh hưởng 
bởi các biến dị di truyền từ nghiên cứu của CPIC 
[15]. Các thuốc bị ảnh hưởng bởi biến dị di truyền 
thống kê từ nghiên cứu của CPIC được lựa chọn 
để đối chiếu vì đây là cơ sở dữ liệu tương đối đầy 
đủ nhất với độ tin cậy cao dựa trên các nghiên 
cứu lâm sàng trên nhiều nhóm dân số. 

Bảng 3 cho thấy có 24 thuốc có trong 
danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y Tế Việt 
Nam ban hành được khuyến cáo có sự ảnh 

hưởng bởi các biến dị di truyền. Các thuốc 
này thuộc các nhóm thuốc trị liệu khác nhau, 
với phần lớn thuộc nhóm thuốc điều trị các 
bệnh nhiễm trùng, bệnh lý thần kinh và 
các thuốc điều trị ung thư. Có thể thấy, các 
enzym chuyển hóa ảnh hưởng đến thuốc đa 
phần là những enzym quen thuộc trong nhóm 
CYP450, đã được nhiều nghiên cứu lâm sàng 
cảnh báo. Trong đó, warfarin được biết đến 
là một loại thuốc tiêu biểu chịu sự tác động 
mạnh mẽ của biến dị di truyền, với ADR gây 
xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng. Sự chuyển 
hóa warfarin trong cơ thể phụ thuộc vào hai 
loại enzyme chính là CYP2C9 và VKORC1.
Theo báo cáo của Yuan và công sự vào năm 
2005 [16], người Châu Á cần được sử dụng 
warfarin với liều lượng thấp hơn so với các 
chủng tộc khác. Theo FDA, việc kiểm tra 
dược lý di truyền được áp dụng trước khi sử 
dụng thuốc warfarin đã giúp giảm đáng kể tỷ 

Bảng 2. Một số ví dụ về chỉ dấu sinh học dược lý di truyền cần ghi trên nhãn thuốc [14]
Thuốc Lĩnh vực trị liệu Biomarker Nội dung ghi nhãn

Abacavir Các bệnh truyền nhiễm HLA-B
Boxed-Warning, Liều lượng 
và Cách dùng, Chống chỉ 
định, Cảnh báo và Thận trọng

Quinidin Tim mạch CYP2D6 Thận trọng

Rabeprazol Tiêu hóa CYP2C19 Tương tác thuốc, Dược lý 
lâm sàng

… … … …
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Bảng 3. Các thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam được khuyến cáo 
có sự ảnh hưởng bởi các biến dị di truyền.

STT Thuốc Nhóm thuốc trị liệu Gen biến dị

1 Omeprazole Thuốc chống loét dạ dày, tá tràng CYP2C19

2 Pantoprazole Thuốc chống loét dạ dày, tá tràng CYP2C19

3 Dextromethorphan Thuốc tác dụng trên đường hô hấp 
(thuốc khác - thuốc ho) CYP2D6

4 Isosorbide Thuốc chống đau thắt ngực NAT2

5 Propranol Thuốc điều trị tăng huyết áp CYP2D6

6 Propranolol Thuốc điều trị tăng huyết áp CYP2D6

7 Simvastatin Thuốc hạ lipit máu SLCO1B1

8 Warfarin(1) Thuốc chống thiếu máu CYP2C9

9 Warfarin(2) Thuốc chống thiếu máu VKORC1

10 Terbinafine Thuốc chống nấm CYP2D6

11 Isoniazid Thuốc chữa bệnh lao NAT2

12 Pyrazinamide Thuốc chữa bệnh lao NAT2

13 Rifampin Thuốc chữa bệnh lao NAT2

14 Quindine Thuốc điều tri bệnh sốt rét CYP2D6

15 Clomipramine Thuốc điều trị ám ảnh và hoảng loạn 
thần kinh CYP2D6

16 Amitriptyline Thuốc chống trầm cảm CYP2D6

17 Diazepam Thuốc chống loạn thần CYP2C19

18 Risperidone Thuốc chống loạn thần CYP2D6

19 Fluoxetine Thuốc chăm sóc giảm nhẹ CYP2D6

20 Ethinyl estradiol Chất estrogen CYP2D6

21 Azathioprine Thuốc ức chế miễn dịch TPMT

22 Cisplatin Thuốc chống ung thư TPMT

23 Fluorouracil Thuốc chống ung thư DPYD

24 Mercaptopurine Thuốc chống ung thư TPMT

lệ xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng do thuốc 
ở Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, có nhiều thuốc mặc 
dù không thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

do Bộ Y Tế ban hành, nhưng thực tế được 
sử dụng phổ biến tại Việt Nam và chịu sự 
ảnh hưởng bởi các biến dị di truyền trên các 
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Theo một báo cáo về mạng lưới nghiên 
cứu dược lý Đông Nam Á (SEAPharm) 
vào năm 2019 [17], các nước thành viên 
SEAPharm đã đồng thuận rằng có 6 yếu tố 
chính cần thiết cho việc triển khai hiệu quả 
PGx, bao gồm: (1) duy trì cơ sở dữ liệu cảnh 
giác dược; (2) xây dựng và phát triển cộng 
đồng nghiên cứu PGx; (3) có tiềm lực kinh 
tế để phát triển nghiên cứu; (4) các phòng thí 
nghiệm chuyên dụng đủ khả năng hỗ trợ thử 
nghiệm PGx cho cả nghiên cứu và ứng dụng 
trên lâm sàng; (5) phát triển giáo dục về PGx 
và (6) được hỗ trợ bởi chính sách y tế quốc 
gia (Hình 3). Cho đến hiện nay, chỉ có hai 
quốc gia Đông Nam Á duy nhất là Thái Lan 
và Singapore áp dụng triển khai thành công 
PGx ở cấp độ quốc gia. Cũng theo nghiên 
cứu này, hai yếu tố chính hạn chế sự phát 
triển PGx tại Việt Nam là sự thiếu hụt kinh 

phí nghiên cứu và hệ thống phòng thí nghiệm 
để triển khai dịch vụ PGx rộng rãi. Do đó, 
việc thúc đẩy phát triển dược lý di truyền ứng 
dụng trên lâm sàng đòi hỏi sự hợp tác của 
chính phủ, các nhà khoa học, các nhà nghiên 
cứu y sinh và chăm sóc sức khỏe. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu biến dị di truyền 
cho người Việt

Hiện nay, mặc dù đã có một vài nghiên 
cứu chỉ ra sự ảnh hưởng biến dị di truyền 
của người Việt Nam lên khả năng đáp ứng 
với thuốc [18], [19], việc thống kê đầy đủ 
các biến dị di truyền của người Việt Nam 
ảnh hưởng lên khả năng đáp ứng thuốc cũng 
như việc đề xuất các chỉ dấu sinh học dược 
lý di truyền vẫn chưa được thực hiện. Một 
trong những nguyên nhân hạn chế ứng dụng 
dược lý di truyền trên lâm sàng tại Việt Nam 
là việc chưa đủ cơ sở dữ liệu về di truyền 
học của người Việt Nam. Dự án Nghiên cứu 
Dữ liệu lớn (VinBigData) được thực hiện bởi 
tập đoàn VinGroup là một trong những dự án 
được thực hiện nhằm mục đích xây dựng cơ 
sở dữ liệu biến dị gen của người Việt, từ đó 
có thể rút ra những đặc điểm đặc trưng của hệ 
gen người Việt, và so sánh hệ gen người Việt 
với hệ gen của những dân tộc khác. Cơ sở dữ 
liệu này có thể được sử dụng để nghiên cứu 
các bệnh lý phức tạp, mở đường cho sự phát 
triển các xét nghiệm dược lý di truyền trong 
tương lai. 

Xây dựng hệ thống cảnh báo PGx và 
hướng dẫn sàng lọc PGx

Hoạt động cảnh giác dược tại Việt Nam 
hiện nay đang phát triển rất tốt và dần hoàn 
thiện. Các báo cáo về Trung tâm DI & ADR 
Quốc gia được diễn ra thường xuyên với 
nội dung phần lớn liên quan đến phản ứng 
có hại của thuốc. Từ dữ liệu báo cáo ADR 
này, các nghiên cứu tìm hiểu mối liên hệ giữa 
ADR thường xuyên, nghiêm trọng với hệ gen 
chuyển hóa của người Việt Nam cần được 
tiến hành, từ đó xác định các ADR xuất hiện 
do biến dị di truyền trên các enzym chuyển 

Hình 3. Các yếu tố chính để triển khai PGx [17]

enzym chuyển hóa. Hầu hết các thuốc này 
đều chưa được đưa vào bất kỳ danh mục cảnh 
báo nào ở Việt Nam. Từ đó, có thấy việc xây 
dựng danh mục chỉ dấu sinh học dược lý di 
truyền cho người Việt Nam và ứng dụng sàng 
lọc dược lý di truyền trước khi sử dụng thuốc 
là vô cùng cần thiết. 

Đề xuất phương án phát triển xét 
nghiệm dược lý di truyền ở Việt Nam

Các yếu tố cần thiết để triển khai dược 
lý di truyền (PGx)
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hóa. Dựa trên cơ sở đó, chính phủ và cơ quản 
quản lý y tế cần đưa ra những chính sách 
quản lý dược và thực hành lâm sàng về PGx 
phù hợp và cập nhật kiến thức thường xuyên 
về PGx đến các nhân viên y tế.

Kết luận
Dược lý di truyền là một ngành khoa 

học nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu 
tố di truyền lên tính chất dược lý của thuốc. 
Biến dị di truyền được biết đến là một yếu tố 
đóng vai trò quan trọng trong khả năng đáp 
ứng của cơ thể với thuốc, dẫn đến nhiều phản 
ứng không mong của thuốc đối với cơ thể 
từng bệnh nhân. Dược lý di truyền hứa hẹn 

có nhiều ứng dụng trên lâm sàng, hướng đến 
y học chính xác và cá thể hoá điều trị. Mặc 
dù vậy, việc thực hành dược lý di truyền trên 
thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn 
nhiều hạn chế với những rào cản về khoa học, 
đạo đức và xã hội. Tại Việt Nam, dược lý di 
truyền mới bắt đầu phát triển trong những 
năm gần đây. Điều này cho thấy lĩnh vực 
dược lý di truyền có nhiều tiềm năng tại Việt 
Nam trong tương lai nhưng cũng đặt ra nhiều 
thách thức cho các nhà khoa học, nhân viên y 
tế và cơ quan quản lý y tế trong việc thúc đẩy 
ứng dụng dược lý di truyền trên lâm sàng.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. S. Srivastava and P. Katara (2020), “Distribution of Indian population-specific transporter SNPs 

among Asians and their physiological consequences,” Meta Gene, 26, 100764.
2. D. J. Green, P. Mummaneni, I. W. Kim, J. M. Oh, M. Pacanowski, and G. J. Burckart (2016), 

“Pharmacogenomics in the assessment of therapeutic risks versus benefits: Inside the United 
States Food and Drug Administration,” Clinical Pharmacology and Therapeutics, 99(6).

3. F. Ehmann et al. (2015), “Pharmacogenomic information in drug labels: European Medicines 
Agency perspective,” Pharmacogenomics Journal, 15(3), 201-10.

4. F. L. Arnold, S. Fukunaga, M. Kusama, N. Matsuki, and S. Ono (2014), “Assessment of factors 
associated with dose differences between Japan and the United States,” Clinical Pharmacology 
and Therapeutics, 95(5), 542-9.

5. M. J. Alomar (2014), “Factors affecting the development of adverse drug reactions (Review 
article),” Saudi Pharmaceutical Journal, 22(2), 83-9.

6. O. Osanlou, M. Pirmohamed, and A. K. Daly (2018), “Pharmacogenetics of Adverse Drug 
Reactions,” in Advances in Pharmacology, 83.

7. I. R. Edwards and J. K. Aronson (2000), “Adverse drug reactions: Definitions, diagnosis, and 
management,” Lancet, 356(9237), 1255-9.

8. K. A. Malsagova et al. (2020), “Pharmacogenetic testing: A tool for personalized drug therapy 
optimization,” Pharmaceutics, 12(12), 1240.

9. M. Verbelen, M. E. Weale, and C. M. Lewis (2017), “Cost-effectiveness of pharmacogenetic-
guided treatment: Are we there yet?,” Pharmacogenomics Journal, 17(5), 395-402.

10. U.S. Food and Drug Administration (2018), “Preventable Adverse Drug Reactions: A Focus on 
Drug Interactions,” https://www.fda.gov/drugs/drug-interactions-labeling/preventable-adverse-
drug-reactions-focus-drug-interactions (truy cập ngày: 10.10.2021).

11. D. A. Khan (2016), “Pharmacogenomics and adverse drug reactions: Primetime and not ready for 
primetime tests,” Journal of Allergy and Clinical Immunology, 138(4), 943-955.

12. P. A. Gourraud, H. F. Harbo, S. L. Hauser, and S. E. Baranzini (2012), “The genetics of multiple 
sclerosis: An up-to-date review,” Immunological Reviews, 248(1), 87-103.

13. M. S. Gordon (2009), “Estimation of the Warfarin Dose with Clinical and Pharmacogenetic Data,” 
Yearbook of Oncology, 2009.

116-124



NGHIÊN CỨU DƯỢC & THÔNG TIN THUỐC 2021, TẬP 12, SỐ 6, TRANG

124

14. U.S. Food and Drug Administration (2016), “Table of Pharmacogenomic Biomarkers in Drug 
Labeling,” Center for Drug Evaluation and Research. https://www.fda.gov/drugs/science-and-
research-drugs/table-pharmacogenomic-biomarkers-drug-labeling (truy cập ngày: 10.10.2021).

15. C. Mizzi et al. (2016), “A European spectrum of pharmacogenomic biomarkers: Implications for 
clinical pharmacogenomics,” PLoS ONE, 11 (9), e0162866.

16. H. Y. Yuan et al. (2005), “A novel functional VKORC1 promoter polymorphism is associated with 
inter-individual and inter-ethnic differences in warfarin sensitivity,” Human Molecular Genetics, 
14(13), 1741-51.

17. S. Chumnumwat et al. (2019), “Southeast Asian Pharmacogenomics Research Network 
(SEAPharm): Current Status and Perspectives,” Public Health Genomics, 22(3–4), 132-193.

18. C. Runcharoen et al. (2021), “Prevalence of pharmacogenomic variants in 100 pharmacogenes 
among Southeast Asian populations under the collaboration of the Southeast Asian 
Pharmacogenomics Research Network (SEAPharm),” Human Genome Variation, 8(1): 7.

19. M. I. Veiga et al. (2009), “Pharmacogenomics of CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, 
CYP3A4, CYP3A5 and MDR1 in Vietnam,” European Journal of Clinical Pharmacology, 65(4), 
355-63.

116-124



NGHIÊN CỨU DƯỢC & THÔNG TIN THUỐC 2021, TẬP 12, SỐ 6, TRANG

3
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