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ĐẶT VẤN ĐỀ
Đánh giá sử dụng thuốc là một quy trình khép kín của các hoạt động khảo
sát, can thiệp và đánh giá tác động của can thiệp trong điều trị một bệnh/nhóm bệnh
với một thuốc/nhóm thuốc nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý. Đánh giá can thiệp
giúp chỉ ra những tác động của can thiệp đến thực trạng tiêu thụ và điều trị bằng
thuốc, là tiền đề cho thực hành lâm sàng và những can thiệp tiếp theo trong quy
trình đánh giá sử dụng thuốc.
Trong các tháng cuối năm 2012 – đầu năm 2013, khoa Dược một bệnh viện
tuyến trung ương nhận thấy có sự tăng mạnh lượng aciclovir truyền tĩnh mạch
(aciclovir IV) cấp phát cho các khoa nội trú. Aciclovir IV là một thuốc có giá thành
tương đối cao. Tại bệnh viện này, thuốc được sử dụng phổ biến nhất với chỉ định
điều trị viêm não do virus Herpes simplex (HSE), một tình trạng bệnh lý đe dọa tính
mạng và có nguy cơ để lại di chứng nghiêm trọng cho bệnh nhân dù đã điều trị
khỏi. Liệu pháp điều trị bằng aciclovir IV liều cao sử dụng dài ngày đã được chứng
minh về hiệu quả và tính an toàn cho bệnh nhân mắc HSE. Vì vậy, việc đảm bảo lợi
ích vượt trội trong cân bằng lợi ích/chi phí cho bệnh nhân nghi ngờ nhiễm HSE
đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trước thực tế đó, Hội đồng Thuốc và Điều trị
(HĐT&ĐT) đã cùng khoa Dược tiến hành đánh giá tình hình sử dụng aciclovir IV
[3], thực hiện một số biện pháp can thiệp bao gồm nhắc nhở, khảo sát tình hình sử
dụng thuốc (tháng 4/2013), tổ chức Hội thảo khoa học (tháng 8/2013), xây dựng và
ban hành Hướng dẫn điều trị (HDĐT) chính thức (ngày 10/01/2014) để định hướng
cho việc sử dụng hợp lý aciclovir IV tại bệnh viện. Việc đưa ra HDĐT chính thức
được xem là can thiệp chính của HĐT&ĐT, dự đoán sẽ có những tác động lên tình
hình tiêu thụ và sử dụng aciclovir IV tại bệnh viện.
Nhằm đánh giá tác động của các can thiệp này, nghiên cứu “Đánh giá việc
sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus Herpes
simplex tại một bệnh viện tuyến trung ương” được tiến hành với 2 mục tiêu cụ
thể:

2

1. Đánh giá tác động của các biện pháp can thiệp của Hội đồng Thuốc và
Điều trị đến tình hình tiêu thụ aciclovir truyền tĩnh mạch tại bệnh viện
2. Đánh giá tác động của can thiệp chính của Hội đồng Thuốc và Điều trị
đến việc tuân thủ hướng dẫn điều trị bệnh viêm não do virus Herpes simplex bằng
aciclovir truyền tĩnh mạch về chỉ định, điều trị và giám sát điều trị tại bệnh viện.

3

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus
Herpes simplex
1.1.1. Viêm não do virus Herpes simplex
1.1.1.1. Đặc điểm dịch tễ học
Viêm não do virus Herpes simplex (HSE) là một trong những bệnh viêm
não cấp tính rải rác thường gặp trên người trưởng thành có hệ miễn dịch bình
thường, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi với tần suất 1/250.000 đến 1/500.000 người
mỗi năm [66]. Virus Herpes simplex (HSV) typ 1 và typ 2 là nguyên nhân gây HSE
trên 90% bệnh nhân từ 2 tuổi trở lên; chủ yếu là do HSV-1, HSV-2 chỉ chiếm
khoảng 5% - 10% nguyên nhân gây bệnh [19]. HSV là nguyên nhân gây bệnh viêm
não thường gặp ở các nước công nghiệp [61].
1.1.1.2. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp
Thông thường, bệnh nhân có thể vào viện với một số dấu hiệu lâm sàng
nghi ngờ đến viêm não Herpes như: sốt (91%), mất phương hướng (76%), rối loạn
ngôn ngữ (59%), ngoài ra còn có đau đầu, buồn nôn và nôn, hôn mê, rối loạn ý
thức... [22], [49], [60]. Tuy nhiên các triệu chứng này đều không đặc hiệu, có thể
xuất hiện trên một số bệnh lý khác (bệnh lý tâm thần, bệnh do rượu hoặc thuốc)
[61]. Do đó, cần tiến hành một số xét nghiệm để khẳng định chẩn đoán khi bệnh
nhân có dấu hiệu cho phép nghi ngờ HSE.
1.1.1.3. Các xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán
* Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh
Chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy các bất thường sớm, nhạy và đặc hiệu
hơn chụp cắt lớp vi tính (CTscan) trong chẩn đoán hình ảnh, do vậy xét nghiệm
MRI được ưu tiên thực hiện khi nghi ngờ có HSE [42], [63]. Ảnh chụp MRI trong
vòng 48 giờ nhập viện cho thấy bất thường ở khoảng 90% bệnh nhân có PCR HSV
dương tính [52], [62]. CTscan chỉ được khuyến cáo như một chẩn đoán bổ sung
hoặc thay thế khi không thể tiến hành được MRI [42], [55]. Hình ảnh CTscan trong
giai đoạn sớm của HSE thường không có hoặc có bất thường nhẹ trên 25% bệnh
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nhân, những lần chụp sau đó có thể quan sát được các tổn thương rõ hơn [49]. Các
chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân có HSE thường chỉ ra tổn thương tập trung ở
thùy thái dương, thùy trán, thùy đảo hoặc hồi hải mã [22], [61].
* Điện não đồ (EEG)
Mặc dù có độ đặc hiệu thấp (32%), cung cấp dữ liệu chẩn đoán hạn chế
nhưng EEG vẫn là một công cụ hữu ích trong chứng minh các ảnh hưởng đến não
bộ, tiên lượng ở giai đoạn sớm của bệnh [52], đồng thời giúp theo dõi diễn biến
viêm não của bệnh nhân [17]. Thông thường, sẽ quan sát được trên kết quả EEG các
dấu hiệu của tổn thương não cấp tập trung không đặc hiệu với một số dạng sóng
điển hình, tuy nhiên có những trường hợp bệnh nhân có HSE mà không có bất
thường trên EEG [52], [65]. Do đó, không nên chỉ dựa vào kết quả EEG để loại trừ
hay trì hoãn quyết định điều trị [17].
* Xét nghiệm thành phần dịch não tủy (DNT)
Trong giai đoạn cấp của HSE, xét nghiệm DNT thường cho thấy có tăng
nhẹ bạch cầu (5 - 500 tế bào/mm3), chủ yếu là bạch cầu đơn nhân. Khoảng 50%
bệnh nhân có xuất huyết não khiến số lượng hồng cầu trong DNT tăng lên [52].
Lượng protein ở mức bình thường (< 0,5 g/L) hoặc tăng nhẹ đến 2 g/L [37], [52],
[59]. Tỷ lệ glucose DNT ở mức bình thường hay giảm nhẹ [49]. Áp lực mở DNT có
thể tăng trên khoảng 1/3 số bệnh nhân [52].
Các xét nghiệm trên có thể cho thấy các tổn thương gợi ý đến HSE nhưng
đều không đặc hiệu [22]. Chỉ có các xét nghiệm vi sinh mới cung cấp đủ bằng
chứng cho chẩn đoán xác định bệnh nguyên [19].
1.1.1.4. Các xét nghiệm vi sinh phục vụ chẩn đoán xác định
* Xét nghiệm PCR-ADN của virus Herpes simplex (PCR HSV-ADN)
Kỹ thuật phản ứng khuếch đại chuỗi gen (PCR) được ứng dụng cho chẩn
đoán xác định HSE do có độ nhạy và độ đặc hiệu cao [19]. Kết quả xét nghiệm PCR
thường có độ chính xác cao nhất nếu được thực hiện khoảng 1 tuần sau khi khởi
phát triệu chứng, sau đó tính chính xác sẽ giảm mạnh [35]. Tuy nhiên, PCR HSVADN trong vòng 72 giờ sau khi bắt đầu các triệu chứng trên thần kinh có thể cho
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kết quả âm tính giả; bệnh nhân cần tiếp tục được theo dõi để khẳng định chẩn đoán
[22], [61]. Ngày nay, kỹ thuật PCR phức hợp (như real time PCR) đã được áp dụng
nhiều trong chẩn đoán [34], cho phép tìm kiếm đồng thời acid nucleic của nhiều loại
virus. Giá thành của xét nghiệm này tương đối cao nhưng đây là một kỹ thuật chẩn
đoán có tính ứng dụng cao trong thực hành [22].
* Xét nghiệm kháng thể
Trong trường hợp xảy ra phản ứng viêm, hàng rào máu não sẽ thay đổi tính
thấm, làm xuất hiện một số kháng thể trong DNT [31], [50]. Việc phát hiện kháng
thể đặc hiệu của virus trong DNT cũng là một bằng chứng có độ mạnh tương tự xét
nghiệm PCR ADN [35], [41] và có độ nhạy cao, cho phép phát hiện được kháng thể
dù ở nồng độ rất thấp [35], [36]. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cần được phiên giải
thận trọng do có thể có dương tính giả với HSV (trong viêm não do VZV hay bệnh
viêm não tự miễn) [50].
* Các xét nghiệm khác
Trước đây, tiêu chuẩn vàng trong xác định HSE là sinh thiết não với độ
nhạy 99% và độ đặc hiệu 100%. Tuy nhiên, đây là một xét nghiệm xâm lấn với
nhiều rủi ro nên sinh thiết não đã được thay thế bằng PCR ADN được chứng minh
có độ nhạy và độ đặc hiệu trên 95% [19], [52]. Một số xét nghiệm khác cũng có thể
được thực hiện nhưng ít được ứng dụng trong thực tế do độ nhạy hoặc độ đặc hiệu
thấp với HSE, bao gồm phân lập virus từ DNT, mô bệnh học, xét nghiệm kháng
nguyên… [22], [27].
1.1.2. Vài nét về aciclovir
1.1.2.1. Lịch sử ra đời và phát triển của aciclovir
Bắt đầu được nghiên cứu từ những thập niên cuối của thế kỷ XX, các thuốc
có tác dụng kháng virus Herpes toàn thân đã ra đời, đánh dấu bằng sự xuất hiện của
vidarabin năm 1977. Tuy nhiên, do có nhiều độc tính, vidarabin chỉ được sử dụng
cho bệnh nhân nhiễm HSV hay virus Varicella zoster (VZV) nghiêm trọng, đe dọa
đến tính mạng. Năm 1982, người ta đã tìm ra aciclovir và phát triển thuốc này trong
điều trị cho những bệnh nhân nhiễm HSV hay VZV nhẹ hơn [28]. Các thử nghiệm
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tiếp sau đó cũng chỉ ra rằng aciclovir IV tỏ ra vượt trội hơn vidarabin về hiệu quả và
độc tính trong điều trị cho viêm não do HSV hay nhiễm VZV ở bệnh nhân có suy
giảm miễn dịch (SGMD) [59], [65]. Ở nước ta, aciclovir đã có mặt trong Danh mục
thuốc thiết yếu của Việt Nam ban hành lần thứ 4 năm 1999 [4].
1.1.2.2. Cấu trúc hóa học

O
N

HN
H2N

OH
N

N

O

Hình 1.1. Cấu trúc hóa học của aciclovir [18]
Aciclovir,

C8H11N5O3,

danh

pháp

hóa

học

là

2-amino-9-[(2-

hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-on [18] là một chất có cấu trúc
tương tự purin nucleosid là acycloguanin, chỉ khác là trên mạch nhánh không có
nhóm 3'-hydroxyl [28].
1.1.2.3. Đặc điểm dược động học của aciclovir
Aciclovir được dùng qua đường tĩnh mạch, đường uống hay sử dụng tại
chỗ. Aciclovir có thể hấp thu qua đường uống mà không bị ảnh hưởng bởi thức ăn,
tuy nhiên, sinh khả dụng đường uống chỉ vào khoảng 20% [32]. Thuốc có tỷ lệ liên
kết với protein thấp (9% - 33%), phân bố rộng trong các dịch cơ thể như DNT với
nồng độ khá cao, xấp xỉ 50% nồng độ aciclovir trong huyết tương [39]. Thời gian
bán thải của aciclovir ở người lớn là khoảng 3 giờ, ở trẻ sơ sinh là 4 giờ. Một lượng
nhỏ thuốc được chuyển hóa ở gan, còn phần lớn (30% - 90%) aciclovir được đào
thải nguyên vẹn qua thận [4]. Thuốc có thể tích lũy ở những bệnh nhân suy thận nên
cần theo dõi chức năng thận của bệnh nhân thường xuyên để có sự hiệu chỉnh liều
phù hợp [19], [32].
1.1.2.4. Đặc tính dược lực học của aciclovir
Aciclovir là một tiền thuốc. Trong tế bào nhiễm HSV, aciclovir được
chuyển thành aciclovir monophosphat nhờ enzym của virus là thymidin kinase, sau
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đó chuyển tiếp thành aciclovir diphosphat và triphosphat bởi một số enzym khác
của tế bào. Aciclovir triphosphat ức chế cạnh tranh ADN polymerase của virus. Do
thiếu đi một nhóm 3'-hydroxyl của acycloguanin, chất này ngăn sự gắn mạch kéo
dài chuỗi ADN, làm ngừng quá trình tổng hợp ADN của virus trong tế bào. Ái lực
của aciclovir với các enzym trong tế bào nhiễm virus cao hơn trong tế bào bình
thường, đặc biệt là với thymidin kinase của HSV (ái lực cao gấp 200 lần so với
thymidin kinase của tế bào người). Vì vậy, aciclovir chỉ ức chế tổng hợp ADN của
virus mà không ảnh hưởng đến sự chuyển hóa trong các tế bào bình thường khác
[4], [28].
Aciclovir có phổ tác dụng điển hình trên các chủng virus Herpes. Thuốc có
tác dụng mạnh nhất trên chủng HSV-1, tác dụng giảm đi 2 lần với chủng HSV-2 và
tác dụng yếu trên các chủng VZV, virus Epstein Barr (EBV), cytomegalovirus
(CMV) và virus Herpes trên người typ 6 (HHV-6) [28]. Trong quá trình điều trị, đã
xuất hiện một số chủng kháng thuốc, thường gặp ở bệnh nhân có SGMD. Kháng
thuốc chéo đã xảy ra với các thuốc cùng nhóm [4], [32].
1.1.3. Aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus Herpes simplex
1.1.3.1. Sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus Herpes
simplex
Aciclovir đã được chứng minh đem lại lợi ích trong điều trị, giảm rõ rệt tỷ
lệ tử vong (từ 70% ở nhóm dùng placebo xuống còn 20% ở nhóm điều trị bằng
aciclovir) và tỷ lệ mắc bệnh do HSE [4], [59], [65]. Đường dùng được khuyến cáo
là đường tĩnh mạch do sinh khả dụng đường uống của aciclovir thấp, thuốc không
đạt nồng độ điều trị trong DNT [61]. Liều dùng của aciclovir cho bệnh nhân có
chức năng thận bình thường là 10 mg/kg thể trọng mỗi 8 giờ trong 10 - 14 ngày;
thời gian điều trị kéo dài hơn trên bệnh nhân có SGMD [4].
1.1.3.2. Chỉ định aciclovir truyền tĩnh mạch và giám sát hiệu quả điều trị
Nếu không được xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời, các bệnh lý thần
kinh có thể tiến triển nhanh chóng gây tổn thương não bộ, khiến bệnh nhân tử vong
hoặc để lại các di chứng nặng nề [61], [66]. HSV là nguyên nhân gây viêm não
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thường gặp ở nhiều quốc gia, do vậy việc điều trị với aciclovir IV thường được bắt
đầu ngay khi bệnh nhân có dấu hiệu lâm sàng hay kết quả xét nghiệm cận lâm sàng
khác cho phép nghi ngờ HSE mà chưa có kết quả xét nghiệm PCR [60].
Sau đó, nếu kết quả PCR âm tính hoặc có xét nghiệm cho phép chuyển chẩn
đoán (như nhiễm vi khuẩn), có thể ngừng aciclovir. Cần lưu ý, xét nghiệm PCR có
thể âm tính giả ở một số bệnh nhân có HSE nếu lấy mẫu xét nghiệm trong khoảng 1
– 3 ngày đầu. Trong trường hợp này, quyết định ngừng điều trị cần được cân nhắc
dựa trên kết quả PCR sau 72 giờ khởi phát triệu chứng kết hợp với đặc điểm lâm
sàng và các xét nghiệm khác của bệnh nhân [61]. Nếu kết quả PCR dương tính,
bệnh nhân cần được xét nghiệm lại sau khoảng 1 tuần điều trị bằng aciclovir. Nếu
kết quả vẫn dương tính, bệnh nhân cần được lặp lại xét nghiệm sau 1 – 2 tuần điều
trị cho đến khi có kết quả âm tính hoặc có cải thiện dấu hiệu lâm sàng thì ngừng
thuốc [19], [60].
1.1.3.3. Phản ứng có hại của thuốc (ADR)
Aciclovir là một thuốc dung nạp tốt trên phần lớn bệnh nhân. ADR thường
gặp của aciclovir IV là viêm tĩnh mạch ở vị trí tiêm. Thuốc cũng có thể bị kết tủa tại
ống thận dẫn đến suy thận cấp trên khoảng 20% bệnh nhân (thường gặp sau 4 ngày
điều trị) [45], [54]. Do vậy, thuốc được khuyến cáo truyền tĩnh mạch chậm trong ít
nhất 1 giờ, theo dõi chức năng thận của người bệnh thường xuyên để có hiệu chỉnh
liều thích hợp [19], bù đủ lượng dịch cho bệnh nhân [54] và ngừng thuốc ngay khi
hết chỉ định [15]. Hiếm gặp hơn là các ADR trên tâm thần và thần kinh (ảo giác,
động kinh…), viêm gan, suy tủy... [4], nhưng phần lớn các dấu hiệu bất thường sẽ
thoái lui trong vòng vài ngày sau khi kết thúc điều trị [13].
1.2. Tổng quan về đánh giá sử dụng thuốc trong điều trị
1.2.1. Sử dụng thuốc hợp lý và vị trí của đánh giá sử dụng thuốc trong sử dụng
thuốc hợp lý
Theo định nghĩa của WHO (1998), sử dụng thuốc hợp lý (Rational use of
drug) đòi hỏi bệnh nhân được sử dụng các thuốc phù hợp với tình trạng lâm sàng
của họ, với liều hợp lý cho từng cá thể, trong một khoảng thời gian thích hợp và với
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chi phí thấp nhất cho bệnh nhân và cộng đồng. Nói cách khác, sử dụng thuốc hợp lý
là hoạt động đảm bảo 3 mục tiêu: hiệu quả, an toàn và kinh tế khi dùng thuốc cho
từng bệnh nhân. Đây là mục tiêu được đặt ra với cả ngành y tế, trong đó có vai trò
quan trọng của dược lâm sàng thông qua thực hành của dược sĩ [5].
Trong những giai đoạn sớm của hoạt động dược bệnh viện, người dược sĩ
mới chỉ tham gia chủ yếu trong các khâu cấp phát, pha chế thuốc. Cùng với sự gia
tăng của bệnh lý, số lượng thuốc được nghiên cứu và đưa vào sử dụng ngày càng
nhiều trong khi hệ thống kiểm soát sử dụng thuốc chưa thực sự phát triển. Các sai
sót liên quan đến sử dụng thuốc xuất hiện làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong
và chi phí điều trị của bệnh nhân. Nhằm giảm thiểu những rủi ro không đáng có
trong sử dụng thuốc, người dược sĩ ở bệnh viện đã bắt đầu tham gia vào công tác
chăm sóc bệnh nhân cùng bác sĩ và các nhân viên y tế khác. Dược lâm sàng đã được
hình thành như vậy từ nửa sau thế kỷ XX, định hướng người dược sĩ từ những hoạt
động chỉ tập trung vào thuốc sang những hoạt động liên hệ trực tiếp với người bệnh
và các vấn đề trong sử dụng thuốc [5], [7].
Ngày nay, dược lâm sàng đảm đương 2 nhóm nhiệm vụ chính, đó là:
- Nhiệm vụ dược lâm sàng thông qua các hoạt động liên quan trực tiếp đến
người bệnh, bao gồm: khai thác tiền sử dùng thuốc, đánh giá tình trạng sử dụng
thuốc hiện tại, xem xét tình trạng lâm sàng cùng quyết định điều trị của bác sĩ, quản
lý sử dụng thuốc cho bệnh nhân, cung cấp các thông tin thuốc cần thiết cho nhân
viên y tế và bệnh nhân, quản lý các ADR… [6], [58].
- Nhiệm vụ dược lâm sàng trong hỗ trợ chính sách thuốc của cơ sở/quốc
gia, bao gồm các hoạt động: đánh giá sử dụng thuốc, tư vấn xây dựng danh mục
thuốc của cơ sở, xây dựng các quy trình chuyên môn liên quan đến sử dụng thuốc
(như các HDĐT), hướng dẫn và giám sát việc sử dụng thuốc, đặc biệt là giám sát
chặt chẽ việc tuân thủ quy trình sử dụng thuốc [6], [58].
Để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ các chính sách về thuốc, dược sĩ cần có
các can thiệp đa dạng lên tình hình sử dụng thuốc, trong đó có đánh giá sử dụng
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thuốc. Hoạt động này đóng vai trò là một can thiệp thiết yếu nhằm đảm bảo sử dụng
thuốc hợp lý, cải thiện chất lượng chăm sóc cho bệnh nhân [56], [57].
1.2.2. Đánh giá sử dụng thuốc trong điều trị
1.2.2.1. Một số khái niệm liên quan đến đánh giá sử dụng thuốc
Đánh giá sử dụng thuốc (Drug usage evaluation - DUE) là một hoạt động
cải thiện chất lượng một cách hệ thống nhằm nâng cao chất lượng và cải thiện chi
phí sử dụng thuốc, từ đó giúp tối ưu hóa chăm sóc cho bệnh nhân [57]. Trong nhiều
tài liệu, người đọc có thể bắt gặp các khái niệm như DUR (Drug usage review khảo sát sử dụng thuốc) hay MUE (Medication usage evaluation - đánh giá sử dụng
dược phẩm), đều là các khái niệm tương tự như DUE, được sử dụng thay thế cho
nhau tùy từng phạm vi áp dụng [11], [47], [57]. Nghiên cứu của chúng tôi sẽ thống
nhất sử dụng một khái niệm chung về đánh giá sử dụng thuốc là DUE.
Khi các hoạt động DUE được tiến hành thường xuyên và liên tục, trở thành
một bộ phận hoàn thiện trong cả hệ thống giám sát chăm sóc bệnh nhân, ta gọi đó là
một chương trình đánh giá sử dụng thuốc. Chương trình đánh giá sử dụng thuốc
(chương trình DUE) được định nghĩa là một hệ thống liên tục có tổ chức, mang tính
pháp lý nhằm cải thiện chất lượng và chi phí sử dụng thuốc cho các cơ sở chăm sóc
sức khỏe [57].
1.2.2.2. Quy trình đánh giá sử dụng thuốc
Chương trình DUE là một quy trình liên tục của 04 giai đoạn (hình 1.2).

Hình 1.2. Các giai đoạn của quy trình đánh giá sử dụng thuốc [56]
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Hướng dẫn thực hành DUE tại các cơ sở/quốc gia khác nhau có thể có
những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn; nhưng thông thường một quy
trình DUE như trên sẽ được vận hành theo các bước cơ bản sau [11], [56], [57]:
Bước 1: Khởi động kế hoạch DUE
- Xác định các yêu cầu cần có để thực hiện một DUE tại cơ sở (nhân lực, tài
chính, hệ thống CSDL…). Thiết kế chương trình và thành lập nhóm thực hiện DUE
phù hợp với thực tiễn của cơ sở, được thông qua bởi Ban lãnh đạo cơ sở
- Thông tin cho nhân viên y tế (và các đối tượng khác nếu cần) tại cơ sở về
mục tiêu và những lợi ích mong muốn có được từ quy trình DUE. Thiết lập hợp tác
đa ngành từ các khoa phòng, nhân viên y tế, các đối tượng có liên quan… nhằm
phát triển một mạng lưới giám sát, phát hiện vấn đề trong toàn bộ hệ thống sử dụng
thuốc tại cơ sở
- Xác định thuốc/quy trình sử dụng thuốc cần được đánh giá (có thể tham
khảo từ mạng lưới hợp tác đa ngành). Một số trường hợp thường được đưa vào đánh
giá: thuốc được ghi nhận ADR, thuốc có giá thành cao, sử dụng thuốc ở những bệnh
nhân có nguy cơ cao, sử dụng thuốc chưa tối ưu, gặp thất bại điều trị (như đề kháng
kháng sinh)…
Bước 2: Tiến hành đánh giá sử dụng thuốc – tiến hành can thiệp và đánh
giá hiệu quả can thiệp
- Trước khi tiến hành can thiệp
 Dựa trên tổng quan y văn, xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá.
Thiết kế các nghiên cứu khảo sát tình hình sử dụng thuốc (hồi cứu/tiến
cứu/cắt ngang). Thu thập dữ liệu và đánh giá thông qua đối chiếu với các
tiêu chí, tiêu chuẩn đã được định trước theo phương pháp định lượng
(nhằm phát hiện vấn đề) và định tính (xác định nguyên nhân của vấn đề)
 Báo cáo các kết quả và thu nhận phản hồi từ khảo sát sử dụng thuốc,
từ đó thiết kế can thiệp và nghiên cứu đánh giá tác động can thiệp lên
tình hình sử dụng thuốc
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 Toàn bộ đề cương nghiên cứu phải được Ban lãnh đạo và Hội đồng
đạo đức của cơ sở xét duyệt. Đảm bảo truyền thông tốt, hướng dẫn và
giáo dục nhân viên y tế về việc áp dụng các can thiệp vào điều trị.
- Tiến hành can thiệp và đánh giá hiệu quả can thiệp
 Áp dụng các can thiệp vào quy trình sử dụng thuốc của mẫu nghiên
cứu
 Lặp lại bước thu thập dữ liệu và đánh giá các tác động thông qua đối
chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn định trước
 Báo cáo các kết quả đánh giá và thu nhận phản hồi, phát triển các kết
quả cho tác động tích cực và ghi nhận các vấn đề, hạn chế tồn tại trong
quy trình sử dụng thuốc.
Bước 3: Lặp lại các bước thiết kế, triển khai và đánh giá các can thiệp tiếp
theo nhằm tối ưu hóa việc sử dụng thuốc cho bệnh nhân
Bước 4: Thường xuyên đánh giá hiệu quả của bản thân quy trình DUE để
có những cải thiện cần thiết, tối ưu hóa quy trình.
1.2.2.3. Mục tiêu, vai trò của chương trình đánh giá sử dụng thuốc
Mục tiêu của chương trình DUE chính là sử dụng thuốc hợp lý cho bệnh
nhân thông qua các hoạt động đảm bảo sử dụng thuốc hiệu quả (xây dựng, cải thiện
và chuẩn hóa quy trình sử dụng thuốc), an toàn (làm giảm nguy cơ gặp các biến cố
có hại do sử dụng thuốc không cần thiết hoặc không hợp lý) và kinh tế (giảm thiểu
lãng phí, sử dụng thuốc không cần thiết và các chi phí khác liên quan đến sử dụng
thuốc) [57]. Ngoài ra, chương trình còn giúp giáo dục, cung cấp và tư vấn cho nhân
viên y tế các thông tin và phản hồi về các kết quả DUE; giúp cơ sở đạt hoặc vượt
các tiêu chuẩn chất lượng trong và ngoài cơ sở (tiêu chuẩn thực hành chuyên môn,
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của pháp luật…) [11], [57]. Như
vậy, chương trình DUE khi xem xét như một hệ thống hoàn thiện với cấu trúc chặt
chẽ chính là một công cụ giúp các dược sĩ thực hiện các can thiệp nhằm cải thiện
chất lượng sử dụng thuốc cho người bệnh.
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1.2.3. Các hoạt động đánh giá sử dụng thuốc dẫn đến thay đổi sử dụng thuốc
trong bệnh viện
Từ những năm 1990, các hoạt động DUE bắt đầu được biết đến và triển
khai ở một số quốc gia [47]. Chương trình DUE đã được hệ thống dược lâm sàng ở
các nước phát triển nghiên cứu, xây dựng thành các hướng dẫn thực hành chuẩn
[11], [57] và nhanh chóng được áp dụng trong từng bệnh viện [20], [47], [67] hay
một chuỗi các bệnh viện [51] ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, chương trình DUE
chưa được phát triển rộng rãi mà đa phần là các nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc
đơn lẻ tập trung trên một số vấn đề về sử dụng thuốc ở bệnh viện.
Đối tượng của các nghiên cứu DUE là các thuốc/quy trình sử dụng thuốc
được quan tâm trong thực hành lâm sàng, thường gặp nhất là: quy trình sử dụng
kháng sinh [9], [20], [51], thuốc chống huyết khối và các thuốc tim mạch khác [8],
[24], [67], sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt (như người cao tuổi) [10],…
Tại bệnh viện nghiên cứu, hoạt động dược lâm sàng được đưa vào thử
nghiệm từ năm 2006 và hiện đã mở rộng ra nhiều khoa phòng/trung tâm chăm sóc
sức khỏe của bệnh viện [7]. Bên cạnh các hoạt động chăm sóc bệnh nhân tại khoa
phòng, dược sĩ lâm sàng đã phối hợp cùng khoa lâm sàng và trường đại học Dược
Hà Nội triển khai các nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc nhằm tối ưu hóa quy trình
sử dụng thuốc tại bệnh viện. Qua tham khảo hướng dẫn thực hành của các nước có
chương trình DUE đã được áp dụng rộng rãi như Mỹ, Úc, khoa Dược bệnh viện đã
phát triển hoạt động đánh giá sử dụng thuốc từ những nghiên cứu đơn lẻ thành quy
trình DUE phù hợp với điều kiện và chiến lược phát triển của bệnh viện. Chương
trình DUE bắt đầu được áp dụng cho một số thuốc được quan tâm trong điều trị,
trong đó có đánh giá sử dụng vancomycin tại bệnh viện [1], [7].
Vancomycin là một kháng sinh đòi hỏi sự giám sát điều trị phù hợp để nâng
cao hiệu quả và tính an toàn trong điều trị, đặc biệt là giám sát nồng độ thuốc điều
trị (TDM). Khoa Dược bệnh viện đã tiến hành khảo sát thực trạng sử dụng thuốc,
soạn thảo “Hướng dẫn sử dụng (HDSD) vancomycin và quy trình giám sát nồng độ
thuốc trong máu” (ban hành tháng 5/2013) [2] - tài liệu nội bộ làm căn cứ cho các
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thực hành lâm sàng và đưa ra các can thiệp để nâng cao mức độ tuân thủ HDSD của
các bác sĩ [7]. Tiếp đó, khoa Dược triển khai đánh giá tác động của các can thiệp
này lên sự tuân thủ điều trị với vancomycin [1], [7]. Các nghiên cứu đánh giá đã cho
thấy các can thiệp giúp cải thiện rõ rệt sự tuân thủ HDSD về cách dùng, chỉ định
TDM và hiệu chỉnh liều vancomycin theo kết quả TDM. Can thiệp chọn liều đầu
vancomycin, thay đổi cách dùng và chỉ định TDM được các bác sĩ chấp nhận với tỷ
lệ xấp xỉ 100%. Tuy nhiên, 100% trường hợp can thiệp về chỉ định kháng sinh đã
không được chấp nhận [7] và tỉ lệ chấp nhận hiệu chỉnh liều vancomycin theo kết
quả TDM có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp (44,1%) [1], [7]. Nghiên cứu đã đề
xuất các can thiệp và đánh giá tiếp theo nhằm tối ưu hóa điều trị với vancomycin tại
bệnh viện, bao gồm: phát triển truyền thông, đào tạo và tập huấn cho các bác sĩ để
tăng cường tuân thủ HDSD thuốc, tiến hành đánh giá can thiệp có nhóm đối
chứng… [7].
Hiện nay, chưa có nghiên cứu đánh giá sử dụng tương tự được tiến hành với
aciclovir IV tại bệnh viện nghiên cứu cũng như ở Việt Nam. Ở các nước trên thế
giới, mặc dù nhiều bằng chứng cho thấy việc quản lý bệnh lý viêm não trong thực
hành lâm sàng còn chưa được tối ưu [15], [33], [44], DUE mới chỉ được áp dụng
hạn chế trong việc khảo sát, cung cấp phản hồi giúp cải thiện sự tuân thủ các HDĐT
viêm não do virus Herpes simplex. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung đánh giá việc
thực hiện sớm các xét nghiệm chẩn đoán HSE, chỉ định sớm aciclovir IV và đảm
bảo tuân thủ chế độ liều cho bệnh nhân [15], [16]. Nghiên cứu của Backman và
cộng sự mới đây là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên theo cụm đánh giá tác
động của các can thiệp về tình hình tuân thủ và cân bằng hiệu quả/kinh tế khi điều
trị bằng aciclovir IV cho bệnh nhân có nghi ngờ mắc viêm não do virus Herpes
simplex [14].
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CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 1: Đánh giá tác động của các biện
pháp can thiệp đến tình hình tiêu thụ aciclovir truyền tĩnh mạch tại bệnh viện
Các số liệu về lượng aciclovir IV tiêu thụ, về quy mô điều trị thông qua
tổng số giường bệnh và công suất sử dụng giường bệnh tại các khoa nội trú của
bệnh viện từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2014, được chia thành 03 giai đoạn - ứng
với 2 thời điểm bắt đầu và kết thúc các can thiệp của HĐT&ĐT, bao gồm:
- Giai đoạn I: Trước khi có can thiệp - tháng 01/2012 - 3/2013
- Giai đoạn II: Trong khi có can thiệp - tháng 4/2013 - 12/2013
- Giai đoạn III: Sau khi có can thiệp - tháng 01/2014 - 12/2014.
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 2: Đánh giá tác động của can thiệp
chính đến việc tuân thủ Hướng dẫn điều trị bệnh viêm não do virus Herpes
simplex bằng aciclovir truyền tĩnh mạch tại bệnh viện
Hồ sơ bệnh án (HSBA) của tất cả bệnh nhân được chỉ định và bắt đầu điều
trị HSE bằng aciclovir IV tại bệnh viện trong 02 năm từ tháng 10/2012 đến tháng
9/2014, được lưu tại kho lưu trữ bệnh án của bệnh viện. HSBA được đưa vào
nghiên cứu phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:
- Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân có chỉ định điều trị với aciclovir IV do
nghi ngờ mắc HSE (loại các trường hợp do chỉ định khác của aciclovir IV như
EBV, zona mắt, thủy đậu, zona sinh dục cấp tính …) trong thời gian nghiên cứu
- Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân nhi ≤ 12 tuổi.
HSBA của bệnh nhân đáp ứng các tiêu chuẩn trên trong thời gian nghiên
cứu được chia thành hai nhóm dựa trên can thiệp chính của HĐT&ĐT:
- Nhóm 1: Trước khi có can thiệp chính – trước ngày 10/01/2014
- Nhóm 2: Sau khi có can thiệp chính – từ ngày 10/01/2014 trở đi.
Khác với mục tiêu 1, mục tiêu thứ 2 của nghiên cứu sẽ tập trung vào ảnh
hưởng của việc ban hành HDĐT đến tình hình điều trị HSE bằng aciclovir IV. Khái
niệm “can thiệp chính” hay “can thiệp” được dùng trong mục tiêu 2 do đó sẽ chỉ đề
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cập đến việc ban hành HDĐT này (ngày 10/01/2014) mà không xét đến các biện
pháp can thiệp trước đó của HĐT&ĐT trong năm 2013.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả hồi cứu, được thiết kế
phù hợp cho từng mục tiêu
2.2.1. Đánh giá tác động của các biện pháp can thiệp đến tình hình tiêu thụ
aciclovir truyền tĩnh mạch tại bệnh viện
Mục tiêu 1 được thiết kế nhằm đánh giá tác động của các biện pháp can
thiệp trên đến tình hình tiêu thụ aciclovir IV của toàn bệnh viện và tại các khoa
phòng của bệnh viện.
* Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phân tích trước-sau để so sánh lượng thuốc tiêu thụ
giữa các giai đoạn (giai đoạn I và II, giai đoạn II và III) và phân tích chuỗi thời gian
(time-series analysis) để khảo sát diễn biến tiêu thụ thuốc theo thời gian của các giai
đoạn. Chúng tôi lựa chọn mô hình hồi quy từng phần (segmented regression model)
là cách tiếp cận thống kê phù hợp với dữ liệu có số lượng quan sát nhỏ để lượng giá
các thay đổi về xu hướng (trend) và mức độ (level) tiêu thụ [23], [26], [64].
* Thu thập dữ liệu
Dữ liệu được kết xuất từ phần mềm quản lý cấp phát thuốc của khoa Dược
(lượng aciclovir IV cấp phát hàng tháng tính ra gram) và phần mềm quản lý của
phòng Kế hoạch Tổng hợp (tổng số giường, công suất giường) của bệnh viện từ
tháng 01/2012 đến tháng 12/2014.
* Chỉ tiêu nghiên cứu
 Phân bố lượng tiêu thụ aciclovir IV tại các khoa và toàn bệnh viện theo số liều
DDD/1000 giường-ngày hàng tháng đặc trưng của các khoa phòng và toàn
bệnh viện trong từng giai đoạn nghiên cứu (trung vị, tứ phân vị 25% và 75%)
 Các chỉ số đặc trưng cho sự thay đổi xu hướng và mức độ tiêu thụ aciclovir IV
theo từng tháng trên toàn bệnh viện và các khoa phòng, được mô tả trong hình
2.1 và bảng 2.1.
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α: Thay đổi hệ số góc
ab: Thay đổi mức độ ngắn hạn
cd: Thay đổi thực trạng

ce: Thay đổi tối đa lâu dài

Hình 2.1. Biểu đồ biểu diễn các chỉ số đặc trưng cho thay đổi xu hướng và mức độ
trong mô hình hồi quy từng phần [12]
Bảng 2.1. Ý nghĩa và cách đánh giá các chỉ số đặc trưng trong mô hình hồi quy
từng phần [43], [64]
STT
1

Tên chỉ số
Ý nghĩa từng chỉ số và cách đánh giá
Thay đổi hệ Dấu của chỉ số cho biết xu hướng biến thiên sau can thiệp là
số góc (α)

tăng lên (+) hay giảm đi (-) so với trước can thiệp
Trị số của chỉ số cho phép đánh giá sự thay đổi xu hướng biến
thiên do can thiệp là nhiều hay ít (mức độ của sự thay đổi)

2

Thay đổi mức Dấu của chỉ số cho biết mức độ tăng (+) hay giảm (-) so với
độ ngắn hạn trước can thiệp
(ab)

3

Thay đổi thực can thiệp chỉ có ý nghĩa tức thời; sau một khoảng thời gian,
trạng (cd)

4

Về trị số: Nếu cd giảm đi so với ab hoặc đổi dấu, hiệu quả của
mức độ sẽ trở lại như trước can thiệp và ngược lại. Hai giá trị

Thay đổi tối ab và cd càng gần nhau sẽ cho thấy sự thay đổi do can thiệp
đa lâu dài (ce) càng ổn định theo thời gian. Thay đổi mức độ lâu dài (ce) giúp
lượng giá sự khác biệt về mức độ theo 2 xu hướng trước và sau
can thiệp, nếu ce tương tự ab (về cả dấu và trị tuyệt đối) thì xu
hướng có ít sự thay đổi và ngược lại.
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2.2.2. Đánh giá tác động của can thiệp chính đến việc tuân thủ Hướng dẫn điều
trị bệnh viêm não do virus Herpes simplex bằng aciclovir truyền tĩnh mạch tại
bệnh viện
Mục tiêu thứ 2 được thực hiện nhằm khảo sát các đặc điểm chung và đánh
giá tác động của việc ban hành HDĐT đối với sự tuân thủ về chỉ định, sử dụng và
giám sát điều trị bằng aciclovir IV của 2 nhóm bệnh nhân trước và sau can thiệp.
* Thiết kế nghiên cứu
Sử dụng phân tích trước-sau can thiệp đánh giá các chỉ tiêu nghiên cứu thu
thập được từ dữ liệu trong HSBA của 2 nhóm bệnh nhân trước và sau can thiệp.
* Thu thập dữ liệu
Dữ liệu được thu thập từ HSBA thỏa mãn các tiêu chuẩn, được chọn từ các
HSBA có mã lưu trữ cung cấp bởi phần mềm quản lý cấp phát thuốc của khoa Dược
và có mã G04/ và G05/ (hai mã chủ yếu của HSE) tại khoa phòng dùng thuốc nhiều
nhất (để không bỏ sót các HSBA thỏa mãn các tiêu chuẩn nhưng không được cấp
phát aciclovir IV từ khoa Dược) trong thời gian nghiên cứu. Thông tin được thu
thập theo mẫu “Phiếu khảo sát sử dụng aciclovir IV tại bệnh viện” (phụ lục 1).
* Chỉ tiêu nghiên cứu
Các chỉ tiêu nghiên cứu của mục tiêu 2 được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn
trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm não do HSV” và “Hướng dẫn sử dụng
acyclovir trong viêm não do HSV” của HĐT&ĐT bệnh viện (ban hành theo công
văn số 25/HĐT&ĐT-BV_ ngày 10/01/2014) (phụ lục) cùng ý kiến đánh giá của bác
sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm, bao gồm:
 Đặc điểm chung của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
- Các đặc điểm về nhân khẩu học
 Giới tính: số lượng và tỷ lệ bệnh nhân nam (n, %)
 Tuổi (năm) (trung vị, tứ phân vị)
 Cân nặng (kg) (trung vị, tứ phân vị)
 Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân có suy thận (n, %)
 Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân có SGMD (ghi rõ trong HSBA) (n, %)
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 Số ngày nằm viện của bệnh nhân (ngày) (trung vị, tứ phân vị).
- Đặc điểm chung liên quan đến bệnh lý HSE
 Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng có nghi ngờ
đến HSE tại thời điểm chẩn đoán, bao gồm:
o sốt (n, %)
o đau đầu (n, %)
o co giật (n, %)
o rối loạn ý thức (n, %)
o hôn mê (n, %)
o nôn/buồn nôn (n, %)
o cứng gáy (n, %)
o có dấu Kernig (+) (n, %)
 Điểm Glasgow của bệnh nhân (điểm) (trung vị, tứ phân vị)
 Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân có kết quả PCR HSV-ADN (+) (n, %).
 Các chỉ tiêu về tuân thủ chỉ định, sử dụng và giám sát điều trị của aciclovir IV
theo HDĐT bệnh HSE và tiêu chuẩn đánh giá được trình bày trong bảng 2.2.
Nội dung và thiết kế của toàn bộ nghiên cứu được tóm lược trong hình 2.2.
2.3. Tính toán và xử lý số liệu
2.3.1. Cách tính toán một số chỉ tiêu nghiên cứu
* Số liều DDD/1000 giường-ngày hàng tháng tính toán theo công thức [21], [46]:
Số liều DDD/1000 giường-ngày =
x 1000
Trong đó:
Tổng số liều DDD =
DDD của aciclovir IV theo quy định của WHO là 4g [68]
Tổng số giường, công suất giường: lấy từ CSDL
Tổng số ngày trong tháng (ngày): tương ứng với từng tháng trong năm.
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Bảng 2.2. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn đánh giá về tuân thủ chỉ định, sử dụng và giám sát điều trị với aciclovir IV theo HDĐT bệnh
HSE của bệnh viện
Thông số và

Chỉ tiêu nghiên cứu

Tiêu chuẩn đánh giá

đơn vị tính

Chỉ tiêu đánh giá tuân thủ về chỉ định với aciclovir IV
Bệnh nhân được thực hiện:

Số lượng và Theo khuyến cáo trong HDĐT của bệnh viện (phụ lục), bệnh nhân cần được

- chẩn đoán hình ảnh

tỷ lệ (%)

thực hiện một số xét nghiệm giúp chẩn đoán và hỗ trợ chẩn đoán HSE, bao

- EEG

gồm: các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh (chụp MRI hoặc CTscan), EEG,

- chọc DNT

chọc DNT để phân tích và xét nghiệm PCR HSV-ADN DNT

- PCR HSV-ADN DNT
Bệnh nhân phù hợp với chỉ Số lượng và Theo đánh giá của bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm dựa trên các kết quả
định

điều

trị

HSE

bằng tỷ lệ (%)

aciclovir IV

khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng của bệnh nhân (đánh giá được
thực hiện trên mẫu “Phiếu đánh giá chỉ định aciclovir IV tại bệnh viện” cung
cấp cho bác sĩ, phụ lục 2)

Số ngày trì hoãn điều trị: số Trung vị và Theo HDĐT của bệnh viện (phụ lục), cần chỉ định sớm aciclovir ngay khi
ngày tính từ khi khởi phát triệu tứ phân vị nghi ngờ viêm não Herpes vì đây là yếu tố ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh
chứng đến khi bắt đầu điều trị (ngày)

(một trong các yếu tố tiên lượng tốt là bắt đầu điều trị sớm bằng aciclovir IV,

bằng aciclovir IV

tốt nhất trong vòng 48 giờ đầu sau khởi phát [29], [49])
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Chỉ tiêu nghiên cứu

Thông số và

Tiêu chuẩn đánh giá

đơn vị tính

Chỉ tiêu đánh giá tuân thủ về sử dụng aciclovir IV
Bệnh nhân có ghi cân nặng Số lượng và Theo HDĐT, bệnh nhân có chức năng thận bình thường: 10mg/kg cân nặng mỗi
trong HSBA

tỷ lệ (%)

8 giờ. Bác sĩ tính liều dựa trên cân nặng thực tế của bệnh nhân, ghi rõ trong
HSBA. Bệnh nhân suy thận: tuân thủ hiệu chỉnh liều aciclovir IV theo bảng

Bệnh nhân được giám sát Số lượng và 2.2.1.
chức năng thận

tỷ lệ (%)

Bệnh nhân tuân thủ về:

Số lượng và

- Liều dùng (phù hợp với tỷ lệ (%)
cân nặng và chức năng
thận)

Bảng 2.2.1. Hiệu chỉnh liều aciclovir IV cho bệnh nhân suy thận theo CrCl
(HDĐT - phụ lục) và GFR [38]
CrCl

GFR

Liều dùng và chế độ dùng

(ml/phút)

(mL/phút/1.73mm2)

(tối đa với GFR)

> 50

>50

10mg/kg cân nặng mỗi 8 giờ

- Chế độ liều (phù hợp với

25 – 50

chức năng thận)

10 – 25

- Đường dùng

0 – 10

10 – 50
< 10

10mg/kg cân nặng mỗi 12h
10mg/kg cân nặng mỗi 24h
5mg/kg cân nặng mỗi 24h

- Dung môi pha

Aciclovir cần được truyền tĩnh mạch chậm, không được tiêm dưới da/tiêm bắp.

- Nồng độ sau pha

Dung môi pha truyền có thể dùng là glucose 5%, natri clorid 0,9% hay 0,45%.

- Tốc độ tiêm truyền

Nồng độ tối đa của aciclovir sau khi pha không vượt quá 5mg/ml. Thuốc được
truyền tĩnh mạch chậm trong thời gian ít nhất là 60 phút (phụ lục).
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Chỉ tiêu nghiên cứu

Thông số và
đơn vị tính

Tiêu chuẩn đánh giá

Chỉ tiêu đánh giá tuân thủ về giám sát điều trị với aciclovir IV (Giám sát hiệu quả và kết thúc điều trị)
Bệnh nhân được giám sát hiệu quả điều Số lượng và Theo HDĐT (phụ lục), cần giám sát hiệu quả điều trị cho bệnh
trị bằng xét nghiệm PCR HSV-ADN

tỷ lệ (%)

nhân bằng xét nghiệm PCR HSV-ADN:

Bệnh nhân ngừng thuốc hợp lý, trong Số lượng và - Nếu kết quả PCR dương tính, bệnh nhân được tiếp tục điều trị,
số đó, đánh giá cụ thể bệnh nhân ngừng tỷ lệ (%)

làm lại xét nghiệm PCR sau 10 - 14 ngày (không SGMD) hoặc sau

thuốc khi có kết quả PCR âm tính

21 ngày (có SGMD) điều trị. Nếu PCR vẫn dương tính: tiếp tục

Số ngày điều trị bằng aciclovir IV của Trung vị và điều trị và làm lại xét nghiệm sau 1 tuần.
bệnh nhân

tứ

phân

(ngày)

vị - Nếu PCR âm tính: ngừng aciclovir. Trong trường hợp bệnh nhân
được bắt đầu điều trị aciclovir IV do nghi ngờ HSE nhưng sau đó

Số ngày kéo dài sử dụng thuốc không Trung vị và chẩn đoán được loại trừ (xác định một bệnh lý khác, hoặc không
hợp lý của bệnh nhân

tứ

phân

(ngày)

vị có tổn thương đặc trưng trên phim MRI sọ não và PCR Herpes
DNT âm tính), ngừng điều trị aciclovir IV.

23

Bắt đầu
can thiệp*

Giai đoạn Ia

Kết thúc
can thiệp**

Giai đoạn IIb

Giai đoạn IIIc

Mục
tiêu 1

Mục

Nhóm 1d

Nhóm 2e

tiêu 2
Can thiệp chính***
Tháng
1
10
16
25
33 36
* Bắt đầu can thiệp: Thời điểm bắt đầu có can thiệp của HĐT&ĐT (tháng 4/2013 – tháng
16) và ** Kết thúc can thiệp: Thời điểm kết thúc các can thiệp của HĐT&ĐT (tháng
01/2014 – tháng 25)
Hai thời điểm này chia thời gian nghiên cứu của mục tiêu 1 thành 3 giai đoạn tương ứng
để đánh giá tình hình tiêu thụ aciclovir IV toàn viện và từng khoa:
a
Giai đoạn I - trước can thiệp: tháng 01/2012 (tháng 1) - 3/2013 (tháng 15)
b
Giai đoạn II - trong can thiệp: tháng 4/2012 (tháng 16) - 12/2013 (tháng 24)
c
Giai đoạn III - sau can thiệp: tháng 01/2014 (tháng 25) - 12/2014 (tháng 36)
*** Can thiệp chính: thời điểm chính thức ban hành HDĐT tại bệnh viện (ngày
10/01/2014); chia các HSBA thu thập được ở mục tiêu 2 thành 02 nhóm để khảo sát các
đặc điểm chung và đánh giá việc tuân thủ theo HDĐT bệnh viện về chỉ định, sử dụng và
giám sát điều trị aciclovir IV cho bệnh nhân nghi ngờ HSE
d
Nhóm 1: HSBA chỉ định aciclovir IV trước ngày 10/01/2014 (tháng 10 – 24)
e
Nhóm 2: HSBA của bệnh nhân dùng aciclovir IV sau ngày 10/01/2014 (tháng 25 – 33).

Hình 2.2 – Nội dung và thiết kế nghiên cứu theo thời gian với mỗi mục tiêu nghiên
cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu tương ứng
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* Các chỉ số đặc trưng α, ab, cd và ce được tính toán bằng phương trình hồi quy đa
biến theo mô hình hồi quy từng phần, biểu diễn sự phụ thuộc của biến yt (số liều
DDD/1000 giường-ngày mỗi tháng) vào biến t (tháng) và các biến khác liên quan
đến 2 thời điểm là bắt đầu và kết thúc can thiệp. Phương trình biểu diễn như sau:
yt = β0 + β1*thời_gian
+ β2*can_thiệp1 + β3*thời_gian_sau_can_thiệp1
+ β4*can_thiệp2 + β5*thời_gian_sau_can_thiệp2 + et [64]
Trong đó:
β0: hằng số của phương trình, tung độ gốc của đồ thị trước can thiệp
β1: hệ số tương quan của biến thời_gian = t (tháng thứ 1, 2, 3,... liên tục
đến hết quá trình khảo sát), là hệ số góc của đồ thị trước can thiệp
β2: hệ số tương quan của biến can_thiệp1 (trước khi bắt đầu can thiệp =
0, sau khi bắt đầu can thiệp = 1). Ta có: ab1 = β2
β3: hệ số tương quan của biến thời_gian_sau_can_thiệp1 (trước khi bắt
đầu can thiệp = 0, sau khi bắt đầu can thiệp = 1, 2, 3,... liên tục đến hết quá trình
khảo sát). Ta có: α1 = β3
β4: hệ số tương quan của biến can_thiệp2 (trước khi kết thúc can thiệp =
0, sau khi kết thúc can thiệp = 1). Ta có: ab2 = β4
β5: hệ số tương quan của biến thời_gian_sau_can_thiệp2 (trước khi kết
thúc can thiệp = 0, sau khi kết thúc can thiệp = 1, 2, 3,... liên tục đến hết quá trình
khảo sát). Ta có: α2 = β5
et: sai số ngẫu nhiên tại thời điểm t.
Hai chỉ số đặc trưng cd và ce cũng được tính toán dựa trên các phương trình
mô hình hồi quy đa biến tương tự [48].
* Chức năng thận của bệnh nhân được đánh giá như sau [38]:
- Bệnh nhân có ghi cân nặng và nồng độ creatinin huyết thanh (SCr) trong
bệnh án: sử dụng công thức Cockcroft-Gault để tính độ thanh thải creatinin (CrCl)
CrCl (mL/phút) =
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Trong đó: Tuổi tính bằng năm, cân nặng tính bằng kg
SCr nồng độ creatinin huyết thanh đo được bằng mg/dL. Hệ số
chuyển đổi đơn vị từ μmol/L sang mg/dL là 1: 88,4 [5].
Bệnh nhân được coi là có suy giảm chức năng thận nếu ClCr < 50 mL/phút
- Bệnh nhân không ghi cân nặng, chỉ được làm xét nghiệm SCr: sử dụng
công thức CKD-EPI để ước tính mức lọc cầu thận (GFR) [40]
GFR (mL/phút/1,73mm2) = 141 x min(Scr/κ,1)α x max(Scr/κ,1)-1,209
x 0,993Tuổi x 1,018 [nếu là nữ]
x 1,159 [nếu là người da đen]
Trong đó:
SCr: nồng độ creatinin huyết thanh đo được của bệnh nhân (mg/dL)
(hệ số chuyển đổi tương tự ở trên), tuổi tính bằng năm
κ = 0,7 với nữ và 0,9 với nam, α = –0,329 với nữ và –0,411 với nam
min, max là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất giữa 2 giá trị Scr/κ và 1
Bệnh nhân được coi là có suy giảm chức năng thận nếu GFR < 50 mL/phút
- Bệnh nhân không được xét nghiệm SCr sẽ không được đánh giá tiêu chí này.
2.3.2. Xử lý số liệu
Dữ liệu được quản lý và xử lý trên Microsoft Office® và SPSS 16.0. Các
biến định tính được so sánh tỷ lệ bằng test thống kê Pearson χ2 cho 2 mẫu độc lập,
nếu tần số mong đợi nhỏ hơn 5 thì đọc giá trị p theo Fisher’s exact test hoặc Phi &
Cramer’s với chỉ tiêu có từ 3 giá trị định tính trở lên. Các biến định lượng có phân
phối không chuẩn, được so sánh bằng trung vị của 2 mẫu độc lập theo MannWhitney U-Test. Mô hình hồi quy từng phần trong phân tích chuỗi thời gian được
sử dụng để tính toán các chỉ số đặc trưng cho thay đổi về xu hướng và mức độ của
biến phụ thuộc thời gian và can thiệp.
Giá trị của các chỉ tiêu so sánh giữa các giai đoạn cho thấy sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê (YNTK) khi có độ tin cập p < 0,05.
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CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đánh giá tác động của các biện pháp can thiệp đến tình hình tiêu thụ
aciclovir truyền tĩnh mạch tại bệnh viện
3.1.1. Tác động của các biện pháp can thiệp đến tình hình tiêu thụ aciclovir
truyền tĩnh mạch trên toàn bệnh viện
Lượng aciclovir IV tiêu thụ toàn bệnh viện được tính theo số liều
DDD/1000 giường-ngày của từng tháng, kết quả tính toán thu được trong hình 3.1:

Độ tin cậy so sánh tại thời điểm: a Bắt đầu can thiệp và b Kết thúc can thiệp
* Trung vị của các giai đoạn nghiên cứu I, II và III.

Hình 3.1. Số liều DDD/1000 giường-ngày của aciclovir IV theo từng tháng tại bệnh
viện trong từng giai đoạn của nghiên cứu
Nhận xét: Lượng aciclovir IV tiêu thụ tại bệnh viện xét trong toàn bộ thời gian
nghiên cứu là khác nhau giữa các tháng trong từng giai đoạn cũng như giữa các giai
đoạn nghiên cứu, cụ thể như sau:
- Lượng tiêu thụ aciclovir IV của cả giai đoạn I ở mức cao (trung vị 0,8124,
tứ phân vị 25% và 75% lần lượt là 0,6272 và 1,3106 số liều DDD/1000 giườngngày), giảm rõ rệt xuống còn 0,4922 (0,1384 – 0,6461) ở giai đoạn II (p = 0,001).
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Trong giai đoạn I, trung vị số liều DDD/1000 giường-ngày có sự thay đổi mạnh,
trước tháng 11/2012 là 0,7324 tăng lên đến 1,5815 trong giai đoạn tháng 11/2012 3/2013, có YNTK (p = 0,007)
- Sang giai đoạn III, trung vị số liều DDD/1000 giường-ngày của aciclovir
IV tại bệnh viện tiếp tục giảm so với trung vị của giai đoạn II (từ 0,4922 xuống còn
0,3386) nhưng không có YNTK (p = 0,943). Mức độ tiêu thụ giữa các tháng trong
hai giai đoạn sau cũng không quan sát thấy biến đổi mạnh như trong giai đoạn I.
Tiếp tục tính toán và đánh giá các dữ liệu theo mô hình hồi quy từng phần
của số liều DDD/1000 giường-ngày theo từng tháng với từng giai đoạn khảo sát.
Kết quả về xu hướng tiêu thụ được trình bày trong hình 3.2:

* Số thứ tự của tháng trong giai đoạn nghiên cứu

Hình 3.2. Xu hướng tiêu thụ aciclovir IV trong từng giai đoạn tại viện
Nhận xét: Biểu đồ hình 3.2 cho thấy có sự thay đổi về xu hướng và mức độ tiêu thụ
aciclovir IV theo thời gian giữa các giai đoạn. Trong giai đoạn I, xu hướng sử dụng
thuốc đang là đường thẳng đi lên biểu diễn sự tăng mức độ tiêu thụ theo thời gian (y
= 0,085x + 0,335) thì sang giai đoạn II, cả xu hướng cùng mức độ tiêu thụ thuốc
đều giảm xuống (y = -0,025x + 0,920). Ngay sau thời điểm kết thúc can thiệp, mức
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độ tiêu thụ hơi tăng còn xu hướng tiếp tục giảm nhưng không nhiều như thời điểm
bắt đầu có can thiệp (y = -0,047x + 1,849).
Để lượng giá sự khác biệt và đánh giá YNTK của các thay đổi trên, chúng
tôi đã tính toán các chỉ số đặc trưng dựa trên phương trình hồi quy đa biến của mô
hình nghiên cứu, kết quả thu được thể hiện trong bảng 3.1:
Bảng 3.1. Các chỉ số đặc trưng cho sự thay đổi tình hình tiêu thụ aciclovir IV tại
bệnh viện
Chỉ số

Giai đoạn I

p

và II (i=1)

Giai đoạn II
và III (i=2)

p

Thay đổi hệ số góc (αi)

-0,109

0,003

-0,022

0,669

Thay đổi mức độ ngắn hạn (abi)

-1,050

0,001

0,401

0,179

Thay đổi thực trạng (cdi)

-1,234

0,000

-0,432

0,190

Thay đổi mức độ tối đa lâu dài (cei)

-1,909

0,000

-0,269

0,531

Đánh giá tại thời điểm cuối mỗi giai đoạn can thiệp (* tháng 12/2013, ** tháng 12/2014)

Nhận xét:
- Khi bắt đầu có can thiệp, xu hướng tiêu thụ toàn viện cùng mức độ tiêu
thụ thay đổi ngắn hạn và lâu dài của aciclovir IV đều giảm rõ rệt và có YNTK (α1 <
0, ab1, cd1, ce1 < 0, p < 0,05). Về trị tuyệt đối, |ce1| > |cd1| > |ab1| > 1,0 số liều
DDD/1000 giường-ngày.
- Sau khi kết thúc can thiệp, quan sát thấy sự tăng mức độ ngay sau đó (ab2
= 0,401), xu hướng và mức độ tiêu thụ dài hạn tiếp tục theo chiều hướng giảm (α2,
cd2, ce2 < 0) nhưng đều không có sự khác biệt có YNTK.
3.1.2. Tác động của các biện pháp can thiệp đến tình hình tiêu thụ aciclovir
truyền tĩnh mạch của các khoa phòng tại bệnh viện
Tại bệnh viện, trong thời gian nghiên cứu, có 12 trên tổng số 31 khoa
phòng, trung tâm điều trị nội trú (chiếm 38,71%) có sử dụng aciclovir IV. Nghiên
cứu căn cứ trên phân bố theo tỷ lệ % tổng số gram aciclovir IV cấp phát cho từng
khoa nội trú (phụ lục 3) để chia các khoa phòng này thành 4 nhóm khoa tương ứng
là A (63%), B (18%), C (8%) và các khoa khác (11%) để phân tích tình hình tiêu
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thụ aciclovir IV của các khoa phòng tại bệnh viện. Biến thiên lượng thuốc tiêu thụ
hàng tháng của từng nhóm khoa so với toàn bệnh viện được trình bày trong hình
3.3; các chỉ số tương ứng như với toàn bệnh viện cũng được tính toán, kết quả thể
hiện trong bảng 3.2.

a

b

c

d

Hình 3.3. So sánh diễn biến tiêu thụ aciclovir IV theo từng tháng của các khoa so
với toàn viện từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2014
a. Khoa A

b. Khoa B

c. Khoa C

d. Các khoa khác (Khác)
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Bảng 3.2. Các chỉ số đặc trưng cho sự thay đổi tình hình tiêu thụ aciclovir IV tại
các nhóm khoa của bệnh viện
Giai đoạn I

Chỉ số

và II (i=1)

p

Giai đoạn II
và II (i=2)

p

Khoa A
Thay đổi hệ số góc (αi)

-0,432

0,014

0,078

0,669

Thay đổi mức độ ngắn hạn (abi)

-3,936

0,001

-0,006

0,995

Thay đổi thực trạng (cdi)

-4,993*

0,000

-1,406**

0,244

Thay đổi mức độ tối đa lâu dài (cei)

-7,636*

0,000

0,856**

0,586

Khoa B
Thay đổi hệ số góc (αi)

0,097

0,560

-0,541

0,005

Thay đổi mức độ ngắn hạn (abi)

-0,271

0,791

3,472

0,002

Thay đổi thực trạng (cdi)

0,872*

0,338

-1,432**

0,074

Thay đổi mức độ tối đa lâu dài (cei)

0,785*

0,615

-1,746**

0,097

Khoa C
Thay đổi hệ số góc (αi)

-0,265

0,287

0,156

0,559

Thay đổi mức độ ngắn hạn (abi)

2,296

0,138

3,766

0,017

Thay đổi thực trạng (cdi)

0,960*

0,381

0,153**

0,898

Thay đổi mức độ tối đa lâu dài (cei)

1,915*

0,311

0,991**

0,530

Các khoa khác
Thay đổi hệ số góc (αi)

0,005

0,812

0,024

0,289

Thay đổi mức độ ngắn hạn (abi)

0,027

0,832

-0,135

0,292

Thay đổi thực trạng (cdi)

0,014*

0,870

0,145**

0,145

Thay đổi mức độ tối đa lâu dài (cei)

0,072*

0,632

0,188**

0,150

Đánh giá tại thời điểm cuối mỗi giai đoạn can thiệp (* tháng 12/2013, ** tháng 12/2014)

Nhận xét: Diễn biến tiêu thụ aciclovir IV theo thời gian là khác nhau giữa nhóm
khoa tại bệnh viện. Biểu đồ hình 3.3 cho thấy đường biểu diễn lượng tiêu thụ thuốc
tại khoa A có những biến đổi gần giống nhất với đường biểu diễn tiêu thụ toàn viện.
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Diễn biến tiêu thụ của các nhóm khoa khác đều không có sự tương đồng với diễn
biến của toàn viện.
Dựa trên các chỉ số tính được trong bảng 3.2, có thể thấy rõ hơn:
- Diễn biến tiêu thụ aciclovir IV tại khoa A có những thay đổi tương tự diễn
biến tiêu thụ toàn viện. Sau thời điểm bắt đầu can thiệp, xu hướng và mức độ tiêu
thụ aciclovir IV ngắn hạn và dài hạn tại khoa đã giảm rõ rệt có YNTK (α1, ab1, cd1,
ce1 < 0, p < 0,05). Nhận thấy |ce1| > |cd1| > |ab1| và trị số của thay đổi hệ số góc (|α1|
= 0,432) lớn hơn của toàn viện (0,109). Không quan sát thấy sự thay đổi có YNTK
về xu hướng và mức độ tiêu thụ giữa giai đoạn II và III.
- Tại các nhóm khoa khác, các chỉ số tính được đều cho thấy không có sự
thay đổi có YNTK (p > 0,05) hoặc có nhưng không ảnh hưởng tới thay đổi tiêu thụ
của toàn viện trong giai đoạn nghiên cứu.
3.2. Đánh giá tác động của can thiệp chính đến việc tuân thủ hướng dẫn điều
trị bệnh viêm não do virus Herpes simplex bằng aciclovir truyền tĩnh mạch về
chỉ định, điều trị và giám sát điều trị tại bệnh viện
3.2.1. Chọn mẫu và đặc điểm chung của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Toàn bộ HSBA được cung cấp mã lưu trữ từ khoa dược và HSBA tại khoa
A (mã G04/ và G05/) được thu thập, tổng hợp lại và đánh giá theo các tiêu chuẩn đã
định để lựa chọn vào nghiên cứu. Kết quả thu thập HSBA trình bày trong sơ đồ
chọn mẫu ở hình 3.5.
Từ dữ liệu trong 159 HSBA thu thập được, đặc điểm nhân khẩu học của
bệnh nhân trong nhóm trước (107 HSBA) và sau can thiệp (52 HSBA) được trình
bày trong bảng 3.3.
Nhận xét: Hai nhóm bệnh nhân trước và sau can thiệp không có sự khác biệt có
YNTK (p > 0,05) về phân bố theo giới tính, độ tuổi, cân nặng, chức năng thận và
đặc điểm hệ miễn dịch của bệnh nhân. Về độ tuổi, nhóm bệnh nhân sau can thiệp có
độ tuổi thấp hơn (trung vị từ 46,0 tuổi trước can thiệp giảm còn 37,0 tuổi sau can
thiệp) nhưng khác biệt chưa đạt mức có YNTK (p = 0,085). Số ngày nằm viện của
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nhóm bệnh nhân sau can thiệp giảm đi rõ rệt (trung vị từ 23,0 ngày giảm còn 12,0
ngày, p = 0,000).

Hình 3.4. Sơ đồ lựa chọn mẫu nghiên cứu
Bảng 3.3. Đặc điểm nhân khẩu học của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Chỉ tiêu

Trước can

Sau can thiệp

(thông số, đơn vị tính)

thiệp (n=107)

(n=52)

65 (60,7)

25 (48,1)

46,0

37,0

(27,0 - 61,0)

(23,3 - 55,5)

53,0

55,0

(48,0 - 58,0)

(49,3 - 58,5)

Số bệnh nhân có suy thận** (n, %)

12/104 (11,5)

2/52 (3,8)

0,144

Số bệnh nhân có SGMD*** (n, %)

3 (2,8)

2 (3,8)

0,662

23,0

12,0

(16,0 – 29,0)

(9,0 – 22,8)

Giới tính (nam - n, %)
Tuổi (trung vị, tứ phân vị) (năm)

Cân nặng* (trung vị, tứ phân vị) (kg)

Số ngày nằm viện (ngày) (trung vị,
tứ phân vị)

p
0,130
0,085

0,459

0,000

* Tính trên số HSBA có ghi cân nặng BN: trước can thiệp 57, sau can thiệp 22
** Tính trên số HSBA có kết quả xét nghiệm creatinin huyết thanh trước dùng thuốc
*** 2 BN có kết quả HIV (+), 1 BN có bệnh bạch cầu, 2 BN dùng thuốc ƯCMD.
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Bên cạnh các đặc điểm về nhân khẩu học, mỗi nhóm bệnh nhân còn được
đặc trưng bởi các đặc điểm chung liên quan đến HSE, bao gồm các triệu chứng lâm
sàng tại thời điểm chẩn đoán và kết quả PCR ban đầu được thể hiện trong bảng 3.4.
Bảng 3.4. Đặc điểm chung liên quan đến HSE
Chỉ tiêu

Trước can thiệp

Sau can thiệp

(thông số, đơn vị tính)

(n=107)

(n=52)

p

Các triệu chứng lâm sàng nghi ngờ có HSE
Sốt (n, %)

63 (58,9)

43 (82,7)

0,003

Đau đầu (n, %)

83 (77,6)

32 (61,5)

0,034

Co giật (n, %)

31 (29,0)

22 (42,3)

0,094

Rối loạn ý thức (n, %)

84 (78,5)

38 (73,1)

0,447

Hôn mê (n, %)

23 (21,5)

22 (42,3)

0,006

Nôn/buồn nôn (n, %)

33 (30,8)

20 (38,5)

0,339

Cứng gáy (n, %)

43 (40,2)

20 (38,5)

0,835

Dấu Kernig (+) (n, %)

10 (9,3)

3 (5,8)

0,549

12,0

11,0

(10,0 - 15,0)

(8,8 - 12,5)

12/69 (17,4)

10/37 (27,0)

Điểm

hôn

mê

Glasgow*

(điểm) (trung vị, tứ phân vị)
Số bệnh nhân có PCR HSVADN** (+) (n, %)

0,049

0,244

* Tính trên số HSBA có ghi điểm Glasgow trước chẩn đoán của BN – trước can thiệp: 68,
sau can thiệp: 34
** Tính trên số HSBA của BN được làm PCR HSV-ADN.

Nhận xét: Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân trong 2 nhóm không có sự khác biệt
có YNTK về các triệu chứng như co giật, rối loạn ý thức, nôn/buồn nôn, cứng gáy
và dấu Kegnig (+). Nhóm bệnh nhân sau can thiệp có xu hướng hay gặp triệu chứng
sốt hơn (từ 58,9% lên 82,7%), hôn mê (từ 21,5% lên 42,3%), giá trị trung vị của
điểm hôn mê Glasgow giảm đi 1,0 điểm và ít xuất hiện triệu chứng đau đầu hơn (từ
77,6% xuống còn 61,5%), có YNTK.
- Số bệnh nhân có kết quả PCR HSV-ADN (+) ở nhóm trước (17,4%) và
sau can thiệp (27,0%) không thấy có khác biệt có YNTK.
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3.2.2. Tác động của can thiệp chính đến việc tuân thủ về chỉ định aciclovir truyền
tĩnh mạch
Khi bệnh nhân có dấu hiệu lâm sàng định hướng đến HSE, để đưa ra chẩn
đoán xác định, bác sĩ cần thực hiện các xét nghiệm như khuyến cáo trong HDĐT.
Số lượng bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm này được mô tả trong bảng 3.5:
Bảng 3.5. Đặc điểm thực hiện các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán HSE
Chỉ tiêu

Trước can thiệp

Sau can thiệp

(thông số, đơn vị tính)

(n=107)

(n=52)

Chẩn đoán hình ảnh (n, %)

95 (88,8)

46 (88,5)

0,952

EEG (n, %)

43 (40,2)

8 (15,4)

0,002

Chọc DNT (n, %)

103 (96,3)

50 (96,2)

1,000

PCR-ADN HSV (n, %)

69 (64,5)

37 (71,2)

0,403

p

Nhận xét: Các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, chọc DNT để phân tích và xét
nghiệm PCR HSV-ADN được thực hiện trên 60% số bệnh nhân và không có sự
khác biệt có YNTK giữa 2 giai đoạn. Sau can thiệp, tỷ lệ bệnh nhân được làm điện
não đồ giảm rõ rệt từ 40,2% xuống còn 15,4% (p = 0,002).
Tính phù hợp về chỉ định aciclovir IV cho bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
tổng hợp từ đánh giá của bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm và số ngày trì hoãn điều
trị bằng aciclovir IV được thống kê trong bảng 3.6.
Bảng 3.6. Đặc điểm tuân thủ chỉ định điều trị bằng aciclovir IV
Chỉ tiêu

Trước can

Sau can

(thông số, đơn vị tính)

thiệp (n=107)

thiệp (n=52)

46 (43,0)

28 (53,8)

13,0

7,0

(7,0 – 23,0)

(5,0 – 9,0)

Số bệnh nhân phù hợp với chỉ định điều
trị HSE bằng aciclovir IV (n, %)
Số ngày trì hoãn điều trị bằng
aciclovir IV (trung vị, tứ phân vị)
(ngày)

p

0.198

0,000

Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân phù hợp chỉ định với aciclovir IV trong điều trị HSE
tăng nhẹ sau khi có HDĐT chính thức của bệnh viện (từ 43,0% lên 53,8%) nhưng
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chưa đạt đến mức có YNTK (p > 0,05). Trung vị thời gian từ khi bệnh nhân bắt đầu
có dấu hiệu lâm sàng đến khi được dùng aciclovir IV giảm đi 6,0 ngày so với trước
can thiệp (p = 0,000).
3.2.3. Tác động của can thiệp chính đến việc tuân thủ về sử dụng aciclovir truyền
tĩnh mạch
Đặc điểm sử dụng của aciclovir IV cho bệnh nhân được mô tả ở bảng 3.7.
Bảng 3.7. Đặc điểm tuân thủ sử dụng aciclovir IV
Chỉ tiêu

Trước can

Sau can

(thông số, đơn vị tính)

thiệp (n=107)

thiệp (n=52)

57 (53,3)

22 (42,3)

0,195

104 (97,2)

52(100,0)

0,551

- Liều dùng* (n, %)

54/57 (94,7)

19/22 (86,4)

0,340

- Chế độ liều** (n, %)

89/104 (85,6)

42/52 (80,8)

0,440

- Đường dùng (n, %)

107 (100,0)

52 (100,0)

-***

- Dung môi pha (n, %)

107 (100,0)

52 (100,0)

-***

- Nồng độ sau pha (n, %)

105 (98,1)

52 (100,0)

1,000

- Tốc độ tiêm truyền (n, %)

105 (98,1)

49 (94,2)

0,331

Số bệnh nhân có ghi rõ cân nặng
trong bệnh án (n, %)
Số bệnh nhân được giám sát chức
năng thận (n, %)

p

Số bệnh nhân tuân thủ về

Số bệnh nhân tuân thủ về

* Tính trên số HSBA có ghi cân nặng của BN và có xét nghiệm giám sát chức năng thận
** Tính trên số HSBA của BN được giám sát chức năng thận
***Không tính được p do tỷ lệ của 2 nhóm giống nhau (100%).

Nhận xét: Khoảng 50% bệnh nhân có cân nặng ghi rõ trong HSBA và gần 100% số
bệnh nhân tuân thủ giám sát chức năng thận theo HDĐT của bệnh viện, không có
khác biệt có YNTK giữa 2 giai đoạn nghiên cứu.
- Đặc điểm sử dụng aciclovir IV cho bệnh nhân ở 2 nhóm không có sự biến
đổi rõ rệt (p > 0,05). Trong số các chỉ tiêu tuân thủ sử dụng, chỉ tiêu được tuân thủ
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tốt nhất là về đường dùng và dung môi pha truyền (100%); số lượng bệnh nhân tuân
thủ về chế độ liều của aciclovir IV là thấp nhất ở cả 2 giai đoạn (trước can thiệp
89/104, sau can thiệp là 42/52 bệnh nhân được đánh giá).
3.2.4. Tác động của can thiệp chính đến việc tuân thủ về giám sát điều trị với
aciclovir truyền tĩnh mạch
Đặc điểm tuân thủ giám điều trị với aciclovir IV của mỗi nhóm trong giai
đoạn trước và sau khi ban hành HDĐT của bệnh viện được trình bày trong bảng 3.8.
Bảng 3.8. Đặc điểm tuân thủ giám sát điều trị với aciclovir IV
Chỉ tiêu

Trước can

Sau can

(thông số, đơn vị tính)

thiệp (n=107)

thiệp (n=52)

63 (58,9)

35 (67,3)

0,305

28 (26,2)

25 (48,1)

0,006

20 (18,7)

24 (46,2)

10,0

5,5

(5,0 – 15,0)

(2,0 – 9,8)

5,5

1,0

(1,0 – 13,0)

(0,0-5,5)

Số bệnh nhân được giám sát bằng xét
nghiệm PCR (n, %)
Phù hợp kết thúc điều trị (n, %)
Trong đó, số bệnh nhân ngừng
thuốc do có PCR (-) (n, %)
Số ngày điều trị bằng aciclovir IV
(trung vị, tứ phân vị) (ngày)
Số ngày kéo dài dùng aciclovir IV
không hợp lý (-) (trung vị, tứ phân
vị) (ngày)

p

0,000

0,000

Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân được làm xét nghiệm PCR HSV-ADN giám sát điều trị
không có sự khác biệt có YNTK giữa 2 giai đoạn nghiên cứu (p > 0,05). Tỷ lệ tuân
thủ kết thúc điều trị của bệnh nhân từ 26,2% trước can thiệp tăng lên rõ rệt đến
48,1% sau can thiệp (p = 0,006). Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân ngừng thuốc theo
HDĐT (PCR âm tính) tăng lên (từ 18,7% lên đến 46,2%) có YNTK. Trung vị số
ngày sử dụng thuốc của bệnh nhân giảm đi từ 10,0 ngày trước can thiệp xuống còn
5,5 ngày sau can thiệp (p = 0,000). Trung vị số ngày kéo dài sử dụng aciclovir
không hợp lý cho bệnh nhân giảm 4,5 ngày sau can thiệp (p = 0,000).
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CHƯƠNG 4 – BÀN LUẬN
Trong các tháng cuối năm 2012 – đầu năm 2013, khoa Dược bệnh viện
nhận thấy có sự tăng mạnh lượng tiêu thụ của aciclovir IV so với các tháng cùng kỳ
năm 2011 – 2012 [3]. Aciclovir IV là một thuốc có giá thành cao và được sử dụng
với chỉ định chính là điều trị viêm não do virus Herpes simplex. Phác đồ aciclovir
IV dùng cho bệnh nhân nghi ngờ mắc HSE, mặt khác, là phác đồ liều cao với liệu
trình kéo dài. Vì vậy, nếu việc gia tăng lượng thuốc tiêu thụ bắt nguồn từ sự sử
dụng thuốc chưa tối ưu (dùng khi không cần thiết, dùng quá thời gian cần thiết...)
thì sẽ không đảm bảo được hiệu quả, an toàn và đặc biệt là lợi ích kinh tế cho bệnh
nhân và cộng đồng. Trước tình hình đó, HĐT&ĐT đã tiến hành khảo sát việc sử
dụng aciclovir IV tại bệnh viện và nhận thấy cần có những can thiệp nhằm đảm bảo
sự tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo về chỉ định và điều trị của aciclovir IV [3].
Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành nhằm đánh giá tác động của các can thiệp
này, là một phần của chương trình DUE về sử dụng aciclovir IV tại bệnh viện.
Với mỗi mục tiêu nghiên cứu, cần có thiết kế phù hợp để khảo sát các chỉ
tiêu nghiên cứu đã đề ra. Có một số phương pháp nghiên cứu thường được ứng
dụng trong đánh giá tác động của các can thiệp lên thực hành lâm sàng, trong đó các
nghiên cứu can thiệp. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng là nghiên cứu
cho bằng chứng có mức độ mạnh nhất do nhà nghiên cứu kiểm soát được việc tiến
hành các can thiệp và việc ngẫu nhiên hóa làm hạn chế sự khác biệt giữa nhóm can
thiệp và nhóm chứng. Tuy nhiên, thiết kế của một thử nghiệm lâm sàng có yêu cầu
khắt khe và có các hạn chế tiến hành trong một số trường hợp nhất định. Với bối
cảnh của nghiên cứu này, HSE là một bệnh lý đe dọa tính mạng, chỉ có 1 liệu pháp
điều trị đặc hiệu, tỷ lệ mắc phải thấp và HDĐT đã được phổ biến đến toàn bộ nhân
viên y tế có liên quan thì việc tiến hành một thử nghiệm lâm sàng là chưa thực sự
phù hợp. Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã thiết kế nghiên cứu quan
sát dựa trên phân tích trước-sau (mục tiêu 1 và 2) và phân tích chuỗi thời gian (mục
tiêu 1). Giống như các nghiên cứu đánh giá hiệu quả can thiệp khác [25], [53],
nghiên cứu đã sử dụng phân tích trước–sau không có nhóm đối chứng, dùng nhóm
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đối chứng trong lịch sử để đánh giá các khác biệt trong cả 2 mục tiêu. Phân tích này
đơn giản về thiết kế và thống kê, tuy nhiên cần phiên giải kết quả thận trọng do
phân tích trước-sau không đánh giá được diễn biến tác động của can thiệp [23].
Để khắc phục hạn chế này, chúng tôi đã áp dụng thêm phân tích chuỗi thời
gian với mô hình hồi quy từng phần, thay cho mô hình ARIMA hay các mô hình
phân tích khác do dữ liệu có số lượng quan sát nhỏ (tổng số tháng quan sát dưới 50,
số tháng trước can thiệp dưới 20). Phân tích chuỗi thời gian giúp chứng minh được
có sự thay đổi hay không của các biến số quan tâm so với trước can thiệp, xu hướng
của sự thay đổi đó là gì và thay đổi có bền vững với thời gian hay không. Phân tích
này giúp khắc phục nhược điểm của phân tích trước-sau, thường ước lượng quá
mức và không đầy đủ ảnh hưởng của các can thiệp [23].
Toàn bộ nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả hồi cứu.
Phương pháp có hạn chế là nhóm nghiên cứu gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm
một số dữ liệu cần thiết (HSBA không ghi rõ cân nặng bệnh nhân hay lý do ngừng
thuốc, một số HSBA chưa tiếp cận được do đặc điểm lưu trữ...). Các dữ liệu này,
nhóm nghiên cứu không thể khai thác được từ các nguồn khác (từ nhân viên y tế
trực tiếp chăm sóc hay từ bệnh nhân) như trong các nghiên cứu tiến cứu/cắt ngang.
Tuy nhiên, nghiên cứu hồi cứu phù hợp với những nghiên cứu có quần thể nhỏ (tần
suất mắc HSE và sử dụng thuốc thấp) do có thể hổi cứu CSDL và lấy đủ mẫu cho
đánh giá thống kê mà không cần mở rộng phạm vi, quy mô nghiên cứu.
Tương tự với nghiên cứu của Franky và cộng sự, chúng tôi sử dụng thông
số đặc trưng cho lượng thuốc tiêu thụ là số liều DDD/1000 giường-ngày hàng tháng
aciclovir IV ở các khoa phòng trong thời gian nghiên cứu [25]. Thông số này thích
hợp để theo dõi diễn biến tiêu thụ thuốc tại bệnh viện, giúp hiệu chỉnh các khác biệt
về quy mô điều trị giữa các khoa phòng [57]. Mục tiêu này là một phân tích định
lượng nhằm khảo sát thực trạng tiêu thụ thuốc tại bệnh viện (phát hiện vấn đề).
Kết quả của nghiên cứu đã so sánh được mức độ tiêu thụ aciclovir IV theo
thời gian và giữa các khoa phòng tại bệnh viện. Trong số 12 khoa phòng sử dụng
aciclovir IV trong thời gian nghiên cứu, khoa A là nơi có lượng tiêu thụ thuốc lớn
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nhất và là khoa duy nhất có những biến đổi gần như tương ứng với những biến đổi
tiêu thụ toàn viện, quan sát được cả trên biểu đồ và các chỉ số đặc trưng của mô
hình nghiên cứu. Các can thiệp bắt đầu được tiến hành (ở giai đoạn II) đã đem đến
ảnh hưởng rõ rệt lên mức độ và xu hướng tiêu thụ aciclovir ở toàn viện và khoa A.
Trước can thiệp, lượng aciclovir tiêu thụ ở khoa A và toàn viện đang có xu hướng
tăng thì chuyển sang giảm sau khi bắt đầu can thiệp. Các chỉ số thay đổi mức độ
nhỏ hơn 0 và tăng về trị số, cho thấy không có sự phục hồi xu hướng cũ của lượng
tiêu thụ thuốc trong các tháng có can thiệp. Từ tháng 01/2014, không quan sát thấy
biến đổi có YNTK so với trong can thiệp. Đây là giai đoạn HDĐT đã được ban
hành chính thức, mặc dù không có thêm can thiệp sau đó nhưng bản thân HDĐT đã
là một can thiệp lớn lên tình hình sử dụng thuốc. Nói cách khác, HDĐT tiếp tục duy
trì các tác động của can thiệp đến tình hình sử dụng; các số liệu đều chỉ ra sự ổn
định trong diễn biến tiêu thụ aciclovir IV ở giai đoạn II và III của toàn bệnh viện.
Với lượng tiêu thụ chiếm tỷ trọng lớn, khoa A đã trở thành trọng tâm của các can
thiệp và là nơi chịu tác động rõ rệt nhất từ các biện pháp can thiệp của HĐT&ĐT
lên tình hình tiêu thụ aciclovir IV.
Tuy nhiên, mục đích chính khi HĐT&ĐT tiến hành các can thiệp không
phải để giảm lượng tiêu thụ thuốc mà là hướng tới sử dụng thuốc hợp lý. Sự tăng
mạnh lượng tiêu thụ aciclovir IV trong giai đoạn cuối năm 2012 – đầu năm 2013
đưa ra giả thiết về việc chỉ định và sử dụng thuốc chưa được tối ưu; do đó,
HĐT&ĐT của bệnh viện đã tiến hành khảo sát và can thiệp lên tình hình sử dụng
thuốc của bệnh nhân. Kết quả từ khảo sát [3] và từ chính số liệu chọn mẫu trong
nghiên cứu này đều cho thấy tại bệnh viện, aciclovir IV được sử dụng với chỉ định
chủ yếu là điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ có HSE (chỉ định khác với HSE chỉ
chiếm 3 trên tổng số 189 HSBA của bệnh nhân được xác định có sử dụng aciclovir
IV). Vì lý do này, các biện pháp can thiệp của HĐT&ĐT cũng tập trung chủ yếu lên
chỉ định cho “bệnh nhân có nghi ngờ cao về mắc HSE”; HDĐT được đưa ra là
“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm não do virus Herpes Simplex” và “Hướng
dẫn sử dụng acyclovir trong viêm não do Herpes Simplex Virus” (phụ lục).
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Chúng tôi tiếp tục tiến hành mục tiêu thứ 2 là đánh giá tác động của việc
ban hành Hướng dẫn điều trị của bệnh viện lên sử dụng thuốc hợp lý cho bệnh nhân
có nghi ngờ viêm não gây ra bởi HSV – là nghiên cứu định tính nhằm xác định
nguyên nhân của vấn đề (sự gia tăng tiêu thụ). Khi xây dựng các chỉ tiêu đánh giá
tính hợp lý này (đặc điểm tuân thủ điều trị bằng aciclovir IV cho bệnh nhân), chúng
tôi đã bám sát các khuyến cáo trong HDĐT của bệnh viện và có thêm một số bổ
sung phù hợp để thuận tiện cho đánh giá.
Đánh giá được tiến hành trên việc so sánh các đặc điểm về tuân thủ của hai
nhóm bệnh nhân trước và sau điều trị. Hai nhóm bệnh nhân này không có sự khác
biệt về các đặc điểm nhân khẩu học. Đặc điểm lâm sàng giữa 2 nhóm bệnh nhân có
một số khác biệt nhưng không theo chiều hướng rõ rệt và kết quả PCR không có sự
khác biệt về tỷ lệ (+) với HSV. Điều này cũng có nghĩa là chưa có sự thay đổi về
mức độ trầm trọng của các biểu hiện lâm sàng hay tình hình dịch tễ HSE được ghi
nhận giữa 2 nhóm bệnh nhân.
Tỷ lệ làm xét nghiệm EEG giảm đi có YNTK, điều này có thể liên quan đến
các khuyến cáo về độ đặc hiệu thấp của xét nghiệm này trong chẩn đoán bệnh lý
HSE. Sau can thiệp, tỷ lệ bệnh nhân được chọc DNT là 96,2%, được thực hiện xét
nghiệm PCR là 71,2%, cao hơn so với tỷ lệ khảo sát trong nghiên cứu của Bell và
cộng sự (lần lượt là 81% và 57%) [15]. Tiêu chí chỉ định aciclovir IV cho bệnh
nhân không được quy định cụ thể trong HDĐT và đây cũng là vấn đề đang cần
được làm rõ trong nhiều nghiên cứu. Việc bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân aciclovir
IV còn phụ thuộc sự kết hợp các bằng chứng lâm sàng/cận lâm sàng, tình hình dịch
tễ và kinh nghiệm điều trị [52], [63]. Khi bệnh nhân có dấu hiệu hướng đến chẩn
đoán HSE, các bác sĩ được khuyến cáo chỉ định “kinh nghiệm” aciclovir IV ngay
lập tức và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh để khẳng định chẩn đoán [16].
Do đó, chúng tôi đã cung cấp các đặc điểm lâm sàng và kết quả xét nghiệm trong
HSBA nghiên cứu cho bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm và dựa trên cơ sở đánh giá
của bác sĩ để xem xét tính phù hợp chỉ định của thuốc. Số bệnh nhân phù hợp với
chỉ định từ 43,0% trước can thiệp tăng lên đến 53,8%, chưa đạt mức có YNTK
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nhưng cũng chỉ ra một sự cải thiện tuân thủ. Bên cạnh đó, tỷ lệ bệnh nhân trong
mẫu nghiên cứu xuất hiện các triệu chứng điển hình hướng đến viêm não khá cao
(sốt: 82,7%, đau đầu: 61,5%, rối loạn ý thức: 73,1% số bệnh nhân sau can thiệp)
khiến các bệnh nhân được điều trị theo kinh nghiệm và sẽ là hợp lý nếu bệnh nhân
được bắt đầu, giám sát và kết thúc điều trị thích hợp.
Theo kinh nghiệm điều trị của bác sĩ, nhiều bệnh nhân được chẩn đoán có
HSE khi bệnh đã diễn biến một thời gian dài, tức là đã chuyển từ giai đoạn nhiễm
virus cấp sang giai đoạn di chứng. Khi này, thuốc kháng virus không còn đảm bảo
hiệu quả, chiến lược điều trị cần chuyển sang điều trị các triệu chứng và khắc phục
di chứng cho bệnh nhân. Bác sĩ lưu ý điều trị có hiệu quả cao nhất trong vòng 5
ngày đầu tiên sau khởi phát. Kinh nghiệm điều trị này có mối liên hệ với các
khuyến cáo khởi đầu điều trị sớm cho bệnh nhân, không nên trì hoãn quá 2 - 4 ngày
sau khởi phát vì đây là yếu tố tiên lượng xấu [29], [30], [49]. Trong nghiên cứu này,
số ngày bệnh nhân trì hoãn việc điều trị kể từ khi khởi phát triệu chứng đã cải thiện
rõ rệt sau khi có HDĐT, trung vị 13,0 ngày giảm còn 7,0 ngày. Trong khi đó, ở
nghiên cứu của Benson và cộng sự, 7 bệnh nhân ở phòng cấp cứu có trung vị thời
gian trì hoãn điều trị là 1,5 giờ; với 17 bệnh nhân nội trú, giá trị đó là 16,0 giờ [16].
Nghiên cứu của Bell và cộng sự đã chia ra thành thời gian diễn biến của bệnh (trung
vị 2,5 ngày) và thời gian từ khi nhập viện đến khi được dùng aciclovir IV (trung vị
là 48 giờ) [15]. Như vậy, bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi có thời gian trì
hoãn dùng aciclovir ở mức rất cao và điều này ảnh hưởng đến tính phù hợp của chỉ
định. Trong quá trình khảo sát bệnh án, nhóm nghiên cứu nhận thấy có nhiều bệnh
nhân nhập viện sau nhiều ngày biểu hiện (có bệnh nhân có biểu hiện suy giảm trí
nhớ từ nửa năm(!) hay có ý thức kém hơn 1 tháng) hoặc được chuyển từ bệnh viện
tuyến dưới lên. Đây là một yếu tố làm trì hoãn thời gian điều trị của bệnh nhân, cần
được các bác sĩ lưu ý về để xem xét tính phù hợp của chỉ định. Việc cải thiện tuân
thủ về chỉ định aciclovir IV hợp lý và kịp thời sẽ cần được quan tâm trong các can
thiệp tiếp theo lên tình hình sử dụng aciclovir IV tại bệnh viện.
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Sau khi có chỉ định điều trị, khoảng 50% số bệnh nhân chưa được ghi lại
cân nặng trong HSBA khiến nghiên cứu không đánh giá được tính phù hợp về liều
cho những bệnh nhân này. Đánh giá chế độ liều, do vậy, phải sử dụng thông số thay
thế cho CrCl là GRF khiến việc đánh giá chưa bám sát được HDĐT chuẩn. Trong
số bệnh nhân đánh giá được, có 86,4% số bệnh nhân sau can thiệp được tuân thủ
đúng mức liều của aciclovir, cao hơn tỷ lệ trong nghiên cứu của Bell và cộng sự
(76%), các bệnh nhân còn lại đều chưa dùng đủ liều khuyến cáo [15]. Việc tuân thủ
chế độ liều sau can thiệp tuy chưa ở mức tối đa nhưng vẫn được duy trì với tỷ lệ cao
(trên 80%). Tỷ lệ tuân thủ cách dùng đều đạt 90% - 100%. Điều này góp phần
khẳng định vai trò của HDĐT trong việc duy trì tuân thủ sử dụng aciclovir IV.
Về giám sát tính an toàn trong điều trị, chúng tôi nhận thấy aciclovir là một
thuốc dung nạp tốt trên bệnh nhân [45], [61]. Các nghiên cứu và HDĐT chỉ lưu ý về
độc tính trên thận của thuốc [15], [22], [61]. Các ADR khác của aciclovir như viêm
gan, suy tủy... có thể theo dõi được bằng các xét nghiệm thường quy (xét nghiệm
enzym gan, công thức máu) nhưng đều hiếm gặp và sẽ thoái lui sau khi kết thúc
điều trị [13], [61]. Do đó, chúng tôi chỉ xem xét chỉ tiêu giám sát an toàn điều trị
thông qua giám sát chức năng thận để hiệu chỉnh liều hợp lý cho bệnh nhân và đã
được phân tích trong đánh giá tuân thủ sử dụng thuốc.
Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra những cải thiện tuân thủ rõ rệt mà HDĐT
đem lại đối với việc giám sát hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Việc kéo dài thời gian
sử dụng thuốc không cần thiết là một trong những nguyên nhân dẫn đễn việc gia
tăng lượng thuốc tiêu thụ. Khi này, điều trị bằng aciclovir IV không đưa đến lợi ích
mà còn làm tăng rủi ro và đặc biệt là tăng chi phí điều trị của bệnh nhân. Sau can
thiệp, số lượng bệnh nhân tuân thủ ngừng thuốc ngay khi có kết quả PCR (-) tăng
lên, khiến tỷ lệ bệnh nhân được ngừng thuốc hợp lý tăng gần 1,8 lần (từ 26,2% lên
48,1%, có YNTK). Số ngày sử dụng và số ngày kéo dài không hợp lý việc sử dụng
thuốc đã giảm rõ rệt so với trước can thiệp. Mặt khác, số ngày nằm viện của bệnh
nhân cũng giảm có YNTK. Mặc dù số ngày nằm viện còn phụ thuộc nhiều yếu tố
(tính chất bệnh lý, các bệnh mắc kèm…) nhưng sự giảm giá trị của chỉ tiêu này
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cũng có mối liên hệ với việc cải thiện tuân thủ; đồng thời có ý nghĩa trong giảm chi
phí điều trị cho bệnh nhân (viện phí và các chi phí liên quan). Như vậy, sự tuân thủ
kết thúc điều trị tuy chưa đạt trên 50% nhưng bước đầu đã có hiệu quả đối với việc
cải thiện cân bằng hiệu quả/kinh tế trong sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Các biện
pháp can thiệp tiếp theo cần nhấn mạnh lợi ích của giám sát kết quả điều trị cho các
cán bộ y tế nhằm tiếp tục cải thiện tính phù hợp trong sử dụng aciclovir IV cho
người bệnh.
Thử nghiệm lâm sàng của Backman và cộng sự tại 24 bệnh viện ở Anh
cũng có mục tiêu nghiên cứu tương tự là đánh giá tác động của các can thiệp lên
tình hình tuân thủ HDĐT bệnh HSE bằng aciclovir IV. Nghiên cứu can thiệp này so
sánh các chỉ tiêu về tuân thủ và hiệu quả kinh tế trên 2 nhóm bệnh nhân được ngẫu
nhiên hóa (nhóm 1: chỉ đưa ra HDĐT đơn thuần; nhóm 2: kết hợp HDĐT và các
can thiệp “bắt buộc” và “tùy chọn” ở mỗi bệnh viện) [14]. Nghiên cứu dù chưa công
bố kết quả nhưng cho thấy một HDĐT có thể chưa đem lại sự tuân thủ tối đa mà
cần có thêm các can thiệp phù hợp để cải thiện sự tuân thủ HDĐT đó. Như nghiên
cứu của chúng tôi đã phân tích, HDĐT được coi là can thiệp chính của HĐT&ĐT.
Kết quả thu được đã chứng minh các tác động tích cực mà hướng dẫn đem lại;
ngược lại vẫn có những khuyến cáo chưa được tuân thủ. Vì vậy, sau khi có HDĐT,
vẫn cần có các can thiệp cũng như đánh giá các tác động của chúng để chuẩn hóa
HDĐT, khiến cho hướng dẫn thực sự được đưa vào thực tiễn. Ngoài ra, kết quả
nghiên cứu của Bell và cộng sự đã cho thấy một số vấn đề trong chỉ định và điều trị
bằng aciclovir IV cho bệnh nhân. Nghiên cứu chỉ phân tích trên một lượng nhỏ số
ca (21 bệnh nhân), nhưng nếu kết quả có thể ngoại suy cho cả cộng đồng thì tại
Anh, khu vực đã có HDĐT cho bệnh nhân có nghi ngờ viêm não từ 15 năm nay,
việc tuân thủ điều trị cho bệnh nhân đang không được đảm bảo [15]. Đây cũng là
lúc cần có các can thiệp phù hợp nhằm nhấn mạnh lại các khuyến cáo của HDĐT,
cập nhật các bằng chứng mới và quan trọng nhất là duy trì sự hợp lý trong việc sử
dụng thuốc, không để cho mức độ tuân thủ giảm đi theo thời gian ban hành hướng
dẫn.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Từ kết quả của nghiên cứu “Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh
mạch trong điều trị viêm não do virus Herpes simplex tại một bệnh viện tuyến
trung ương” chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:
1. Tác động của các biện pháp can thiệp của Hội đồng thuốc và điều trị đến
tình hình tiêu thụ aciclovir truyền tĩnh mach tại bệnh viện
Trước can thiệp, lượng tiêu thụ thuốc tại bệnh viện đang có xu hướng tăng
cao (β1 = 0,085), sau khi các can thiệp của HĐT&ĐT được tiến hành, xu hướng tiêu
thụ aciclovir IV đã chuyển sang giảm mạnh có YNTK (α1 = -0,109, p = 0,003).
Khoa A có lượng tiêu thụ lớn nhất toàn viện (63%) và cũng chịu tác động tương tự
trên diễn biến tiêu thụ aciclovir IV, thậm chí ở mức độ cao hơn toàn bệnh viện (α1 =
-0,432, p = 0,014). Diễn biến tiêu thụ aciclovir IV trong các giai đoạn sau được duy
trì ổn định ở khoa A cũng như toàn bệnh viện.
2. Tác động của can thiệp chính của Hội đồng thuốc và điều trị đến việc tuân
thủ hướng dẫn điều trị bệnh viêm não do virus Herpes simplex bằng aciclovir
truyền tĩnh mạch tại bệnh viện
Việc ban hành HDĐT của bệnh viện đã có một số cải thiện rõ rệt lên tình
hình tuân thủ điều trị với aciclovir IV tại bệnh viện. Về tuân thủ thời gian chỉ định,
trung vị số ngày trì hoãn sử dụng aciclovir IVcủa bệnh nhân từ khi khởi phát triệu
chứng giảm đi 6,0 ngày so với trước can thiệp (p = 0,000). Tỷ lệ tuân thủ kết thúc
điều trị của bệnh nhân tăng từ 26,2% lên 48,1% sau can thiệp (p = 0,006); đa số
bệnh nhân tuân thủ được ngừng thuốc ngay khi có kết quả PCR (-). Nhóm bệnh
nhân sau can thiệp, có sự giảm rõ rệt số ngày sử dụng thuốc (trung vị từ 10,0 ngày
giảm còn 5,5 ngày) cũng như số ngày kéo dài sử dụng thuốc không hợp lý (trung vị
từ 5,5 ngày giảm còn 1,0 ngày), p = 0,000. Số ngày nằm viện của bệnh nhân giảm
từ 23,0 ngày xuống còn 12,0 ngày (trung vị) sau can thiệp (p = 0,000).
Sau can thiệp, nhận thấy có sự gia tăng mức độ phù hợp về chỉ định
aciclovir IV cho bệnh nhân có nghi ngờ mắc HSE (tăng từ 43,0% lên 53,8%) và tỷ
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lệ tuân thủ thực hiện xét nghiệm PCR HSV-ADN trong giám sát hiệu quả điều trị
cho bệnh nhân (từ 58,9% lên đến 67,3%) tuy chưa đạt mức có YNTK (p > 0,05).
Một số chỉ tiêu có tỷ lệ tuân thủ cao và không có sự khác biệt có YNTK
giữa 2 nhóm nghiên cứu. Trên 60% bệnh nhân tuân thủ thực hiện các xét nghiệm có
tính định hướng cao cho chẩn đoán HSE. Đa số bệnh nhân nghiên cứu tuân thủ sử
dụng aciclovir IV cả 2 giai đoạn; trong đó, 100% số bệnh nhân nghiên cứu tuân thủ
về đường dùng và dung môi pha truyền. Ngoài ra, việc tuân thủ chỉ định liều và chế
độ liều của aciclovir IV cho bệnh nhân chưa được cải thiện. Sau can thiệp, chỉ có
42,3% HSBA có ghi cân nặng của bệnh nhân, trong đó tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ liều
dùng giảm so với trước can thiệp (từ 94,7% giảm còn 86,4%, p > 0,05). Trên 97%
số bệnh nhân tuân thủ giám sát chức năng thận; trong số đó, tỷ lệ bệnh nhân có chế
độ liều phù hợp với chức năng thận từ 86,4% giảm còn 85,6% sau can thiệp, khác
biệt không có YNTK.
3. Kiến nghị:
- Tiếp tục thực hiện quy trình DUE, chuẩn hóa HDĐT và thực hiện các can thiệp lên
tình hình sử dụng aciclovir IV tại bệnh viện nhằm cải thiện sự tuân thủ chỉ định, chế
độ liều và giám sát hiệu quả điều trị. Cân nhắc các biện pháp giáo dục-truyền thông,
hướng dẫn nhân viên y tế áp dụng các khuyến cáo của HDĐT trong thực hành; sử
dụng các câu hỏi ngắn kiểm tra việc nắm vững HDĐT của nhân viên y tế; cung cấp
bảng quy đổi liều aciclovir IV cho bệnh nhân theo chức năng thận,...
- Các bệnh viện, cơ sở y tế nên thực hiện thường xuyên các nghiên cứu đánh giá sử
dụng thuốc, xây dựng chiến lược thực hiện chương trình DUE phù hợp với điều
kiện của cơ sở nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân; vận dụng linh hoạt
các phương pháp nghiên cứu vào đánh giá sử dụng thuốc trong điều trị.
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Phụ lục 1 – PHIẾU KHẢO SÁT SỬ DỤNG ACICLOVIR IV TẠI BỆNH VIỆN
I. THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Họ tên:………………..........…Mã BA:…....……Khoa:…......…Tuổi:……Giới: Nam/Nữ
Cân nặng:….........Ngày vào viện:………………………..Ngày ra viện: ...................................
Chẩn đoán: ......................................................................................................................................
Tiền sử bệnh: ...................................................................................................................................
Đánh giá chức năng thận ban đầu: Creatinin (trước khi dùng thuốc):............................................
II. THÔNG TIN CHỈ ĐỊNH THUỐC
1. Lý do chỉ định thuốc: □ Viêm não do HSV (HSE)
□ Nhiễm HSV ở BN suy giảm miễn dịch
□ Đợt khởi phát Herpes sinh dục nặng
□ Nhiễm Varicella Zoster: trên BN có/không suy giảm miễn dịch
□ Khác (ghi rõ):...............................................................................
2. Cơ sở chỉ định thuốc:
TT

Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm não

1

Triệu chứng lâm sàng (đánh dấu các tr/chứng được mô tả)
□ Sốt
□ Đau đầu
□ Co giật
□ Rối loạn ý thức
□ Hôn mê: điểm Glasgow = ……..
□ Nôn, buồn nôn
□ Khác:.............................................................................
……………………………………………………………
Hình ảnh học □ CT □ MRI (ảnh chụp – nếu có)
Ngày thực hiện (nếu có):…………………………………
Kết quả: ………………..……………………………………
………………………….……………………………………
………………………..….…………………………………..
Điện não đồ (ảnh chụp – nếu có)
□ Sóng chậm không đặc hiệu trong 5-7 ngày đầu
□ Sóng nhọn kịch phát hoặc phức hợp pha ưu thế ở vùng thái
dương
□ Phóng điện dạng động kinh bên từng đợt ở thuỳ thái dương
□ Khác:....................................................................................
…………………………………..……………………………

2

3

Có được thực hiện
không?
Tích  vào các tiêu
chuẩn được thực hiện

□

□

□

PCR-ADN dịch não tủy - Số lần (nếu có):...........................
Lý do (nếu không thực hiện):..................................................
□
Kết quả phân tích (xem bảng bên dưới)
5 Xác định kháng thể đặc hiệu HSV
Thời gian thực hiện:................................................................
□
Kết quả: □ IgM:
□ IgG:
6 Xét nghiệm khác
Phân lập vi khuẩn - Bệnh phẩm:………..…Kết quả:….....................................................
HIV:………………………………….…Khác:..................................................................
Kết quả phân tích dịch não tủy (đánh dấu có phù hợp với chẩn đoán hay không ở bảng trên)
4

Ngày lấy

Áp lực Bạch cầu Glucose

Protein

III. THÔNG TIN SỬ DỤNG THUỐC VÀ NGỪNG THUỐC
Thể
Liều
Số
Đường
Dung
Tên thuốc
tích
1 lần lần/ngày dùng môi pha
pha

PCR -DNA (ngày trả)

Tốc độ
truyền

Ngày bắt
đầu/kết thúc

Các thuốc sử dụng đồng thời (ví dụ: aminoglycosid, vancomycin, colistin, furosemid,
NSAIDs…):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
IV. GIÁM SÁT SỬ DỤNG THUỐC
- ADR: □ Viêm gan □ Suy tủy □ Sốc phản vệ
□ Khác (nếu có): ..........................................
Mô tả chi tiết: ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- Giám sát chức năng thận:
□ Có
□ Không
Creatinin sau 3-5
ngày
Creatinin kết thúc
(Nếu có: ghi ngày và Creatinin máu XN được và các ô)

Phụ lục 2 - PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHỈ ĐỊNH ACICLOVIR IV TẠI BỆNH VIỆN
Mã
BN
Đặc
điểm
BN
Triệu
chứng
Hình
ảnh
học
(CT/
MRI)
Điện
não đồ

Thông tin
Ngày vào viện
Cân nặng
Tuổi, giới
Creatinin máu
Tiền sử
Ngày bắt đầu dùng thuốc
(Triệu chứng và số ngày khởi phát triệu chứng trước nhập viện)
(Ngày)

(kết quả)

(Ngày)

(kết quả)

Đánh giá

X

Ngày
(ngày)
Bạch
(kết quả)
cầu
Glucose (kết quả)
Protein (kết quả)
(kết quả)
PCR-DNA
(ngày)
IgM
(kết quả)
Anti
HSV
IgG
(kết quả)
(Ngày)
XN khác: (Tên XN, kết quả)
Kết
Chẩn đoán hướng đến viêm não do HSV
luận
Chẩn đoán không hướng đến viêm não do HSV
chỉ
định
Đánh giá : ........................................................................................................................
Chọc
dịch
não
tủy

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Phụ lục 3 - PHÂN BỐ THEO TỶ LỆ % TỔNG SỐ GRAM ACICLOVIR IV CẤP
PHÁT CHO TỪNG KHOA NỘI TRÚ TRONG BỆNH VIỆN TỪ THÁNG 01/2012
ĐẾN THÁNG 12/2014

Biểu đồ biểu diễn phân bố theo tỷ lệ % tổng số gram aciclovir IV cấp phát cho từng
khoa nội trú trong bệnh viện từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2014

BỆNH VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hội đồng Thuốc & Điều trị

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Số: 25/HĐT&ĐT-BV_
V/v: Ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều
trị viêm não do HSV, hướng dẫn sử dụng
Acyclovir trong viêm não do HSV

Kính gửi: Các Viện, Trung tâm, Khoa, Phòng - Bệnh viện _
Acyclovir truyền tĩnh mạch là thuốc đặc hiệu trong điều trị viêm não do virus Herpes
simplex (HSV). Ngày 13 tháng 8 năm 2013 Đơn vị Thông tin thuốc phối hợp với các khoa
phòng trong bệnh viện: Truyền nhiễm, Thần kinh, Vi sinh, Hồi sức tích cực, KHTH... tổ chức
buổi hội thảo về “Acyclovir trong viêm não do Herpes Simplex Virus” cho các cán bộ công
chức trong toàn bệnh viện _.
Sau thời gian làm việc phối hợp tích cực giữa các khoa phòng nêu trên, khoa Truyền
nhiễm và Đơn vị Thông tin thuốc là đầu mối chính biên soạn hướng dẫn về chẩn đoán và
điều trị viêm não do HSV, hướng dẫn sử dụng Acyclovir truyền tĩnh mạch.
Để đảm bảo việc sử dụng Acyclovir truyền tĩnh mạch hợp lí, an toàn, hiệu quả, Giám
đốc bệnh viện yêu cầu:
 Các Viện, Trung tâm, Khoa, Phòng tuân thủ đúng hướng dẫn “Chẩn đoán và điều trị viêm
não do HSV” và “ Hướng dẫn sử dụng Acyclovir trong viêm não do HSV” (gửi kèm
theo)
 Khoa Vi sinh có trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm PCR HSV - DNA để làm căn
cứ chẩn đoán và theo dõi điều trị khi có yêu cầu của bác sĩ.
 Khoa Dược có nhiệm vụ theo dõi và tiếp tục đánh giá sử dụng Acyclovir truyền tĩnh
mạch trong bệnh viện khi phát hiện có sử dụng thuốc bất thường.
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
CHỦ TỊCH HĐ THUỐC & ĐIỀU TRỊ

(ký)
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT

BỆNH VIỆN
Hội đồng thuốc & Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM NÃO DO
VIRUS HERPES SIMPLEX
I - ĐẠI CƯƠNG.
- Viêm não do virus Herpes là bệnh nhiễm trùng thần kinh cấp tính, xuất hiện tản phát không
mang tính chất mùa.
- Virus herpes xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương, gây hoại tử nhu mô não kèm xuất
huyết. Bệnh thường khởi phát cấp tính. diễn biến nặng và bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao.
Tuy nhiên, nếu bệnh được chẩn đoán sớm, điều trị đặc hiệu bằng Acyclovir tĩnh mạch và
chăm sóc tích cực, bệnh nhân có tiên lượng tốt.
- Căn nguyên gây bệnh: Herpes simplex virus (HSV) là virus thuộc họ Herpeviridae; viêm
não do Herpes có thể xuất hiện trong nhiễm virus tiên phát hoặc do virus tồn tại tiềm tàng
trong cơ thể tái hoạt và xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương gây nên.
II - CHẨN ĐOÁN.
2.1. Triệu chứng lâm sàng.
- Khởi phát đột ngột
- Sốt, đau đầu; dấu thần kinh khu trú gợi ý tổn thương thùy thái dương và thùy trán não như
thay đổi cảm nhận mùi hoặc mất cảm giác mùi, thay đổi tính cách, mất trí nhớ; các biểu hiện
tổn thương não khác như co giật, hôn mê, v.v…
- Viêm não có thể đi kèm với viêm màng não, và bệnh nhân có các biểu hiện cứng gáy, dấu
Kernig dương tính.
2.2. Cận lâm sàng.
- Công thức máu: không có biến đổi đặc hiệu
- Dịch não tủy: Protein tăng nhẹ <1g/l; bạch cầu tăng (10-200 tế bào/mm3, hiếm khi
>500/mm3), đa số lymphocyte. Trong giai đoạn sớm, bạch cầu trung tính có thể chiếm ưu
thế. Có thể gặp hồng cầu trong DNT do tình trạng xuất huyết hoại tử nhu mô não. DNT có
thể bình thường trong một số trường hợp.
- Chẩn đoán hình ảnh: Tổn thương não có thể phát hiện sau khởi phát triệu chứng 2-4
ngày; chụp cộng hưởng từ (MRI) nhạy hơn chụp cắt lớp vi tính trong việc phát hiện sớm
những tổn thương trên não do HSV và cần được chỉ định trong giai đoạn đầu của bệnh. Tổn
thương gợi ý viêm não Herpes bao gồm giảm tín hiệu thì T1 và tăng tín hiệu thì T2 ở chất
xám thuỳ thái dương trong và thuỳ trán, có thể có xuất huyết kèm theo; tổn thương thường
không đối xứng, có thể lan đến thuỳ đảo và góc hồi hải mã. MRI bình thường trong khoảng
10% BN HSV-PCR (+).

A
B
C
MRI sọ não: giảm tín hiệu trên thì T1(A) và tăng tín hiệu trên T2(B) xung FLAIR (C) ở thùy
thái dương và dưới thùy trán bên trái
- Điện não đồ (EEG): có hoạt động sóng chậm không đặc hiệu trong 5-7 ngày đầu của bệnh,
tiếp theo là sóng nhọn kịch phát hoặc phức hợp pha ưu thế ở vùng thái dương; có thể gặp
biểu hiện phóng điện dạng động kinh bên từng đợt ở thuỳ thái dương, thường ở ngày thứ 214 của bệnh.
2.3. Chẩn đoán phân biệt:
- Viêm não do HSV cần được chẩn đoán phân biệt với viêm màng não mủ, viêm não – màng
não do các căn nguyên virus khác.
- Viêm màng não mủ: Viêm màng não mủ (VMNM) cũng diễn biến cấp tính, có sốt, và có
thể đ*i kèm với rối loạn ý thức, tương tự như viêm não Herpes. DNT trong VMNM có tăng
protein (thường >1g/L), đường giảm, tế bào tăng cao (vài trăm đến hàng chục nghìn tế
bào/mm3), chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính. Soi và cấy DNT cho phép xác định vi
khuẩn gây bệnh.
- Viêm não do các virus khác (viêm não Nhật Bản, các loại Enterovirus, v.v..) có thể có diễn
biến tương tự như viêm não Herpes; biến loạn DNT không khác biệt so với viêm não Herpes.
Tổn thương não lan tỏa trên phim cộng hưởng từ thường gặp trong các viêm não do các virus
khác, trong khi tổn thương trong viêm não do Herpes có ưu thế ở thùy trán và thùy thái
dương. Xét nghiệm PCR đặc hiệu cho các virus viêm não Nhật Bản, Enterovirus có giá trị
chẩn đoán các căn nguyên này.
2.4. Chẩn đoán xác định:
- Cần nghĩ tới viêm não do Herpes simplex ở bất cứ bệnh nhân viêm não cấp tính nào, nhất là
trong những trường hợp bệnh lẻ tẻ không mang tính chất mùa, có các biểu hiện gợi ý tổn
thương thùy thái dương hoặc thùy trán não ở một bên.
- Chẩn đoán xác định viêm não Herpes: PCR ADN HSV dịch não tủy. Xét nghiệm có độ
nhạy và độ đặc hiệu cao. PCR Herpes có thể âm tính giả khi xét nghiệm trong vòng 1-3 ngày
sau khởi bệnh.
III - ĐIỀU TRỊ
- Điều trị viêm não Herpes bao gồm điều trị đặc hiệu bằng Acyclovir tĩnh mạch và điều trị hỗ
trợ. Các yếu tố tiên lượng tốt bao gồm điều trị đặc hiệu Acyclovir sớm, bệnh nhân trẻ tuổi,
tình trạng tinh thần theo thang điểm Glasgow lúc bắt đầu điều trị không quá thấp. Một số
bệnh nhân vẫn có di chứng về thần kinh sau điều trị, nhất là người >50 tuổi.

3.1. Điều trị thuốc kháng virus:
- Cần chỉ định sớm thuốc kháng virus Acyclovir ngay khi nghi ngờ viêm não Herpes.
 Liều dùng:
o Acyclovir 10mg/kg truyền tĩnh mạch 8 giờ một lần.
o Nồng độ dung dịch Acyclovir sau khi pha phải ≤ 7mg/ml (tối thiểu 50ml dung môi
cho 250mg thuốc hoặc 100ml cho 500mg) và truyền trong thời gian trên 1 giờ để
hạn chế ảnh hưởng đến thận.
o Bù đủ nước trước và sau khi truyền Acyclovir (dịch vào 2-3 lít/ngày), thay đổi vị
trí truyền để tránh viêm mạch.
o Thận trọng khi dùng phối hợp với các thuốc gây độc cho thận và giảm liều khi
bệnh nhân có suy thận.
 Thời gian điều trị:
o Điều trị Acyclovir tĩnh mạch trong 10-14 ngày đối với bệnh nhân viêm não Herpes
không suy giảm miễn dịch.
o Trong những trường hợp viêm não Herpes nặng hoặc bệnh nhân suy giảm miễn
dịch, thời gian điều trị Acyclovir có thể kéo dài đến 21 ngày.
o Xét nghiệm lại PCR Herpes DNT sau thời điểm này và dừng Acyclovir khi không
còn phát hiện được ADN của virus trong dịch não tủy.
o Trong trường hợp PCR còn dương tính, tiếp tục điều trị Acyclovir và xét nghiệm
lại PCR sau 1 tuần; dừng điều trị khi xét nghiệm âm tính.
o Không khuyến cáo Acyclovir uống do khả năng hấp thu qua niêm mạc ruột thấp và
nồng độ trong máu/dịch não tủy không bảo đảm.
o Trong trường hợp bệnh nhân được bắt đầu điều trị Acyclovir tĩnh mạch do nghi
ngờ viêm não Herpes nhưng sau đó chẩn đoán được loại trừ (xác định một bệnh lý
khác, hoặc không có tổn thương đặc trưng trên phim MRI sọ não và PCR Herpes
dịch não tủy âm tính), ngừng điều trị Acyclovir.
3.2. Điều trị hỗ trợ:
- Bệnh nhân viêm não do herpes trong giai đoạn đầu cần được điều trị và chăm sóc tại khoa
điều trị tích cực; các chức năng sống như hô hấp, tuần hoàn cần được theo dõi chặt chẽ và
can thiệp khi cần thiết. Các điều trị hỗ trợ bao gồm:
o Hạ nhiệt bằng paracetamol uống hoặc truyền tĩnh mạch
o Điều trị tăng áp lực nội sọ
o Điều chỉnh rối loạn nước và điện giải
o Điều trị chống co giật nếu xảy ra.
o Điều trị corticoid đồng thời với Acyclovir được thấy là có hiệu quả trong viêm não do
HSV do có tác dụng làm giảm phù não và giảm phản ứng viêm trong nhu mô não.
o Kháng sinh chống bội nhiễm nếu có chỉ định.
IV - PHÒNG BỆNH.
- Hiện chưa có biện pháp có hiệu quả để dự phòng viêm não do Herpes simplex.
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BỆNH VIỆN
Hội đồng thuốc & Điều trị

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ACYCLOVIR TRONG VIÊM NÃO DO
HERPES SIMPLEX VIRUS
(Dành cho người lớn/Tài liệu lưu hành nội bộ)
I – Chỉ định
Acyclovir truyền tĩnh mạch được chỉ định trong các trường hợp:
1. Điều trị đặc hiệu viêm não do HSV khi có xét nghiệm sau PCR HSV-DNA trong dịch não
tủy dương tính
Chú ý: PCR HSV-DNA có thể âm tính giả khi xét nghiệm trong 1-3 ngày sau khởi phát
bệnh
2. Điều trị kinh nghiệm viêm não do HSV khi chưa có kết quả xét nghiệm đặc hiệu. Ngừng
chỉ định Acyclovir khi loại trừ chẩn đoán viêm não do HSV (Xét nghiệm PCR HSV-DNA
dịch não tủy âm tính)
II – Liều dùng/ Thời gian dùng
1. Liều dùng
 Bệnh nhân có chức năng thận bình thường
10mg/kg cân nặng mỗi 8 giờ.
Chú ý: Bác sĩ tính liều dựa trên cân nặng thực tế của bệnh nhân, ghi rõ cân nặng trong
bệnh án
 Bệnh nhân suy thận
Bảng 1 – Liều dùng cho bệnh nhân suy thận
Thanh thải creatinin - CrCl (ml/phút)
Liều dùng
> 50ml/phút

10mg/kg cân nặng mỗi 8 giờ

25 - 50 ml/phút

10mg/kg cân nặng mỗi 12h

10 - 25ml/phút

10mg/kg cân nặng mỗi 24h

0 - 10 ml/phút

5mg/kg cân nặng mỗi 24h

CrCl tính theo công thức Cockcroft-Gault
[(140 - tuổi)*cân nặng ]/[72* creatinin máu (mg/dL)]*0.85 (với nữ giới)

2. Thời gian chỉ định Acyclovir truyền tĩnh mạch
 Bệnh nhân không suy giảm miễn dịch: 10 - 14 ngày
 Bệnh nhân suy giảm miễn dịch: 21 ngày
Làm lại xét nghiệm PCR HSV-DNA dịch não tủy sau 10 - 14 ngày với bệnh nhân không
suy giảm miễn dịch hoặc 21 ngày với bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Nếu PCR HSV-DNA dịch não tủy dương tính: tiếp tục điều trị và làm lại xét nghiệm
sau 1 tuần
- Nếu PCR HSV-DNA dịch não tủy âm tính; ngừng Acyclovir.
III – Cách pha truyền/ Tốc độ truyền
Dung môi pha truyền: Glucose 5%, Natri clorid 0,9%, Natri clorid 0,45%
Bảng 2 – Cách pha truyền/Tốc độ truyền
-

Bước 1.
Dùng nước cất pha tiêm hoặc dung môi
pha truyền để hòa tan bột.
Bước 2.
Thêm dung môi pha truyền để pha loãng
lọ thuốc sau khi hòa tan ở bước 1
Bước 3.
Tốc độ truyền

Acyclovir 250mg

Acyclovir 500mg

10 ml

20 ml

100 ml

250 ml

30 giọt/phút

80 giọt/phút

Chú ý:
1. Truyền Acyclovir chậm trong thời gian ít nhất 60 phút để tinh thể Acyclovir không lắng
đọng tại ống thận gây hoại tử ống thận.
2. Nồng độ tối đa của Acyclovir sau khi pha không vượt quá 5mg/ml.
3. Không được tiêm dưới da hoặc tiêm bắp.
4. Không truyền Acyclovir cùng các thuốc Dobutamine, dopamine, morphine, pethidinde và
piperacillin-tazobactam do tương kị.
IV – Chống chỉ định
Mẫn cảm với Acyclovir hoặc Valacyclovir
V – Giám sát điều trị
1. Bù đủ dịch cho bệnh nhân trước, trong, sau khi truyền thuốc tránh độc tính trên thận.
2. Theo dõi chức năng thận ở bệnh nhân có suy thận hoặc bệnh nhân có dùng đồng thời các
thuốc độc tính trên thận như: Aminoglycosid, vancomycin, colistin, furosemid, NSAIDs...
3. Theo dõi một số tác dụng phụ hiếm gặp (nếu có): viêm gan, suy tủy, sốc phản vệ.
VI – Bảo quản
 Có thể bảo quản dung dịch Acyclovir sau khi pha loãng như hướng dẫn Bảng 2 – Cách
pha truyền/Tốc độ truyền ở nhiệt độ phòng trong 12h với dung môi pha truyền Natri
clorid 0,9% và 6h với dung môi pha truyền Glucose 5%.
 Không bảo quản dung dịch sau khi pha trong tủ lạnh để tránh hiện tượng kết tủa.
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DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU TẠI BỆNH VIỆN

TT

Họ và tên

Tuổi Ngày vào viện

Ngày ra viện

Mã lưu trữ

1

Phạm Văn S

36

30/09/2012

16/10/2012

G04/241

2

Nguyễn Văn T

16

10/09/2012

24/10/2012

G04/247

3

Khuất Thị N

62

15/10/2012

31/10/2012

G05/2

4

Đoàn Duy M

32

16/10/2012

20/11/2012

G04/268

5

Đỗ Thị Y

51

30/10/2012

22/11/2012

G05/16

6

Nguyễn Thị H

61

09/11/2012

26/11/2012

G04/277

7

Bùi Thị C

68

08/11/2012

30/11/2012

G04/288

8

Vũ Xuân K

67

04/11/2012

03/12/2012

A17/29

9

Nguyễn Thị T

54

26/11/2012

07/12/2012

G04/280

10

Đỗ Quang T

55

19/11/2012

11/12/2012

G04/284

11

Lò Văn L

49

18/12/2012

22/12/2012

A85/1

12

Bùi Thế H

35

13/12/2012

14/01/2013

G05/4

13

Lê Thị T

72

06/12/2012

18/01/2013

G05/1

14

Đỗ Văn N

46

08/01/2013

22/01/2013

G04/13

15

Nguyễn Thị B

75

30/12/2012

22/01/2013

G00/3

16

Đào Quốc T

47

31/12/2012

24/01/2013

G05/15

17

Nguyễn Đình H

68

23/01/2013

01/02/2013

G04/9

18

Bùi Thị L

55

13/01/2013

05/02/2013

G04/12

19

Nguyễn Công H

19

15/01/2013

05/02/2013

G04/14

20

Trần Đức A

19

20/01/2013

05/02/2013

G05/17

21

Bùi Văn T

45

09/01/2013

05/02/2013

G06/15

22

Dương Anh N

65

12/01/2013

06/02/2013

G04/58

23

Nguyễn Thị Ngọc M

16

09/01/2013

06/02/2013

G05/29

24

Nguyễn Siêu N

59

23/01/2013

07/02/2013

G05/13

25

Phạm Ánh H

66

31/01/2013

07/02/2013

C70/4

26

Nguyễn Thị H

61

24/01/2013

08/02/2013

G05/14

27

Nguyễn Văn T

73

18/01/2013

08/02/2013

G05/5

28

Văn Ánh T

33

28/01/2013

08/02/2013

G05/16

29

Phạm Văn L

19

25/01/2013

18/02/2013

G04/4

30

Bùi Văn T

50

10/01/2013

19/02/2013

G01/1

31

Vi Văn T

40

12/02/2013

22/02/2013

G04/57

32

Nguyễn Thị K

73

28/01/2013

22/02/2013

G05/41

33

Nguyễn Thị H

59

29/01/2013

26/02/2013

G05/33

34

Lương Thị L

67

04/02/2013

28/02/2013

G05/8

35

Trần Thị T

30

03/02/2013

05/03/2013

G04/11

36

Lê Viết H

57

01/02/2013

05/03/2013

G05/2

37

Đoàn Thị A

37

13/02/2013

05/03/2013

G03/2

38

Nguyễn Thị D

18

21/02/2013

06/03/2013

G04/10

39

Nguyễn Thị M

74

09/02/2013

06/03/2013

G05/32

40

Bùi Văn H

34

13/02/2013

06/03/2013

B20/1

41

Vũ Văn T

59

13/02/2013

08/03/2013

G05/7

42

Hà Phi H

54

21/02/2013

08/03/2013

G82/3

43

Phạm Văn D

50

20/02/2013

12/03/2013

G04/56

44

Ngô Thanh S

75

22/02/2013

13/03/2013

G05/6

45

Nguyễn Văn T

73

04/03/2013

18/03/2013

G04/17

46

Trần Bá Đ

65

21/02/2013

19/03/2013

G04/59

47

Trần Thị T

40

21/02/2013

21/03/2013

G05/3

48

Phạm Xuân A

36

28/02/2013

25/03/2013

B00/1

49

Lê Văn P

36

05/03/2013

28/03/2013

G00/8

50

Vũ Thị N

74

21/03/2013

30/03/2013

G04/15

51

Trần Văn K

38

07/03/2013

02/04/2013

G04/16

52

Hoàng Văn T

54

22/03/2013

03/04/2013

G01/4

53

Đàm Thuận T

26

09/03/2013

04/04/2013

G00/7

54

Cao Xuân L

17

21/03/2013

05/04/2013

G00/10

55

Đậu Hồng P

79

13/03/2013

09/04/2013

G05/18

56

Trần Văn D

72

17/03/2013

10/04/2013

G02/4

57

Nguyễn Thị G

66

07/03/2013

12/04/2013

G05/26

58

Vũ Thị Thu T

22

01/04/2013

12/04/2013

A17/3

59

Đoàn Đình T

66

21/03/2013

16/04/2013

G05/39

60

Nguyễn Văn L

21

05/04/2013

16/04/2013

G05/1

61

Nguyễn Hải T

38

28/03/2013

17/04/2013

G00/1

62

Trần Thanh A

45

25/03/2013

22/04/2013

G04/85

63

Nguyễn Thị Thu H

32

18/03/2013

22/04/2013

G05/35

64

Vũ Thị P

63

19/03/2013

22/04/2013

G05/36

65

Trần Thu H

26

18/03/2013

23/04/2013

A86/1

66

Ngô Văn N

42

25/03/2013

25/04/2013

G05/37

67

Nguyễn Thị Hồng H

46

10/04/2013

26/04/2013

G05/2

68

Trương Thị N

61

27/02/2013

29/04/2013

G04/107

69

Vũ Văn D

53

15/04/2013

07/05/2013

G04/1

70

Nguyễn Mạnh H

15

27/04/2013

09/05/2013

B26/29

71

Đỗ Thị Q

19

24/04/2013

14/05/2013

G05/48

72

Nguyễn Viết Q

50

27/04/2013

17/05/2013

G04/64

73

Nguyễn Lĩnh S

23

10/05/2013

17/05/2013

A85/1

74

Phan Văn H

38

04/05/2013

21/05/2013

G04/122

75

Phạm Thị C

66

07/05/2013

22/05/2013

G04/126

76

Hoàng Thị M

25

28/05/2013

05/06/2013

A41/203

77

Trần Thị Thùy G

25

02/06/2013

26/06/2013

G00/118

78

Nguyễn Phụ P

57

14/06/2013

05/07/2013

G04/156

79

Hà Duy Đ

18

16/06/2013

09/07/2013

A17/4

80

Phạm Ngọc B

60

01/07/2013

15/07/2013

G04/159

81

Lê Văn P

57

18/06/2013

16/07/2013

A41/323

82

Nguyễn Anh D

19

27/05/2013

19/07/2013

G04/180

83

Lê Văn C

23

21/06/2013

19/07/2013

G04/205

84

Hà Thị N

27

10/06/2013

24/07/2013

J15/30

85

Doãn Thế T

76

25/06/2013

26/07/2013

G05/70

86

Nguyễn Lê H

21

29/06/2013

26/07/2013

G05/84

87

Lê Văn K

31

12/07/2013

29/07/2013

G04/243

88

Nguyễn Đình N

46

18/06/2013

02/08/2013

G05/74

89

Sùng Thị M

23

22/07/2013

02/08/2013

G61/18

90

Bùi Duy Q

61

17/07/2013

12/08/2013

G00/160

91

Nguyễn Thị H

51

30/08/2013

02/09/2013

G04/4

92

Phan Văn T

67

05/10/2013

18/10/2013

G05/3

93

Hoàng Thị H

30

21/09/2013

23/10/2013

G05/59

94

Phạm Văn N

41

27/09/2013

24/10/2013

A89/1

95

Vũ Thị H

21

08/11/2013

12/11/2013

A87/3

96

Hoàng Thị N

18

16/10/2013

15/11/2013

G05/103

97

Thái Bá S

50

09/10/2013

15/11/2013

K74/1375

98

Dương Văn B

27

08/11/2013

19/11/2013

G05/56

99

Trần Thị H

58

04/11/2013

26/11/2013

G00/2

100 Đào Văn N

47

08/11/2013

27/11/2013

B00/2

101 Bùi Văn T

33

12/11/2013

29/11/2013

G06/103

102 Hoàng Văn H

50

12/11/2013

02/12/2013

K70/29

103 Vũ Hồng H

33

25/11/2013

03/12/2013

C04/1

104 Lê Xuân T

45

21/11/2013

05/12/2013

K74/231

105 Trương Thị Diệu P

23

08/12/2013

17/12/2013

A86/2

106 Nguyễn Lan P

20

25/12/2013

31/12/2013

G93/1

107 Vũ Thị N

23

01/01/2014

13/01/2014

G05/2

108 Nguyễn Hữu H

59

09/01/2014

17/01/2014

A87/5

109 Vũ Thị B

56

21/01/2014

24/01/2014

G05/2

110 Hồ Thị Thu N

19

14/12/2013

24/01/2014

I61/434

111 Nguyễn Văn T

56

21/01/2014

28/01/2014

G04/30

112 Vũ Như Q

23

09/01/2014

02/02/2014

R56/1

113 Chu Văn S

65

14/01/2014

08/02/2014

B00/2

114 Phạm Thị H

25

21/01/2014

12/02/2014

B00/4

115 Phạm Văn H

57

17/01/2014

14/02/2014

A87/1

116 Nguyễn Thị O

23

10/02/2014

19/02/2014

A89/1

117 Bùi Thị T

85

02/02/2014

20/02/2014

A87/6

118 Phạm Thị P

22

01/03/2014

14/03/2014

G00/18

119 Lương Thị N

49

14/02/2014

16/03/2014

B00/1

120 Nguyễn Thị D

43

16/02/2014

17/03/2014

B00/8

121 Nghiêm Văn D

39

25/02/2014

17/03/2014

G00/13

122 Bùi Thị O

37

05/03/2014

19/03/2014

A41/50

123 Lê Văn Đ

36

15/03/2014

21/03/2014

B34/3

124 Nguyễn Văn Đ

23

04/03/2014

25/03/2014

G00/15

125 Dương Thị H

45

19/03/2014

29/03/2014

A17/16

126 Nguyễn Văn C

54

25/02/2014

07/04/2014

G04/53

127 Trần Ngọc S

48

02/04/2014

07/04/2014

G03/31

128 Tạ Văn H

57

08/03/2014

08/04/2014

B00/5

129 Nguyễn Văn T

58

30/03/2014

10/04/2014

B00/7

130 Lưu Bá V

51

12/04/2014

17/04/2014

G04/1

131 Đặng Văn T

64

20/04/2014

28/04/2014

A87/9

132 Lê Thị P

19

21/04/2014

30/04/2014

G01/32

133 Vũ Thị C

32

22/04/2014

03/05/2014

G04/1

134 Nguyễn Văn P

60

25/04/2014

13/05/2014

A85/1

135 Đỗ Thị Đ

67

10/05/2014

13/05/2014

C34/1

136 Nguyễn Thị H

58

08/05/2014

16/05/2014

G05/15

137 Nguyễn Tường T

29

10/05/2014

18/05/2014

A87/4

138 Võ Văn N

31

11/05/2014

19/05/2014

A86/1

139 Nguyễn Khắc N

20

20/05/2014

22/05/2014

G00/25

140 Phạm Thành T

21

13/05/2014

22/05/2014

G03/21

141 Vũ Văn T

36

18/05/2014

29/05/2014

B00/6

142 Nguyễn Thị T

38

23/05/2014

01/06/2014

G04/2

143 Đào Văn T

49

18/05/2014

11/06/2014

G03/12

144 Nguyễn Thùy D

30

15/06/2014

18/06/2014

G03/11

145 Phạm Thị Minh T

21

05/06/2014

27/06/2014

A87/2

146 Phùng Thị Thùy M

27

16/06/2014

04/07/2014

G01/52

147 Hoàng Thị Mai L

22

04/05/2014

07/07/2014

B00/10

148 Ma Thị Đ

29

27/06/2014

07/07/2014

B00/11

149 Nông Văn L

19

01/07/2014

08/07/2014

G04/8

150 Ngô Văn T

24

04/07/2014

14/07/2014

A83/1

151 Nguyễn Phương T

31

08/07/2014

25/07/2014

G04/2

152 Bùi Thị Thanh H

49

31/07/2014

02/08/2014

G41/1

153 Nguyễn Duy V

30

11/07/2014

04/08/2014

B20/178

154 Hà Thu P

37

09/06/2014

18/08/2014

M31/1

155 Nguyễn Thị T

17

16/08/2014

26/08/2014

G04/4

156 Trần Bích T

45

09/09/2014

23/09/2014

A87/14

157 Lương Văn C

49

17/09/2014

23/09/2014

M62/4

158 Nguyễn Văn H

56

20/09/2014

26/09/2014

B00/12

159 Lưu Thị H

14

09/09/2014

26/09/2014

C91/74

XÁC NHẬN CỦA TỔ LƯU TRỮ HỒ SƠ

PHÒNG KHTH BỆNH VIỆN

