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3.2 Phân tích đặc điểm và khả năng phòng tránh được của biến cố rối loạn

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
ACE-I

Thuốc ức chế enzym chuyển (Angiotensin Coverting Enzym Inhibitor)

ADR

Phản ứng có hại của thuốc (Adverse Drug Reaction)

ARB

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

ATC

Hệ thống Giải phẫu – Điều trị – Hóa học
(Anatomical – Therapeutic – Chemical Code)

COX

Cyclo-oxygenase

CTCAE

Tiêu chí chuyên môn chung cho các biến cố bất lợi
(Common Terminology Criteria for Adverse Events)

DI&ADR

Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc
(Drug Information and Adverse Drug Reaction Monitoring)

ECG

Điện tâm đồ (Electrocardiography)

pADR

Phản ứng có hại của thuốc phòng tránh được
(preventable Adverse Drug Reaction)

eGFR

Mức lọc cầu thận ước tính (Estimating Glomerular Filtration Rate)

ULN

Giới hạn trên bình thường (Upper Limits of Normal)

LLN

Giới hạn dưới bình thường (Lower Limits of Normal)

ICD

Phân loại quốc tế về bệnh tật (International Classification Diseases)

KDIGO

Kidney Disease: Improving Global Outcomes

MDRD

Modification of Diet in Renal Disease

n

Số lượng (Number)

NCI

Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (National Cancer Institute)

NSAIDs

Thuốc chống viêm không steroid
(Nonsteroidal anti-inflammatory drugs)

RAA

Renin-Angiotensin-Aldosteron

BN

Bệnh nhân

WHO

Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization)

XN

Xét nghiệm
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Rối loạn kali máu là bất thường hay xảy ra trong thực hành lâm sàng và có thể
là một trong những biến cố gây tử vong hàng đầu nếu không được phát hiện nhanh
và điều trị hợp lý [58]. Ở bệnh nhân điều trị nội trú, hạ kali máu xảy ra với tần suất
Thuốc được xem là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tăng hoặc giảm nồng độ
kali máu huyết thanh trên lâm sàng, chiếm tới 35 – 75% các trường hợp tăng kali máu
và 56% các trường hợp hạ kali máu ở bệnh nhân nội trú [53], [59]. Rối loạn kali máu
mức độ nặng có thể dẫn đến rối loạn dẫn truyền tim đe dọa tính mạng và rối loạn chức
năng thần kinh cơ. Do đó, ưu tiên hàng đầu là xác định nhu cầu xử trí khẩn cấp thông
qua kiểm tra tiền sử, khám thực thể, xét nghiệm và theo dõi điện tâm đồ [77].
Đa số các nghiên cứu trên thế giới về rối loạn kali máu đều tiếp cận từ tình trạng
bệnh lý của bệnh nhân hoặc từ thuốc hay nhóm thuốc cụ thể. Trong khi đó, phương
pháp sàng lọc kết quả xét nghiệm cận lâm sàng để phát hiện các bệnh nhân gặp biến
cố rối loạn kali máu, từ đó thu thập thông tin và đánh giá mối liên quan giữa thuốc và
biến cố vẫn còn chưa được thực hiện thường quy trong thực hành lâm sàng [5].
Tại Việt Nam, rối loạn kali máu do thuốc là một phản ứng có hại của thuốc chưa
được đề cập nhiều. Năm 2017, Nguyễn Đỗ Quang Trung và cộng sự đã tiến hành tầm
soát biến cố tăng kali máu tại bệnh viện Hữu Nghị, kết quả tỷ lệ tăng kali máu (≥5,6
mmol/L) ghi nhận được là 1,6% tổng sô bệnh nhân [5]. Tuy nhiên, với cách thức triển
khai hồi cứu nên dữ liệu thu được chưa đầy đủ và chi tiết. Ngoài ra, chưa có nghiên
cứu nào thực hiện với mục đích tầm soát biến cố hạ kali máu. Bên cạnh đó, trong thực
hành điều trị, những ca rối loạn kali máu thường khó phát hiện do có rất ít biểu hiện
trên lâm sàng và cán bộ y tế còn chưa thực sự quan tâm đến việc ghi nhận biến cố
này [5].
Viện tim mạch Việt Nam trực thuộc bệnh viện Bạch Mai là viện chuyên khoa
đầu ngành tim mạch trong cả nước với số lượng bệnh nhân chiếm một tỷ lệ lớn trong
tổng số bệnh nhân được điều trị hằng năm tại bệnh viện. Bệnh nhân ngoài các bệnh
lý về tim mạch còn mắc nhiều bệnh lý nội khoa khác [86]. Ngoài ra, các thuốc điều
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xấp xỉ 20%, còn tỷ lệ tăng kali máu nằm trong khoảng từ 1,1 – 10% [9], [12], [53].

trị trên bệnh nhân mắc bệnh lý về tim mạch đều là thuốc có nguy cơ cao gặp phản
ứng có hại của thuốc trong đó có cả rối loạn kali máu, tuy nhiên cho đến nay các phản
ứng có hại được phát hiện thông qua xét nghiệm cận lâm sàng còn ít được xem xét
và thường có xu hướng bị bác sĩ và điều dưỡng bỏ qua không báo cáo [8].
ngờ gây rối loạn kali máu, đồng thời tăng cường nhận thức của cán bộ y tế về tầm
quan trọng của hoạt động tầm soát xét nghiệm, phát hiện và báo cáo biến cố rối loạn
kali máu trong thực hành lâm sàng, chúng tôi thực hiện đề tài “Tầm soát biến cố rối
loạn kali máu liên quan đến thuốc thông qua kết quả xét nghiệm cận lâm sàng tại
Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai” với hai mục tiêu như sau:
1. Tầm soát biến cố rối loạn kali máu thông qua kết quả xét nghiệm cận lâm sàng
trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch.
2. Phân tích đặc điểm và khả năng phòng tránh được của biến cố rối loạn kali
máu nghi ngờ do thuốc.
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Vì vậy, để xác định tỷ lệ rối loạn kali máu và mô tả đặc điểm các thuốc nghi

Chương 1. TỔNG QUAN
1.1 Khái quát về biến cố rối loạn kali máu
Tổng lượng kali trong cơ thể người bình thường là khoảng 3000 đến 4000
mmol/L với 98% lượng kali này nằm trong tế bào [69]. Kali huyết thanh được duy trì
khoang dịch nội bào và ngoại bào trong khi nồng độ kali trong tế bào là 150 mEq/L.
Sự chênh lệch nồng độ K+ trong và ngoài tế bào được duy trì bởi hoạt động của bơm
Na+/K+-ATPase [1], [4].
1.1.1. Định nghĩa và phân loại rối loạn kali máu
Tình trạng rối loạn kali máu trong đa số các nghiên cứu thường được xác định
khi nồng độ kali máu ≥5,5 mmol/L hoặc ≤3,5 mmol/L [16]. Ở Việt Nam, theo “Hướng
dẫn chẩn đoán và xử trí tích cực” của Bộ y tế, rối loạn kali máu được xác định khi
nồng độ kali >5 mmol/L với tăng kali máu hoặc <3,5 mmol/L với hạ kali máu [3].
Bảng 1.1. Phân loại mức độ nặng của biến cố rối loạn kali máu
Tên
thang

Mức độ 1 –
Nhẹ

Mức độ 2 –
Trung bình

Mức độ 3 –
Nặng

Mức độ 4 – Đe
dọa tính mạng

Mức độ 5 –
Tử vong

Thang của tổ chức y tế thế giới (WHO) [80]
Tăng
kali máu

5,6 – 6,0

6,1 – 6,5

6,6 – 7,0

>7,0 hoặc loạn
nhịp đe dọa tính
mạng

Hạ kali 3,0 – 3,4
máu

2,5 – 2,9

2,0 – 2,4 hoặc
cần thay thế Rx
tích cực hoặc
cần nhập viện

<2,0 hoặc liệt
nhẹ hoặc tắc ruột
hoặc loạn nhịp
đe dọa tính mạng

Thang CTCAE của Viện ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) [49]
Tăng
kali máu

>ULN – 5,5 >5,5 – 6,0

>6,0 – 7,0; chỉ >7,0; hậu quả đe Tử vong
định nhập viện dọa tính mạng

Hạ kali <LLN – 3,0 <LLN – 3,0; <3,0 – 2,5; chỉ <2,5; hậu quả đe Tử vong
máu
có
triệu định nhập viện dọa tính mạng
chứng, chỉ
định
can
thiệp
*Đơn vị nồng độ kali máu là mmol/L
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trong khoảng 3,5 đến 5,3 mmol/L bằng cách bài tiết qua thận và thay đổi giữa các

* ULN và LLN lần lượt là giới hạn trên bình thường và giới hạn dưới bình thường
của xét nghiệm kali máu, ULN = 4,5mmol/L, LLN = 3,4mmol/L lấy theo quy chuẩn
của khoa Hóa sinh, Bệnh viện Bạch Mai.
Việc phân loại mức độ nặng của biến cố rối loạn kali máu khác nhau tùy vào
mức độ biến cố đã được chuẩn hóa. Trong đó, hai thang phân loại thường được sử
dụng nhất là thang của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và thang của Viện ung thư Quốc
gia Hoa Kỳ (NCI). Chi tiết phân loại mức độ nặng của biến cố rối loạn kali máu theo
hai thang này được trình bày trong bảng 1.1.
1.1.2. Dịch tễ học
Tỷ lệ hiện mắc của rối loạn kali máu trong bối cảnh lâm sàng thực tế còn chưa
được mô tả đầy đủ và cũng không được phản ánh chính xác qua các thử nghiệm lâm
sàng ngẫu nhiên có đối chứng [51]. Tỷ lệ bất thường kali máu được báo cáo trong các
nghiên cứu trước đây nằm trong khoảng từ 13,7 – 48,0% [27]. Một nghiên cứu tiến
cứu trong 4 tháng, sử dụng dữ liệu xét nghiệm kali từ hệ thống bệnh án điện tử của
một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy tỷ lệ xuất hiện biến cố rối loạn kali máu trên
bệnh nhân nội trú là 14,0%. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân nội trú có tăng kali máu (>5,0
mmol/L) và hạ kali máu (<3,5 mmol/L) lần lượt là 7,3% và 6,7% [27]. Năm 2017,
Nilsson và cộng sự đã tiến hành một nghiên cứu hồi cứu tại Thụy Điển trên bệnh nhân
ngoại trú thuộc “Chương trình đo lường creatinin Stockholm”, với cùng ngưỡng xác
định rối loạn kali máu (K+<3,5 hoặc >5 mmol/L), cho kết quả tỷ lệ xuất hiện tăng kali
máu là 7,0% và hạ kali máu là 13,6% [51]. Ngoài ra, nghiên cứu này còn xác định
tần suất xét nghiệm kali là một yếu tố quan trọng để xác định nguy cơ rối loạn kali
máu.
Các nghiên cứu khảo sát bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính cho tỷ lệ tăng kali
máu cao hơn, đặc biệt các bệnh nhân lọc máu chu kỳ là nhóm bệnh nhân có tỷ lệ tăng
kali máu cao nhất do tình trạng vô niệu hoàn toàn thường xuyên [41]. Năm 2007,
Kovesdy và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu trên 74219 bệnh nhân lọc máu chu kỳ,

4

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

ý kiến chủ quan của nhà nghiên cứu nhưng hầu hết đều sử dụng các thang phân loại

kết quả cho thấy có 12,5% bệnh nhân có mức kali máu trung bình trong 3 tháng >5,5
mmol/L [41].
Với biến cố hạ kali máu, những quần thể bệnh nhân có nguy cơ hạ kali máu
cao hơn bao gồm bệnh nhân tâm thần hoặc bệnh nhi đang có sốt hoặc trong tình trạng
tại khoa hồi sức tích cực nhi, tỷ lệ gặp biến cố hạ kali máu (<3,5 mmol/L) ở bệnh nhi
nguy kịch là 40% [22]. Tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ hạ kali máu ở bệnh nhân nội trú là
khoảng 20% đã được báo cáo trong các nghiên cứu trước đây [53].
1.1.3. Các nguyên nhân gây rối loạn kali máu
 Nguyên nhân gây tăng kali máu
Tăng kali máu có thể là kết quả của sự tăng lên thứ phát lượng kali trong toàn
bộ cơ thể do mất cân bằng giữa lượng ăn vào và lượng bài tiết hoặc do sự phân phối
không đều giữa trong và ngoài tế bào. Các nguyên nhân gây tăng kali máu gồm: (1)
tăng quá mức lượng kali nạp vào cơ thể, (2) giảm quá trình bài tiết kali, (3) giả tăng
kali máu và (4) tăng dịch chuyển kali ra ngoài tế bào.
-

Tăng quá mức lượng kali nạp vào cơ thể
Ở những bệnh nhân có chức năng thận và cơ chế điều tiết bình thường, phải

cần một lượng lớn kali mới đủ để gây tăng kali máu [72]. Trong khi đó ở bệnh nhân
với chức năng thận suy giảm, đặc biệt là khi GFR<15 mL/phút, một lượng tăng kali
nhỏ cũng có thể gây ra tăng kali máu nghiêm trọng. Các bệnh nhân suy thận mạn giai
đoạn 4 hoặc 5 và các bệnh nhân lọc máu không hạn chế kali trong chế độ ăn uống
thường có nguy cơ cao tăng kali máu ở mức độ nặng hay đe dọa tính mạng. Nhiều
bệnh nhân lọc máu vô tình bị tăng kali máu khi sử dụng muối thay thế kali trong việc
kiểm soát tình trạng quá tải thể tích tuần hoàn do dùng muối natri quá mức [24].
-

Tăng kali máu liên quan đến giảm quá trính bài tiết kali
Tăng kali máu xảy ra khi tình trạng tưới máu của cơ thể thấp, giảm thể tích

tuần hoàn và giảm natri tại thận làm giải phóng renin và aldosteron, dẫn đến tái hấp
thu natri và bài tiết kali. Trong khi một quả thận tưới máu bình thường có thể bù cho
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nguy kịch [19]. Trong một nghiên cứu của Cummings và cộng sự (2014) thực hiện

một lượng lớn kali nạp vào bằng cách tăng hoặc giảm lượng nước tiểu thì rối loạn bài
tiết (trong đó quá trình loại bỏ kali bị cản trở) có thể dẫn đến tăng kali máu.
Phần lớn các trường hợp tăng kali máu xảy ra do suy giảm chức năng thận gây
ra bởi tình trạng bệnh lý hoặc một số loại thuốc sử dụng trên bệnh nhân đã có một
nội tiết, chẳng hạn suy thượng thận hay bệnh lý Addison. Các rối loạn này dẫn đến
giảm nồng độ aldosteron cũng như giảm bài tiết kali. Ở một số trường hợp, chức năng
tiết aldosteron vẫn bình thường nhưng các tế bào ống thận không đáp ứng với
aldosteron. Thiếu máu hồng cầu liềm, lupus ban đỏ hệ thống và bệnh thoái hóa tinh
bột (amyloidosis) có thể gây rối loạn bài tiết kali qua ống thận do sự biến đổi vị trí
liên kết của aldosteron [24].
-

Sai sót trong quá trình xét nghiệm và giả tăng kali máu (pseudohyperkalemia)
Tăng kali máu giả là hiện tượng tăng nồng độ kali trong máu do giải phóng

kali khỏi tế bào ngay trước hoặc sau khi lấy máu tĩnh mạch. Trong hầu hết các trường
hợp, tăng kali máu giả xảy ra từ việc thu thập, vận chuyển hoặc lưu trữ mẫu vật. Trong
đó, nguyên nhân phổ biến nhất là ly giải tế bào hồng cầu (vỡ hồng cầu) ngoài lòng
mạch, thường do sự phá vỡ cơ học các tế bào trong quá trình lấy máu xét nghiệm
hoặc do chậm trễ khi phân tích mẫu máu khiến kali nội bào giải phóng ồ ạt ra ngoài
huyết thanh. Hiện tượng này thường đi kèm với bệnh bạch cầu tăng (số lượng tế bào
bạch cầu > 15×109/L); tăng tiểu cầu (số lượng tiểu cầu > 100×109/L) và bệnh đa hồng
cầu vì làm giảm sự bền vững của các tế bào hồng cầu [70]. Khi nghi ngờ giả tăng kali
máu, bệnh nhân cần được lấy một mẫu máu khác để xét nghiệm lại. Điều quan trọng
là phải đảm bảo rằng việc lấy máu đúng kỹ thuật và quá trình phân tích được xử lý
nhanh chóng [58].
-

Tăng kali máu liên quan đến sự tăng dịch chuyển kali ra ngoài tế bào
Sự dịch chuyển kali từ dịch trong tế bào tới dịch ngoài tế bào có thể làm tăng

tạm thời nồng độ kali huyết tương song không làm biến đổi tổng lượng kali trong cơ
thể, chủ yếu làm nặng thêm tình trạng tăng nồng độ kali máu do các nguyên nhân gây
nên đã có sẵn [4]. Rối loạn chuyển dịch qua tế bào gây ra bởi các yếu tố tác động đến
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mức độ suy thận nhất định [58]. Sự bài tiết kali qua thận bị ức chế bởi các rối loạn

trạng thái acid–base hoặc bơm Na+/K+-ATPase, ví dụ như insulin và các catecholamin
beta-adrenergic. Các trạng thái bên trong của bệnh nhân bao gồm thiếu hụt insulin,
nhiễm toan do các acid vô cơ, tăng độ thẩm thấu huyết thanh và tình trạng phá vỡ tế
bào (ví dụ: tiêu cơ vân, tan máu và hội chứng ly giải u) có thể ảnh hưởng đến nồng

[58].
 Nguyên nhân gây hạ kali máu
Hạ kali máu xảy ra khi có sự thiếu hụt kali toàn phần cơ thể, hoặc khi kali
huyết thanh bị dịch chuyển vào khoang nội bào. Thiếu hụt kali toàn cơ thể xảy ra
trong bối cảnh chế độ ăn uống thiếu kali, hoặc khi có sự mất kali quá mức qua thận
và qua ruột [24].
-

Lượng kali nạp vào cơ thể không đủ
Chế độ ăn uống không đủ kali ít khi là nguyên nhân duy nhất dẫn đến hạ kali

máu mà chủ yếu làm trầm trọng thêm tình trạng hạ kali máu do nguyên nhân khác.
Thận có thể giảm bài tiết kali xuống đến mức <15 mEq/L mỗi ngày, cho phép duy trì
tình trạng thiếu hụt kali toàn cơ thể trong vòng 2 – 3 tuần trước khi nồng độ kali huyết
thanh giảm xuống khoảng 3 mEq/L. Đây là tình trạng chỉ xảy ra khi có nhịn đói kéo
dài hoặc rối loạn ăn uống nghiêm trọng (ví dụ bệnh biếng ăn tâm lý) [76].
-

Hạ kali máu liên quan đến mất quá mức kali
Mất kali qua thận và qua đường tiêu hóa là nguyên nhân phổ biến nhất của hạ

kali máu. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác hiếm xảy ra hơn là mất kali qua da;
tuy nhiên, trong trường hợp bỏng nặng và đổ mồ hôi lượng lớn sau khi tập thể dục
cường độ cao và kéo dài, cũng có thể dẫn tới hạ kali máu có ý nghĩa trên lâm sàng
[58], [76]. Sau đây là các nguyên nhân gây hạ kali máu thường gặp nhất:
+ Mất kali qua thận: Đây là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp hạ kali
máu mạn tính. Điều này có thể được giải thích bằng những thay đổi về sinh lý bệnh
dẫn đến tăng quá trình vận chuyển natri và aldosteron đến nephron xa do tăng tốc độ
dòng nước tiểu xa hoặc tăng bài tiết kali do tăng độ biến thiên âm. Tăng tốc độ dòng

7

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

độ kali, là những nguyên nhân tiềm tàng gây dịch chuyển kali vào dịch ngoài tế bào

qua ống lượn xa thường xảy ra khi sử dụng thuốc lợi tiểu, lợi tiểu thẩm thấu hoặc
xuất phát từ bệnh lý của bệnh nhân, điển hình là hội chứng Bartter – Gitelman [1].
Một loạt các rối loạn khác gây mất K+ qua thận bằng cách tăng độ biến thiên
âm gây bài tiết K+ bao gồm cường aldosteron nguyên phát gặp trong u thượng thận
và cường aldosteron thứ phát gặp trong các trường hợp giảm thể tích tuần hoàn hiệu
dụng. Hội chứng Liddle, cơ chế là hoạt hóa cấu trúc kênh Na+ ở biểu mô ống lượn xa
cũng gây hạ kali máu độc lập với aldosteron. Ngoài ra tăng nồng độ một anion không
hấp thu ở ống lượn xa cũng có thể làm tăng biến thiên âm như ion HCO3- trong nhiễm
kiềm chuyển hóa hoặc toan ống thận typ I và typ II [1], [58].
+ Mất kali ngoài thận: Các dịch tiêu hóa có chứa một lượng K+ đáng kể vì vậy
mất quá mức qua đường ruột sẽ gây tình trạng giảm nồng độ kali máu. Hạ kali máu
do mất K+ từ đường tiêu hóa thường liên quan đến thận tăng bài tiết K+ do cường
aldosteron thứ phát, ví dụ như trường hợp mất nước do tiêu chảy và nôn [4]. Tiêu
chảy kéo dài và nôn có xu hướng ảnh hưởng đáng kể đến bệnh nhi và người cao tuổi
vì ở các đối tượng này thận không thể duy trì trạng thái chất lỏng đầy đủ. Hạ kali máu
do mất K+ từ việc bài tiết mồ hôi quá nhiều cũng có thể xảy ra nhưng hiếm gặp hơn
[1], [58].
-

Hạ kali máu liên quan đến dịch chuyển kali vào trong tế bào
Dịch chuyển K+ vào trong tế bào gây thay đổi nồng độ kali với biên độ tương

đối nhỏ, thường < 1 mEq/L và có thể làm giảm thoáng qua nồng độ kali huyết tương
mà không làm biến đổi tổng lượng kali trong cơ thể [4]. Do đó, yếu tố này hiếm khi
gây hạ kali máu có ý nghĩa trên lâm sàng mà chủ yếu làm nặng thêm tình trạng giảm
nồng độ kali máu do các nguyên nhân khác. Các yếu tố kích hoạt sự dịch chuyển này
bao gồm nhiễm kiềm máu, tăng thông khí, tác dụng insulin và tăng quá mức
catecholamin [4]. Liệt gốc chi có chu kỳ là một rối loạn hiếm gặp do sự vận chuyển
kali qua màng tế bào và được mô tả trong cả hai biến cố tăng và hạ kali máu [1].
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hoặc quá sản thượng thận, biểu hiện cường aldosteron gặp trong hội chứng Cushing

1.1.4. Phương pháp chẩn đoán, đánh giá rối loạn kali máu
 Tăng kali máu
Bác sĩ sẽ khai thác về tiền sử bệnh, tiền sử dùng thuốc và chế độ ăn uống, đồng
thời thăm khám thực thể để phát hiện các yếu tố nguy cơ gồm suy thận, tình trạng
nghiệm sinh hóa máu (điện giải, ure, creatinin), áp suất thẩm thấu huyết tương, Mg2+
và Ca2+, công thức máu đầy đủ, xét nghiệm nước tiểu (pH, áp suất thẩm thấu, creatinin
và điện giải). Nồng độ natri niệu <25 mmol/L cho thấy sự phân bố Na+ ở ống lượn xa
làm giảm quá trình bài tiết kali (Hình 1.1).

Hình 1.1. Sơ đồ phương pháp tiếp cận chẩn đoán tăng kali máu [77]
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thiểu niệu và thể tích tuần hoàn của bệnh nhân. Các xét nghiệm ban đầu bao gồm xét

Điện tâm đồ nên được xem xét trong các trường hợp sau: (1) K+> 6 mEq/L;
(2) có triệu chứng tăng kali máu; (3) có nghi ngờ tăng kali máu khởi phát sớm; (4)
bệnh nhân tăng kali máu có bệnh mắc kèm trên thận, trên tim hoặc xơ gan. Sóng T
cao nhọn là dấu hiệu thay đổi sớm nhất trên điện tâm đồ khi có tăng kali máu. Những
hợp QRS và sóng hình sin. Mặc dù thay đổi điện tâm đồ là yếu tố đòi hỏi xử trí cấp
cứu nhưng quyết định xử trí không nên chỉ dựa vào biểu hiện trên điện tâm đồ [77].

Hình 1.2. Sơ đồ phương pháp tiếp cận chẩn đoán hạ kali máu [77]
 Hạ kali máu
Đánh giá hạ kali máu bắt đầu bằng việc tìm kiếm các dấu hiệu cảnh báo đòi
hỏi xử trí cấp cứu bao gồm yếu cơ, đánh trống ngực, thay đổi trên điện tâm đồ, hạ
kali máu nặng (K+< 2,5 mEq/L), hạ kali máu khởi phát sớm, hoặc bệnh nhân có bệnh
10
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thay đổi điện tâm đồ khác bao gồm sóng P dẹt, kéo dài khoảng PR, mở rộng phức

mắc kèm trên tim hoặc xơ gan. Một tình trạng khác cần được xác định và xử trí đồng
thời là hạ magie máu vì thiếu hụt magie có thể gây cản trở sự phục hồi nồng độ kali
và làm trầm trọng thêm loạn nhịp gây ra bởi hạ kali máu.
Bác sĩ sẽ xem xét nguyên nhân gây hạ kali máu từ đường tiêu hóa nếu có đồng
xét nghiệm ban đầu bao gồm đo nồng độ glucose và magie huyết thanh, xét nghiệm
nước tiểu (điện giải, creatinin), cân bằng acid – base. Tiếp theo là đánh giá bài tiết
kali qua nước tiểu thông qua tỷ lệ kali và creatinin trong nước tiểu (UK/UCr). Tỷ lệ
này lớn hơn 1,5 mEq/mmol (13 mEq/g) cho thấy nguyên nhân hạ kali máu là nguyên
nhân tại thận. Nếu nguyên nhân hạ kali máu chưa được xác định thông qua các đánh
giá ban đầu này thì chức năng tuyến giáp và tuyến thượng thận nên được xem xét tiếp
theo (Hình 1.2).
Biểu hiện thay đổi đầu tiên trên điện tâm đồ ở bệnh nhân hạ kali máu là giảm
biên độ sóng T. Hạ kali máu tiến triển nặng hơn có thể dẫn đến phân đoạn ST chênh
xuống, đảo ngược sóng T, kéo dài khoảng PR và xuất hiện sóng U [77].
1.1.5. Xử trí rối loạn kali máu
 Xử trí tăng kali máu
Mục tiêu xử trí tăng kali máu là hạn chế các tác động bất lợi lên tim, giảm nhẹ
dấu hiệu và triệu chứng, đồng thời đưa nồng độ kali máu cũng như tổng lượng kali
toàn cơ thể về bình thường. Điều trị tăng kali máu bao gồm 3 giai đoạn: (1) ổn định
màng tim (2) tăng dịch chuyển kali vào trong tế bào và (3) tăng thải trừ kali khỏi cơ
thể [58]. Đặc điểm các biện pháp xử trí tăng kali máu được trình bày ở bảng 1.2.
 Xử trí hạ kali máu
Mục tiêu xử trí hạ kali máu là ngăn ngừa và/hoặc điều trị các biến chứng
nghiêm trọng đe dọa tính mạng, đưa nồng độ kali huyết thanh trở về bình thường, xác
định và sửa chữa nguyên nhân gây hạ kali máu và ngăn ngừa sự sửa chữa quá mức
nồng độ kali máu. Đặc điểm các biện pháp xử trí hạ kali máu được trình bày ở bảng
1.3.
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thời khai thác tiền sử dùng thuốc và các bệnh tim mạch mắc kèm của bệnh nhân. Các

Thuốc
Calcium
gluconat

1g truyền tĩnh mạch 2 –
3 phút

Insulin nhanh

Thường kết hợp 10 – 20
đơn vị insulin và 25-50g
glucose tiêm tĩnh mạch.

Salbutamol

10 – 20 mg khí dung
trong 10 phút

Natri
bicarbonat

50-100mEq (mmol)/tĩnh
mạch trong 2-5 phút

Furosemid

20-40mg/tĩnh mạch

Polystyren
sulfonat natri

15-60g uống hoặc đặt
trực tràng

Lọc máu

4 giờ

Chú ý

1-2 phút/10-30 phút

Ổn định màng tế
bào cơ tim

Nên dùng qua đường truyền tĩnh mạch
trung tâm để làm giảm nguy cơ hoại tử mô
da do thuốc thoát ra khỏi lòng mạch [4]

30 phút/2-6 giờ

Tăng hấp thu kali
vào trong tế bào

Chú ý nguy cơ hạ đường máu, cần theo
dõi đường máu [4]. BN tăng đường huyết
nên dùng insulin đơn độc [1]

30 phút/1-2 giờ

Tăng hấp thu kali
vào trong tế bào

Thận trọng BN có bệnh tim do thuốc gây
tăng nhịp tim và thay đổi huyết áp của
bệnh nhân [4]

30 phút/2-6 giờ

Tăng pH máu, tái
phân bố kali vào tế
bào

Chỉ dùng khi nhiễm toan chuyển hóa nặng
gây tăng kali máu (pH<7.0). Nguy cơ quá
tải thể tích ở bệnh nhân mắc bệnh thận
mạn tính giai đoạn 4 hoặc 5 [4], [24]

5-15 phút/4-6 giờ

Tăng bài xuất K+
qua nước tiểu

Cần theo dõi chặt chẽ tình trạng thể tích
bệnh nhân và nồng độ chất điện giải khác
trong khi đang dùng furosemid [24]

1 giờ/thay đổi

Tăng thải trừ K+
qua phân

Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân sau
mổ do nguy cơ gây hoại tử ruột. Nguy cơ
gây tăng gánh thể tích hoặc tăng natri máu
[1], [24]

Ngay lập tức/ Đến Lọc thải kali khỏi
khi kết thúc lọc máu máu
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Theo dõi để phát hiện tăng nồng độ kali
máu dội lại xảy ra ngay sau khi kết thúc
lọc máu [4], [24]
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Bảng 1.2. Các thuốc sử dụng để xử trí tình trạng tăng kali máu
Liều dùng
Khởi phát/tác dụng
Cơ chế hạ K+

Bảng 1.3. Các thuốc sử dụng để xử trí tình trạng hạ kali máu
Liều dùng

Chú ý

Bổ sung thực phẩm giàu kali như trái cây tươi và rau, nước ép trái cây và thịt
Liệu pháp không Không được khuyến nghị lâu dài vì có thể bổ sung lượng calo không mong muốn cho bệnh nhân và không
dùng thuốc
hiệu quả trong việc điều chỉnh mất kali liên quan đến tình trạng giảm clo máu như nôn, dùng thuốc lợi tiểu
Các chất thay thế muối có chứa kali clorua là một nguồn kali hiệu quả và thường được khuyến cáo [24]
Bệnh nhân có nồng độ kali
huyết thanh dưới 3 mEq/L cần
40 – 60 mEq, có thể cung cấp thường xuyên mỗi 4 – 6h
được bù kali để đạt được giá trị
Bù kali đường
Hạ kali máu nhẹ (3,0 – 3,4 mmEq/L): 75 mEq/ngày (tương đương 6 g/ngày) từ 4 đến 4,5 mEq/L
uống
Là biện pháp điều trị khuyến
Hạ kali máu nặng (<3,0 mEq/L): 100 mEq/ngày (tương đương 8 g/ngày)
khích ở những bệnh nhân không
có triệu chứng [4], [24]
Bù kali đường Truyền với tốc độ 10 – 20 mEq/h.
tĩnh mạch
Xét nghiệm lại kali máu mỗi khi truyền được 40 mmol K+ để điều chỉnh

Lợi tiểu giữ kali

Bổ sung magie

Spironolacton được ưu tiên sử dụng, có thể dùng đơn độc hoặc phối hợp
trong các chế phẩm kết hợp với hydrochlorothiazid

Nếu có hạ magie máu: 4ml MgSO4 50% (8 mmol) pha trong 10ml NaCl
0,9% truyền tĩnh mạch chậm (20 phút), sau đó bắt đầu truyền tĩnh mạch
40mmol KCl
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KCl nên được pha trong nước
muối sinh lý [4], [24]
Không khuyến khích dùng đồng
thời với kali vì nguy cơ tăng kali
máu đáng kể, đặc biệt là ở
những bệnh nhân bị bệnh thận
mạn tính hoặc đái tháo đường
[24]
Cần xét nghiệm nồng độ magie
khi kali máu <2,8 mmol/L [4]
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Biện pháp

1.2 Các yếu tố liên quan đến biến cố rối loạn kali máu
1.2.1. Các yếu tố không liên quan đến thuốc
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện biến cố tăng kali máu không liên quan
đến thuốc bao gồm tuổi cao, bệnh nhân mắc đái tháo đường, suy tim sung huyết, giảm
hạ kali máu bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường và các tình trạng bệnh lý miễn
dịch [16], [24], [38]. Ảnh hưởng của các yếu tố này đến từng loại biến cố được trình
bày ở bảng 1.4 và 1.5.
Bảng 1.4. Các yếu tố không liên quan tới thuốc ở bệnh nhân tăng kali máu
Đặc điểm gây tăng nguy cơ tăng

Yếu tố không thuộc về thuốc

kali máu
Giảm lưu lượng máu đến thận và mức

Tuổi cao (≥65 tuổi)

lọc cầu thận, giảm tiết renin và
aldosteron [16].
Tình trạng thiếu hụt insulin làm giảm
hấp thu kali vào tế bào cơ và gan.

Đái tháo đường

Ngoài ra còn giảm khả năng bài tiết
kali qua ống thận [61].
Giảm lưu lượng máu tới thận, giảm
phân bố Na+ đến ống lượn xa và giảm

Suy tim sung huyết

sản xuất aldosteron [38], [61].
Bệnh lý thận (bệnh thận mạn, suy thận cấp, Giảm lượng kali được đào thải qua thận
viêm cầu thận cấp, tắc nghẽn đường tiết niệu, [16], [24], [38].
ghép thận, bệnh tế bào hình liềm, lupus ban
đỏ hệ thống, amyloidosis, hoại tử nhú thận)

14

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

thể tích tuần hoàn và các tình trạng bệnh lý thận. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến cố

Bảng 1.5. Các yếu tố không liên quan tới thuốc ở bệnh nhân hạ kali máu
Đặc điểm gây tăng
nguy cơ hạ kali máu

Đái tháo đường không kiểm soát

Tăng phân phối Na+

Hạ magie/tăng clo/tăng calci máu

và/hoặc các ion không tái

Toan ống thận typ I/II

hấp thu ở ống lượn xa,

Hội chứng Fanconi, hội chứng Barrter – Gitelman

dẫn tới tăng mất K+ qua

Nhiễm toan chuyển hóa mạn tính

thận [3], [4]

Cường aldosterol tiên phát/thứ phát

Tăng kích thích receptor

Tăng huyết áp ác tính

mineralcorticoid dẫn tới

Hội chứng Cushing, tăng sản thượng thận bẩm sinh

tăng mất K+ qua thận [3],

U tế bào cạnh cầu thận

[4]

Nôn, dẫn lưu qua sonde dạ dày

Mất K+ qua đường tiêu

Tiêu chảy, ỉa chảy

hóa [58]

Dẫn lưu mật, mở thông hồi tràng, sau phẫu thuật ruột non
1.2.2. Các thuốc sử dụng trên bệnh nhân tim mạch có liên quan đến biến cố rối
loạn kali máu
Thuốc tim mạch là một trong những loại thuốc được kê đơn khá phổ biến. Tuy
nhiên, nhóm thuốc này có thể gây ra một số rối loạn acid – base và điện giải, làm
phức tạp hơn quá trình điều trị [47]. Dưới đây là các thuốc tim mạch thường gây bất
thường điện giải trên lâm sàng cùng cơ chế gây bất thường của các thuốc này.
 Các thuốc gây tăng kali máu
-

Các thuốc làm thay đổi vận chuyển qua màng
+ Thuốc chẹn thụ thể beta: Thuốc chẹn beta không chọn lọc đã được biết đến với

nguy cơ gây tăng kali máu theo hai cơ chế khác nhau. Đầu tiên, thuốc chẹn beta ức
chế sự giải phóng renin được kích thích bằng catecholamin, do đó làm giảm tổng hợp
aldosteron [45]. Cơ chế thứ hai quan trọng hơn là các thuốc chẹn beta không chọn lọc
làm giảm sự hấp thu kali của tế bào [67]. Trong một số ca tăng kali máu được báo
cáo, ba bệnh nhân nhận ghép thận đã bị tăng kali máu (6,0 đến 8,3 mEq/L) trong vài
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Yếu tố không thuộc về thuốc

giờ sau khi điều trị bằng labetalol tiêm tĩnh mạch với nguyên nhân được cho là do sự
hấp thu kali của tế bào bị suy yếu thay vì giảm tổng hợp aldosteron [10]. Trong một
số nghiên cứu khác, thuốc chẹn beta không chọn lọc đã gây ra hoặc góp phần gây ra
tình trạng tăng kali máu ở 4% đến 17% bệnh nhân nhập viện [9], [14], [65], [68].
succinylcholin làm giảm điện tích âm bên trong tế bào, giảm hàng rào tích điện để
thoát kali và cho phép rò rỉ kali ra khỏi tế bào. Ở người bình thường, nồng độ kali
huyết tương trung bình tăng khoảng 0,5 mEq/L trong vòng 3 – 5 phút sau khi tiêm
tĩnh mạch succinylcholin [78].
+ Digoxin: Gây tăng kali máu phụ thuộc liều theo cơ chế làm suy yếu bơm
Na+/K+-ATPase, do đó giảm vận chuyển kali vào trong tế bào [44]. Digoxin thường
không gây ra tăng kali máu khi nồng độ thuốc trong huyết thanh ở mức điều trị. Tuy
nhiên, quá liều digoxin có thể gây tăng kali máu đe dọa tính mạng [44], [71].
+ Thuốc chẹn kênh calci: Tăng kali máu hiếm khi được báo cáo với các thuốc
chẹn kênh calci như verapamil, diltiazem, amlodipin và benidipin [34], [63]. Thuốc
chẹn kênh calci được báo cáo có liên quan đến phần lớn các trường hợp tăng kali máu
là verapamil. Thuốc này gây tăng kali máu theo cơ chế làm giảm dịch chuyển kali từ
khoảng ngoại bào đến nội bào [34].
-

Các thuốc làm giảm thải trừ kali qua thận
+ Thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin (ACEIs): Đây là nguyên nhân dẫn

đến 9 – 38% trường hợp tăng kali máu ở bệnh nhân nhập viện [9], [12], [65]. Khoảng
10% bệnh nhân ngoại trú được điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển có xảy ra tăng
kali máu (> 6 mEq/L) trong vòng một năm [64]. Nguy cơ tăng kali máu khi dùng đơn
độc ACEIs trên các bệnh nhân không có các yếu tố nguy cơ chỉ ở mức thấp (≤ 2%).
Nồng độ kali máu tăng lên sau 3 – 7 ngày điều trị bằng ACEIs [60].
+ Thuốc ức chế thụ thể angiotensin II (ARBs): Nhóm thuốc này gây tăng kali
máu theo cơ chế gây ra tình trạng giảm aldosteron như thuốc ức chế men chuyển
(ACEIs) [47]. Tăng kali máu liên quan đến nhóm thuốc ARB hiếm gặp ở những bệnh
nhân không có yếu tố nguy cơ, tuy nhiên ở những bệnh nhân nguy cơ cao, tỷ lệ gặp
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+ Succinylcholin: Sự khử cực của màng tế bào xảy ra sau khi truyền

biến cố được ước tính là khoảng 2 – 31% [55]. Có đến 52% trường hợp tăng kali máu
xảy ra trong tuần đầu tiên kể từ khi bắt đầu sử dụng ARB [56].
+ Thuốc ức chế trực tiếp renin: Aliskiren là chất ức chế trực tiếp renin nên ức
chế toàn bộ trục RAA. Trong một nghiên cứu gần đây, tỷ lệ tăng kali máu (≥6
+ Heparin và dẫn chất: Heparin gây giảm nồng độ aldosteron qua một số cơ
chế như: giảm số lượng và ái lực của thụ thể angiotensin II trên tế bào vỏ thượng
thận, ức chế enzym 18 – hydroxylase và giảm tổng hợp aldosteron. Tăng kali máu
xảy ra trên khoảng 7% bệnh nhân điều trị với liều trên 5000 đơn vị heparin, 2 lần/ngày
[52].
+ Các thuốc lợi tiểu giữ kali: Spironolacton liên kết với thụ thể aldosteron nằm
trong tế bào biểu mô ống góp, ngăn cản tác dụng của aldosteron và giảm bài tiết kali
của tế bào ống góp. Tăng kali máu thường xảy ra trong vòng 10 ngày kể từ khi dùng
spironolacton ở liều điều trị với mức tăng trung bình 0,2 – 0,3 mmol/L [29]. Amilorid
và triamteren thường gây tăng kali máu trong vòng 10 ngày đầu tiên sau khi bắt đầu
điều trị, với cơ chế là làm giảm sự bài tiết kali bằng cách giảm tái hấp thu natri qua
màng tế bào của tế bào ống góp [12]. Tăng kali máu từ trung bình đến nghiêm trọng
đã được báo cáo ở 4% đến 19% bệnh nhân điều trị bằng thuốc lợi tiểu giữ kali [9],
[65]. Bệnh nhân có tiền sử suy thận hoặc đái tháo đường, hoặc đang dùng thuốc làm
giảm bài tiết kali, có khả năng cao hơn phát triển tăng kali máu khi điều trị bằng thuốc
lợi tiểu giữ kali [46].
-

Chế phẩm chứa kali
Các trường hợp tăng kali máu do bổ sung kali thường xảy ra trên các bệnh

nhân suy giảm chức năng thận, đái tháo đường, giảm tiết renin – aldosteron hay sử
dụng cùng các thuốc gây tăng kali khác. Theo Chương trình Giám sát Thuốc Boston,
tỷ lệ tăng kali máu ở các bệnh nhân được kê các chế phẩm bổ sung kali là 3,6% [12].
Truyền máu được lưu trữ từ lâu là một nguyên nhân khác gây tăng kali máu. Trong
điều kiện bảo quản ở nhiệt độ thấp, các kênh Na+/K+-ATPase sẽ dừng hoạt động, kali
sẽ thoát dần ra khỏi tế bào hồng cầu [12].
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mmol/L) ở nhóm dùng aliskiren là 11,2% so với 7,2% ở nhóm dùng giả dược [57].

-

Các thuốc khác
Ngoài các thuốc tim mạch có cơ chế làm tăng kali máu đã được biết rõ ở trên,

một số thuốc khác cũng gây tăng kali máu theo các cơ chế được đề xuất như bảng
1.6.

Thuốc
Dabigatran

Cơ chế gây tăng kali máu đề xuất [12]
Giảm tiết renin – aldosteron

Nafamostat mesilat Ức chế kênh natri ở biểu mô ống góp
Nicorandil

Hoạt hóa kênh KATP quá mức

Octreotid

Ngăn cản tiết insulin, giảm hấp thu kali vào tế bào

Omeprazol

Giảm bài xuất kali qua đường tiêu hóa, giảm sản xuất aldosteron

Propofol

Tăng dịch chuyển kali ra ngoài tế bào

 Các thuốc gây hạ kali máu
-

Thuốc làm dịch chuyển kali vào tế bào
+ Các chất chủ vận beta – 2: Nhóm thuốc này gây hạ kali máu theo cơ chế kích

hoạt bơm Na+/K+-ATPase, dẫn đến sự dịch chuyển của kali vào trong tế bào. Liều
tiêm tĩnh mạch hoặc hít thông thường của thuốc chủ vận beta-2 chọn lọc làm giảm
kali huyết thanh 0,4 – 1,2 mEq/L và phụ thuộc liều sử dụng [13].
+ Các catecholamin: Một số catecholamin như adrenalin, noradrenalin, dopamin
và dobutamin có thể gây hạ kali máu, cơ chế là tăng dịch chuyển kali vào trong tế bào
do kích thích thụ thể beta – 2 và tăng bài tiết insulin [13]. Adrenalin có thể khiến kali
máu giảm tới 2 mEq/L và duy trì trong khoàng 2 – 2,5 mEq/L. Hạ kali máu xảy ra
với tần suất cao hơn ở mức liều dùng adrenalin > 80 ng/kg/phút [23].
+ Các dẫn chất xanthin: Hạ kali máu nặng đã được ghi nhận gây ra bởi
theophyllin khi quá liều hoặc kể cả ở liều điều trị. Theophyllin làm tăng hoạt tính
bơm Na+/K+-ATPase bằng cách ức chế phosphodisesterase của tế bào, kết quả là tăng
dịch chuyển kali vào trong tế bào [13].
+ Thuốc chẹn kênh calci: Tác dụng hạ kali máu của nhóm thuốc này một phần
có thể do sự tăng cường chuyển dịch kali vào trong tế bào gây ra bởi adrenalin [13].
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Bảng 1.6. Các thuốc gây tăng kali máu khác và cơ chế đề xuất

Trên các bệnh nhân tăng huyết áp, điều trị dài hạn nifedipin và nitrendipin đã được
báo cáo về khả năng làm giảm nồng độ kali huyết thanh [75]. Một thuốc khác trong
nhóm là verapamil, thường không dẫn đến hạ kali máu ở mức liều điều trị nhưng có
thể làm giảm kali đáng kể trong trường hợp quá liều do cố ý [13].
trình hấp thu kali ở gan, cơ và mô mỡ [13]. Insulin ngoại sinh gây ra giảm kali huyết
thanh thoáng qua nhưng hạ kali máu nặng có thể xảy ra trong quá trình điều trị nhiễm
toan đái tháo đường hoặc do quá liều insulin [48]. Sự kết hợp của liều insulin tĩnh
mạch 10UI với 25g dextrose có thể làm giảm nồng độ kali huyết thanh xuống 1
mEq/L trong vòng 10 – 20 phút và kéo dài khoảng 4 – 6 giờ [18].
Thuốc làm tăng mất kali

-

+ Hạ kali máu có thể xảy ra sau khi có tiêu chảy hoặc nôn mửa kéo dài. Các
thuốc gây ra tình trạng này có thể kể đến như thuốc nhuận tràng, thụt tháo, điều trị
hóa trị hay kháng sinh. Trong nhóm thuốc nhuận tràng, phenolphtalein và natri
docusat gây mất kali nhiều hơn sorbitol hoặc natri sulphat [20]. Tiêu chảy nặng diễn
ra sau khi sử dụng một số loại kháng sinh có thể gây viêm đại tràng giả mạc, hóa trị
liệu hay điều trị bằng capecitabin [83]. Hạ kali máu còn có thể do nôn liên tục và kéo
dài, xảy ra khi nhiễm độc quinin hoặc quá liều các thuốc digitalis [32].
+ Thuốc lợi tiểu: Thuốc lợi tiểu quai và thiazid là nguyên nhân phổ biến nhất
của hạ kali máu do thuốc. Tuy nhiên, sự suy giảm nồng độ kali thường diễn ra ở mức
độ nhẹ và hiếm khi ở mức độ nặng (<3 mEq/L) [13]. Hạ kali máu do thuốc lợi tiểu
được cho là sự kết hợp của việc tăng vận chuyển natri đến ống góp và tác dụng
aldosteron thứ phát do mất natri ở thận [66]. Hạ kali máu xảy ra nhanh và đạt cực đại
trong khoảng 1 tuần sau khi bắt đầu điều trị thuốc lợi tiểu [13]. Furosemid có thể làm
giảm nồng độ kali huyết tương ở các bệnh nhân tăng huyết áp không sử dụng chế
phẩm bổ sung kali mỗi 0,3 mmol/L trong vòng 1 tuần [25]. Trong phần lớn các trường
hợp hạ kali máu do thiazid, nồng độ kali quan sát được thường là 3,0 – 3,6 mEq/L
[66].
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+ Insulin: Insulin kích hoạt bơm Na+/K+-ATPase của tế bào do đó làm tăng quá

+ Thuốc kháng sinh: Hạ kali máu đã được báo cáo xảy ra trong quá trình điều trị
với penicilin G và các penicilin phổ rộng khác [13]. Một dẫn xuất penicillin hoạt động
như một anion không tái hấp thu, dẫn đến tái hấp thu natri nhiều hơn để đổi lấy kali,
do đó tăng bài tiết kali ở thận. Đã có các báo cáo về hạ kali máu nghi ngờ do

ngày và 2 ngày dùng thuốc [33], [81]. Meropenem, tetracyclin, neomycin, polymyxin
B và colistin cũng đã được báo cáo có gây hạ kali máu [15].
Kháng sinh nhóm aminoglycosid có thể làm tăng bài tiết kali ở thận bằng cách
gây ra sự cạn kiệt magie. Điển hình cho nhóm thuốc này là gentamicin, một cation
hóa trị hai có khả năng liên kết với thụ thể Ca2+ ở quai Henle. Điều này dẫn đến tác
dụng ức chế các kênh vận chuyển, do đó gây ra các biểu hiện như của hội chứng
Barrter (tăng đào thải qua thận các ion Na+, K+, Ca2+, Mg2+) [31]. Một số kháng sinh
khác trong nhóm cũng đã có báo cáo biến cố hạ kali máu xuất hiện trong quá trình
điều trị như amikacin, streptomycin [13].
+ Các corticosteroid: Điều trị corticosteroid kéo dài có thể gây hạ kali máu theo
một số cơ chế như tăng lượng bơm Na+/K+- ATPase trong cơ xương, tăng insulin máu
do steroid và tăng đường huyết. Trong một ca hạ kali máu nghi ngờ do
methylprednisolon được báo cáo, biểu hiện của hạ kali máu như yếu cơ xuất hiện
khoảng 6h sau khi tiêm 80mg methylprednisolon tĩnh mạch [17]. Các thuốc khác
trong nhóm ít có khả năng gây hạ kali máu hơn. Hạ kali nghiêm trọng chủ yếu xảy ra
khi những thuốc này được kê đơn đồng thời với thuốc lợi tiểu [73].
-

Các thuốc khác
Ngoài các thuốc tim mạch có cơ chế làm hạ kali máu đã được biết rõ ở trên,

một số thuốc khác cũng gây hạ kali máu theo các cơ chế được đề xuất như bảng 1.7.
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flucloxacillin hoặc piperacilin-tazobactam 300 mg/kg/ngày, xảy ra sau lần lượt 2 – 3

Bảng 1.7. Các thuốc gây hạ kali máu khác và cơ chế đề xuất
Cơ chế gây hạ kali máu đề xuất [13]

Thuốc

Ức chế bài tiết ion hydro ở tế bào ống góp và gây ra
tình trạng thiếu hụt magiê

Carbenoxolon

Ức chế men 11-beta hydroxysteroid ở thận

Mifepriston

Hoạt hóa quá mức cortisol tại thụ thể mineralcorticoid

Cisplatin

Gây hoại tử ống thận, hoạt hóa hệ RAA

Foscarnet

Tăng bài tiết kali tại thận do thiếu hụt magie

Sirolimus

Làm mất kali quá mức qua nước tiểu

Natri bicarbonat

Kích thích ống lượn xa bài tiết ion hydro và K+

1.3 Phương pháp tầm soát biến cố rối loạn kali máu
Có nhiều phương pháp dịch tễ đã được áp dụng trong Cảnh giác Dược để theo
dõi và phát hiện biến cố rối loạn kali máu nghi ngờ do thuốc. Các phương pháp được
áp dụng phổ biến nhất bao gồm giám sát thụ động thông qua báo cáo tự nguyện, rà
soát thông tin bệnh án và gần đây nhất là sàng lọc kết quả xét nghiệm từ cơ sở dữ liệu
bệnh viện [74]. Trong các phương pháp này, phát hiện biến cố thông qua báo cáo tự
nguyện có nhược điểm là tỷ lệ báo cáo thấp hơn thực tế (under – reporting) dẫn đến
khó tính toán được mức độ và tỷ lệ hiện mắc của biến cố trong thực tế điều trị. Phương
pháp rà soát hồ sơ bệnh án khắc phục được nhược điểm của báo cáo tự nguyện nhờ
việc xem xét toàn diện hệ thống bệnh án nhưng lại tốn thời gian thực hiện. Ngoài ra,
những nghiên cứu hồi cứu áp dụng phương pháp này có thể đưa ra tỷ lệ biến cố gây
ra do thuốc thiếu chính xác vì thông tin về thuốc bệnh nhân sử dụng không được ghi
chép đầy đủ [7], [74].
Các nghiên cứu về biến cố rối loạn kali máu trên thế giới và tại Việt Nam gần
đây có xu hướng tiếp cận từ tín hiệu xét nghiệm, sàng lọc tất cả các kết quả xét nghiệm
kali máu để chọn ra những bệnh nhân gặp biến cố sau đó thu thập thông tin và đánh
giá mối liên quan giữa biến cố và thuốc. Tùy vào tiêu chí của từng nghiên cứu mà
thiết kế được lựa chọn là hồi cứu hay tiến cứu với định nghĩa biến cố và cách thức
thu thập dữ liệu khác nhau.
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Amphotericin B

-

Mô hình thiết kế hồi cứu
Năm 2014, Khanagavi và cộng sự thực hiện hồi cứu trên đối tượng bệnh nhân

ngoại trú tại một số cơ sở y tế ở Pháp với mục đích mô tả các trường hợp tăng kali
máu do thuốc trong số những trường hợp tăng kali máu đe dọa tính mạng (K+>6,5
cứu và bệnh án của những bệnh nhân gặp biến cố được rà soát để đánh giá mối liên
quan thuốc – biến cố. 168 bệnh nhân được ghi nhận có tăng kali máu và 60,7% trong
số đó được đánh giá gây ra do thuốc. Suy thận cấp là yếu tố nguy cơ phổ biến nhất,
có mặt trên 98,0% các trường hợp tăng kali máu do thuốc [39]. Năm 2017, Bardak
và cộng sự tiến hành hồi cứu dữ liệu xét nghiệm kali của 36361 bệnh nhân ngoại trú
trên 65 tuổi nhằm xác định tỷ lệ xuất hiện biến cố hạ kali máu, yếu tố nguy cơ liên
quan đến biến cố và tỷ lệ tử vong do biến cố gây ra. Có 2 nhóm bệnh nhân được đưa
vào nghiên cứu bao gồm nhóm hạ kali máu (K+ ≤3,5 mmol/L) và nhóm có nồng độ
kali bình thường hay nhóm chứng (3,6≤K+≤5,5 mmol/L). Kết quả có 3,24% bệnh
nhân có hạ kali máu. Độ dài đợt nằm viện, sự có mặt của 2 bệnh mắc kèm trở lên và
tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân tăng kali máu cao hơn khi so với nhóm chứng [11].
-

Mô hình thiết kế tiến cứu
Nhằm điều tra nguyên nhân, cách xử trí và mức độ phù hợp của xử trí tăng

kali máu mức độ nặng (≥6 mmol/L) trên bệnh nhân nội trú thuộc một trung tâm y tế
tại Mỹ, Acker và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu tiến cứu gồm 2 pha là pha quan sát
không can thiệp và pha cảnh báo có can thiệp. Kết quả xét nghiệm kali được lấy từ
dữ liệu xét nghiệm của trung tâm nghiên cứu. Các biện pháp xử trí tăng kali máu được
sử dụng để đánh giá hiệu quả điều trị tăng kali máu trước và sau khi có can thiệp. Kết
quả nghiên cứu cho thấy không có sự cải thiện trong xử trí biến cố ở pha can thiệp so
với pha quan sát. Tỷ lệ bác sĩ tuân thủ các tiêu chí về xử trí biến cố ở pha quan sát và
pha can thiệp lần lượt là 50% và 30% [9]. Năm 2012, Ramírez và cộng sự đã tiến
hành tiến cứu trong vòng 2 năm tất cả xét nghiệm kali máu tại một bệnh viện ở Tây
Ban Nha nhằm mục đích phát hiện, báo cáo biến cố rối loạn kali máu đe dọa tính
mạng (K+<2 mmol/L hoặc >7 mmol/L) và tìm ra các yếu tố nguy cơ có liên quan.
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mmol/L). Kết quả xét nghiệm kali được lấy tại khoa Hóa sinh trực thuộc cơ sở nghiên

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ một chương trình Cảnh giác Dược được thiết kế tiến
cứu, sử dụng tín hiệu xét nghiệm để phát hiện biến cố có hại của thuốc. Các giai đoạn
của phát hiện và đánh giá biến cố bao gồm: (1) sàng lọc liên tục bệnh nhân có xét
nghiệm thỏa mãn định nghĩa, (2) rà soát bệnh án điện tử của bệnh nhân gặp biến cố
nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tăng và hạ kali máu đe dọa tính mạng lần lượt là 3 và 4,32
trên 10000 ca nhập viện và tỷ lệ biến cố gây ra do thuốc là 32,3%. Ngoài ra, nghiên
cứu còn chỉ ra ưu điểm của việc sử dụng chương trình Cảnh giác Dược trong việc
phát hiện sớm các ADR tiềm tàng và tìm ra những nguyên nhân dược lý khác, chưa
được mô tả trước đây nhưng có liên quan đến biến cố rối loạn kali máu do thuốc [62].
Tại Việt Nam, số lượng nghiên cứu về biến cố rối loạn kali máu còn hạn chế
và các nghiên cứu đều được thiết kế hồi cứu nên các thông tin chỉ được thu thập từ
bệnh án giấy và bệnh án điện tử. Trong một nghiên cứu hồi cứu của Nguyễn Đỗ
Quang Trung và cộng sự thực hiện năm 2017 tại bệnh viện Hữu Nghị với mục đích
tầm soát biến cố tăng kali máu trên đối tượng bệnh nhân nội trú, tỷ lệ bệnh nhân gặp
biến cố tăng kali máu (≥5,6 mmol/L) và được đánh giá tăng kali máu nghi ngờ do
thuốc lần lượt là 1,6% và 0,5% [5].
Hướng tiếp cận từ tín hiệu xét nghiệm có ưu điểm là cho phép sàng lọc kết quả
xét nghiệm của tất cả các bệnh nhân được lưu trữ trong hệ thống quản lý dữ liệu bệnh
nhân, tránh bỏ sót các trường hợp bệnh nhân gặp biến cố nhưng không được ghi lại
trong bệnh án hoặc biến cố nghi ngờ do thuốc không được báo cáo [74]. Ngoài ra,
việc sử dụng các xét nghiệm kali như là tín hiệu phát hiện ADR còn cho phép định
lượng gánh nặng của biến cố rối loạn kali máu trên quần thể bệnh nhân ngoại trú [51].
Tuy nhiên, chất lượng của các nghiên cứu sử dụng phương pháp này lại phụ thuộc
nhiều vào mức độ hoàn chỉnh của hệ thống quản lý, lưu trữ thông tin bệnh nhân của
đơn vị nghiên cứu nên việc thực hiện nghiên cứu tại các cơ sở y tế còn thiếu sót về
chất lượng quản lý thông tin bệnh nhân sẽ tương đối khó khăn [74].
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và (3) đánh giá mối liên quan thuốc – biến cố để có biện pháp xử trí phù hợp. Kết quả

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
 Tiêu chuẩn lựa chọn
-

Tất cả các xét nghiệm kali máu của bệnh nhân nội trú tại Viện Tim mạch có

viện Bạch Mai.
-

Bệnh án của các bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch có kết quả xét

nghiệm kali máu >6 mmol/L hoặc <3 mmol/L, tương ứng với mức độ 3 của biến cố
tăng hoặc hạ kali máu theo thang phân loại CTCAE của Viện Ung thư Quốc gia Hoa
Kỳ [49], trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/01/2019.
 Tiêu chuẩn loại trừ
-

Tiêu chuẩn 1: loại trừ các xét nghiệm được xác định là giả tăng kali máu do

sai sót trong quá trình lấy máu làm xét nghiệm hay các mẫu máu bị vỡ hồng cầu hoặc
giả hạ kali máu do mẫu máu bị pha loãng. Thông tin này được bác sĩ điều trị ghi chép
lại trong bệnh án.
-

Tiêu chuẩn 2: loại trừ những bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Quá trình lọc máu có

thể làm cho nồng độ kali trong máu biến thiên một khoảng rộng và khó có thể dự
đoán được. Các bệnh nhân lọc máu chu kỳ được xác định dựa trên thông tin chẩn
đoán nhập viện và ghi chép của bác sĩ trong phiếu thủ thuật.
-

Tiêu chuẩn 3: loại trừ những bệnh nhân không thu thập được thông tin thuốc

sử dụng trong vòng 30 ngày trước khi ghi nhận biến cố rối loạn kali máu khỏi quá
trình đánh giá mối quan hệ nhân quả theo thang WHO [79]. Thời gian tiềm tàng khởi
phát biến cố rối loạn kali máu của một số nhóm thuốc chưa được thực sự rõ ràng. Do
đó, để ghi nhận được đầy đủ nhất có thể các trường hợp rối loạn kali máu nghi ngờ
do thuốc, thông tin về các thuốc sử dụng trên bệnh nhân được thu thập từ thời điểm
30 ngày trước khi ghi nhận biến cố.
2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu
-

Thời gian thực hiện nghiên cứu: từ tháng 11/2018 đến tháng 04/2019.
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ngày làm xét nghiệm từ 01/11/2018 đến 31/01/2019 được lưu tại khoa Hóa sinh, Bệnh

-

Địa điểm thực hiện nghiên cứu: khoa Hóa sinh, khoa Dược Bệnh viện Bạch

Mai, Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm DI&ADR Quốc
gia – Trường Đại học Dược Hà Nội.
2.3 Phương pháp nghiên cứu

-

Thiết kế nghiên cứu: mô tả tiến cứu.

-

Thời gian tiến cứu dữ liệu: từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/01/2019.

-

Phương pháp thu thập dữ liệu: thông tin trong bệnh án giấy và bệnh án điện

tử được lấy theo mẫu phiếu thu thập thông tin bệnh nhân (Phụ lục 1).
2.3.2. Quy trình nghiên cứu
Quy trình triển khai nghiên cứu được trình bày trong hình 2.1.

Hình 2.1. Sơ đồ quy trình triển khai nghiên cứu
-

Tại khoa Hóa sinh:
Trong khoảng thời gian từ 01/11/2018 đến 31/01/2019, hằng ngày nghiên cứu

viên tiến hành thu thập kết quả xét nghiệm kali máu của bệnh nhân nội trú được lưu
trữ tại khoa Hóa sinh và lọc ra các bệnh nhân thuộc Viện tim mạch.
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2.3.1. Thiết kế nghiên cứu

Sàng lọc xét nghiệm dựa trên định nghĩa tăng và hạ kali máu. Đồng thời loại
trừ các bệnh nhân giả tăng hoặc giả hạ kali máu và bệnh nhân lọc máu chu kỳ.
-

Tại Viện Tim mạch:
Sau khi tổng hợp được danh sách những bệnh nhân có bất thường về xét

điều trị. Nghiên cứu viên sẽ đến từng phòng điều trị để thu thập thông tin của bệnh
nhân từ hồ sơ bệnh án theo phiếu thu thập đã được chuẩn bị sẵn (Phụ lục 1).
Thông tin về quá trình sử dụng thuốc được thu thập theo hồ sơ bệnh án nội trú
của bệnh nhân và đơn thuốc sử dụng ngoại trú (nếu có) trong khoảng thời gian từ
trước khi ghi nhận biến cố 30 ngày tới sau khi ghi nhận biến cố (khi giá trị kali máu
trở về mức bình thường hoặc khi bệnh nhân xuất viện).
Bệnh nhân được coi là đã được xử trí biến cố nếu bác sĩ ghi nhận biến cố trong
bệnh án và sử dụng ít nhất một trong những biện pháp xử trí sau: calci clorid, natri
bicarbonat, insulin nhanh, salbutamol, furosemid, calci polystyren sulfonat, natri
polystyren sulfonat hay lọc máu cấp cứu đối với biến cố tăng kali máu và kali clorid
đường uống, kali clorid đường tĩnh mạch, spironolacton hay chế phẩm kết hợp magie
và kali đối với biến cố hạ kali máu [3].
-

Tại khoa Dược:
Thu thập trên phần mềm quản lý bệnh án điện tử của bệnh viện thông tin của

những bệnh nhân không tiếp cận được bệnh án do đã ra viện/chuyển khoa sau khi có
kết quả xét nghiệm hoặc những bệnh nhân còn thiếu thông tin về thuốc sử dụng ngoại
trú trên bệnh án giấy.
-

Tại Trung tâm DI&ADR Quốc gia:
+ Đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố
Nghiên cứu đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố theo thang

của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) [79] gồm 6 mức độ: “chắc chắn”, “có khả năng”,
“có thể”, “không chắc chắn”, “chưa phân loại được” và “không thể phân loại được”
(Phụ lục 2). Mỗi cặp thuốc – biến cố đều được đánh giá độc lập bởi 2 nghiên cứu viên
trong nhóm nghiên cứu sau đó được đối chiếu và đồng thuận trước khi đưa ra kết quả
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nghiệm kali máu thỏa mãn các tiêu chuẩn, tiến hành rà soát mã bệnh án và phòng

đánh giá cuối cùng. Các cặp thuốc – biến cố được đánh giá ở mức “chắc chắn”, “có
khả năng” và “có thể” được xác định là rối loạn kali máu có liên quan đến thuốc.
Các thuốc xử trí biến cố và các thuốc tiếp tục sử dụng sau khi ngừng thuốc xử
trí biến cố được loại trừ khỏi quá trình đánh giá mối liên quan giữa thuốc và biến cố.
sở dữ liệu của Micromedex 2.0 [91]. Tất cả thuốc sử dụng được đưa vào tra cứu để
xác định các cặp tương tác thuốc - thuốc xảy ra trên bệnh nhân gặp biến cố, đặc biệt
là các cặp tương tác có liên quan đến biến cố tăng và hạ kali máu. Các cặp tương tác
này được phân loại theo 5 mức độ: “chống chỉ định”, “nghiêm trọng”, “trung bình”,
“nhẹ” và “không rõ”.
+ Đánh giá khả năng phòng tránh được của biến cố
Những bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu được đánh giá nghi ngờ do
thuốc sẽ được đưa vào đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR theo thang đánh
giá của Pháp [84]. Mỗi bệnh nhân được đánh giá theo mẫu phiếu “Phiếu đánh giá khả
năng phòng tránh được của ADR” (Phụ lục 3). Quá trình đánh giá được thực hiện
theo các bước như sau:
 Bước 1: Xác định xem biến cố rối loạn kali máu do thuốc nghi ngờ đã được
ghi nhận trong y văn chưa?
Nghiên cứu viên đối chiếu biến cố rối loạn kali máu do thuốc nghi ngờ với các
tài liệu đã định trước. Nếu biến cố không được mô tả ở ít nhất 1 tài liệu tham khảo
đối chiếu sẽ không được đánh giá về khả năng phòng tránh được. Các tài liệu đối
chiếu được xem xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên1. Đối với thuốc phối hợp nhiều hoạt
chất, nếu không có thuốc cùng hoạt chất, dạng bào chế và tỷ lệ phối hợp trong danh
sách dưới đây được xét là không tìm thấy tài liệu đối chiếu.
1

– Các nguồn tài liệu tham khảo phục vụ tra cứu cập nhật đến thời điểm sử dụng
thuốc trong báo cáo được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:
+ Dược thư Quốc gia Việt Nam năm 2015 [2].
+ Micromedex 2.0 [91].
+ Tờ tóm tắt thông tin sản phẩm (SPC) tại Anh [89].
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Xác định tương tác thuốc - thuốc trên mỗi bệnh nhân được xác định theo cơ

+ Tờ tóm tắt thông tin sản phẩm (SPC) tại Mỹ [92].
+ Các hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế do Cục Quản lý Khám chữa bệnh là đầu
mối xây dựng và tổ chức biên soạn [88].
+ Hướng dẫn điều trị chính thống liên quan khác tra cứu được (có trích dẫn nguồn
 Bước 2: Xác định xem sai sót trong quy trình sử dụng thuốc có thể là nguyên
nhân trực tiếp dẫn đến biến cố rối loạn kali máu không?
Các sai sót trong quy trình sử dụng thuốc có thể bao gồm sai sót trong các quy
trình sản xuất, cấp phát, kê đơn, sử dụng, dịch đơn, người bệnh tự ý sử dụng thuốc kê
đơn hoặc có vấn đề về tuân thủ điều trị. Nếu sai sót được phát hiện ở bất kỳ quá trình
nào thì biến cố được kết luận là “có thể phòng tránh được”.
 Bước 3: Đánh giá khuyến cáo sử dụng thuốc trên bệnh nhân
Nếu không có khuyến cáo về sử dụng thuốc trong các tài liệu đối chiếu quy
định trong bước 1 thì ngừng đánh giá. Nếu có khuyến cáo được mô tả ở ít nhất 1 tài
liệu đối chiếu, mỗi thuốc nghi ngờ sẽ được chấm điểm theo bảng ở Phụ lục 3.
Kết quả đánh giá khả năng phòng tránh được của từng thuốc nghi ngờ được
phân loại theo 4 mức: “Phòng tránh được”, “Có khả năng phòng tránh được”, “Không
đánh giá được” và “Không phòng tránh được” dựa trên tổng điểm của 4 tiêu chí A,
B, C, D (Phụ lục 3). Biến cố được kết luận là “có thể phòng tránh được” nếu có ít
nhất 1 thuốc nghi ngờ được đánh giá ở mức độ 1 (phòng tránh được) hoặc mức độ 2
(có khả năng phòng tránh được).
Bảng 2.1. Phân loại mức độ khả năng phòng tránh được của ADR
Mức độ

Khả năng phòng tránh được

1

Phòng tránh được

2

Có khả năng phòng tránh được

Tổng điểm
-13 đến -8; Hoặc phát hiện được ít nhất
1 sai sót trong quy trình sử dụng thuốc
-7 đến -3

3
4

Không đánh giá được
Không phòng tránh được

-2 đến +2
+3 đến +8

Mỗi phiếu thu thập thông tin của bệnh nhân sẽ được đánh giá độc lập bởi 2
thành viên trong nhóm nghiên cứu. Sau đó, kết quả đánh giá sẽ được đối chiếu và
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trong phiếu đánh giá).

đồng thuận giữa hai người đánh giá. Các trường hợp chưa đồng thuận sẽ được đưa ra
trao đổi với các thành viên khác trong nhóm để thống nhất kết quả đánh giá cuối cùng.
2.3.3. Chỉ tiêu nghiên cứu
 Mục tiêu 1: Tầm soát biến cố rối loạn kali máu thông qua kết quả xét nghiệm

-

Tầm soát biến cố rối loạn kali máu:
+ Tổng số xét nghiệm kali máu bất thường thỏa mãn định nghĩa.
+ Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân được xác định gặp biến cố rối loạn kali máu thỏa

mãn định nghĩa biến cố và các tiêu chí loại trừ được đưa ra trong nghiên cứu.
+ Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân được xác định gặp biến cố rối loạn kali máu theo
từng phòng điều trị.
-

Đặc điểm bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu:
+ Tuổi, giới tính, phòng điều trị.
+ Chẩn đoán bệnh chính (được phân loại theo mã ICD-10 của WHO) [87].
+ Bệnh lý có liên quan đến biến cố (theo ghi nhận của bác sĩ trong bệnh án): đái

tháo đường, suy thận cấp, suy thận mạn, suy tim, tăng huyết áp [16], [24], [38].
-

Đặc điểm biến cố rối loạn kali máu:
+ Phân loại biến cố rối loạn kali máu dựa theo thời điểm ghi nhận biến cố (là

thời điểm đầu tiên trong quá trình điều trị mà tại đó bệnh nhân có kết quả xét nghiệm
bất thường thỏa mãn định nghĩa biến cố) bao gồm: biến cố xảy ra tại thời điểm nhập
viện và trong thời gian nằm viện.
+ Phân loại mức độ nặng của biến cố rối loạn kali máu theo thang phân loại
CTCAE của Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ [49]. Với các bệnh nhân có nhiều đợt
xảy ra biến cố rối loạn kali máu thỏa mãn định nghĩa, giá trị kali máu sẽ được sử dụng
để phân loại mức độ nặng của biến cố là giá trị lớn nhất đối với tăng kali máu và nhỏ
nhất đối với hạ kali máu.
+ Phân loại chức năng thận của bệnh nhân tại thời điểm ghi nhận biến cố tăng
kali máu theo phân loại của KDIGO 2012 [40]. Chi tiết các mức phân loại được trình
bày trong bảng 2.2.
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cận lâm sàng trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch Việt Nam

Bảng 2.2. Phân loại chức năng thận theo KDIGO

Giá

trị

eGFR

(mL/phút/1,73m2)

thường
≥90

Giảm

Giảm

Giảm

mức độ

mức độ

mức độ

nhẹ

trung bình

nặng

60 – 89

30 – 59

15 – 29

Suy thận

<15

Giá trị eGFR (mức lọc cầu thận ước tính) được tính theo công thức MDRD
[43] bằng giá trị creatinin huyết thanh được xét nghiệm tại thời điểm nhập viện và
thời điểm ghi nhận biến cố.
Công thức MDRD: eGFR = 186  (SCr)-1,154  (Tuổi)-0,203  0,742 (nếu là nữ)
Trong đó: SCr là nồng độ creatinin huyết thanh, đơn vị mg/dL (quy đổi đơn vị
creatinin: 88,42 μmol/L = 1 mg/dL) [90]
-

Đặc điểm biện pháp xử trí biến cố rối loạn kali máu:
+ Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu được xử trí.
+ Số lượng và tỷ lệ của từng biện pháp xử trí biến cố.

-

Đặc điểm sử dụng thuốc trên bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu:
+ Số lượng và tỷ lệ từng nhóm tác dụng dược lý được sử dụng trên các bệnh

nhân gặp biến cố.
Thuốc sử dụng trên mỗi bệnh nhân được phân loại theo nhóm tác dụng dược
lý dựa trên mã ATC-WHO của thuốc [93].
 Mục tiêu 2: Phân tích đặc điểm và khả năng phòng tránh được của biến cố
rối loạn kali máu nghi ngờ do thuốc
-

Kết quả đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc nghi ngờ và biến cố rối

loạn kali máu
-

Tỷ lệ xuất hiện biến cố rối loạn kali máu nghi ngờ do thuốc:
+ Số lượng bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu nghi ngờ do thuốc trên tổng

số bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu.
+ Số lượng bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu nghi ngờ do thuốc trên tổng
số bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch trong thời gian nghiên cứu.
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Chức năng thận

Bình

-

Đặc điểm sử dụng thuốc nghi ngờ gây ra biến cố theo thang WHO:
+ Phân loại thuốc sử dụng trên bệnh nhân gặp biến cố tăng kali máu nghi ngờ do

thuốc theo nhóm tác dụng dược lý dựa trên mã ATC của thuốc [93].
+ Số lượng bệnh nhân gặp tương tác thuốc-thuốc có liên quan đến biến cố rối
+ Phân loại tương tác thuốc-thuốc có liên quan đến biến cố. Các cặp tương tác
thuốc được tra cứu trên Micromedex 2.0 [91].
-

Phân loại bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu theo thang phân loại mức

độ phòng tránh được của Pháp [84].
-

Phân loại bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu theo các vấn đề phát hiện

được trong sử dụng thuốc có khả năng dẫn đến biến cố
-

Đặc điểm biến cố rối loạn kali máu có thể phòng tránh được:
+ Đặc điểm bệnh nhân: tuổi, giới tính.
+ Nguyên nhân gây ra biến cố có thể phòng tránh được.
+ Các thuốc gây biến cố có thể phòng tránh được.

2.4 Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được mã hóa, nhập và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2016.
Kết quả được xử lý thống kê mô tả với các thông số mô tả được biểu diễn dưới dạng
trung bình ± độ lệch chuẩn và tính toán theo tỷ lệ phần trăm.
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loạn kali máu trên tổng số bệnh nhân gặp biến cố.

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Tầm soát biến cố rối loạn kali máu thông qua kết quả xét nghiệm cận lâm
sàng trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch
3.1.1. Kết quả tầm soát biến cố rối loạn kali máu
– Bệnh viện Bạch Mai bằng cách tra cứu dữ liệu lưu trữ kết quả xét nghiệm trên hệ
thống cơ sở dữ liệu của khoa từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/01/2019. Kết quả tầm
soát được thể hiện trong hình 3.1.

Hình 3.1. Kết quả tầm soát biến cố rối loạn kali máu
Trong khoảng thời gian 3 tháng, có tổng số 12705 xét nghiệm kali máu của
bệnh nhân nội trú đã được sàng lọc, tương ứng với 5048 bệnh nhân nội trú tại 12
phòng điều trị của Viện Tim mạch.
Theo định nghĩa biến cố, nhóm nghiên cứu loại trừ 4861 bệnh nhân (chiếm
96,3% số bệnh nhân nội trú) có kết quả xét nghiệm kali máu từ 3 mmol/L đến 6
mmol/L, thu được 187 bệnh nhân thỏa mãn định nghĩa (3,7%) bao gồm 161 bệnh
nhân hạ kali máu (<3 mmol/L) và 27 bệnh nhân tăng kali máu (>6 mmol/L). Có 1
bệnh nhân được ghi nhận có tăng kali máu xảy ra sau khi hạ kali máu trước đó.
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Quá trình tầm soát biến cố rối loạn kali máu được tiến hành tại khoa Hóa sinh

Những bệnh nhân này được tầm soát tiếp theo các tiêu chuẩn loại trừ. Có 5
bệnh nhân tăng kali máu (0,1%) được loại ra khỏi nghiên cứu do có lọc máu chu kỳ;
không bệnh nhân nào được ghi nhận trong bệnh án có giả tăng hoặc giả hạ kali máu.
Do đó, 182 bệnh nhân thỏa mãn được đưa vào nghiên cứu để thu thập thông tin về
bao gồm 161 bệnh nhân hạ kali máu và 22 bệnh nhân tăng kali máu.
Sau quá trình thu thập thông tin thuốc sử dụng, có 16 (0,3%) bệnh nhân không
hồi cứu được thông tin thuốc sử dụng trong vòng 30 ngày trước thời điểm ghi nhận
biến cố. Như vậy sau quá trình tầm soát, có 166 bệnh nhân (3,3%) được đưa vào đánh
giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc nghi ngờ và biến cố rối loạn kali máu, bao gồm
147 bệnh nhân hạ kali máu và 20 bệnh nhân tăng kali máu.
3.1.2. Đặc điểm bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu
Đặc điểm chung của 22 bệnh nhân tăng kali máu và 161 bệnh nhân hạ kali
máu bao gồm tuổi, giới tính, chẩn đoán bệnh chính (được phân loại theo mã ICD-10
của WHO) [87] và tình trạng bệnh lý có liên quan được mô tả trong bảng 3.1.
 Đặc điểm bệnh nhân tăng kali máu
Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tăng kali máu trong mẫu nghiên cứu là
69,5 (± 16,1) năm. Bệnh nhân nam giới chiếm tỷ lệ chủ yếu với 72,7%.
Bệnh nhân tăng kali máu chủ yếu gặp bệnh lý trên hệ tuần hoàn (86,4%). Trong
đó, suy tim (63,6%) là tình trạng phổ biến xảy ra trên bệnh nhân. Các bệnh lý còn lại
bao gồm tăng huyết áp, bệnh ba thân động mạch vành, đau thắt ngực và rung nhĩ.
 Đặc điểm bệnh nhân hạ kali máu
Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân hạ kali máu trong mẫu nghiên cứu là 66
(± 15,1) năm. Bệnh nhân nữ giới chiếm tỷ lệ chủ yếu với 54,0%.
Hầu hết các bệnh nhân hạ kali máu mắc các bệnh lý trên hệ tuần hoàn (90,1%)
và có từ 1 đến 2 bệnh mắc kèm (83,9%). Trong số đó, tăng huyết áp là bệnh hay gặp
nhất trên nhóm bệnh nhân này, sau đó tới suy tim, đái tháo đường, nhồi máu cơ tim
và đau thắt ngực. Có 17 bệnh nhân (10,6%) có tới 3 bệnh mắc kèm có liên quan đến
biến cố.
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thuốc đã sử dụng (chiếm 3,6% tổng số bệnh nhân nội trú được xét nghiệm kali máu)

Tăng kali máu
Số lượng (%)
(n = 22)
69,5±16,1
[23; 87]

Hạ kali máu
Số lượng (%)
(n = 161)
66,0±15,1
[19; 90]

16 (72,7)

74 (46,0)

Nữ

6 (27,3)

87 (54,0)

Chẩn đoán bệnh chính
Bệnh hệ tuần hoàn (I00 – I99)
Bệnh hệ hô hấp (J00 – J99)
Dị tật bẩm sinh, bất thường NST (Q00 – Q99)
Các nhóm bệnh khác

19 (86,4)
1 (4,5)
1 (4,5)
1 (4,5)

145 (90,1)
3 (1,9)
3 (1,9)
10 (6,1)

Đặc điểm
Tuổi trung bình ± độ lệch chuẩn (năm)
[giá trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất]
Giới tính
Nam

Tình trạng bệnh lý có liên quan (Suy tim/Suy thận/Tăng huyết áp/Đái tháo đường)
Không có bệnh lý mắc kèm
5 (22,5)
26 (16,1)
1 bệnh mắc kèm
10 (45,5)
69 (42,9)
2 bệnh mắc kèm
7 (31,8)
49 (30,4)
Trên 2 bệnh mắc kèm
3.1.3. Đặc điểm biến cố rối loạn kali máu

0 (0,0)

17 (10,6)

Các đặc điểm của biến cố bao gồm: thời điểm ghi nhận biến cố, số đợt xảy ra
biến cố trên mỗi bệnh nhân, phân loại mức độ nặng của biến cố theo thang CTCAE
[49] và phân loại chức năng thận theo khuyến cáo của KDIGO 2012 [40] được thể
hiện trong bảng 3.2 và hình 3.2.
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Bảng 3.1. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu

Bảng 3.2. Đặc điểm biến cố rối loạn kali máu
Tăng kali máu
Số lượng (%)
(n = 22)

Hạ kali máu
Số lượng (%)
(n = 161)

Tại thời điểm nhập viện

8 (36,4)

26 (16,1)

Trong thời gian nằm viện

14 (63,6)

135 (83,9)

Một đợt

21 (95,5)

145 (90,1)

Hai đợt

1 (4,5)

16 (9,9)

Nặng

19 (86,4)

148 (91,9)

Đe dọa tính mạng

3 (13,6)

13 (8,1)

Đặc điểm

Số đợt rối loạn kali máu

Mức độ nặng của biến cố theo thang CTCAE

Chức năng thận của bệnh nhân tại thời điểm xảy ra biến cố theo KDIGO 2012
Bình thường (≥90 mL/phút/1,73m2)

0 (0,0)

-

Giảm mức độ nhẹ (60 – 89 mL/phút/1,73m2)

7 (31,8)

-

Giảm mức độ trung bình (30 – 59
mL/phút/1,73m2)

4 (18,2)

-

Giảm mức độ nặng (15 – 29 mL/phút/1,73m2)

6 (27,3)

-

Suy thận (<15 mL/phút/1,73m2)

2 (9,1)

-

Không rõ*
3 (13,6)
*: Bệnh nhân không có kết quả xét nghiệm creatinin máu tại thời điểm gặp biến cố
tăng kali máu.
 Đặc điểm biến cố tăng kali máu
Phần lớn bệnh nhân tăng kali máu gặp biến cố trong thời gian nằm viện
(63,6%). Biến cố xảy ra chủ yếu vào ngày đầu tiên tính từ ngày vào Viện Tim mạch
(40,9%).
Biến cố tăng kali máu chủ yếu xảy ra ở mức độ nặng (>6 – 7 mmol/L) với 19
bệnh nhân (86,4%). Mức đe dọa tính mạng (>7 mmol/L) xảy ra với 3 bệnh nhân
(13,6%) và nồng độ kali máu tăng cao nhất là 7,8 mmol/L.
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Thời điểm ghi nhận biến cố

Có 12 bệnh nhân (54,5%) có suy giảm chức năng thận (eGFR <60
mL/phút/1,73m2) tại thời điểm xảy ra biến cố. Có 3 bệnh nhân (13,6%) không có kết
quả xét nghiệm creatinin vào thời điểm xảy ra biến cố.
 Đặc điểm biến cố hạ kali máu
này chủ yếu xuất hiện trong thời gian nằm viện (83,9%). Thời điểm xảy ra biến cố
chủ yếu rơi vào ngày đầu tiên tính từ lúc vào Viện Tim mạch (38,5%).
Phần lớn biến cố hạ kali máu xảy ra ở mức độ nặng (<3 – 2,5 mmol/L) với 148
bệnh nhân (91,9%). Mức đe dọa tính mạng (<2,5 mmol/L) xảy ra với 13 bệnh nhân
(8,1%) và nồng độ kali máu thấp nhất là 1,5 mmol/L.
45.0
40.0 38.5

40.9

35.0

Tỷ lệ (%)

30.0
25.0
20.0

16.1

15.0

13.0

13.6
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9.1
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9.1
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4.5 3.7

0.6
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1.9

1.9

0.0
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7
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Ngày xuất hiện biến cố
Hạ kali máu

Tăng kali máu

Hình 3.2. Thời điểm xuất hiện biến cố rối loạn kali máu theo ngày
3.1.4. Biện pháp xử trí biến cố rối loạn kali máu
Số lượng bệnh nhân được xử trí biến cố và các biện pháp được sử dụng để xử
trí biến cố được thống kê trong bảng 3.3.
Biện pháp xử trí tăng kali máu
Trong tổng số 22 bệnh nhân gặp biến cố tăng kali máu, có 17 bệnh nhân
(77,3%) được xử trí biến cố và 5 bệnh nhân (22,7%) không được xử trí biến cố. Cả 5
bệnh nhân này chỉ được bác sĩ ghi nhận biến cố trong bệnh án mà không sử dụng bất
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Bệnh nhân hạ kali máu chủ yếu chỉ xảy ra một đợt biến cố (90,1%) và biến cố

kỳ biện pháp xử trí nào và khi được xét nghiệm lại giá trị kali máu đều đã giảm (<6
mmol/L).
Hai biện pháp xử trí được sử dụng nhiều nhất là sử dụng thuốc lợi tiểu quai
furosemid (68,2%) và insulin nhanh trong glucose (72,7%). Tiếp theo là các biện

polystyren sulfonat) hoặc Kayexalat (natri polystyren sulfonat) với tỷ lệ 31,8%, natri
bicarbonat (18,2%) và calci clorid (13,6%). Không bệnh nhân nào phải chỉ định lọc
máu cấp cứu.
Bảng 3.3. Số lượng bệnh nhân được xử trí biến cố
Đặc điểm

Số lượng (%)

Tăng kali máu (n = 22)
Được xử trí
Lọc máu cấp cứu
Furosemid
Natri bicarbonat

17 (77,3)
0 (0,0)
15 (68,2)
4 (18,2)

Insulin/Glucose
Calci clorid
Nhựa trao đổi ion

16 (72,7)
3 (13,6)
7 (31,8)

Không ghi nhận thông tin xử trí
Hạ kali máu (n = 161)
Được xử trí
Bồi phụ kali đường uống
Bồi phụ kali tĩnh mạch
Bồi phụ kết hợp magie và kali
Lợi tiểu giữ kali

5 (22,7)
160 (99,4)
151 (93,8)
108 (67,1)
95 (59,0)
20 (12,4)

Không ghi nhận thông tin xử trí
Biện pháp xử trí hạ kali máu

1 (0,6)

Gần như tất cả bệnh nhân (99,4%) gặp biến cố hạ kali máu đều được xử trí. 1
bệnh nhân còn lại không được xử trí do có tiên lượng tử vong cao, đã ra viện trước
khi có kết quả xét nghiệm kali máu tiếp theo. Tất cả bệnh nhân được xét nghiệm lại
giá trị kali máu sau đó đều cho kết quả bình thường khi ra viện (>3 mmol/L).
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pháp được sử dụng với tỷ lệ thấp hơn là nhựa trao đổi cation bao gồm Kalimate (calci

Biện pháp xử trí được sử dụng nhiều nhất là bồi phụ kali đường uống (93,8%).
Tiếp theo là một số biện pháp khác được sử dụng đồng thời bao gồm bồi phụ kali tĩnh
mạch (67,1%) và sử dụng chế phẩm kết hợp magie và kali đường uống hoặc tĩnh
mạch (59,0%). Thuốc lợi tiểu giữ kali chiếm tỷ lệ thấp nhất trong các biện pháp xử
3.1.5. Đặc điểm thuốc sử dụng trên bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu
 Đặc điểm thuốc sử dụng trên bệnh nhân tăng kali máu
Trong số 22 bệnh nhân tăng kali máu, có 2 bệnh nhân gặp biến cố tại thời điểm
nhập viện và không có thông tin về thuốc sử dụng ngoại trú nên đặc điểm thuốc sử
dụng được thống kê trên 20 bệnh nhân còn lại thu thập được thông tin về thuốc sử
dụng.
Tổng số 263 thuốc được sử dụng trên 20 bệnh nhân tính đến thời điểm xảy ra
biến cố. Các thuốc sử dụng trên bệnh nhân gặp biến cố tăng kali máu được phân loại
theo nhóm tác dụng dược lý dựa trên mã ATC – WHO của thuốc . Phân loại cụ thể
được trình bày trong bảng 3.4.
Nhóm thuốc chống huyết khối và thuốc ức chế bơm proton được sử dụng với
tỷ lệ cao nhất, lần lượt là 10,3% và 6,5%.
Dịch truyền tĩnh mạch và dịch truyền tĩnh mạch bổ sung được sử dụng với tỷ
lệ lần lượt là 5,7% và 3,8%. Các thuốc trong hai nhóm này bao gồm các dịch truyền
bổ sung dinh dưỡng (acid amin, lipid, glucose) và các dịch truyền bổ sung, cân bằng
điện giải (natri clorid, natri bicarbonat, calci clorid, kali clorid, kali aspartat, magie
aspartat và magie sulfat). Chế phẩm bổ sung kali clorid dạng viên uống cũng có tỷ lệ
sử dụng đáng kể (chiếm 4,2%).
Các nhóm thuốc có nguy cơ gây tăng kali máu khác cũng được ghi nhận như
thuốc ức chế enzym chuyển dạng đơn chất (3,4%), thuốc lợi tiểu giữ kali là
spironolacton (3,0%), thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II dạng đơn chất và phối
hợp (4,1%).
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trí (12,4%).

Bảng 3.4. Đặc điểm thuốc sử dụng trên bệnh nhân tăng kali máu
Nhóm thuốc

Số lượng (%)
(n = 263)

B01A

Thuốc chống huyết khối

27 (10,3)

A02B

Thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng và bệnh trào
ngược dạ dày thực quản

17 (6,5)

C03C

Thuốc lợi tiểu quai

17 (6,5)

B05B

Dịch truyền tĩnh mạch

15 (5,7)

Dịch truyền điện giải*

7 (2,7)

A10A

Insulin và các chất tương tự

14 (5,3)

C10A

Thuốc điều chỉnh lipid, đơn chất

13 (4,9)

A12B

Kali đường uống

11 (4,2)

B05X

Dịch truyền tĩnh mạch bổ sung

10 (3,8)

B05BB01

B05XA01

Kali clorid

1 (0,4)

J01D

Thuốc kháng khuẩn beta-lactam khác

10 (3,8)

C03D

Thuốc lợi tiểu giữ kali

8 (3,0)

C09A

Thuốc ức chế men chuyển, đơn chất

9 (3,4)

C09C+C09D

Thuốc đối kháng thụ thể ATII, đơn chất và phối hợp

11 (4,1)

Các nhóm khác
*: Panangin (kali aspartat/magie aspartat).

101 (38,4)

 Đặc điểm thuốc sử dụng trên bệnh nhân hạ kali máu
Trong số 161 bệnh nhân hạ kali máu, có 14 bệnh nhân gặp biến cố tại thời
điểm nhập viện và không có thông tin về thuốc sử dụng ngoại trú. Như vậy, đặc điểm
thuốc sử dụng được thống kê trên 147 bệnh nhân còn lại.
Tổng số 1871 thuốc được sử dụng trên 147 bệnh nhân tính đến thời điểm xảy
ra biến cố. Các thuốc sử dụng trên bệnh nhân gặp biến cố hạ kali máu được phân loại
theo nhóm tác dụng dược lý dựa trên mã ATC – WHO của thuốc [93]. Phân loại cụ
thể được trình bày trong bảng 3.5.
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Mã ATC

Bảng 3.5. Đặc điểm thuốc sử dụng trên bệnh nhân hạ kali máu
Nhóm thuốc

Số lượng (%)
(n = 1871)

B01A

Thuốc chống huyết khối

225 (12,0)

A02B

Thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng và bệnh trào
ngược dạ dày thực quản

140 (7,5)

A12B

Kali đường uống

129 (6,9)

B05X

Dịch truyền tĩnh mạch bổ sung

125 (6,7)

B05B

Dịch truyền tĩnh mạch

114 (6,1)

C10A

Thuốc điều chỉnh lipid, đơn chất

106 (5,7)

J01D

Thuốc kháng khuẩn beta-lactam khác

80 (4,3)

C03C

Thuốc lợi tiểu quai

65 (3,5)

A10A

Insulin và các chất tương tự

29 (1,5)

R03A

Các adrenergic dạng hít

23 (1,2)

H02A

Các corticosteroid dùng toàn thân, đơn chất

20 (1,1)

A06A

Thuốc nhuận tràng

15 (0,8)

Các nhóm khác
800 (42,8)
Tương tự như quần thể bệnh nhân tăng kali máu, các nhóm thuốc chủ yếu sử
dụng trên quần thể bệnh nhân hạ kali máu cũng là nhóm thuốc chống huyết khối
(12,0%) và nhóm thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng và bệnh trào ngược dạ dày thực
quản (7,5%).
Các nhóm thuốc có nguy cơ gây hạ kali máu được sử dụng với tỷ lệ nhỏ hơn,
bao gồm: Thuốc lợi tiểu quai (3,5%), insulin và các chất tương tự (1,5%), các
adrenergic dạng hít (1,2%), corticosteroid dùng đường toàn thân dạng đơn chất
(1,1%) và thuốc nhuận tràng (0,8%).
3.2 Phân tích đặc điểm và khả năng phòng tránh được của biến cố rối loạn kali
máu nghi ngờ do thuốc
3.2.1. Mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố rối loạn kali máu
Kết quả đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc nghi ngờ và biến cố rối
loạn kali máu theo thang WHO được trình bày trong bảng 3.6.
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Mã ATC

Tăng kali máu
Số cặp thuốc – biến cố (%)
(n = 173)

Hạ kali máu
Số cặp thuốc – biến cố (%)
(n = 1272)

Chắc chắn

0 (0,0)

0 (0,0)

Có khả năng

11 (6,4)

25 (2,0)

Có thể

33 (19,1)

126 (9,9)

Không chắc chắn

129 (74,6)

1121 (88,1)

0 (0,0)

0 (0,0)

Mức đánh giá

Chưa phân loại được

Không thể phân loại
0 (0,0)
0 (0,0)
- Mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố tăng kali máu
Trong 263 thuốc được sử dụng trên 20 bệnh nhân, 90 thuốc (34,2%) được loại
trừ khỏi đánh giá mối quan hệ nhân quả, bao gồm các thuốc xử trí biến cố và các
thuốc tiếp tục sử dụng sau khi đã dừng thuốc xử trí biến cố. Như vậy, nhóm nghiên
cứu đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố tăng kali máu theo thang
WHO tương ứng với 173 cặp thuốc – biến cố (65,8%).
Có tổng số 44 (25,4%) cặp thuốc – biến cố tăng kali máu, tương ứng với 18
bệnh nhân được đánh giá là có mối liên quan. Trong đó, 33 (19,1%) cặp thuốc – biến
cố được đánh giá ở mức “có thể”, 11 (6,4%) cặp thuốc – biến cố được đánh giá ở mức
“có khả năng” và không có cặp thuốc – biến cố nào được phân loại ở mức “chắc
chắn”.
-

Mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố hạ kali máu
Tương tự như nhóm bệnh nhân tăng kali máu, trong 1871 thuốc được sử dụng

trên 147 bệnh nhân, 599 thuốc (34,0%) được loại trừ khỏi đánh giá mối quan hệ nhân
quả. Do đó, mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố hạ kali máu được đánh giá
trên 1272 cặp thuốc – biến cố (68,0%).
Kết quả, tổng số 151 (11,9%) cặp thuốc – biến cố hạ kali máu, tương ứng với
85 bệnh nhân được đánh giá là có mối liên quan. Trong đó, 126 (9,9%) cặp thuốc –
biến cố được đánh giá ở mức “có thể”, 25 (2,0%) cặp thuốc – biến cố được đánh giá
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Bảng 3.6. Kết quả đánh giá mối quan hệ nhân quả

ở mức “có khả năng” và không có cặp thuốc – biến cố nào được phân loại ở mức
“chắc chắn”.
3.2.2. Tỷ lệ gặp biến cố rối loạn kali máu liên quan đến thuốc
Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu liên quan đến thuốc trên tổng
tại Viện Tim mạch lần lượt là 56,3% và 2,0%.
 Tỷ lệ gặp biến cố tăng kali máu liên quan đến thuốc
-

Tỷ lệ gặp biến cố tăng kali máu liên quan đến thuốc trên tổng số bệnh nhân có

biến cố tăng kali máu là 18 bệnh nhân/22 bệnh nhân (chiếm 81,8%).
-

Tỷ lệ gặp biến cố tăng kali máu liên quan đến thuốc trên tổng số bệnh nhân

điều trị nội trú tại Viện Tim mạch trong thời gian nghiên cứu là 18 bệnh nhân/5048
bệnh nhân (chiếm 0,4%).
 Tỷ lệ gặp biến cố hạ kali máu liên quan đến thuốc
-

Tỷ lệ gặp biến cố hạ kali máu liên quan đến thuốc trên tổng số bệnh nhân có

biến cố hạ kali máu là 85 bệnh nhân/161 bệnh nhân (chiếm 52,8%).
-

Tỷ lệ gặp biến cố hạ kali máu liên quan đến thuốc trên tổng số bệnh nhân điều

trị nội trú tại Viện Tim mạch trong thời gian nghiên cứu là 85 bệnh nhân/5048 bệnh
nhân (chiếm 1,7%).
3.2.3. Thuốc nghi ngờ gây ra biến cố rối loạn kali máu
 Thuốc nghi ngờ gây tăng kali máu
Các thuốc nghi ngờ gây tăng kali máu sử dụng trên 18 bệnh nhân được phân
loại theo nhóm tác dụng dược lý dựa trên mã ATC – WHO [93]. Kết quả được trình
bày trong bảng 3.7.
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số bệnh nhân có biến cố rối loạn kali máu và trên tổng số bệnh nhân điều trị nội trú

Bảng 3.7. Phân loại thuốc nghi ngờ gây tăng kali máu theo mã ATC
Nhóm thuốc

C09C+C09D

Thuốc đối kháng thụ thể ATII, đơn chất và phối hợp

10 (22,7)

A12B

Kali đường uống

9 (20,5)

C03D

Thuốc lợi tiểu giữ kali

7 (15,9)

B05B

Dịch truyền tĩnh mạch

B05BB01

Dịch truyền điện giải (Magie + Kali)

6 (13,6)

C09A

Thuốc ức chế men chuyển, đơn chất

5 (11,4)

C03D + C03C

Thuốc lợi tiểu giữ kali + Thuốc lợi tiểu quai*

3 (6,8)

B01A

Thuốc chống huyết khối

1 (2,3)

B05X

Dịch truyền tĩnh mạch bổ sung

B05XA01
M01A
A02B

Kali clorid

1 (2,3)

Thuốc chống viêm và chống thấp khớp, không steroid
Thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng và bệnh trào
ngược dạ dày thực quản
*: Spironolacton + Furosemid

1 (2,3)
1 (2,3)

Nhóm thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II dạng đơn chất và phối hợp là
nhóm thuốc được đánh giá gây tăng kali máu nhiều nhất, với 10 trên tổng số 44 cặp
thuốc – biến cố tăng kali máu được đánh giá là có mối liên quan (22,7%). Nhóm thuốc
ức chế men chuyển chiếm một tỷ lệ thấp hơn với 5 cặp thuốc – biến cố (11,4%).
Nhóm thuốc lợi tiểu giữ kali và các chế phẩm bổ sung kali, bao gồm kali clorid
dạng tiêm, kali clorid dạng uống và các dịch truyền điện giải có chứa kali được đánh
giá gây tăng kali máu với tổng cộng có 26 cặp thuốc – biến cố (59,1%).
Các nhóm thuốc khác đã được ghi nhận nguy cơ gây tăng kali máu trong y
văn, bao gồm thuốc chống huyết khối, thuốc chống viêm và thấp khớp không steroid,
thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng và bệnh trào ngược dạ dày thực quản chiếm một
tỷ lệ nhỏ hơn với một cặp thuốc – biến cố trên mỗi nhóm (2,3%) được đánh giá là có
liên quan.
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Mã ATC

Số cặp thuốc –
biến cố (%)
(n = 44)

 Thuốc nghi ngờ gây hạ kali máu
Các thuốc nghi ngờ gây hạ kali máu trên 85 bệnh nhân được phân loại theo
nhóm tác dụng dược lý dựa theo mã ATC – WHO [93]. Kết quả được trình bày trong
bảng 3.8.

Mã
ATC
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Bảng 3.8. Phân loại thuốc nghi ngờ gây hạ kali máu theo mã ATC
Số cặp thuốc – biến cố
(%)
(n = 151)

Nhóm thuốc

C03C Thuốc lợi tiểu quai

35 (23,2)

A02B Thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng và bệnh trào ngược
dạ dày thực quản

20 (13,2)

R03A Các adrenergic dạng hít

19 (12,6)

A10A Insulin và các chất tương tự

16 (10,6)

A11D Vitamin B1, đơn chất và kết hợp với vitamin B6 và B12

15 (9,9)

J01X

8 (5,3)

Các thuốc kháng khuẩn khác

C08C Thuốc chẹn kênh calci chọn lọc tác dụng trên mạch

8 (5,3)

A06A Thuốc nhuận tràng

6 (4,0)

J01F

4 (2,6)

Các macrolid, lincosamid và streptogamin

H02A Các corticosteroid dùng toàn thân, đơn chất

4 (2,6)

B05B Dịch truyền tĩnh mạch*

4 (2,6)

C01C Thuốc kích thích tim, trừ các glycosid tim

3 (2,0)

Các nhóm khác
*: Dịch truyền chứa acid amin/glucose/lipid

9 (6,0)

Nhóm thuốc lợi tiểu quai được đánh giá gây hạ kali máu nhiều nhất, với 35
trên tổng số 151 cặp thuốc – biến cố hạ kali máu được đánh giá là có mối liên quan
(23,2%). Tiếp theo là nhóm thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng và bệnh trào ngược
dạ dày thực quản (13,2%) và các adrenergic dạng hít (12,6%).
Các nhóm thuốc khác đã được ghi nhận nguy cơ gây hạ kali máu trong y văn,
bao gồm insulin và các chất tương tự, vitamin B1 dạng đơn chất và kết hợp với
vitamin B6 và B12, thuốc nhuận tràng và các corticosteroid dùng toàn thân dạng đơn
chất được đánh giá có liên quan ở tổng cộng 41 cặp thuốc – biến cố (27,2%).
44

3.2.4. Tương tác thuốc – thuốc có liên quan đến biến cố rối loạn kali máu
Tương tác thuốc được tra cứu trên cơ sở tra cứu dữ liệu trực tuyến Micromedex
2.0 [91]. Đặc điểm các cặp tương tác thuốc – thuốc có liên quan đến biến cố được
trình bày trong bảng 3.9.

Đặc điểm

Mô tả tóm tắt
tương tác**

Mức độ*

Số lượng
(%)

Tăng kali máu (n = 20)
Bệnh nhân có tương tác thuốc – thuốc liên quan đến biến cố

13 (65,0)

Kali – Spironolacton

1

Gây tăng kali máu

7 (35,0)

Kali – Lisinopril

1

Gây tăng kali máu

5 (25,0)

Kali – Valsartan

2

Gây tăng kali máu

3 (15,0)
3 (15,0)

Spironolacton - Valsartan

2

Tăng nguy cơ tăng kali máu,
tăng creatinin huyết thanh ở
bệnh nhân suy tim

Kali - Losartan

2

Gây tăng kali máu

2 (10,0)

Lisinopril – Spironolacton

1

Gây tăng kali máu

2 (10,0)

Losartan – Spironolacton

2

Gây tăng kali máu

2 (10,0)

Aspirin - Spironolacton

1

Giảm tác dụng lợi tiểu, tăng
kali máu

2 (10,0)

2

Tăng nguy cơ tăng kali máu,
tăng creatinin huyết thanh ở
bệnh nhân suy tim

1 (5,0)

Spironolacton –
Hydroclorothiazid
Hạ kali máu (n = 147)

Bệnh nhân có tương tác thuốc – thuốc liên quan đến biến cố
Furosemid – Salbutamol

2

Thay đổi ECG hoặc hạ kali
máu

Furosemid –
2
Gây hạ kali máu
Hydrocortison
*Mức độ cặp tương tác: 1 – Nghiêm trọng, 2 – Trung bình
**Tương tác được mô tả tóm tắt theo dữ liệu của Micromedex.
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12 (8,2)
11 (7,5)
1 (0,7)
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Bảng 3.9. Đặc điểm tương tác thuốc liên quan đến biến cố

 Tương tác thuốc – thuốc liên quan đến biến cố tăng kali máu
Trong số 20 bệnh nhân tăng kali máu, có 13 bệnh nhân có cặp tương tác thuốcthuốc liên quan đến biến cố này, chiếm 65,0%. Tương tác giữa spironolacton – kali
clorid và lisinopril – kali clorid là các cặp tương tác liên quan đến biến cố tăng kali
trực tiếp gây tăng kali máu.
 Tương tác thuốc – thuốc liên quan đến biến cố hạ kali máu
Trong số 147 bệnh nhân hạ kali máu, có 12 bệnh nhân có cặp tương tác thuốc –
thuốc liên quan đến biến cố này, chiếm 8,2%. Tương tác xảy ra chủ yếu giữa
furosemid – salbutamol với tỷ lệ 7,5%. Các cặp tương tác nói trên đều ở mức trung
bình và trực tiếp gây hạ kali máu.
3.2.5. Khả năng phòng tránh được biến cố rối loạn kali máu
Kết quả đánh giá khả năng phòng tránh được của biến cố rối loạn kali máu
được trình bày trong hình 3.3.

Hình 3.3. Sơ đồ quá trình đánh giá khả năng phòng tránh được của biến cố rối
loạn kali máu
Có tất cả 18 bệnh nhân tăng kali máu và 85 bệnh nhân hạ kali máu nghi ngờ
do thuốc được đưa vào đánh giá và quy điểm khả năng phòng tránh được. Phân loại
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máu có tỷ lệ cao nhất (60,0%). Các tương tác này chủ yếu ở mức độ nghiêm trọng và

mức độ phòng tránh được và đặc điểm bệnh nhân gặp biến cố “có thể phòng tránh
được” được thể hiện trong bảng 3.10.
Tăng kali máu
Số lượng (%)
(n = 18)
3 (16,7)
9 (50,0)

Hạ kali máu
Số lượng (%)
(n = 85)
8 (9,4)
8 (9,4)

Tổng
Số lượng (%)
(n = 103)
11 (10,7)
17 (16,5)

Không đánh giá được

3 (16,7)

42 (49,4)

45 (43,7)

Không phòng tránh được

3 (16,7)

23 (27,1)

26 (25,2)

Mức độ phòng tránh được
Phòng tránh được
Có khả năng phòng tránh được

Không quy điểm
0 (0,0)
4 (4,7)
4 (3,9)
 Đánh giá khả năng phòng tránh được của biến cố tăng kali máu
Trong tổng số 18 bệnh nhân được đưa vào quy điểm đánh giá khả năng phòng
tránh được, có 3 bệnh nhân (16,7%) được đánh giá ở mức “phòng tránh được”, 9 bệnh
nhân (50,0%) ở mức “có khả năng phòng tránh được”. Như vậy, có 12 bệnh nhân
(66,7%) gặp biến cố được coi là “có thể phòng tránh được”.
Nhóm bệnh nhân này có độ tuổi trung bình là 67 (± 17,9) năm, trong đó tỷ lệ
bệnh nhân nam là 75,0%.
 Đánh giá khả năng phòng tránh được của biến cố hạ kali máu
Trong tổng số 85 bệnh nhân được đưa vào đánh giá khả năng phòng tránh
được, các trường hợp “phòng tránh được” và “có khả năng phòng tránh được” chiếm
tỷ lệ bằng nhau với 8 bệnh nhân (9,4%) ở mỗi nhóm. Như vậy, có 16 bệnh nhân
(18,8%) gặp biến cố được coi là “có thể phòng tránh được”. Nhóm bệnh nhân này có
độ tuổi trung bình là 69 (± 10,3) năm, trong đó có 9 bệnh nhân là nam (56,3%). Ngoài
ra, có 42 bệnh nhân (49,4%) không đánh giá được và 23 bệnh nhân (27,1%) được
đánh giá ở mức “không phòng tránh được”. 4 bệnh nhân còn lại (4,7%) không tìm
thấy tài liệu tham chiếu cho thuốc nghi ngờ nên bị loại khỏi đánh giá.
Các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thuốc chưa hợp lý trên bệnh nhân gặp
biến cố rối loạn kali máu được tổng hợp trong bảng 3.11.
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Bảng 3.10. Phân loại mức độ phòng tránh được của biến cố rối loạn kali máu

Bảng 3.11. Các trường hợp thiếu tuân thủ khuyến cáo
Nhóm dược lý

Vấn đề*

Tăng kali máu (n = 12)
Chỉ định không phù hợp
Dịch truyền tĩnh
Kali clorid
mạch bổ sung
Thuốc ức chế enzym
Lisinopril
chuyển
Thuốc đối kháng thụ
Losartan
thể ATII
Thuốc chống viêm
Celecoxib
không steroid
Magie/Kali
aspartat

Dịch truyền tĩnh
mạch

Tương tác gây tăng kali máu
Thuốc lợi tiểu giữ
Spironolacton
kali
Valsartan/
Thuốc đối kháng thụ
Hydroclorothiazid thể ATII, phối hợp
Dịch truyền tĩnh
Kali clorid
mạch bổ sung
Liều dùng không phù hợp
Thuốc ức chế enzym
Enalapril
chuyển
Hạ kali máu (n = 16)
Chỉ định không phù hợp

5 (41,7)
Chỉ định ở BN có K+ >5
mmol/L
Chỉ định ở BN có K+ >5
mmol/L
Chỉ định ở BN có độ thanh
thải creatinin < 30 mL/phút
Chỉ định ở BN suy tim sung
huyết độ II
Chỉ định ở BN có K+ bình
thường, không dùng kèm
thuốc lợi tiểu quai

Thuốc lợi tiểu quai
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1 (8,3)
1 (8,3)
1 (8,3)
1 (8,3)

1 (8,3)
9 (75,0)

Sử dụng đồng thời thuốc
làm tăng kali (kali clorid)
Sử dụng đồng thời thuốc
làm tăng kali (spironolacton)
Sử dụng đồng thời thuốc
làm tăng kali (spironolacton)

6 (50,0)
1 (8,3)
2 (16,7)
1 (8,3)

Không hiệu chỉnh liều ở BN
giảm chức năng thận

Chỉ định ở BN có độ thanh
thải creatinin <30 mL/phút
Các adrenergic dạng Chỉ định ở BN không có khó
Salbutamol
hít
thở
Thuốc điều trị tắc
Thuốc không phải chỉ định
Theophyllin
nghẽn đường thở
ưu tiên
Dùng đồng thời các thuốc gây hạ kali máu
Furosemid

Số lượng
(%)

1 (8,3)

8 (50,0)
6 (37,5)
2 (12,5)
1 (6,3)
7 (43,8)
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Hoạt chất

Valsartan/
Thuốc đối kháng thụ
Hydrochlorothiazid thể ATII, phối hợp

Dùng đồng thời thuốc gây
hạ kali (insulin)
Không phải chỉ định ưu tiên
Dùng đồng thời thuốc gây
hạ kali (sorbitol)
Không phải chỉ định ưu tiên

Liều dùng không phù hợp

1 (6,3)
4 (25,0)

Không hiệu chỉnh liều trên
BN giảm chức năng thận
*: Mỗi bệnh nhân có thể có nhiều hơn 1 vấn đề về sử dụng thuốc

Furosemid

2 (12,5)

Thuốc lợi tiểu quai

4 (25,0)

 Nguyên nhân dẫn đến pADR trên bệnh nhân tăng kali máu
Nguyên nhân dẫn đến biến cố phòng tránh được ở các bệnh nhân tăng kali máu
xuất phát từ sai sót trong quá trình kê đơn, bao gồm 5 trường hợp (41,7%) sai sót
trong chỉ định thuốc, 9 trường hợp (75,0%) sử dụng đồng thời các thuốc có tương tác
gây tăng kali máu và 1 trường hợp (8,3%) sử dụng liều thuốc không phù hợp.
Các thuốc nghi ngờ gây ra tăng kali máu có thể phòng tránh được gặp nhiều
nhất là thuốc lợi tiểu giữ kali với 6 trường hợp (50,0%) sau đó là chế phẩm bổ sung
kali (25,0%). Các nhóm thuốc khác chiếm một tỷ lệ thấp hơn bao gồm nhóm thuốc
ức chế men chuyển (16,7%), nhóm chẹn thụ thể angitotensin II (16,7%), nhóm chống
viêm không steroid và dịch truyền tĩnh mạch magie/kali aspartat cùng chiếm tỷ lệ
8,3% với 1 trường hợp thiếu tuân thủ ở mỗi nhóm.
 Nguyên nhân dẫn đến pADR trên bệnh nhân hạ kali máu
Ở các bệnh nhân hạ kali máu, nguyên nhân dẫn đến biến cố phòng tránh được
cũng xuất phát từ sai sót trong quá trình kê đơn, bao gồm 8 trường hợp (50,0%) sai
sót trong chỉ định thuốc, 7 trường hợp (43,8%) sử dụng đồng thời các thuốc có khả
năng gây hạ kali máu và 4 trường hợp (25,0%) chưa sử dụng liều thuốc phù hợp.
Các thuốc nghi ngờ gây hạ kali máu có thể phòng tránh được gặp nhiều nhất
là thuốc lợi tiểu quai với 10 trường hợp (62,5%) sau đó là các adrenergic dạng hít
(12,5%) và kháng sinh thuộc nhóm macrolid, lincosamid và streptogamin (12,5%). 2
nhóm thuốc còn lại chiếm một tỷ lệ thấp hơn bao gồm thuốc điều trị tắc nghẽn đường
thở (6,3%) và nhóm đối kháng thụ thể angiotensin II (6,3%).
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Clindamycin

Các macrolid,
lincosamid và
streptogamin

Chương 4. BÀN LUẬN
Rối loạn kali máu là một trong những bất thường điện giải thường gặp trong
thực hành lâm sàng và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là tử
vong cho bệnh nhân. Trên thực tế, tỷ lệ gặp biến cố tăng kali máu và hạ kali máu trên
các yếu tố nguy cơ gây rối loạn kali máu như tuổi cao, đái tháo đường, tăng huyết áp,
suy tim sung huyết hay các tình trạng bệnh lý thận, thuốc và các yếu tố liên quan đến
sử dụng thuốc cũng được coi là nguyên nhân chủ yếu gây tăng kali máu với tỷ lệ 35
– 75% và hạ kali máu là 56% ở bệnh nhân nội trú [53], [59]. Trên thế giới, đã có rất
nhiều nghiên cứu được thực hiện tại Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ... đánh giá
mối quan hệ giữa thuốc và biến cố rối loạn kali máu [27], [51], [62]. Tuy nhiên, tại
Việt Nam, vấn đề này chưa thực sự được chú ý, số lượng nghiên cứu tầm soát biến
cố rối loạn kali máu nói chung và rối loạn kali máu do thuốc nói riêng còn rất hạn
chế.
Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào được thực hiện nhằm mục
đích tầm soát các biến cố bất lợi do thuốc gây ra tại Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh
viện Bạch Mai. Mặt khác, bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ
liệu lưu trữ các kết quả xét nghiệm, quản lý kê đơn và bệnh án điện tử tương đối hoàn
chỉnh. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiên cứu tầm soát xuất phát từ kết
quả xét nghiệm cận lâm sàng. Nghiên cứu sẽ bước đầu đưa phương pháp phát hiện
các phản ứng có hại của thuốc thông qua việc tầm soát xét nghiệm cận lâm sàng vào
thực hành lâm sàng tại bệnh viện Bạch Mai, giúp phát hiện sớm các biến cố bất lợi
có thể xảy ra trên bệnh nhân, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời để đám bảo sử
dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả.
4.1 Về tỷ lệ xuất hiện biến cố rối loạn kali máu
Tỷ lệ gặp biến cố rối loạn kali máu ở bệnh nhân nội trú tại Viện tim mạch được
xét nghiệm kali máu trong nghiên cứu này là 0,4% với biến cố tăng kali máu và 3,2%
với biến cố hạ kali máu. Tỷ lệ này thấp hơn so với tỷ lệ tăng kali máu từ 1,1 – 10,0%
và tỷ lệ hạ kali máu khoảng 20% trên bệnh nhân nội trú trong các nghiên cứu trước

50

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

đối tượng bệnh nhân nội trú lần lượt là từ 1,1 – 10% và 20% [9], [12], [53]. Ngoài

đây [9], [12], [53]. Lý do của sự khác biệt này chủ yếu đến từ định nghĩa tăng và hạ
kali máu được đề ra trong nghiên cứu. Hầu hết các nghiên cứu thường khảo sát biến
cố tăng kali máu với ngưỡng ≥5,1 mmol/L hoặc ≥5,5 mmol/L và biến cố hạ kali máu
với ngưỡng ≤3,5 mmol/L [21], [27], [28] trong khi nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận
đó kết quả thu được về tỷ lệ xuất hiện sẽ thấp hơn.
Tuy nhiên khi so sánh tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố tăng kali máu nghi ngờ do
thuốc trên tổng số bệnh nhân gặp biến cố với các nghiên cứu khác có cùng định nghĩa
tăng kali máu như nghiên cứu của Acker và cộng sự thực hiện tại Mỹ năm 1998 cho
tỷ lệ 63% [9] hoặc của Onno và cộng sự thực hiện tại Pháp năm 2007 cho tỷ lệ 35,7%
[85] thì nghiên cứu của chúng tôi cho kết quả cao hơn (81,8%). Nghiên cứu hồi cứu
về tăng kali máu do Nguyễn Đỗ Quang Trung và cộng sự thực hiện năm 2017 với
ngưỡng tăng kali máu là ≥5,5 mmol/L, cho tỷ lệ tương ứng là 75,3%. Kết quả này
gần giống với tỷ lệ thu được trong nghiên cứu của chúng tôi, lý do có thể giải thích
bởi sự tương đồng trong quần thể nghiên cứu là những bệnh nhân tuổi cao, mắc nhiều
bệnh lý về tim mạch và đặc điểm các thuốc sử dụng trên bệnh nhân [5].
Liên quan đến biến cố hạ kali máu, tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố nghi ngờ do
thuốc trên tổng số bệnh nhân gặp biến cố là 85 bệnh nhân/161 bệnh nhân (52,8%).
Trong nghiên cứu do Paltiel và cộng sự thực hiện tại một bệnh viện ở Israel năm 2001
với ngưỡng xác định biến cố là <3 mmol/L, tỷ lệ hạ kali máu do thuốc ghi nhận được
trong 1 năm là 75% [54].
Sự khác biệt về đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu, mô hình bệnh tật,
các thuốc sử dụng và phương pháp thẩm định nhân quả có thể là những nguyên nhân
dẫn đến sự khác nhau về tỷ lệ biến cố rối loạn kali máu nghi ngờ do thuốc giữa các
nghiên cứu trên.
4.2 Về đặc điểm bệnh nhân gặp biến cố rối loạn kali máu
 Đặc điểm bệnh nhân gặp biến cố tăng kali máu
Quần thể bệnh nhân nghiên cứu là các bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch nên
độ tuổi trung bình ghi nhận được là khá cao (69,5 ± 16,1 năm). Bệnh nhân tăng kali
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biến cố từ mức độ nặng theo thang CTCAE (kali >6 mmol/L hoặc <3 mmol/L), do

máu chủ yếu là nam giới (72,7%). Như vậy, đặc điểm tuổi và giới tính phù hợp với
các yếu tố nguy cơ gây tăng kali máu đã được nhắc đến trong các nghiên cứu bao
gồm yếu tố bệnh nhân tuổi cao và giới tính nam có nguy cơ tăng kali máu cao hơn
giới tính nữ [9], [51]. Trong một số nghiên cứu trước đây, bệnh nhân gặp biến cố tăng
Về chức năng thận của bệnh nhân, từ phân loại chức năng thận theo mức lọc
cầu thận của KDIGO 2012, chúng tôi phát hiện thấy có 12 bệnh nhân (54,5%) có suy
giảm chức năng thận (eGFR <60 mL/phút/1,73m2) tại thời điểm xảy ra biến cố tăng
kali máu. Tỷ lệ bệnh nhân suy giảm chức năng thận mức độ nặng (eGFR <30
mL/phút/1,73m2) là 36,4%, cao hơn so với nghiên cứu trước đây của Indermitte
(27,5%) và Eihorn (18,5%) [26], [35], chủ yếu do đặc điểm bệnh nhân trong nghiên
cứu của chúng tôi đa số là người cao tuổi (69,5 ± 16,1 năm), có thể tiềm ẩn nhiều
bệnh lý mắc kèm có liên quan đến biến cố rối loạn kali máu.
Ngoài ra, có đến 77,5% bệnh nhân gặp biến cố tăng kali máu có thêm các bệnh
mắc kèm như suy tim, suy thận, đái tháo đường. Tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ trước đó đã
được ghi nhận trong nghiên cứu tại bệnh viện Hữu Nghị (68,0%) [5]. Việc sử dụng
đồng thời các thuốc làm tăng kali máu trong bối cảnh có mặt các bệnh mắc kèm này
làm tăng nguy cơ xuất hiện biến cố tăng kali máu.
 Đặc điểm bệnh nhân gặp biến cố hạ kali máu

Tương tự biến cố tăng kali máu, bệnh nhân hạ kali máu có độ tuổi trung bình
cũng ở mức cao (66,0 ± 15,1 năm). Tuy nhiên giới tính nữ ở đây lại chiếm đa số
(54,0%). Điều này có thể được giải thích do sự suy giảm khối lượng cơ và một số
lượng nhỏ hơn các ion có thể trao đổi ở nữ giới so với nam giới [36]. Ngoài ra, so với
nữ giới, nam giới có nồng độ kali huyết thanh trung bình cao hơn 0,18mEq/L do đó
nguy cơ gặp tăng kali máu cao hơn khoảng 37% và hạ kali máu thấp hơn khoảng 35%
[30].
Nghiên cứu thực hiện tại Viện Tim mạch nên phần lớn các bệnh nhân trong
mẫu có bệnh lý chính trên hệ tuần hoàn (86,4% với tăng kali máu và 90,1% với hạ
kali máu). Các yếu tố bệnh lý liên quan đến biến cố bao gồm suy tim, suy thận, đái
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kali máu cũng có độ tuổi trung bình >70 [5], [9], [62].

tháo đường và tăng huyết áp có mặt ở hầu hết các bệnh nhân (83,9%). Điều này phù
hợp với kết quả nghiên cứu trước đây của Nilsson về ảnh hưởng của tình trạng bệnh
lý tim mạch đến việc xuất hiện biến cố hạ kali máu gồm tăng huyết áp và các bệnh lý
tim mạch khác [51].
Cả hai biến cố tăng và hạ kali máu đều được ghi nhận xảy ra chủ yếu trong
thời gian nằm viện (63,6% với tăng kali máu và 83,9% với hạ kali máu). Tỷ lệ này
cao hơn kết quả được báo cáo trong nghiên cứu trước đó của Ramírez với tỷ lệ tăng
và hạ kali máu trong thời gian nằm viện lần lượt là 42,7% và 57,3% [62]. Tuy nhiên,
vẫn có một tỷ lệ không nhỏ các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi được ghi
nhận biến cố tại thời điểm nhập viện. Thời điểm xuất hiện biến cố cũng chủ yếu rơi
vào ngày đầu tiên tính từ khi bắt đầu vào các phòng điều trị (40,9% với tăng kali máu
và 38,5% với hạ kali máu). Điều đó có nghĩa là tình trạng rối loạn kali máu có thể đã
xảy ra khi bệnh nhân điều trị ngoại trú và chỉ được phát hiện khi bệnh nhân đi khám
định kỳ hoặc điều trị các tình trạng bệnh lý khác, thậm chí là khi bệnh nhân xuất hiện
các triệu chứng của biến cố và được chỉ định nhập viện. Nguyên nhân có thể do các
cán bộ y tế chưa thực sự chú ý đến khả năng xảy ra biến cố khi kê đơn cho các bệnh
nhân điều trị ngoại trú, nhất là các thuốc có nguy cơ gây ra biến cố hoặc những bệnh
nhân có nguy cơ cao gặp biến cố khi sử dụng thuốc.
Xét về thời gian duy trì biến cố, trên 90% bệnh nhân chỉ xảy ra một đợt bất
thường kali máu. Tỷ lệ này đã bao gồm cả những bệnh nhân có bất thường dai dẳng
trong nhiều ngày dù thuốc xử trí biến cố vẫn đang tiếp tục được sử dụng. Lý do cho
sự dai dẳng này có thể đến từ tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, cụ thể là sự suy giảm
chức năng thận ở bệnh nhân tăng kali máu và các bệnh lý nền làm giảm nồng độ kali
ở bệnh nhân hạ kali máu như hội chứng Cushing, hội chứng vành cấp hoặc nôn hay
tiêu chảy do thuốc.
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4.3 Về đặc điểm biến cố rối loạn kali máu

4.4 Về thuốc gây rối loạn kali máu
 Thuốc gây tăng kali máu

Các chế phẩm bổ sung kali được đánh giá là gây tăng kali máu nhiều nhất
(chiếm 36,4%). Kết quả này phù hợp với kết luận ở các nghiên cứu về tăng kali máu
mức [24]. Bệnh nhân cao tuổi và suy giảm chức năng thận có thể tăng kali máu nặng
khi bổ sung kali kéo dài. Trong nghiên cứu này, 54,5% bệnh nhân có suy giảm chức
năng thận (eGFR <60 mL/phút/1,73m2) tại thời điểm xảy ra biến cố. Đây chính là
một yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn tới phát triển tăng kali máu ở bệnh nhân vì vừa
ảnh hưởng đến khả năng thải trừ kali của thận vừa ảnh hưởng đến liều dùng của các
thuốc gây tăng kali mà bệnh nhân sử dụng, đặc biệt là các thuốc thải trừ chính qua
thận.
Nhóm thuốc gây tăng kali máu nhiều tiếp theo là nhóm các thuốc ức chế hệ
renin – angiotensin – aldosteron (RAA) bao gồm nhóm thuốc đối kháng thụ thể
angiotensin II (22,7%) và nhóm thuốc ức chế men chuyển (11,4%). Kết quả này nằm
trong khoảng tỷ lệ tăng kali máu gây ra do các thuốc ức chế hệ RAA đã được báo cáo
trước đây là từ 10 – 38% ở bệnh nhân nội trú [9], [59], [65]. Nhóm thuốc này thường
được sử dụng trên bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch nhằm mục đích hạ huyết áp,
điều trị suy tim, giảm tử vong do bệnh tim mạch và tử vong sau nhồi máu cơ tim hoặc
sử dụng trên bệnh nhân suy giảm chức năng thận có hoặc không kèm đái tháo đường.
Tuy nhiên, liệu pháp ức chế hệ RAA lại liên quan trực tiếp đến biến cố tăng kali máu
mức độ từ nhẹ, không triệu chứng đến đe dọa tính mạng [61]. Yếu tố nguy cơ dẫn
đến tăng kali máu ở những bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế hệ RAA là bệnh nhân
suy giảm chức năng thận và bệnh nhân đái tháo đường [61]. Các yếu tố này đều có
mặt trong quần thể bệnh nhân được nghiên cứu ở đây, với 54,5% bệnh nhân có suy
giảm chức năng thận và 9,1% có đái tháo đường mắc kèm.
Với các nhóm thuốc nghi ngờ khác, tỷ lệ tăng kali máu liên quan đến thuốc
dao động trong khoảng 2 – 22% bao gồm các thuốc đã biết rõ cơ chế gây tăng kali là
thuốc lợi tiểu giữ kali (22,7%) và thuốc chống viêm không steroid (2,3%). Kết quả
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trước đó, đa số các trường hợp tăng kali máu có nguyên nhân do bổ sung kali quá

nghiên cứu của chúng tôi tiếp tục khẳng định nguy cơ gây tăng kali máu thực sự của
các nhóm thuốc này. Nhóm thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng và nhóm thuốc chống
huyết khối chỉ chiếm tỷ lệ 2,3% mỗi nhóm, với thuốc nghi ngờ lần lượt là omeprazol
và aspirin. Đây là các thuốc có cơ chế gây tăng kali máu chưa thực sự rõ ràng, nhưng
thuốc này được sử dụng nhiều tại Viện Tim mạch (lần lượt là 10,3% và 6,5%) nên có
tỷ lệ nghi ngờ gây tăng kali máu cao.
 Thuốc gây hạ kali máu

Nhóm thuốc lợi tiểu quai, cụ thể là furosemid, là nhóm thuốc được đánh giá
gây hạ kali máu nhiều nhất (chiếm 23,2%). Theo tổng hợp của DiPiro, nguyên nhân
phổ biến nhất của hạ kali máu do thuốc là thuốc lợi tiểu quai và các thiazid. Nếu chế
phẩm bổ sung kali không được dùng đồng thời trên các bệnh nhân sử dụng các nhóm
thuốc lợi tiểu nói trên thì hạ kali máu mức độ từ nhẹ đến trung bình là không thể tránh
khỏi [24]. Khoảng 56% bệnh nhân sử dụng thuốc lợi tiểu thải kali có xảy ra hạ kali
máu với thời gian khởi phát khác nhau [58]. Bệnh nhân hạ kali máu trong nghiên cứu
của chúng tôi được sử dụng thuốc lợi tiểu quai với tỷ lệ rất nhỏ (3,5%) và hầu như
không được sử dụng thuốc lợi tiểu thiazid, nên nguy cơ gây hạ kali máu từ việc sử
dụng các thuốc này cũng giảm đi đáng kể.
Tiếp theo, nhóm thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng và bệnh trào ngược dạ
dày thực quản chiếm 13,2% với các đại diện là esomeprazol, pantoprazol và
rabeprazol. Cơ chế gây hạ kali máu của nhóm thuốc này chưa thực sự rõ ràng, tuy
nhiên theo một số báo cáo ca đơn lẻ về biến cố hạ kali máu nghi ngờ do sử dụng thuốc
ức chế bơm proton (PPI), tình trạng hạ magie máu – một vấn đề khác có liên quan
trực tiếp và có mặt ở trên 50% các trường hợp hạ kali máu – đã xảy ra sau khi sử dụng
PPI một thời gian dài [24], [50]. Hạ magie máu cũng là một tình trạng cần được rà
soát ở tất cả các bệnh nhân hạ kali máu và phải được xử trí đồng thời với hạ kali máu.
Khi tra cứu tờ thông tin sản phẩm được phê duyệt tại Anh và Mỹ, hạ kali máu do
nhóm thuốc này đã được ghi nhận nhưng chưa xác định được tỷ lệ cụ thể [2], [88],
[89], [92]. Tuy nhiên, trong cơ sở dữ liệu của WHO về phản ứng có hại của thuốc
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nghiên cứu của chúng tôi chưa loại trừ được khỏi phần thuốc nghi ngờ do các nhóm

(VigiBase), tỷ lệ các thuốc thuộc nhóm PPI được xem là thuốc nghi ngờ gây ra biến
cố hạ kali máu là 4,8% bao gồm esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol và lansoprazol
[94]. Như vậy, nguy cơ gây biến cố rối loạn kali máu của các PPI chủ yếu được báo
cáo thông qua các trường hợp đơn lẻ. Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào việc
được tình trạng hạ magie máu kèm theo. Do đó, muốn xác định chính xác tỷ lệ hạ kali
máu gây ra bởi nhóm thuốc này cần phải thiết kế những nghiên cứu khác đánh giá
toàn diện cả nồng độ kali mà magie máu trên các đối tượng bệnh nhân cụ thể.
Đối với các nhóm thuốc gây hạ kali máu đã có cơ chế rõ ràng khác, tỷ lệ hạ
kali máu do thuốc dao động trong khoảng 3 – 13% bao gồm các adrenergic dạng hít
(12,6%), insulin và các chất tương tự (10,6%), chế phẩm điều trị thiếu hụt vitamin
B12 (9,9%), thuốc nhuận tràng (4,0%) và các corticosteroid (2,6%). Kết quả nghiên
cứu đã một lần nữa khẳng định nguy cơ gây hạ kali máu thực sự của các nhóm thuốc
này. Điều này đòi hỏi các cán bộ y tế trong quá trình kê đơn các thuốc này cho bệnh
nhân cần xem xét các biện pháp dự phòng biến cố và theo dõi nồng độ kali máu cũng
như triệu chứng xuất hiện sớm của biến cố trên bệnh nhân để có những biện pháp xử
trí kịp thời.
4.5 Về biện pháp xử trí biến cố rối loạn kali máu
 Xử trí biến cố tăng kali máu

Có 17 bệnh nhân/22 bệnh nhân (77,3%) tăng kali máu được xử trí biến cố và
kết quả xét nghiệm kali những ngày sau xử trí cho thấy tất cả bệnh nhân đều có giá
trị kali máu bình thường khi ra viện. Có 5 bệnh nhân (22,7%) gặp biến cố tăng kali
máu chỉ được ghi nhận trong bệnh án mà không được cho sử dụng bất kỳ biện pháp
xử trí nào. Trong 5 bệnh nhân này, có 3 trường hợp thuộc cùng 1 phòng điều trị và
cho kết quả xét nghiệm tăng kali tại cùng một thời điểm. 2 bệnh nhân còn lại gồm 1
trường hợp tăng kali ngay tại thời điểm nhập viện với giá trị kali rất cao (7,8 mmol/L)
và trường hợp còn lại cho kết quả kali 6,9 mmol/L chỉ vài giờ sau khi được xử trí hạ
kali trước đó (kali 2,9 mmol/L). Tuy nhiên, cả 5 bệnh nhân này khi được cho xét
nghiệm lại đều cho kết quả kali máu <6 mmol/L. Vì vậy, lý do cho việc không xử trí
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phát hiện biến cố hạ kali máu thông qua kết quả xét nghiệm kali chứ chưa đánh giá

biến cố có thể giải thích vì bác sĩ điều trị nghi ngờ bệnh nhân có giả tăng kali máu do
sai sót trong quá trình lấy mẫu nên quyết định không xử trí. Trên thực tế, khoa Hóa
sinh nơi lưu trữ kết quả xét nghiệm cũng chỉ kiểm tra được nếu có sai sót trong quá
trình chạy máy mà không kiểm tra được sai sót trong quá trình lấy máu và các bệnh

kali máu.
Trong các biện pháp xử trí tăng kali máu được sử dụng, insulin và furosemid
là 2 biện pháp được sử dụng nhiều nhất với tỷ lệ lần lượt là 72,7% và 68,2%. Kết quả
này so với các nghiên cứu trước đây về xử trí tăng kali máu có sự khác biệt. Trong
một nghiên cứu của Kristy và cộng sự năm 2014 nhằm xác định tỷ lệ sử dụng các
biện pháp xử trí tăng kali máu trên bệnh nhân nội trú, 2 biện pháp được ghi nhận
nhiều nhất là nhựa trao đổi ion (95%) và insulin (20%). Kết quả nghiên cứu còn chỉ
ra nhựa trao đổi ion là biện pháp cho khả năng giảm K+ tốt nhất [28]. Đây cũng là
biện pháp được khuyến cáo sử dụng trong các trường hợp tăng kali máu cấp tính do
khả năng làm giảm K+ hiệu quả trong thời gian ngắn. Các biện pháp khác như
furosemid, insulin hoặc chủ vận beta, ít được khuyến cáo hơn do các tác dụng không
mong muốn như làm giảm thể tích tuần hoàn của bệnh nhân, hạ đường huyết và làm
tim đập nhanh [28]. Hơn nữa furosemid là biện pháp xử trí dài hạn nên phù hợp hơn
với các trường hợp tăng kali máu mạn tính [54].
 Xử trí biến cố hạ kali máu

Gần như tất cả bệnh nhân (99,4%) được xử trí biến cố hạ kali máu và khi được
xét nghiệm lại kali sau biến cố đều cho giá trị kali bình thường. Có 1 bệnh nhân không
được xử trí biến cố với lý do có tiên lượng tử vong cao nên được cho rời khoa trước
khi có kết quả xét nghiệm hạ kali máu. Những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm kali
dưới 2,5mmol/L đều được kiểm tra lại và cho kết quả xét nghiệm kali không đổi.
Biện pháp xử trí hạ kali máu được sử dụng nhiều nhất là chế phẩm kali clorid
đường uống (93,8%). Chế phẩm này ngoài việc được sử dụng như là biện pháp xử trí
còn được dùng đồng thời ở những bệnh nhân bắt đầu điều trị các thuốc lợi tiểu với
mục đích phòng ngừa nguy cơ hạ kali máu gây ra do thuốc lợi tiểu. Lựa chọn này
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án tăng kali máu nói trên cũng không được bác sĩ ghi chép lại về nghi ngờ giả tăng

được xem là phù hợp vì kali clorid thường là chế phẩm được chọn dùng bất kể đường
uống hay đường tĩnh mạch do khởi động nhanh quá trình điều chỉnh nồng độ kali
máu và nhiễm kiềm chuyển hóa đi kèm so với khi dùng các chế phẩm chứa kali khác
[24]. Ở những bệnh nhân có xét nghiệm kali thấp nhất dưới 2,5mmol/L, các biện pháp
và kali. Việc sử dụng bổ sung các biện pháp này được xem là hợp lý với lý do theo
khuyến cáo về xử trí hạ kali máu trong các y văn, nồng độ magie máu cần được xét
nghiệm khi kali máu <2,8 mmol/L và cần điều chỉnh tình trạng hạ magie máu trước
hoặc cùng lúc với bồi phụ kali để tránh làm giảm hấp thu K+ ở quai Henle dẫn tới mất
ngay lượng K+ vừa được dùng cho bệnh nhân [4], [24]. Một biện pháp xử trí khác
được sử dụng với tỷ lệ thấp hơn là thuốc lợi tiểu giữ kali hay spironolacton (12,4%).
Trên lý thuyết biện pháp này có thể được khuyến cáo ở những bệnh nhân đang dùng
đồng thời các thuốc có nguy cơ làm giảm kali ví dụ như thuốc lợi tiểu quai furosemid,
tuy nhiên, không được khuyến khích sử dụng đồng thời với các chế phẩm bổ sung
kali khác vì có nguy cơ tăng kali máu đáng kể, đặc biệt là ở những bệnh nhân bị bệnh
thận mạn hoặc đái tháo đường [24]. Vì thế, tính phù hợp của việc sử dụng biện pháp
này trên quần thể nghiên cứu là các bệnh nhân hạ kali máu mắc các bệnh lý tim mạch
vẫn cần phải cân nhắc.
4.6 Về khả năng phòng tránh được biến cố rối loạn kali máu
Trong số 103 bệnh nhân tăng và hạ kali máu nghi ngờ do thuốc, có 27,2%
bệnh nhân được đánh giá là có thể phòng tránh được. Cụ thể với biến cố tăng kali
máu tỷ lệ này là 12 bệnh nhân/18 bệnh nhân (66,7%) và với biến cố hạ kali máu là
16 bệnh nhân/85 bệnh nhân (18,8%). Theo hiểu biết của chúng tôi, nghiên cứu này là
nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam tiến hành đánh giá khả năng phòng tránh được trên
1 loại ADR duy nhất là rối loạn kali máu và cũng là nghiên cứu đầu tiên đánh giá
pADR của loại biến cố này. Trước đây đã có một số nghiên cứu đánh giá khả năng
phòng tránh được các ADR nói chung thực hiện trên bộ cơ sở dữ liệu Cảnh giác Dược
của Việt Nam. Nghiên cứu của Dương Khánh Linh năm 2017 đánh giá pADR sử
dụng thang đánh giá của Pháp cho tỷ lệ báo cáo pADR là 10,6% [82]. Một nghiên
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khác được sử dụng là kali clorid đường tĩnh mạch cùng với chế phẩm kết hợp magie

cứu khác của Trần Thị Lý thực hiện năm 2018 với cách tiếp cận tương tự và sử dụng
cùng thang đánh giá cho kết quả ADR phòng tránh được là 10,0% [6]. Như vậy, so
với các nghiên cứu đánh giá pADR trong nước, nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ
biến cố phòng tránh được cao hơn nhiều. Hai lý do quan trọng nhất giải thích cho sự
đánh giá. Thứ nhất, ADR trong nghiên cứu này là tăng và hạ kali máu, đây là một
ADR typ A liên quan trực tiếp đến đặc tính dược lý thuốc nên khả năng tiên lượng
thường cao hơn và có thể phòng tránh được. Thứ hai, nghiên cứu này đánh giá khả
năng phòng tránh được được tiến hành tại nơi trực tiếp điều trị là bệnh viện và trên
một đối tượng bệnh nhân cụ thể là bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch – đối
tượng thường sử dụng các nhóm thuốc có nguy cơ cao và khá rõ ràng về cơ chế gây
ra biến cố, do đó tỷ lệ phòng tránh được cũng cao hơn.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng kết quả về tỷ lệ biến cố phòng tránh được ở
nghiên cứu này lại thấp hơn so với các nghiên cứu đánh giá khả năng phòng tránh
được của ADR đã thực hiện ở nhiều quốc gia khác. Năm 2007, Krahenbuhl-Melcher
và cộng sự đã tiến hành tổng quan hệ thống về các biến cố bất lợi phát hiện trên bệnh
nhân nội trú và cho thấy tỷ lệ phòng tránh được dao động từ 15 – 90% [42]. Ngoài
ra, tổng quan hệ thống của Kanjanarat năm 2003 cũng chỉ ra tỷ lệ phòng tránh được
của AE trong bệnh viện là 19 – 73%, với giá trị trung bình là 35% [37]. Sự khác biệt
về tỷ lệ pADR phòng tránh được giữa nghiên cứu tại Việt Nam và tại các nước khác
chủ yếu do khác biệt về chất lượng hệ thống chăm sóc y tế cũng như chất lượng thông
tin trên cơ sở dữ liệu và khả năng thu thập thông tin để bổ sung vào đánh giá. Tỷ lệ
bệnh nhân gặp biến cố “không đánh giá được” ở nghiên cứu của chúng tôi là khá cao
(16,7% với tăng kali máu và 49,4% với hạ kali máu). Các trường hợp không đánh giá
được thường là các trường hợp thiếu thông tin cần thiết trong bệnh án để đánh giá, ví
dụ thông tin về triệu chứng, mức độ nặng các bệnh lý hay thông tin về bệnh mắc kèm,
cùng với việc thông tin về lý do dùng thuốc còn sơ sài nên không đủ để đưa ra kết
luận đánh giá, dẫn đến việc nhiều trường hợp thuốc nghi ngờ chỉ dừng lại ở mức
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khác biệt này bao gồm đặc điểm ADR dùng để đánh giá và bộ cơ sở dữ liệu dùng để

“không đánh giá được”. Như vậy, có thể thấy kết quả đánh giá phụ thuộc rất nhiều
vào chất lượng thông tin trong bệnh án.
 Khả năng phòng tránh được biến cố tăng kali máu

Khi phân loại biến cố tăng kali máu có thể phòng tránh được theo nguyên
sót trong chỉ định thuốc (41,7%), sử dụng đồng thời các thuốc có tương tác gây tăng
kali máu (75,0%) và sai sót về liều dùng (8,3%). Trong số 5 trường hợp có chỉ định
không phù hợp, có tới 4 trường hợp sử dụng thuốc có nguy cơ gây tăng kali trên bệnh
nhân đã có chống chỉ định, cụ thể là sử dụng kali clorid hoặc lisinopril trên nền bệnh
nhân có K+>5 mmol/L, sử dụng losartan ở bệnh nhân có độ thanh thải creatinin <30
mL/phút hoặc sử dụng celecoxib ở bệnh nhân suy tim sung huyết lâu năm. Điều này
chứng tỏ bác sĩ vẫn còn chỉ định thuốc theo thói quen mà chưa chú ý tới khả năng
gây biến cố đã được ghi nhận của thuốc, đặc biệt là trên đối tượng bệnh nhân có nguy
cơ cao.
Sai sót chiếm tỷ lệ lớn nhất trong nhóm các nguyên nhân gây pADR là những
trường hợp bệnh nhân sử dụng đồng thời các thuốc có tương tác làm tăng kali máu.
Những tương tác này đều ở mức độ “nghiêm trọng” và các thuốc gặp tương tác được
sử dụng đều không phải chỉ định đầu tay trong điều trị các bệnh lý của bệnh nhân, ví
dụ bệnh nhân được cho sử dụng spironolacton đồng thời với kali clorid để dự phòng
hạ kali máu do furosemid nhưng 2 thuốc này vẫn được tiếp tục dùng ngay cả khi đã
dừng furosemid. Mặt khác, phác đồ dự phòng và xử trí hạ kali máu cũng không
khuyến khích sử dụng đồng thời 2 thuốc trên do nguy cơ tăng kali máu. Vì vậy, để
đảm bảo sử dụng hợp lý và an toàn trong trường hợp này thì việc thống nhất phác đồ
điều trị và tuân thủ khuyến cáo cần được đẩy mạnh hơn.
Một sai sót khác chiếm tỷ lệ nhỏ hơn là sai sót về liều dùng. Chỉ có một trường
hợp duy nhất mắc phải sai sót này khi bệnh nhân được cho sử dụng enalapril với liều
20 mg/ngày mặc dù bệnh nhân có suy giảm chức năng thận (độ thanh thải creatinin
<60 mL/phút/1,73m2) trong khi enalapril là một thuốc thuộc nhóm ức chế men chuyển
với nguy cơ gây tăng kali máu đã được biết đến và nghiên cứu từ rất lâu [61].
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nhân, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra các vấn đề trong sử dụng thuốc bao gồm sai

 Khả năng phòng tránh được biến cố hạ kali máu

Vấn đề trong sử dụng thuốc liên quan đến biến cố hạ kali máu bao gồm chỉ
định thuốc không phù hợp (50,0%), sử dụng đồng thời các thuốc gây hạ kali máu
(43,8%) và liều dùng không hợp lý (25,0%). 6 bệnh nhân/9 bệnh nhân sai sót về chỉ
furosemid hàm lượng 20mg/2ml khi độ thanh thải creatinin <30 mL/phút/1,73m2.
Furosemid là thuốc được sử dụng với tỷ lệ lớn trên quần thể bệnh nhân nghiên cứu
(40,4%) nên bác sĩ cần chú ý đến các chức năng thận của bệnh nhân trước khi quyết
định cho thuốc để tránh xảy ra hạ kali máu ở mức độ nặng.
Các sai sót còn lại trong nhóm nguyên nhân gây ra biến cố hạ kali máu có thể
phòng tránh được tương tự như ở biến cố tăng kali máu. Bệnh nhân đều được cho sử
dụng đồng thời các thuốc có nguy cơ gây hạ kali máu và không phải là thuốc chỉ định
đầu tay trong phác đồ điều trị bệnh lý của bệnh nhân (Bảng 3.11). Ngoài ra, liều dùng
của thuốc, cụ thể ở đây có 4 trường hợp được cho sử dụng furosemid với liều từ 40 –
80mg, cũng không phù hợp khi bệnh nhân đã có dấu hiệu suy giảm chức năng thận
với mức lọc cầu thận <40 mL/phút/1,73m2. Một lần nữa, chức năng thận của bệnh
nhân lại đóng vai trò quan trọng trước khi ra quyết định dùng thuốc, đặc biệt là các
thuốc có nguy cơ gây ra biến cố và có con đường thải trừ chính là qua thận.
Như vậy, những vấn đề trong sử dụng thuốc ở cả 2 loại biến cố tăng và hạ kali
máu có sự tương đồng và có vai trò nhắc nhở rằng việc sử dụng thuốc cần chú ý tuân
thủ khuyến cáo, đặc biệt là khuyến cáo về các tiêu chí chỉ định, chống chỉ định, liều
dùng, và luôn cần cân nhắc các yếu tố nguy cơ có thể khai thác được trên bệnh nhân.
4.7 Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu
Biến cố rối loạn kali máu do thuốc là một ADR đã được nghiên cứu từ rất lâu
với nhiều phương pháp đa dạng. Trong đó, phương pháp sàng lọc biến cố xuất phát
từ kết quả xét nghiệm cũng đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu cả trong và ngoài
nước. Trên thế giới, một số nghiên cứu được thực hiện gần đây nhằm tầm soát biến
cố rối loạn kali máu xuất phát từ kết quả xét nghiệm có thể kể đến như nghiên cứu
của Ramírez (2013) tại Tây Ban Nha hoặc nghiên cứu của Eliacik (2014) tại Thổ Nhĩ
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định được sử dụng thuốc dù đã có chống chỉ định, cụ thể là bệnh nhân được cho dùng

Kỳ [27], [62]. Tại Việt Nam, phương pháp này đã được tiến hành hồi cứu trong việc
tầm soát biến cố tăng kali máu do thuốc trên đối tượng bệnh nhân nội trú ở quy mô
toàn bộ bệnh viện [5]. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên
thực hiện tầm soát tiến cứu biến cố hạ kali máu do thuốc – loại biến cố xảy ra rất
Nghiên cứu này được thiết kế mô tả tiến cứu trên cơ sở dữ liệu kết quả xét nghiệm
cận lâm sàng của bệnh viện Bạch Mai có một số ưu điểm sau:
-

Về thiết kế nghiên cứu, đây là một nghiên cứu tiến cứu, không can thiệp, quá

trình thu thập thông tin bệnh nhân gặp biến cố được thực hiện liên tục trong suốt 3
tháng nên chất lượng thông tin được đảm bảo tối đa và tránh mất mát bệnh nhân trong
quá trình nghiên cứu. Những thông tin còn thiếu sót hoặc không có sẵn trong cơ sở
dữ liệu hay hồ sơ bệnh án có thể được bổ sung trong quá trình thu thập, từ đó đảm
bảo hiệu quả của quá trình tầm soát và đánh giá khả năng phòng tránh được của biến
cố - tiêu chí phụ thuộc rất nhiều vào mức độ đầy đủ của thông tin bệnh nhân và thuốc
sử dụng.
-

Về quần thể nghiên cứu, nghiên cứu của chúng tôi tập trung tầm soát biến cố

trên bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, khác với các nghiên cứu khác trong nước trên
đối tượng là tất cả bệnh nhân nội trú trong bệnh viện. Điều này làm tăng độ nhạy của
quá trình phát hiện biến cố và đánh giá mối quan hệ nhân quả thuốc – biến cố vì hai
lý do: thứ nhất, các bệnh lý tim mạch là một yếu tố nguy cơ quan trọng ảnh hưởng
đến sự xuất hiện biến cố rối loạn kali máu và thứ hai, các thuốc tim mạch được sử
dụng trên bệnh nhân là những thuốc có khả năng gây biến cố với cơ chế khá rõ ràng
đã được liệt kê trong nhiều y văn. Hơn nữa, Viện tim mạch là nơi có số lượng bệnh
nhân lớn, bệnh nhân ngoài bệnh tim mạch còn có những bệnh nội khoa khác nên đơn
vị này có thể mang tính chất đại diện để thực hiện một nghiên cứu tiến cứu.
-

Về quá trình thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin của bệnh viện

được xây dựng tương đối hoàn chỉnh từ đó cho phép sàng lọc một cách nhanh chóng
tất cả các bệnh nhân gặp biến cố từ các phòng điều trị. Ngoài ra, phần mềm quản lý
kê đơn ngoại trú bệnh viện còn cho phép tìm kiếm thông tin thuốc sử dụng trên bệnh

62

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

thường xuyên trên bệnh nhân nhưng còn ít được quan tâm trong thực hành lâm sàng.

nhân trước khi vào viện, từ đó đảm bảo được số lượng bệnh nhân đưa vào đánh giá
mối quan hệ thuốc – biến cố.
-

Về tiêu chí đánh giá, đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam tầm soát biến cố

rối loạn kali máu có đánh giá khả năng phòng tránh được của biến cố sau khi tầm
các vấn đề trong sử dụng thuốc đồng thời đưa ra những biện pháp can thiệp nhằm
phòng tránh và giảm thiểu sự xuất hiện của biến cố, hướng tới sử dụng thuốc an toàn,
hợp lý.
-

Cuối cùng là về quy trình thực hiện nghiên cứu, giai đoạn đánh giá mối quan

hệ thuốc – biến cố và khả năng phòng tránh được của biến cố đều được thẩm định
độc lập bởi 2 nghiên cứu viên sau đó kết quả được thảo luận và thống nhất lại trước
khi đưa ra kết luận. Điều này giúp hạn chế được một phần tính chủ quan và đảm bảo
độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã nêu, nghiên cứu của chúng tôi cũng
không tránh khỏi những hạn chế như:
-

Nghiên cứu sử dụng mức độ 3 theo thang CTCAE là ngưỡng xác định biến cố

tăng và hạ kali máu (K+ >6 mmol/L hoặc <3 mmol/L). Do đó, nghiên cứu có thể đã
bỏ sót một số trường hợp rối loạn kali máu do thuốc gây ra ở ngưỡng thấp hơn. Điều
này có thể khiến cho tỷ lệ rối loạn kali máu nghi ngờ do thuốc được tính toán thấp
hơn so với thực tế.
-

Nghiên cứu lựa chọn thang WHO là thang dùng để đánh giá mối quan hệ thuốc

– biến cố. Tuy đây là thang đã được chuẩn hóa và được sử dụng trong nhiều nghiên
cứu về ADR trước đây, nhưng nghiên cứu sử dụng thang WHO để thẩm định ADR
có thể gặp sai số do ý kiến chủ quan của nghiên cứu viên và các kết quả đánh giá chỉ
mang tính chất định tính. Do đó, kết quả thẩm định của nghiên cứu chỉ giúp phát hiện
dấu hiệu chứ không khẳng định chắc chắn mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến
cố được nghiên cứu. Để có thể khẳng định chắc chắn mối liên quan giữa thuốc – biến
cố và tính toán chính xác tỷ lệ rối loạn kali máu cần tiến hành các nghiên cứu bệnh –
chứng với tiêu chuẩn được thiết kế chặt chẽ và thu thập đầy đủ dữ liệu hơn.
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soát. Việc đánh giá tiêu chí này rất có ý nghĩa trong việc thông tin đến cán bộ y tế về

-

Quá trình đánh giá khả năng phòng tránh được biến cố còn gặp một số khó

khăn do nhiều bệnh nhân thiếu thông tin cần thiết trong bệnh án để đánh giá, kết quả
là nhiều trường hợp dừng lại ở mức “không đánh giá được”. Điều này có thể khiến
cho tỷ lệ biến cố phòng tránh được ở nghiên cứu chưa sát so với thực tế.

thông qua kết quả xét nghiệm cận lâm sàng tại Viện Tim mạch Việt Nam, bệnh viện
Bạch Mai” đã một lần nữa làm nổi bật những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng
phương pháp tầm soát biến cố tiếp cận từ kết quả xét nghiệm, đồng thời đưa ra những
kết quả tham khảo nhằm mục đích tăng cường nhận thức của cán bộ y tế về tầm quan
trọng của hoạt động tầm soát xét nghiệm và việc sử dụng thuốc hợp lý để tránh gây
ra các biến cố thường xảy ra trong thực hành lâm sàng, trong đó có biến cố rối loạn
kali máu.
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Như vậy, nghiên cứu “Tầm soát biến cố rối loạn kali máu liên quan đến thuốc

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã tiến hành tầm soát, phân tích đặc điểm và đánh giá khả năng
phòng tránh được của biến cố rối loạn kali máu của bệnh nhân nội trú tại Viện Tim
kết quả cụ thể như sau:
1. Tầm soát biến cố rối loạn kali máu thông qua kết quả xét nghiệm cận lâm
sàng trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch
-

Kết quả tầm soát biến cố: 22 bệnh nhân được ghi nhận gặp biến cố tăng kali

máu và 161 bệnh nhân gặp biến cố hạ kali máu, chiếm lần lượt 0,4% và 3,2% tổng số
bệnh nhân nội trú được xét nghiệm kali máu.
-

Đặc điểm bệnh nhân gặp biến cố: Có 72,7% bệnh nhân tăng kali máu và 46,0%

bệnh nhân hạ kali máu là nam giới, độ tuổi trung bình lần lượt là 69,5±16,1 và
66,0±15,1. Bệnh nhân rối loạn kali máu có chẩn đoán bệnh chính là bệnh hệ tuần
hoàn và hầu hết có bệnh mắc kèm liên quan đến biến cố.
-

Đặc điểm biến cố: 63,6% biến cố tăng kali máu và 83,9% biến cố hạ kali máu

xảy ra trong thời gian nằm viện. Tỷ lệ bệnh nhân tăng và hạ kali máu mức độ nặng
lần lượt là 86,4% và 91,9%. 86,4% bệnh nhân tăng kali máu có suy giảm chức năng
thận (eGFR <90 mL/phút/1,73m2) tại thời điểm xảy ra biến cố.
-

Đặc điểm biện pháp xử trí biến cố: Có 77,3% bệnh nhân tăng kali máu và

99,4% bệnh nhân hạ kali máu được xử trí biến cố. Biện pháp xử trí tăng kali máu phổ
biến nhất là insulin trong glucose (72,7%) và furosemid (68,2%). Hạ kali máu được
xử trí chủ yếu bằng bồi phụ kali đường uống (93,8%) và bồi phụ kali tĩnh mạch
(67,1%).
-

Đặc điểm thuốc sử dụng trên bệnh nhân gặp biến cố: Có 263 thuốc trên 20

bệnh nhân tăng kali máu và 1871 thuốc trên 161 bệnh nhân hạ kali máu được sử dụng.
Bệnh nhân tăng và hạ kali máu chủ yếu sử dụng các nhóm thuốc bao gồm thuốc chống
huyết khối, thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng và dịch truyền tĩnh mạch.
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mạch Việt Nam, bệnh viện Bạch Mai từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/01/2019 với

2. Phân tích đặc điểm và khả năng phòng tránh được của biến cố rối loạn
kali máu nghi ngờ do thuốc
-

Đánh giá mối quan hệ nhân quả thuốc – biến cố: Số cặp thuốc – biến cố được

đánh giá có mối liên quan là 44 cặp thuốc – tăng kali máu, tương ứng với 18 bệnh
-

Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố nghi ngờ do thuốc: Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố

tăng và hạ kali máu nghi ngờ do thuốc trên tổng số bệnh nhân có biến cố tăng và hạ
kali máu lần lượt là 81,8% và 52,8%.
-

Đặc điểm các nhóm thuốc nghi ngờ gây biến cố nhiều nhất: Nhóm thuốc đối

kháng thụ thể angiotensin II (22,7%) sau đó là thuốc lợi tiểu giữ kali (15,9%) với biến
cố tăng kali và nhóm thuốc lợi tiểu quai (23,2%), sau đó tới nhóm thuốc điều trị loét
dạ dày – tá tràng (13,2%) với biến cố hạ kali. Số lượng bệnh nhân có tương tác thuốc
– thuốc liên quan đến biến cố tăng và hạ kali máu lần lượt là 13 bệnh nhân (65%) và
12 bệnh nhân (8,2%).
-

Khả năng phòng tránh được của biến cố: 27,2% bệnh nhân gặp biến cố rối

loạn kali máu có thể phòng tránh được, biến cố tăng và hạ kali máu có tỷ lệ lần lượt
là 66,7% và 18,8%. Nguyên nhân gây ra biến cố phòng tránh được xuất phát từ sai
sót trong quá trình kê đơn, gồm sai sót do chỉ định thuốc không phù hợp, sử dụng
đồng thời các thuốc có tương tác gây biến cố và liều thuốc sử dụng không phù hợp.
KIẾN NGHỊ
-

Đưa xét nghiệm kali máu thành một xét nghiệm thường quy trên những bệnh

nhân ngoại trú có sử dụng các thuốc nghi ngờ gây tăng hoặc hạ kali máu để theo dõi
sự thay đổi nồng độ kali máu của bệnh nhân và có thể phát hiện sớm nguy cơ tăng
hoặc hạ kali máu do thuốc.
-

Thống nhất phác đồ điều trị và đẩy mạnh việc tuân thủ khuyến cáo, đặc biệt là

khuyến cáo về chỉ định, chống chỉ định, liều dùng của các thuốc có thể gây rối loạn
kali máu. Cần cân nhắc các yếu tố nguy cơ có thể khai thác được trên bệnh nhân trước
khi ra quyết định cho thuốc.
-

Tiếp tục triển khai hoạt động tầm soát biến cố phát hiện thông qua xét nghiệm

cận lâm sàng nói chung và biến cố rối loạn kali máu nói riêng nhằm phát hiện sớm
biến cố và có biện pháp xử trí kịp thời.
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nhân (90,0%) và 151 cặp thuốc – hạ kali máu, tương ứng với 85 bệnh nhân (57,8%).
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PHỤ LỤC 2

Quan hệ
nhân quả

Tiêu chuẩn đánh giá

Chắc chắn
(Certain)

 Phản ứng được mô tả (biểu hiện lâm sàng hoặc cận lâm sàng bất
thường) có mối liên hệ chặt chẽ với thời gian sử dụng thuốc nghi
ngờ,
 Phản ứng xảy ra không thể giải thích bằng tình trạng bệnh lý của
người bệnh hoặc các thuốc khác sử dụng đồng thời với thuốc nghi
ngờ,
 Các biểu hiện của phản ứng được cải thiện khi ngừng sử dụng
thuốc nghi ngờ,
 Phản ứng là tác dụng phụ đặc trưng đã được biết đến của thuốc
nghi ngờ (có cơ chế dược lý rõ ràng),
 Phản ứng lặp lại khi tái sử dụng thuốc nghi ngờ (nếu có dùng lại
thuốc nghi ngờ).

Có khả năng
(Probable/likely)

 Phản ứng được mô tả có mối liên hệ hợp lý với thời gian sử dụng
thuốc nghi ngờ,
 Nguyên nhân gây ra phản ứng không chắc chắn được liệu có thể
có liên quan đến bệnh lý của người bệnh hoặc các thuốc khác sử
dụng đồng thời hay không,
 Các biểu hiện của phản ứng được cải thiện khi ngừng sử dụng
thuốc nghi ngờ,
 Không cần thiết phải có thông tin về tái sử dụng thuốc.

Có thể
(Possible)

 Phản ứng được mô tả có mối liên hệ hợp lý với thời gian sử dụng
thuốc nghi ngờ,
 Phản ứng có thể được giải thích bằng tình trạng bệnh lý của người
bệnh hoặc các thuốc khác sử dụng đồng thời,
 Thiếu thông tin về diễn biến của phản ứng khi ngừng sử dụng
thuốc nghi ngờ hoặc thông tin về việc ngừng sử dụng thuốc không
rõ ràng.

 Phản ứng được mô tả có mối liên hệ không rõ ràng với thời gian
Không chắc chắn
sử dụng thuốc,
(Unlikely)
 Phản ứng có thể được giải thích bằng tình trạng bệnh lý của người
bệnh hoặc các thuốc khác sử dụng đồng thời.
Chưa phân loại
(Unclassified)

 Ghi nhận việc xảy ra phản ứng, nhưng cần thêm thông tin để đánh
giá hoặc đang tiếp tục thu thập thông tin bổ sung để đánh giá.

Không thể phân
loại
(Unclassifiable)

 Ghi nhận phản ứng, nghi ngờ là phản ứng có hại của thuốc, nhưng
không thể đánh giá được do thông tin trong báo cáo không đầy đủ
hoặc không thống nhất, và không thể thu thập thêm thông tin bổ
sung hoặc xác minh lại thông tin.
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Nam
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Nữ
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vào khoa
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06/11/2018
06/11/2018
15/11/2018
22/11/2018
05/12/2018
07/12/2018
19/12/2018
10/11/2018
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02/11/2018
30/11/2018
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30/10/2018
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12/11/2018
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Ngày
rời khoa
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22/11/2018
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12/12/2018
07/12/2018
02/01/2019
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trị
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C3
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Q3A
C2
Q3B
C3
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C9
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C4
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PHỤ LỤC 4
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C6
C4
C6
C6
C7
C7
C9
C9
Q3B
C3
C4
C5
C6
C7
C9
C9
C9
C6
Q3B
C6
C4
C4
Q3B
C7
Q3B
C2
Q3A
C2
Q3B
Q3B
C4
C9
Q3B
Q2
C7
C7
C7
Q2
Q3B
Q3B
C7
C7
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Nguyễn Thị B.
Nguyễn Hữu H.
Vũ Thị T.
Nguyễn Trung N.
Lại Thị L.
Nguyễn Văn G.
Phạm Văn X.
Nguyễn Thị Mười H.
Nguyễn Thị S.
Trần Thị H.
Lâm Thị D.
Phạm Thị D.
Trần Thị L.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Phúc N.
Lưu Khắc N.
Bùi Thị T.
Ngô Thị T.
Trương Thị T.
Nguyễn Văn C.
Phan Thị D.
Hồ Diên L.
Lâm Thị H.
Lê Thị H.
Lưu Hồng T.
Nguyễn Đình L.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị M.
Nguyễn Thị Q.
Nguyễn Văn Đ.
Quách Thị B.
Doanh Thị N.
Lê Thị L.
Lục Gia B.
Lường Thị Đ.
Ngô Thị L.
Phạm Thị Tô V.
Trần Phi H.
Vũ Văn T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Thanh T.
Nguyễn Văn T.

55
64
75
76
73
78
62
59
56
48
56
84
69
76
53
74
61
82
72
55
68
86
49
66
69
75
40
84
61
56
70
73
70
67
28
86
74
37
66
67
63
59
72

Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

01/11/2018
24/11/2018
20/11/2018
02/12/2018
25/12/2018
18/12/2018
24/11/2018
07/01/2019
04/01/2019
03/12/2018
14/01/2019
26/12/2018
20/12/2018
26/12/2018
03/01/2019
14/01/2019
17/01/2019
17/01/2019
26/12/2018
05/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
03/01/2019
18/01/2019
01/01/2019
18/01/2019
16/01/2019
06/01/2019
18/01/2019
20/01/2019
25/12/2018
01/01/2019
18/12/2018
21/01/2019
19/01/2019
23/01/2019
21/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
25/12/2018
07/01/2019
09/01/2019

02/11/2018
28/11/2018
22/11/2018
03/12/2018
03/01/2019
19/12/2018
25/11/2018
14/01/2019
09/01/2019
10/12/2018
21/01/2019
05/01/2019
10/01/2019
21/01/2019
18/01/2019
15/01/2019
23/01/2019
25/01/2019
28/12/2018
16/01/2019
21/01/2019
21/01/2019
22/01/2019
23/01/2019
18/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
18/01/2019
23/01/2019
22/01/2019
11/01/2019
11/01/2019
15/01/2019
13/02/2019
24/01/2019
28/01/2019
23/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
08/01/2019
21/01/2019
14/01/2019

Q2
C4
C7
C6
C7
Q3B
Q3A
Q2
Q2
C2
Q3B
C3
C3
C4
C4
C2
C9
C7
Q2
Q3A
Q3A
C3
C5
C3
C9
C4
C6
C9
C4
C9
C9
C9
Q1
Q3A
Q3A
C3
C6
Q3A
C4
C3
Q1
C6
C6
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Nguyễn Thị X.
Bùi Thị X.
Đào Văn T.
Đinh Thị V.
Kim Thị Ngọc L.
Nguyễn Đức L.
Nguyễn Thị B.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị S.
Phạm Thượng Đ.
Phùng Xuân H.
Trần Thị Q.
Phạm Thị L.
Vàng Văn O.

89
71
53
38
38
52
62
74
63
84
72
52
35
86
86

Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam

17/01/2019
11/01/2019
17/12/2018
06/12/2018
10/01/2019
06/11/2018
22/11/2018
24/12/2018
29/11/2018
08/11/2018
17/01/2019
06/11/2018
02/11/2018
24/12/2018
18/01/2019

21/01/2019
16/01/2019
28/12/2018
07/12/2018
15/01/2019
09/11/2018
26/11/2018
28/12/2018
03/12/2018
13/11/2018
21/01/2019
16/11/2018
18/11/2018
04/01/2019
25/01/2019

C2
Q3B
C4
C3
Q3B
C2
C6
C4
C6
C9
Q3B
C2
Q3B
C9
C2
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

