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% ƒT>MIC

Tỷ lệ phần trăm thời gian nồng độ thuốc tự do ở trên nồng độ ức chế

-2LL

- 2 Log likelihood

AAG

α-1 acid glycoprotein

AIC

Điểm Akaike information criterion

AKI

Tổn thương thận cấp (Acute kidney injury)

ARC

Tăng thanh thải thận (Augmented renal clearance)

AUC

Diện tích dưới đường cong (Area under the curve)

AUC/MIC

Tỷ lệ giữa diện tích dưới đường cong và nồng độ ức chế tối thiểu

BIC

Điểm Bayesion information criterion

BN

Bệnh nhân

CL

Thanh thải thuốc

CL8h

Thanh thải creatinin thông qua nồng độ creatinin niệu 8 giờ

CLCG

Thanh thải creatinin ước tính theo công thức Cockcroft - Gault

CLMDRD

Thanh thải creatinin ước tính theo công thức MDRD

CLSI

Viện tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm Hoa Kỳ (Clinical &
Laboratory Standards Institute)

Cpeak

Nồng độ đỉnh

Cpeak/MIC

Tỷ lệ giữa nồng độ đỉnh và nồng độ ức chế tối thiểu

Ctrough

Nồng độ đáy

DHP – I

Enzyme dehydropeptidase I

ECMO

Oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (Extracorporeal membrane
oxygenation)

EUCAST

Uỷ ban đánh giá tính nhạy cảm Châu Âu (The European Committee
on Antimicrobial Susceptibility Testing)

HSTC

Hồi sức tích cực

ITB

Phương pháp Bayesian 2 bước lặp lại (Interative two – stage
Bayesian)

IBW

Cân nặng cơ thể lý tưởng (Ideal body weight)
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tối thiểu so với khoảng cách đưa liều

IWRES

Sai số dự đoán bởi thông số cá thể có trọng số (Individual weighted
residual error)

MIC

Nồng độ ức chế tối thiểu (Minimum inhibitory concentration)

MLCT

Mức lọc cầu thận

NCA

Phân tích dược động học không ngăn (Non – compartmental

NLME

Ảnh hưởng hỗn hợp phi tuyến (Non linear mixed - effect)

Non – ARC

Không tăng thanh thải thận (Non augmented renal clearance)

PK/PD

Dược động học/Dược lực học
(Pharmacokinetics/Pharmacodynamics)

PTA

Khả năng đạt đích (Proportion of target attainment)

PWRES

Sai số dự đoán bởi thông số quần thể có trọng số (Population
weighted residual error )

RRT

Điều trị thay thế thận (Renal replacement therapy)

SD

Độ lệch chuẩn (Standard deviation)

SIRS

Hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (Systemic inflamatory response
syndrome)

STS

Phương pháp phân tích 2 bước chuẩn (Standart 2 stage method)

TDM

Giám sát điều trị thông qua theo dõi nồng độ thuốc trong máu
(Therapeutic drug monitoring)

Vd

Thể tích phân bố
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay trên thế giới, tình hình đề kháng của vi khuẩn nói chung đang ngày càng
gia tăng [119]. Đặc biệt, trong môi trường hồi sức tích cực (HSTC), các bác sĩ điều trị
đang phải đối mặt với nhiều vi khuẩn đa kháng cao hơn các đơn vị điều trị khác. Các
bệnh nhân điều trị tại khoa HSTC thường là quần thể dễ nhiễm khuẩn, đặc biệt là các
nhiễm khuẩn nặng và các chủng vi khuẩn đa kháng do tình trạng bệnh nặng, suy giảm

viện Bạch Mai, tỷ lệ nhạy cảm của vi khuẩn Acinetobacter baumannii chỉ còn 5% đối
với imipenem và meropenem, tỷ lệ nhạy cảm của Klebsiella pneumoniae và
Pseudomonas aeruginosa với ertapenem, imipenem và meropenem tương ứng chỉ dao
động khoảng 30% [5].
Carbapenem là nhóm kháng sinh có hoạt phổ rộng và giữ vai trò cốt lõi trong nhiều
phác đồ điều trị vi khuẩn đa kháng và toàn kháng hiện nay, đặc biệt là imipenem và
meropenem [72]. Tuy nhiên, vai trò của các kháng sinh nhóm carbapenem ngày càng bị
đe dọa trước tình trạng nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của vi khuẩn của vi khuẩn gây
bệnh có xu hướng ngày càng gia tăng. Thêm vào đó, tình trạng bệnh lý trên các bệnh
nhân nặng nằm khoa HSTC có tác động rất lớn đến dược động học của các kháng sinh
thân nước nói chung và carbapenem nói riêng dẫn tới nguy cơ giảm hiệu quả điều trị
hoặc đáp ứng trên lâm sàng, kéo dài thời gian nằm viện, chi phí và tăng tỷ lệ tử vong
[50], [90], [110]. Vì vậy, việc tối ưu cách sử dụng các kháng sinh này thông qua giám
sát điều trị thông qua theo dõi nồng độ thuốc trong máu (TDM) hoặc áp dụng các chế
độ dùng thuốc mới thông qua nghiên cứu dược động học mô phỏng các chế độ liều giúp
đạt được đích dược động học/dược lực học (PK/PD) cao hơn đóng vai trò rất quan trọng
[90]. Các nghiên cứu về PK/PD với nhóm kháng sinh carbapenem cho thấy việc kéo dài
thời gian truyền thuốc hoặc truyền liên tục làm tăng khả năng đạt đích PK/PD trên các
bệnh nhân nặng [35], [55], [56].
Hiện tại chưa có nhiều nghiên cứu xây dựng mô hình dược động học quần thể của
imipenem và meropenem ở nước ta được thực hiện riêng cho bệnh nhân hồi sức nội
khoa cũng như chưa thực hiện mô phỏng khả năng đạt đích PK/PD trên nhóm đối tượng
đặc biệt này [3], [6], [8]. Trong bối cảnh đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu “Phân tích
dược động học quần thể và mô phỏng PK/PD của kháng sinh carbapenem ở bệnh nhân
nặng điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai” với 2 mục tiêu sau:
1
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miễn dịch và các biện pháp điều trị can thiệp [115]. Năm 2018, tại khoa HSTC - Bệnh

1. Phân tích dược động học quần thể của imipenem và meropenem ở bệnh nhân
nặng điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.
2. Mô phỏng PK/PD của imipenem và meropenem trên quần thể bệnh nhân này.
Kết quả nghiên cứu hy vọng sẽ cung cấp các dữ liệu cần thiết giúp đánh giá đầy
đủ thay đổi về PK của các kháng sinh này trên bệnh nhân nặng, từ đó đề xuất các chiến
lược bảo tồn và quản lý phù hợp thông qua tối ưu chế độ liều và cá thể hóa điều trị các
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nhiễm khuẩn nặng tại khoa HSTC, Bệnh viện Bạch Mai.

2

TỔNG QUAN
1.1. Thay đổi sinh lý bệnh ảnh hưởng đến thông số dược động học của kháng sinh
trên bệnh nhân nặng
1.1.1. Hấp thu
Ở bệnh nhân nặng, quá trình hấp thu có thể bị thay đổi so với các bệnh nhân có
tình trạng bệnh nhẹ hơn hoặc người khỏe mạnh. Những bất thường này cùng với những

tối ưu tại đích tác dụng [24]. Một số nguyên nhân có thể dẫn đến thay đổi quá trình hấp
thu bao gồm:
Bất thường trong tưới máu tổ chức:
Ở trạng thái sốc, các cơ quan quan trọng (não, tim, phổi) được ưu tiên tưới máu,
do đó làm giảm cung cấp máu, oxy, các chất dinh dưỡng đến ruột, cơ và các tổ chức
dưới da và cũng làm giảm hấp thu thuốc từ các cơ quan này. Bên cạnh đó, việc dùng các
thuốc vận mạch trên bệnh nhân cũng ảnh hưởng đến hấp thu thuốc từ đường tiêu hóa
hay từ các tổ chức dưới da [24], [98].
Giảm nhu động đường tiêu hóa:
Giảm nhu động đường tiêu hóa có thể gây một số ảnh hưởng đến hấp thu bao gồm
gây giảm thời gian thuốc được hấp thu dẫn tới giảm thời gian thuốc đạt nồng độ đỉnh và
kéo dài thời gian thuốc có tác dụng. Vì vậy các bác sĩ có thể không ưu tiên sử dụng
thuốc qua đường tiêu hóa. Một số nguyên nhân dẫn đến giảm nhu động bao gồm tình
trạng phẫu thuật, chấn thương, bỏng, nhiễm khuẩn huyết hoặc dùng các thuốc giảm đau
[24], [98].
Nuôi ăn qua ống thông dạ dày:
Việc dùng thuốc qua ống thông dạ dày có thể làm thuốc dính vào thành ống và làm
giảm hấp thu thuốc. Đối với các thuốc có bản chất là acid (cần pH acid để hấp thụ), hấp
thu thuốc có thể giảm khi dùng cùng với các dung dịch nuôi ăn làm tăng pH dạ dày. Bên
cạnh đó, thuốc có thể tương tác và gắn với các thành phần có trong dịch nuôi ăn khi sử
dụng đồng thời, từ đó làm giảm hấp thu của thuốc (ciprofloxacin là một ví dụ điển hình)
[24], [98].
Vì những lý do như trên, thuốc sử dụng qua đường tĩnh mạch thường được ưu tiên
trên bệnh nhân nặng để đảm bảo sinh khả dụng 100%, tránh tương tác thuốc và tránh
chuyển hóa bước đầu qua gan.
3
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thay đổi về phân bố, chuyển hóa và thải trừ có thể làm nồng độ thuốc không đạt ngưỡng

1.1.2. Phân bố
Các tình trạng bệnh lý trên bệnh nhân nặng có thể làm tăng thể tích phân bố của
kháng sinh, từ đó làm thay đổi nồng độ kháng sinh trong máu và dịch ngoại bào [83].
Vấn đề này đặc biệt có ảnh hưởng trên lâm sàng đối với các kháng sinh có Vd nhỏ như
β – lactam, aminoglycosid, glycopeptid, polymyxin B [21]. Trong khi đó, các kháng
sinh thân lipid như nhóm quinolon, macrolid có Vd lớn và xâm nhập tốt vào mô nên

hưởng tới Vd của các thuốc này [66], [92].
Các nguyên nhân có thể làm tăng thể tích phân bố bao gồm:
-

Phù nề: Tình trạng phù nề là nguyên nhân chủ yếu làm thay đổi Vd của kháng
sinh, chủ yếu là với các kháng sinh ít phân bố vào dịch ngoại bào (kháng sinh
thân nước). Trong đó, nhiễm khuẩn huyết và chấn thương là hai nguyên nhân
thường gặp làm tăng dịch ngoại bào trên bệnh nhân nặng. Trong hai trường hợp
trên, tình trạng tổn thương các tế bào nội mô làm tăng tính thấm thành mạch,
giảm albumin máu nghiêm trọng ( <1,5mg/dL), làm giảm áp lực keo và thoát
dịch lòng mạch gây hiện tượng “ngăn thứ 3” (third spacing) [83].

-

Hồi sức bù dịch và dinh dưỡng tĩnh mạch: Hai tình trạng này có thể làm tăng
thể tích dịch ngoại bào và làm tăng phân bố kháng sinh vào các ngăn ngoại bào
trên bệnh nhân nặng. Nghiên cứu của Botha và cộng sự đã cho thấy sử dụng
liệu pháp truyền dịch làm thay đổi Vd của amikacin trên bệnh nhân nặng, do
đó phải theo dõi nồng độ thuốc trong máu trong quá trình điều trị ở các trường
hợp này [22]. Trong nghiên cứu của Ronchera – Oms và cộng sự, Vd của
gentamicin tăng có ý nghĩa trên bệnh nhân dùng dinh dưỡng tĩnh mạch [91].

-

Giảm albumin máu: Tình trạng giảm albumin máu thường xảy ra trên bệnh
nhân nặng do hậu quả của việc thoát albumin lòng mạch, tình trạng quá tải dịch
hoặc suy dinh dưỡng. Tình trạng này làm giảm áp lực keo của máu và gây ra
thoát dịch lòng mạch, tăng tỷ lệ kháng sinh ở dạng tự do trong máu từ đó làm
tăng Vd của kháng sinh [83]. Tình trạng này cũng làm kháng sinh nhanh chóng
phân bố vào các dịch ngoài bào trong cơ thể và nhanh chóng bị thải trừ. Tình
trạng hạ albumin được coi là yếu tố ảnh hưởng quan trọng trên lâm sàng với
các kháng sinh có tỷ lệ liên kết lớn với protein huyết tương (tỷ lệ gắn > 85 –
90%) và thải trừ chủ yếu qua thận [21].
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những thay đổi do thoát mạch hoặc các tình trạng bệnh lý trên bệnh nhân nặng ít ảnh

-

Cổ trướng và dịch rỉ phúc mạc: Vd của các kháng sinh thân nước thường tăng
trên những bệnh nhân có bệnh gan tiến triển hoặc bệnh nhân có dịch báng do
tăng áp lực tĩnh mạch cửa và giảm tổng hợp albumin huyết thanh. Một số
nghiên cứu đã được triển khai để đánh giá ảnh hưởng trên các kháng sinh β –
lactam, aminoglycosid và vancomycin và sau đó đã được xác nhận bằng các
mô hình dược động học quần thể [83]. Đối với trường hợp nhiễm khuẩn ổ bụng

thể tăng lên. Trong trường hợp này, khoang phúc mạc đóng vai trò như một
ngăn sâu trong cơ thể với thời gian bán thải dài và dược động học của thuốc
trong ngăn này có thể khác với các ngăn khác [83].
-

Các nguyên nhân khác: Một số yếu tố khác như đặt dẫn lưu sau phẫu thuật, các
biện pháp can thiệp (thở máy, tuần hoàn ngoài cơ thể), tràn dịch màng phổi,
viêm trung thất cũng có thể làm tăng Vd của kháng sinh [21], [83], [85].

1.1.3. Chuyển hóa
Nhiều cơ quan khác nhau như thận, gan, đường tiêu hóa, phổi và não đều có khả
năng chuyển hóa thuốc. Trong đó, gan là cơ quan chuyển hóa chính và quá trình chuyển
hóa thuốc tại gan phụ thuộc vào 3 yếu tố: lưu lượng máu đến gan, enzym gan và tỷ lệ
gắn protein huyết tương.
Lưu lượng máu đến gan:
Thay đổi lưu lượng máu đến gan ảnh hưởng đến chuyển hóa thuốc thông qua tăng
hoặc giảm vận chuyển thuốc tới các tế bào gan. Hệ số chiết tách là tỷ lệ thuốc bị loại đi
khỏi máu sau khi đi qua gan. Chuyển hóa các thuốc có hệ số chiết tách lớn chủ yếu bị
ảnh hưởng khi lưu lượng máu qua gan thay đổi và ít bị ảnh hưởng bởi hoạt tính enzym
gan.
Tình trạng nhiễm khuẩn huyết trên các bệnh nhân nặng làm thay đổi lưu lượng
máu đến gan. Trong đó, cung lượng tim của bệnh nhân tăng để cung cấp máu cho các
tạng quan trọng và làm tăng lưu lượng máu đến gan, tăng chuyển hóa thuốc trong giai
đoạn đầu. Sau đó, lưu lượng máu đến gan lại giảm, làm giảm chuyển hóa các chất có hệ
số chiết tách lớn ở giai đoạn sau. Ngoài ra, tình trạng xuất huyết, sốc giảm thế tích, nhồi
máu cơ tim, suy tim cấp hay sử dụng các thuốc chủ vận alpha adrenegic cũng làm giảm
lưu lượng máu đến gan [24], [98].
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có dịch rỉ viêm trong khoang phúc mạc, Vd của kháng sinh thân nước cũng có

Hoạt tính enzym gan:
Thay đổi hoạt tính enzym gan chủ yếu ảnh hưởng đến các thuốc có hệ số chiết tách
qua gan thấp. Trên bệnh nhân nặng thường có tình trạng tăng bài tiết các hormon stress
(adrenalin, noradrenalin, cortisol), các protein (α – 1 acid glycoprotein (AAG), protein
phản ứng C (CRP)) và các cytokin tiền viêm (interleukin 1, interleukin 6, TNF – α) gây
ức chế các isoenzym cytochrome P – 450 (CYP450) ở chuyển hóa pha 1 và cả các enzym

Tỷ lệ liên kết protein huyết tương
Thay đổi tỷ lệ liên kết protein huyết tương chủ yếu ảnh hưởng đến các thuốc có hệ
số chiết tách qua gan thấp. Tỷ lệ gắn protein huyết tương có ý nghĩa quan trọng trong
việc tính toán nồng độ và tác dụng dược lý của thuốc.
Bệnh nhân nặng thường có tình trạng giảm albumin huyết tương và tăng tổng hợp
AAG từ đó làm thay đổi tỷ lệ thuốc gắn với albumin và AAG. Tình trạng này làm tăng
tỷ lệ tự do của thuốc có bản chất acid, gắn chủ yếu với albumin và làm giảm tỷ lệ tự do
của các thuốc có bản chất trung tính, chủ yếu gắn với AAG [24].
1.1.4. Thải trừ
Giảm thanh thải thận:
Tổn thương thận cấp (Acute kidney injury – AKI)
AKI là một biến chứng thường gặp trong môi trường HSTC, nguyên nhân có thể
do các bệnh lý nền của bệnh nhân như chấn thương, bỏng, sốc do giảm thể tích tuần
hoàn, sốc tim, sốc nhiễm khuẩn, sốc do xuất huyết, suy đa phủ tạng, ngoài ra có thể do
sử dụng các thuốc có độc tính trên thận [21], [83].
Phần lớn các kháng sinh thân nước được thải trừ chủ yếu qua thận dưới dạng
nguyên vẹn, nên AKI có ảnh hưởng lớn tới dược động học của thuốc. Tuy nhiên, ảnh
hưởng này phụ thuộc vào tỷ lệ kháng sinh được thải trừ qua thận [21]. Với những kháng
sinh phụ thuộc nồng độ, thông số PK/PD đặc trưng cho nhóm kháng sinh này là tỷ lệ
nồng độ đỉnh so với MIC (Cpeak/MIC), việc kéo giãn khoảng cách đưa liều và giữ
nguyên mức liều mỗi lần sẽ tối ưu được Cpeak/MIC. Ngược lại, đối với các kháng sinh
phụ thuộc thời gian (nhóm β – lactam), cần giữ nguyên khoảng cách đưa liều và giảm
liều dùng để tối ưu được tỷ lệ thời gian nồng độ thuốc tự do ở MIC so với khoảng cách
đưa liều (% ƒT>MIC).
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liên hợp ở chuyển hóa pha 2 dẫn đến thay đổi chuyển hóa thuốc [24].

Điều trị thay thế thận (Renal replacement therapy – RRT)
Điều trị thay thế thận là biện pháp cần thiết trong trường hợp bệnh nhân có AKI
gây đe dọa tính mạng. Các loại RRT thường dùng trên bệnh nhân nặng là: lọc máu liên
tục, lọc máu ngắt quãng, hoặc lọc máu hiệu quả thấp kéo dài.
Trong lọc máu ngắt quãng, cơ chế lọc khuếch tán dẫn đến việc thải trừ qua lọc
những kháng sinh thải trừ qua thận, có trọng lượng phân tử thấp (< 700) và gắn với

chế đối lưu hoặc cơ chế đối lưu kết hợp khuếch tán làm loại bỏ các kháng sinh có trọng
lượng phân tử lớn (như vancomycin) ra khỏi huyết tương. Khả năng loại bỏ kháng sinh
qua lọc tăng lên khi sử dụng tốc độ dòng thay thế cao [78].
Vì những lý do trên, điều chỉnh liều kháng sinh trên những bệnh nhân có RRT dựa
trên theo dõi nồng độ thuốc trong máu có vai trò thực sự quan trọng.
Oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (ECMO)
Bệnh nhân điều trị hỗ trợ ECMO cần được chăm sóc tại đơn vị HSTC. ECMO làm
tăng Vd của thuốc và ảnh hưởng đến thải trừ của thuốc [94]. Trên bệnh nhân điều trị hỗ
trợ ECMO, tình trạng suy giảm chức năng thận cũng thường gặp với tỷ lệ lên đến 50%
[48] và có thể do nhiều yếu tố tác động (thiếu oxy và thiếu máu tới tổ chức trước ECMO).
Ngược lại, thanh thải thận có thể tăng lên ở bệnh nhân có tình trạng đáp ứng viêm toàn
thân (SIRS), tăng cung lượng tim hoặc bù dịch tích cực [105]. Tuy nhiên, các nghiên
cứu cho thấy dược động học của meropenem, piperacillin hoặc kháng sinh thân lipid
(như nhóm flouroquinolon) không chịu ảnh hưởng của ECMO [29], [42], [95]. Đến thời
điểm hiện tại, những nghiên cứu về dược động học trên bệnh nhân điều trị ECMO chưa
nhiều và các nghiên cứu vẫn khuyến cáo sự cần thiết của TDM trên các bệnh nhân này
[29], [46].
Tăng thanh thải thận (Augmented renal clearance – ARC)
Tăng thanh thải thận (ARC) là hiện tượng thận gia tăng thải trừ các chất hòa tan,
bao gồm cả thuốc, ở mức độ cao hơn bình thường. ARC được xác định khi mức lọc cầu
thận đo được lớn hơn 130 mL/phút/1.73m2 [97]. Tỷ lệ ARC xảy ra trên các bệnh nhân
nặng khá cao với khoảng 30% - 65% bệnh nhân hồi sức tích cực có ARC [16], [107],
[111].
ARC thường gặp trên bệnh nhân trẻ tuổi, là nam giới, ít bệnh mắc kèm hoặc bệnh
nhân nặng, nhập khoa hồi sức tích cực, các bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết, các chấn
7
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protein huyết tương không đáng kể. Ngược lại, đối với lọc máu liên tục, cơ chế lọc là cơ

thương lớn, chấn thương sọ não, viêm màng não, bỏng, viêm tụy cấp, bệnh máu ác tính
và phụ nữ có thai [16], [97].
Nguyên nhân gây ARC có thể liên quan tới tình trạng SIRS làm giải phóng các
chất trung gian hóa học, tăng cung lượng tim, giảm sức cản lòng mạch từ đó làm tăng
lưu lượng máu đến thận và làm tăng mức lọc cầu thận. Thêm vào đó, mức lọc cầu thận
còn tăng do dùng đồng thời các thuốc vận mạch và việc hồi sức bù dịch trên bệnh nhân.

Ảnh hưởng của ARC tới PK/PD của kháng sinh phụ thuộc vào đặc tính diệt khuẩn
của các kháng sinh đó. Đối với các kháng sinh phụ thuộc thời gian như các kháng sinh
nhóm β – lactam, thanh thải thận tăng làm giảm nồng độ đáy (Ctrough) dẫn đến giảm
% ƒT>MIC của các kháng sinh này [113]. Do đó các nghiên cứu đã đề xuất biện pháp
truyền liên tục các kháng sinh phụ thuộc thời gian để tối ưu hóa % ƒT>MIC [87]. Hiện
tượng ARC cũng có thể làm giảm AUC của các kháng sinh vừa phụ thuộc nồng độ, vừa
phụ thuộc thời gian như kháng sinh nhóm quinolon và vancomycin, trong khi thông số
PK/PD đặc trưng cho nhóm thuốc này là tỷ lệ giữa diện tích dưới đường cong và MIC
(AUC/MIC). Với các kháng sinh phụ thuộc nồng độ, Cpeak ít bị ảnh hưởng bởi ARC
và ít cần hiệu chỉnh liều thuốc trên nhóm đối tượng này [21], [97].
Một số thay đổi sinh lý bệnh ảnh hưởng đến dược động học của các kháng sinh
được tóm tắt trong Bảng 1.1.
Bảng 1.1. Tóm tắt thay đổi thông số dược động học trên bệnh nhân nặng [24], [32]

Hấp thu

Phân bố

Chuyển
hóa

Thay đổi trên bệnh nhân nặng Thay đổi thông số dược động học
Giảm tưới máu tới các tổ chức dưới
da và đường tiêu hóa do sốc hoặc
Giảm thời gian đạt Cpeak và AUC
dùng các thuốc vận mạch
Giảm nhu động đường tiêu hóa
↑ Vd, ↓ Cpeak của kháng sinh thân
Hồi sức bù dịch, phù nề
nước.
↑Vd và nồng độ thuốc tự do với các
Giảm albumin huyết tương
thuốc gắn albumin huyết tương
↓ nồng độ tự do ở các mô ngoại vi
Giảm tưới máu do sốc
Ức chế/cảm ứng enzym do tình
↑/↓ chuyển hóa thuốc có hệ số chiết
trạng nặng của bệnh nhân hoặc do
tách thấp
thuốc
Giảm cấp tính lưu lượng máu qua ↓ chuyển hóa các thuốc hệ số chiết
gan
tách qua gan cao
8
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Ngoài ra, hiện tượng tăng thải trừ các anion ở ống thận cũng góp phần gây ARC [97].

Thay đổi thông số dược động học
↓CL với các thuốc chủ yếu thải trừ
Tổn thương thận cấp
qua thận
↓ hoặc ↑ CL
Thải trừ Thận nhân tạo
↑ CL với các thuốc chủ yếu thải trừ
Tăng thanh thải thận
qua thận
Vd: Thể tích phân bố. CL: Thanh thải thuốc. AUC: Diện tích dưới đường cong.
Cpeak: Nồng độ đỉnh
1.2. Thay đổi PK/PD của kháng sinh carbapenem và ảnh hưởng đến điều trị ở bệnh
nhân nặng
1.2.1. Đặc điểm PK/PD nhóm kháng sinh carbapenem
Đặc điểm dược động học nhóm kháng sinh carbapenem trên người tình nguyện khỏe
mạnh và không phải bệnh nhân nặng
Các đặc điểm hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ của imipenem và meropenem
được tổng hợp trong Bảng 1.2.
Bảng 1.2. Đặc điểm dược động học của imipenem và meropenem trên người tình
nguyện khỏe mạnh và không phải bệnh nhân nặng
Quá trình
Hấp thu

Imipenem
Meropenem
Không hấp thu qua đường uống, Meropenem được sử dụng đường
dùng đường tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch, không hấp thu qua
tĩnh mạch [1].

đường uống [47], [74].

Imipenem khuếch tán tốt vào Meropenem phân bố tốt vào mô
trong nhiều mô cơ thể, mô màng và các dịch, bao gồm cả dịch phế
phổi, mô xương, dịch khớp, dịch quản, phổi, dịch mật, cơ, da, van
não tủy và nước bọt, đờm. Thuốc tim, dịch phúc mạc và dịch não
có phân bố vào nhau thai và nước tủy. Thể tích phân bố người lớn là
Phân bố

ối và bài tiết vào sữa mẹ. 15 – 20 lít [2].
Imipenem có khả năng phân bố Thuốc liên kết với protein huyết
vào dịch não tủy nhưng với nồng tương khoảng 2% [2].
độ thấp, bằng khoảng 1 - 10%
nồng độ trong huyết thanh.
Thuốc liên kết với protein huyết
tương khoảng 20% [1], [14].
9
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Thay đổi trên bệnh nhân nặng

Tại thận, imipenem bị thủy phân Meropenem được chuyển hóa bởi
một

phần

bởi

enzym phản ứng thủy phân vòng β –

dehydropeptidase I (DHP – I) lactam tạo thành chất không có
thành chất chuyển hóa không còn hoạt tính. Các thí nghiệm in vitro
hoạt tính nhưng độc với thận. Sử đã cho thấy meropenem bền với
dụng cùng với cilastatin giúp bảo enzym DHP – I so với imipenem
vệ imipenem không bị chuyển vì vậy meropenem không cần
hóa bởi DHP - I [1], [14].

dùng kèm với các chất ức chế

Imipenem cũng được chuyển hóa DHP – I [47].
bởi con đuờng ngoài thận, không
liên quan tới enzym DHP – I
thành chất không có hoạt tính
tương tự như chuyển hóa tại thận
[14].
Imipenem thải trừ qua lọc ở cầu Meropenem thải trừ chủ yếu qua
thận và bài tiết ở ống thận, tỷ lệ lọc ở cầu thận và bài tiết ở ống
imipenem được bài tiết qua nước thận ở dạng còn nguyên vẹn,
tiểu dưới dạng không đổi là 5 - khoảng 70% (50 – 70%) liều
45% khi dùng đơn độc và tăng lên thuốc được thải trừ nguyên vẹn
khoảng 70% khi dùng kết hợp với trong vòng 12 giờ. Độ thanh thải
cilastatin. Khoảng 1% imipenem trung bình là 287 mL/phút với
Thải trừ

đào thải qua mật vào phân.

liều 250 mg và 205 mL/phút với

Thời gian bán thải của imipenem liều 2000 mg. Thời gian bán thải
trong huyết thanh khoảng 1 giờ.

của thuốc trong huyết thanh

Imipenem có thể loại bỏ bằng khoảng 1 giờ.
thẩm phân máu [1].

Thải trừ qua phân chiếm khoảng
2%.
Meropenem có thể được thải trừ
thông qua lọc máu [2], [47].
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Chuyển hóa

Đặc điểm PK/PD của carbapenem
Tương tự các kháng sinh β – lactam khác, carbapenem là nhóm kháng sinh có tác
dụng diệt khuẩn phụ thuộc thời gian. Thông số mô tả tốt nhất khả năng diệt khuẩn của
nhóm kháng sinh này %ƒT>MIC. Do có tác dụng hậu kháng sinh chỉ đạt mức trung bình
so với penicillin và cephalosporin (từ 2 – 5 giờ) [125] nên % ƒT>MIC có thể ngắn hơn
(20% ƒT>MIC đối với tác dụng kìm khuẩn và 40% ƒT>MIC đối với tác dụng diệt khuẩn)

có thể cần mức 100% ƒT>MIC để đạt đáp ứng lâm sàng tốt hơn. Bên cạnh đó, có các
nghiên cứu đề xuất đích %100 ƒT> 4 – 5 MIC để tối ưu hóa đáp ứng vi sinh và đáp ứng
lâm sàng [65], [89], [118]. Ngoài ra, có nghiên cứu in vitro chỉ ra 100% ƒT> 4 – 5 MIC
có thể giúp ngăn ngừa tạo ra các quần thể chọn lọc đột biến [101].
Một số nghiên cứu dược động học quần thể của carbapenem trên bệnh nhân nặng
Dược động học của carbapenem trên bệnh nhân nặng có thể bị thay đổi do các tình
trạng sinh lý bệnh như giảm albumin huyết tương, hồi sức bù dịch, hội chứng đáp ứng
viêm hệ thống (tăng Vd), AKI (giảm thanh thải) hoặc ARC (tăng thanh thải) [50], [86],
[105]. Kết quả một số nghiên cứu dược động học quần thể được tổng hợp trong Bảng
1.3 và 1.4.
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[110]. Đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân nặng hay bệnh nhân có suy giảm miễn dịch,

Mô
hình

Tác giả
Jaruratanasirikul
và cộng sự, 2017
[56]
Couffignal
và
cộng

sự,

2014

2 ngăn

2 ngăn

[34]
Sakka và cộng sự,
2007 [93]
Novelli và cộng
sự, 2005 [81]

Quần thể, cỡ mẫu

CL

Q

Kcp

Kpc

-

3,270 h-1
(± 3,424) a

2,994 h-1
(± 2,013) a

-

-

7,69 h-1

8,77 h-1

(±5,94)a

(±4,20)a

-

-

15,891 L
(± 2,323)a

-

20,870 L/h
(± 1,489) a

Viêm phổi thở

20,4 L

9,9 L

13,2 L/h

10.1 L/h

máy, N = 51

(7%)b

(14%) b

(5%) b

(28%) b

phải tại khoa
HSTC, N = 27

2 ngăn

Vp

Viêm phổi thở
máy, N = 8

Viêm phổi mắc
2 ngăn

Vc

12,2 L
(±9,93)a

Nhiễm khuẩn

17,7 Lc

huyết, N = 10

(± 4)a

-

-

a

12,3 L/h
(±4,20)a
11,5 L/h
(± 3,1)a

-

-

: Trung bình (± độ lệch chuẩn);
b
: Trung bình (sai số chuẩn tương đối)
c
: Vdss
Vc: Thể tích phân bố ngăn trung tâm; Vp: Thể tích phân bố ngăn ngoại vi; Vdss: Thể tích phân bố ở trạng thái cân bằng
CL: Thanh thải thuốc; Kcp: Hằng số thải trừ từ ngăn trung tâm đến ngăn ngoại vi; Kpc: Hằng số thải trừ từ ngăn ngoại vi đến ngăn trung
tâm; Q: Hệ số thanh thải giữa ngăn trung tâm và ngăn ngoại vi
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Bảng 1.3. Một số nghiên cứu dược động học quần thể của imipenem trên bệnh nhân nặng

Mô
hình

Tác giả
Burger và cộng
sự, 2018 [25]
Yong

2 ngăn

Kyun

Kim và cộng

1 ngăn

2 ngăn

[106]
và

cộng sự, 2016
[70]

Vp

CL

Q

Nhiễm khuẩn đe dọa

16 L

15 L

5,9 L/h

14 L/h

tính mạng, N = 101

(15%)b

(4%)b

(7%)b

(9%) b

nhiễm khuẩn huyết
nặng, N = 37

Danny Tsai và

Mattioli

Vc

Nhiễm khuẩn huyết và

sự, 2018 [62]

cộng sự, 2016

Quần thể, cỡ mẫu

Nhiễm khuẩn huyết
nặng, N = 11
Nhiễm khuẩn do

1 ngăn

Klebsiella pneumoniae,
N = 27

0,489 L/kg
(11,1%) b

13,6 L
(9,7-18,4)d

8,305 L
(0,989)e

-

-

-

b

0,266 L/h/kg
(12,3%) b

14,1 L/h
(3,0-30,3)d

2,181 L/h
(0,226)e

-

-

-

Kcp

Kpc

-

-

-

-

1,49 h-1

2,38 h-1

(0,57-5,32)d

(0,77-16,6)d

-

: Trung bình (sai số chuẩn tương đối)
d
: Trung vị (giá trị nhỏ nhất – giá trị lớn nhất)
e
: Trung bình (sai số chuẩn)
Vc: Thể tích phân bố ngăn trung tâm; Vp: Thể tích phân bố ngăn ngoại vi; CL: Thanh thải thuốc; Kcp: Hằng số thải trừ từ ngăn trung tâm
đến ngăn ngoại vi; Kpc: Hằng số thải trừ từ ngăn ngoại vi đến ngăn trung tâm; Q: Hệ số thanh thải giữa ngăn trung tâm và ngăn ngoại vi
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Bảng 1.4. Một số nghiên cứu dược động học quần thể của meropenem trên bệnh nhân nặng

Dược lực học của carbapenem trên bệnh nhân nặng
Các bệnh nhân nằm khoa HSTC thường dễ bị nhiễm khuẩn bởi các vi khuẩn giảm
nhạy cảm. Các bác sĩ khoa HSTC thường phải đối mặt với các vi khuẩn đa kháng hay
các chủng vi khuẩn toàn kháng, đặc biệt là Enterobacteriaceae, Pseudomonas
aeruginosa và Acinetobacter baumannii [116]. Đối với nhóm carbapenem nói riêng,
tình trạng các vi khuẩn Enterobacteriaceae kháng carbapenem, sinh enzym NDM – 1

làm giảm hiệu quả của nhóm kháng sinh này [19]. Hiện nay, quy định về điểm gãy của
các vi khuẩn giảm nhiều đối với các kháng sinh carbapenem. Cụ thể, theo Viện tiêu
chuẩn lâm sàng và xét nghiệm Hoa Kỳ (CLSI) năm 2018, điểm gãy nhạy cảm của
imipenem và meropenem đối với Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa và
Acinetobacter baumannii lần lượt là 1 mg/L, 2 mg/L và 2 mg/L [33]. Theo Uỷ ban đánh
giá tính nhạy cảm Châu Âu (EUCAST) năm 2019, điểm gãy nhạy cảm của imipenem
và meropenem đối với Enterobacteriaceae và Acinetobacter baumannii lần lượt là 2
mg/L và 2 mg/L; đối với Pseudomonas aeruginosa, điểm gãy nhạy cảm của imipenem
là 4 mg/L và của meropenem là 2 mg/L [104].
1.2.2. Ảnh hưởng của thay đổi PK/PD kháng sinh carbapenem
Ảnh hưởng đến khả năng đạt đích PK/PD trên bệnh nhân nặng
Đích PK/PD được mô phỏng trong các nghiên cứu dược động học quần thể hoặc
được tính toán trực tiếp dựa trên dữ liệu nồng độ thuốc – thời gian. Các nghiên cứu
thường sử dụng đích tối thiểu là 40% ƒT>MIC. Ngoài ra, một vài nghiên cứu có sử dụng
đích 100% ƒT>MIC và 100% ƒT> 4 – 5 MIC, cụ thể như sau:
Imipenem
Theo một nghiên cứu mô phỏng các chế độ liều khác nhau của imipenem trên các
bệnh nhân viêm phổi thở máy do vi khuẩn Gram âm, khi sử dụng chế độ liều 1000 mg
mỗi 6 giờ, xấp xỉ 100% bệnh nhân đạt 40% ƒT>MIC với MIC = 4 mg/L và khả năng
đạt đích giảm xuống còn dưới 80% với MIC = 8 mg/L. Khi nâng lên đích 100%
ƒT>MIC, chỉ có 55% bệnh nhân đạt đích với MIC = 4 mg/L [34]. Trong nghiên cứu của
Jaruratanasirikul và Sudsai, % ƒT> 4 MIC trung bình chỉ đạt 60,26% với MIC = 4 mg/L
trong quần thể bệnh nhân nghiên cứu [54]. Nghiên cứu của Huttner và cộng sự trên quần
thể bệnh nhân nặng có ARC cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ đáy của imipenem
dưới MIC = 2 mg/L không định lượng và dưới ngưỡng điều trị khá cao, lần lượt là 24%
14
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(New Delhi metallo β – lactam), và KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) đã

và 77% [52]. Tại Việt Nam, tác giả Nông Thị Thanh Phương đã thực hiện nghiên cứu
khả năng đạt đích PK/PD trên quần thể bệnh nhân bỏng nằm khoa HSTC. Kết quả cho
thấy với MIC = 4 mg/L, khả năng đạt 40% và 70% ƒT>MIC lần lượt là 100% và 42,6%.
Mục tiêu 100%ƒT>MIC chỉ đạt 17% với MIC = 8 mg/L [6].
Meropenem
Kết quả nghiên cứu DALI của Roberts và cộng sự trên 384 bệnh nhân sử dụng

ƒT>MIC, 50% ƒT>4 MIC và 100% ƒT>4 MIC lần lượt là 95,0%, 69,7%, 68,8% và
41,6% với trung vị nồng độ đáy là 4 mg/L. Nghiên cứu cũng chứng minh thanh thải
creatinin có ảnh hưởng đến khả năng đạt đích của meropenem [39], [88]. Nghiên cứu
của Carlier và cộng sự cũng cho thấy giá trị trung bình % ƒT>MIC trên nhóm bệnh nhân
có ARC thấp hơn so với nhóm bệnh nhân không có ARC (61% so với 94%) [27]. Kết
quả trong nghiên cứu của Burger và cộng sự cho thấy với các chế độ liều được khuyến
cáo bởi nhà sản xuất, khả năng đạt đích rất thấp. Cụ thể, khả năng đạt 100% ƒT>MIC
của chế độ liều 1000 mg mỗi 8 giờ truyền 2 giờ trên bệnh nhân ARC chỉ là 32,9% với
MIC = 2 mg/L, và tăng lên mức 60,9% với chế độ liều 2000 mg mỗi 8 giờ và đạt 95%
với chế độ liều 1000 mg mỗi 4 giờ [25].
Ảnh hưởng đến kết quả điều trị
Trong nghiên cứu DALI, khả năng không đạt đích 50% ƒT>MIC và 100%
ƒT>MIC có ảnh hưởng trực tiếp thất bại điều trị [88]. Tuy nhiên Huttner và cộng sự
chưa ghi nhận mối tương quan có ý nghĩa thống kê giữa nồng độ thuốc dưới ngưỡng
điều trị và ARC với nguy cơ thất bại điều trị [52]. Bên cạnh đó, nghiên cứu Udy và cộng
sự trên bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết nặng cho thấy ARC không có tương quan với
thất bại điều trị [109]. Sự khác biệt giữa các nghiên cứu cho thấy, hiệu quả điều trị trên
bệnh nhân nặng, đặc biệt là bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết, rất khó dự đoán với sự
tương quan phức tạp giữa bệnh lý nền, nồng độ kháng sinh và chức năng tạng của bệnh
nhân.
1.3. Tối ưu hóa chế độ liều kháng sinh trên bệnh nhân nặng
Do nguy cơ thay đổi nồng độ thuốc trong máu và thay đổi về dược lực học, cần
thiết phải tối ưu hóa chế độ liều của kháng sinh nói chung và carbapenem nói riêng trên
bệnh nhân nặng. Hai cách tối ưu hóa sử dụng kháng sinh hiện nay là tiếp cận dưới góc
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meropenem tại 68 khoa HSTC cho thấy khả năng đạt các đích 50% ƒT>MIC, 100%

độ cá thể (TDM) hoặc tiếp cận dưới góc độ quần thể (áp dụng dược động học quần thể
vào thực tế lâm sàng)
1.3.1. Tiếp cận dưới góc độ cá thể (TDM)
Các kháng sinh cần được TDM thường là các kháng sinh có khoảng điều trị hẹp,
độc tính cao và có dao động dược động học khá lớn [32]. Các kháng sinh nhóm
aminoglycosid (gentamicin, amikacin, tobramycin) là nhóm kháng sinh phụ thuộc nồng

vậy với chế độ liều này cần TDM với Ctrough để đảm bảo thuốc đã thải trừ hết [32].
Vancomycin là kháng sinh điều trị nhiễm vi khuẩn Gram (+) được thải trừ qua thận với
mức độ dao động lớn giữa các cá thể, độc tính của vancomycin trên thính giác và trên
thận cũng phụ thuộc vào Ctrough nên cần TDM với đích Ctrough nằm trong khoảng 10
– 20 µg/mL [121], [122]. Những năm gần đây, hiệu quả của TDM trên kháng sinh β –
lactam nói chung và nhóm carbapenem nói riêng đã được nghiên cứu để tối ưu liều
kháng sinh trên bệnh nhân nặng. Mặc dù có khoảng điều trị rộng nhưng biến thiên dược
động học của kháng sinh nhóm β – lactam trên bệnh nhân HSTC khá lớn cho thấy vai
trò của TDM trong đảm bảo hiệu quả điều trị [26], [96]. Trên thực tế, nghiên cứu của
Roberts và cộng sự cho thấy có tới 74,2% liều β – lactam đầu tiên không đạt được đích
PK/PD, nghiên cứu cũng kết luận việc sử dụng TDM cho phép đạt được mức đích cao
hơn là 100% ƒT> 4 – 5 MIC [89]. Nhiều nghiên cứu khác cũng thống nhất sự hữu ích
của TDM trong việc đảm bảo nồng độ kháng sinh β – lactam đạt đích PK/PD [38], [89].
1.3.2. Tiếp cận dưới góc độ quần thể
Phương pháp phân tích dược động học:
Phân tích dược động học cá thể
Tiếp cận thông qua dược động học cá thể về mặt bản chất là phân tích nồng độ
thuốc – thời gian trên mỗi cá thể bệnh nhân. Trong đó điển hình là phân tích không ngăn
(non – compartmental analysis - NCA) và phương pháp 2 bước chuẩn (standard – two
– stage method - STS) [37].
Phương pháp NCA là phương pháp đơn giản nhất, không dùng mô hình mà kết nối
giá trị của cá thể bằng phép nội suy tuyến tính [37]. NCA thường được sử dụng trên số
lượng bệnh nhân nhỏ, có cùng tình trạng (về bệnh lý, sinh lý bệnh và đặc điểm nhân
khẩu học). Phương pháp tiếp cận này thường sử dụng để đánh giá liều, tính thể tích phân
bố và sinh khả dụng của thuốc. Nhược điểm lớn nhất của NCA là phụ thuộc nhiều vào
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độ, được khuyến cáo dùng liều 1 lần/ngày nhưng độc tính phụ thuộc Ctrough [99], vì

thiết kế nghiên cứu (số lượng bệnh nhân, đặc điểm và thời gian lấy mẫu). Phương pháp
NCA không thể cung cấp đủ thông tin để ngoại suy ra các quần thể bệnh nhân khác nhau
nên không phù hợp để đưa ra các khuyến cáo về chế độ liều trên quần thể có dao động
lớn giữa các bệnh nhân [110].
Phương pháp STS được thực hiện thông qua 2 bước chính. Đầu tiên, dữ liệu nồng
độ thuốc – thời gian được khớp vào từng cá thể với phương trình và số ngăn tương ứng.

độ lệch chuẩn. Nhược điểm của phương pháp STS là phụ thuộc vào thiết kế nghiên cứu
(tương tự như NCA), STS cũng không tính toán đến dao động giữa các bệnh nhân, sai
số định lượng nên cũng gặp hạn chế trong việc đưa ra các khuyến cáo về chế độ liều
[76], [110].
Phương pháp tiếp cận dược động học cá thể cho người dùng một công cụ đơn giản,
thuận tiện giúp thăm dò và tính toán các thông số dược động học như AUC hay Cpeak.
Tuy nhiên, phương pháp này có hạn chế về mặt cung cấp các thông tin như yếu tố ảnh
hưởng đến dược động học và phụ thuộc rất nhiều vào thiết kế nghiên cứu [37].
Phân tích dược động học quần thể
Phương pháp dược động học quần thể thực hiện phân tích dữ liệu nồng độ thuốc –
thời gian của các bệnh nhân như một tổng thể. Trong đó dữ liệu được khớp vào các mô
hình với số ngăn, kiểu thải trừ và các loại sai số khác nhau. Mô hình dược động học
quần thể cuối cùng cung cấp giá trị trung bình của các thông số quần thể (bao gồm thể
tích phân bố và thanh thải thuốc), đồng thời cho biết mức độ dao động giữa các cá thể
và dao động trong một cá thể. Những dao động giữa các bệnh nhân có thể được giải
thích bằng các yếu tố ảnh hưởng (đặc điểm bệnh nhân như tuổi, giới, chức năng thận).
Các sai số trong quá trình định lượng cũng được tính toán trong quá trình khớp mô hình
[75], [76].
Phương pháp xây dựng mô hình dược động học quần thể thường được dùng hiện
nay là mô hình ảnh hưởng hỗn hợp phi tuyến (nonlinear mixed effect - NLME). Theo
đó các phương trình dược động học được coi là không tuyến tính, bao gồm các thông số
“cố định” (các thông số dược động học quần thể - giống nhau với các bệnh nhân) và
thông số “ngẫu nhiên” (dao động giữa các bệnh nhân) [37], [105].
Phân tích dược động học quần thể có thể được chia thành 2 loại: Phương pháp
tham số và phương pháp phi tham số. Mỗi loại lại có 2 kiểu phân tích là: Ước lượng hợp
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Sau đó, các giá trị quần thể được kết hợp để tính toán giá trị trung bình của quần thể và

lý cực đại (maximum likelihood) và phương pháp Bayesian [84], [120]. Một số đặc điểm
của từng phương pháp được tóm tắt trong Bảng 1.5.
Bảng 1.5. Tóm tắt các phương pháp xây dựng mô hình dược động học quần thể
Phương pháp tham số

Phương pháp phi tham số

Dựa trên giả định phân bố của các Không dựa trên giả định nào về phân
thông số dược động học quần thể bố của các thông số dược động học

phân bố log – chuẩn).

phát hiện được các quần thể nhỏ

Ước tính Ước lượng thông số dược động học trong quần thể nghiên cứu.
hợp
lý
quần thể sao cho xác suất xảy ra Sử dụng chính xác hàm ước tính hợp
cực đại
thông số đấy là lớn nhất (tính hợp lý cực đại, trong khi đó phương pháp
lý cực đại) [37], [58].

tham số chỉ ước tính xấp xỉ [37].

Phầm mềm hỗ trợ: Monolix, Phần mềm hỗ trợ Pmetrics/NPAG.
NONMEM, Phoenix NLME.
Sử dụng phương pháp tham số Hiện chưa có phần mềm nào hỗ trợ
Bayesian 2 bước lặp lại (iterative phương pháp phi tham số Bayesian.
two - stage Bayesian - ITB).
Phương pháp này dùng các giá trị
trung bình và độ lệch chuẩn (từ
phương pháp STS hoặc các
phương pháp thích hợp khác) như
là các giá trị tiền Bayesian. Sau đó
Bayesian

các giá trị này được dùng để ước
tính giá trị hậu Bayesian dựa trên
quá trình Bayesian tối ưu hóa khả
năng xảy ra giá trị hậu Bayesian.
Hai bước này được lặp lại cho tới
khi khác biệt giữa các giá trị quần
thể và ước đoán là nhỏ nhất [59].
Phần mềm hỗ trợ: MWPHARM
Kinpop, Pmetrics/ITB.
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đã biết sẵn (phân bố chuẩn hoặc quần thể, về mặt lý thuyết có thể

Phương pháp tham số

Phương pháp phi tham số

Tính được dao động trong một cá Tính được giá trị hợp lý cực đại
thể.
Ưu điểm
[57]

Không bó hẹp trong giả định phân

Tính được khoảng tin cậy của các phối Gaussian.
thông số.

Thống nhất, hiệu quả.
Phù hợp để tối ưu hóa chính xác chế

Không nhất quán, hiệu quả.

Không tính toán được khoảng tin

Bó hẹp trong giả định phân phối cậy cho phân phối phi tham số.
Nhược
Gaussian.
Không tách được khác biệt giữa các
điểm [57]
Không thích hợp để tối ưu hóa chế cá thể với khác biệt trong một cá thể.
độ liều.

Đối với phương pháp phi tham số, ưu điểm lớn nhất đó là không dựa trên bất cứ
giả thuyết nào về phân phối của các thông số dược động học quần thể. Phương pháp
phân tích này cho phép phát hiện được các quần thể nhỏ hơn trong quần thể nghiên cứu
ban đầu, vì thế mà phương pháp phi tham số đặc biệt thích hợp cho các quần thể bệnh
nhân không đồng nhất như là quần thể có enzym chuyển hóa thuốc nhanh hoặc chậm
đối với cùng một loại thuốc.
Áp dụng dược động học quần thể vào thực hành lâm sàng:
Mô hình dược động học quần thể không chỉ được ứng dụng để phát triển thuốc
mới, mà còn được áp dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng và trong lĩnh vực kháng
sinh nói riêng với nhiều mục đích, bao gồm:
Đánh giá liều dùng của các kháng sinh cũ:
Các kháng sinh cũ được đánh giá liều dùng thông qua mô phỏng từ mô hình đã
xây dựng và ước tính khả năng đạt đích (PTA) cho các chế độ liều khác nhau ứng với
các giá trị MIC khác nhau. Hiện nay có rất nhiều nghiên cứu dựa trên phương pháp này
và đưa ra khuyến cáo mới về chế độ liều trên các quần thể bệnh nhân khác nhau
Hạn chế của cách tiếp cận này là các mức liều mô phỏng có thể chưa nghiên
cứu về hiệu quả lâm sàng và không thống nhất trong việc chọn ngưỡng đạt đích PK/PD
và ngưỡng PTA trong các nghiên cứu

Hiện nay đã có rất nhiều nghiên cứu mô
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độ liều.

phỏng PTA của các chế độ liều không có trong khuyến cáo để giúp nâng cao khả năng
đạt đích mong muốn.
Xác định điểm gãy nhạy cảm – đề kháng:
Sau khi mô phỏng và ước tính PTA, biểu đồ giữa PTA của từng chế độ liều và
MIC được vẽ để xác định chế độ liều tối ưu nhất. Tiếp theo, các đích PK/PD của chế độ
liều này được vẽ đồ thị với trục hoành là MIC, trục tung là đích PK/PD với giá trị trung

dựa trên hai biểu đồ này. EUCAST dùng các giá trị MIC từ mô phỏng PTA để xác định
điểm gãy PK/PD
Giám sát điều trị thông qua theo dõi nồng độ thuốc trong máu:
Khác với TDM trong cách tiếp cận cá thể, TDM dưới góc độ quần thể dựa trên quá
trình Bayesian tối ưu hóa khả năng xảy ra giá trị hậu Bayesian đã được đề cập ở phần
trên

Dựa trên mô hình dược động học quần thể chứa yếu tố ảnh hưởng đã được

xây dựng, các giá trị của cá thể sẽ được dùng để ước đoán liều tối ưu có thể đạt được
với các đích đã đề ra và giảm được độc tính có nguy cơ gặp phải

Hạn chế của

cách tiếp cận này là mô hình dược động học quần thể phải được lựa chọn phù hợp với
quần thể bệnh nhân được TDM. Các mô hình dược động học khác nhau có thể cho các
kết quả TDM rất khác nhau
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bình và khoảng tin cậy 95% và 99%. Sau đó điểm gãy nhạy cảm, đề kháng được chọn

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành trên các bệnh nhân nhập khoa HSTC, Bệnh viện Bạch
Mai trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 04/2019.

-

Bệnh nhân là người lớn trưởng thành (≥ 18 tuổi).

-

Bệnh nhân có thời gian điều trị tại khoa > 24 giờ.

-

Bệnh nhân được chỉ định imipenem hoặc meropenem.

Tiêu chuẩn loại trừ:
-

Bệnh nhân không được đặt sonde tiểu.

-

Bệnh nhân có chỉ định lọc máu hoặc thay huyết tương trước đó.

-

Bệnh nhân là phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu tiến cứu, quan sát. Sơ đồ thiết kế được thể hiện ở Hình 2.1:
Ngày 1: Bệnh nhân nhập khoa HSTC
Thu thập danh sách, thông tin chung.

Loại bệnh nhân không đạt

Từ ngày 2: Lựa chọn và theo dõi

tiêu chuẩn lựa chọn (tuổi, thời

bệnh nhân

gian nhập khoa, sử dụng thuốc)

Thu thập dữ liệu: Các xét nghiệm, các

hoặc có ít nhất 1 tiêu chuẩn loại

can thiệp và phác đồ dùng kháng sinh.

trừ.
Lấy máu, định lượng nồng độ thuốc
trong máu.
Theo dõi chức năng thận thông qua công
thức thanh thải creatinin 8 giờ.
Hình 2.1. Sơ đồ thiết kế nghiên cứu
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Tiêu chuẩn lựa chọn:

2.2.2. Cách thức thu thập số liệu
a) Thu thập thông tin của bệnh nhân trong quá trình điều trị
Số liệu được thu thập từ bệnh án, bệnh nhân và bảng theo dõi bệnh nhân của điều
dưỡng theo mẫu Phiếu thu thập thông tin bệnh nhân (Phụ lục 1). Dữ được thu thập
hàng ngày trong quá trình nằm khoa HSTC của bệnh nhân. Việc thu thập dữ liệu được
tiến hành kể từ khi bệnh nhân nhập khoa và kết thúc khi bệnh nhân rời khoa HSTC hoặc

Ngày 1: Bệnh nhân nhập khoa, thu thập danh sách bệnh nhân, thông tin chung của
bệnh nhân, bao gồm
-

Mã bệnh án, tên, tuổi, giới, chiều cao, cân nặng, tiền sử bệnh.

-

Chẩn đoán khi nhập viện/nhập khoa.

-

Bệnh mắc kèm, thuốc đang dùng.

-

Đặc điểm bệnh nhân khi nhập viện.

-

Xét nghiệm ngày đầu nhập khoa.

Từ ngày 2: Theo dõi và thu thập thông tin bệnh nhân, bao gồm:
-

Ghi nhận kết quả xét nghiệm: huyết học, sinh hóa, vi sinh, khí máu và huyết
động.

-

Ghi nhận thông tin về liệu trình imipenem/meropenem và các thuốc sử dụng
trong điều trị (các kháng sinh khác, thuốc vận mạch, lợi tiểu), các biện pháp
chăm sóc (bao gồm cả dịch vào, dịch ra, tình trạng thở máy,…) và diễn biến
lâm sàng và tình trạng bệnh nhân (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở,…).

-

Theo dõi mức lọc cầu thận thông qua giám sát creatinin huyết thanh và nước
tiểu 8 giờ (tại ngày lấy mẫu dược động học).

b) Phương pháp lấy mẫu, xử lý và phân tích mẫu dược động học
Chế độ liều, cách sử dụng kháng sinh của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu:
-

Chế phẩm kháng sinh imipenem và meropenem: thuốc được sử dụng trên bệnh
nhân trong nghiên cứu thuộc danh mục thuốc bệnh viện và đang được lưu hành
tại Bệnh viện Bạch Mai, bao gồm:
 Tienam: nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme, nước sản xuất: Mỹ; SĐK:
VN 20190 – 16; thành phần hoạt chất: imipenem 500 mg/cilastatin 500 mg.
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tử vong.

 Meronem: nhà sản xuất: Pfizer; nước sản xuất: Anh; SĐK: VN 17832-14
và VN 17831 - 14, thành phần hoạt chất: meropenem 500 mg hoặc
meropenem 1000 mg.
 Meropenem Kabi: nhà sản xuất: Facta Farmaceutical SPA; nước sản xuất:
Ý; SĐK: VN 20246 – 17 và VN 20215 - 17; meropenem 500 mg hoặc
meropenem 1000 mg.
Loại dịch truyền hoàn nguyên: natri clorid 0,9% hoặc glucose 5% đạt tiêu
chuẩn tiêm truyền tĩnh mạch (theo cung ứng của Khoa Dược, Bệnh viện Bạch
Mai).
-

Dụng cụ tiêm truyền: Máy truyền dịch hoặc bơm tiêm điện tại khoa HSTC,
Bệnh viện Bạch Mai.

-

Chế độ liều: Liều được hiệu chỉnh theo đặc điểm bệnh nhân, chẩn đoán nhiễm
khuẩn và theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

-

Thời gian truyền dự kiến: 180 phút.

Quy trình thu mẫu dược động học:
Thông tin về quá trình thu mẫu dược động học được ghi nhận theo biểu mẫu tại
Phụ lục 2 với thời điểm lấy mẫu dược động học trên bệnh nhân được mô tả tại Hình 2.2.
Bộ mẫu dược động học được thu thập bao gồm:
-

02 mẫu huyết tương tại 02 thời điểm: T1 (sau khi kết thúc truyền
imipenem/meropenem 0,5 giờ) và T2 (1 giờ trước khi truyền liều kế tiếp với
khoảng cách đưa thuốc là 6 giờ hoặc 2 giờ trước khi truyền liều kế tiếp với
khoảng cách đưa thuốc là 8 giờ).

-

01 mẫu nước tiểu 8 giờ: Được thu thập song song với khoảng thời gian dùng
thuốc (tốt nhất là kết thúc thu nước tiểu tại thời điểm T2 hoặc ngay trước khi
dùng liều kế tiếp).

-

01 mẫu huyết tương làm xét nghiệm creatinin huyết thanh: được thu thập vào
ngày thu mẫu dược động học (có thể sử dụng kết quả xét nghiệm sinh hóa
thường quy sẵn có).

Mỗi bệnh nhân được thu 01 lần mẫu huyết tương, tại 01 thời điểm trong quá trình
điều trị: từ ngày thứ 2 dùng thuốc (sau liều thứ 3 – 4) để đảm bảo nồng độ thuốc trong
máu đạt nồng độ ổn định.
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-

điểm T1; C2: Nồng độ thuốc tại thời điểm T2
Hình 2.2. Sơ đồ thiết kế thu mẫu dược động học
Phương pháp xử lý mẫu tại chỗ:
-

Mẫu máu (khoảng 2 mL) được lấy vào ống đựng máu xét nghiệm chống đông
heparin.

-

Ly tâm 1800g (3000 r.p.m), tách lấy khoảng 1 mL huyết tương trong.

-

Thêm ngay 1 thể tích tương ứng dung dịch MOPS (3-(N-morpholino)
propanesulfonic acid) 0,5M, pH 6,8.

-

Trộn đều huyết tương với MOPS, bảo quản ở tủ âm sâu dưới – 40 oC.

-

Vận chuyển mẫu: Để mẫu vào thùng giữ nhiệt, vận chuyển đến Bộ môn Hóa
phân tích và Độc chất, Trường Đại học Dược Hà Nội, bảo quản ở tủ âm sâu,
định lượng trong vòng 7 ngày.

Phương pháp định lượng mẫu dược động học:
Mẫu huyết tương dược động học được định lượng theo phương pháp sắc ký lỏng
hiệu năng cao (HPLC). Phương pháp định lượng đã được xây dựng và thẩm định tại bộ
môn Hóa phân tích và Độc chất, trường Đại học Dược Hà Nội với các tiêu chí của FDA.
Phương pháp có độ chọn lọc tốt, độ tuyến tính cao (r > 0,999) trong khoảng nồng độ
rộng với cả hai kháng sinh (từ 0,5 đến 50 ppm). Phương pháp có độ đúng và chính xác
trong giới hạn cho phép [4].
Một số bước chính của phương pháp định lượng như sau: Mẫu huyết tương được
thêm chất chuẩn nội (meropenem nếu chất phân tích là imipenem và ngược lại), tủa
protein bằng acetonitril, ly tâm và hút dịch lỏng, bay hơi dung môi bằng khí nitơ. Hòa
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T1: Thời điểm lấy mẫu lần 1; T2: Thời điểm lấy mẫu lần 2; C1: Nồng độ thuốc tại thời

tan cắn bằng dung dịch MOPS. Thực hiện tách imipenem/meropenem và chuẩn nội được
thực hiện trên cột sắc ký Apollo C8 (150 x 4,6 mm, 5µm) với pha động bao gồm đệm
phosphat 0,05 M; pH 7,4 và methanol với chế độ gradient. Các pic được phát hiện với
detector UV-VIS ở bước sóng 298 nm.
2.2.3. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Phân tích dược động học quần thể của imipenem và meropenem ở

Mô tả đặc điểm chung của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
-

Tuổi, giới, cân nặng, chiều cao, BMI.

-

Điểm APACHE II (đánh giá mức độ suy tạng tại thời điểm nhập khoa), điểm
SOFA (đánh giá diễn biến suy tạng), điểm ARC (đánh giá nguy cơ có ARC
dựa trên bảng điểm của Udy và cộng sự, với điểm cắt là điểm ARC ≥ 7, những
bệnh nhân có điểm ARC từ 7 – 10 dược dự đoán là sẽ gặp ARC [112]).

-

Loại nhiễm khuẩn, tình trạng sốc nhiễm khuẩn.

-

Lọc máu, thay huyết tương, thở máy, sử dụng thuốc lợi tiểu, sử dụng thuốc vận
mạch.

-

Nồng độ albumin huyết thanh ngày nhập khoa, nồng độ creatinin huyết thanh
ngày nhập khoa, độ thanh thải creatinin tính theo công thức Cockcroft – Gault.

-

Thời gian điều trị tại khoa HSTC và kết quả điều trị.

Phân tích dược động học quần thể của imipenem và meropenem ở bệnh nhân nặng
-

Đặc điểm về mẫu dược động học và nồng độ thuốc trong huyết tương.

-

Xây dựng mô hình dược động học quần thể phù hợp với dữ liệu dược động học
thu được trong nghiên cứu.

-

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến các thông số dược động học quần thể thu
được từ mô hình.

-

Thẩm định mô hình dược động học quần thể cuối cùng.

Nội dung 2: Mô phỏng PK/PD của imipenem và meropenem ở bệnh nhân nặng,
điều trị tại khoa HSTC, Bệnh viện Bạch Mai
Căn cứ trên mô hình dược động học quần thể đã xây dựng, tiến hành mô phỏng
bằng phương pháp Monte Carlo trên 1000 bệnh nhân, dùng các chế độ liều khác nhau
với thời gian truyền thuốc là 3 giờ, tính toán khả năng đạt % ƒT>MIC (40% ƒT>MIC
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bệnh nhân nặng điều trị tại khoa HSTC, Bệnh viện Bạch Mai

và 100% ƒT>MIC) đối với một số giá trị MIC giả định tương ứng (0,125; 0,25; 0,5; 1;
2; 4; 6; 8; 16; 32). Ngưỡng PTA đạt 90% được coi là tối ưu [106].
Chế độ được mô phỏng với imipenem bao gồm: 500 mg mỗi 6 giờ, 1000 mg mỗi
6 giờ, 1000 mg mỗi 8 giờ và 500 mg mỗi 3 giờ.
Chế độ liều được mô phỏng với meropenem bao gồm: 500 mg mỗi 4 giờ, 1000 mg
mỗi 8 giờ, 1000 mg mỗi 4 giờ, 2000 mg mỗi 8 giờ, 1500 mg mỗi 3 giờ và 3000 mg mỗi

2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình dược động học quần thể và
mô phỏng PK/PD
2.3.1. Phân tích dữ liệu
Số liệu được xử lý bằng phương pháp thống kê y sinh học, trên phần mềm
Microsoft Excel 2016 và phần mềm R 3.5.3. Các biến liên tục được mô tả dưới dạng
trung bình (± độ lệch chuẩn) hoặc trung vị (tứ phân vị). Các biến rời rạc được trình bày
dưới dạng giá trị tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm. Các biến liên tục được so sánh bằng kiểm
định t – test cho 2 mẫu độc lập nếu có phân bố chuẩn và bằng kiểm định phi tham số
Mann – Whitney U nếu là biến phân bố không chuẩn.
2.3.2. Xây dựng mô hình dược động học
Mô hình dược động học được xây dựng bởi phương pháp ước tính điểm thích hợp
bằng phương pháp phi tham số (NPAG), thực hiện trên gói phần mềm Pmetrics, được
phát triển và chạy trên phần mềm R 3.5.3 [79].
Bước 1: Xây dựng mô hình dược động học cấu trúc:
Dữ liệu nồng độ thuốc – thời gian được khớp với mô hình dược động học 1 ngăn,
truyền tĩnh mạch, thải trừ bậc 1 và mô hình 2 ngăn, truyền tĩnh mạch, thải trừ bậc 1.
Mức độ phù hợp của mô hình được đánh giá bằng các hệ số Akaike Information Criteria
(AIC), Bayesian Information Criteria (BIC). Mô hình cho hệ số AIC và BIC thấp hơn
tối thiểu 2 đơn vị được coi là phù hợp hơn.
Bước 2: Xây dựng mô hình dược động học có chứa mô hình sai số:
Phần mềm Pmetrics cho phép lựa chọn 1 trong 2 biểu thức thể hiện sai số:
1. Error = SD × gamma
2. Error = (SD2 + lambda2)0.5
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6 giờ.

Trong đó, SD là độ lệch chuẩn của nồng độ định lượng được (obs). Ước tính theo
phương trình SD = C0 + C1 × [obs]1 + C2 × [obs]2 + C3 × [obs]3, với C0 = 0,1; C1 = 0,1
và C2 = C3 = 0.
Gamma và lambda là các hệ số thể hiện sai số liên quan tới thu thập dữ liệu, bao
gồm việc thiếu liều, sai sót trong thời gian ghi nhận. Gamma là mô hình sai số tỷ lệ với
giá trị ước đoán ban đầu là 1 với bộ dữ liệu tốt, 3 với dữ liệu trung bình và 10 với dữ

dữ liệu tốt, 3 × C0 với bộ dữ liệu trung bình và 5 – 10 × C0 với bộ dữ liệu kém.
Mô hình sai số được đánh giá trên cả hai mô hình sai số cộng và mô hình sai số tỷ
lệ. Mô hình nào có hệ số R2 cao hơn, độ sai lệch và độ thiên lệch thấp hơn sẽ được lựa
chọn làm mô hình sai số.
Bước 3: Xây dựng mô hình chứa yếu tố ảnh hưởng:
Các yếu tố ảnh hưởng đưa vào phân tích bao gồm:
-

Tuổi

-

Cân nặng

-

Albumin huyết thanh

-

Cân bằng dịch 24 giờ (bilan dịch)

-

Giới

-

Việc dùng lợi tiểu

-

Nhiễm khuẩn huyết

-

Sốc nhiễm khuẩn

-

Đặt dẫn lưu

-

Mức lọc cầu thận [15]: Mức lọc cầu thận của bệnh nhân được tính toán dựa
trên một số phương pháp sau
 Dựa trên chỉ số creatinin huyết thanh và nước tiểu 8 giờ:
Ucr (µmol/L) × Vu (mL)×1000 1,73 m2
CL8h =
×
BSA (m2 )
Scr (mmol/L) ×480 (phút)
BSA = 0,007184 × chiều cao (cm)

-0,725

× cân nặng (kg)-0,425

Trong đó, BSA: Diện tích bề mặt cơ thể (m2); Vu: Thể tích nước tiểu (mL);
Ucr: Nồng độ creatinin trong nước tiểu (mmol/L); Scr: Nồng độ creatinin
huyết thanh (µmol/L). Cân nặng tính theo cân nặng lý tưởng (đã đổi đơn vị
inch sang centimet) [17]
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liệu kém. Lambda là mô hình sai số cộng với giá trị ước tính ban đầu là 1 × C0 với bộ

IBW = 50 + 0,9 × (chiều cao – 152) với nam
IBW = 45,5 + 0,9 × (chiều cao – 152) với nữ
Bệnh nhân có ARC được xác định khi CL8h ≥ 130 mL/phút/1,73m2 [97].
 Công thức Cockcroft – Gault được hiệu chỉnh theo diện tích bề mặt cơ thể:
MLCT (mL/phút/1,73m2 ) =

(140 -tuổi)×cân nặng (kg) 1,73 m2
×
×0,85 (với nữ)
BSA (m2 )
72 × Scr (mg/dL)

 Công thức MDRD 4 biến:
MLCT (mL/phút/1,73m2) = 175 × Scr - 1,154 × tuổi – 0,203
× 1,210 (người da đen) ×0,742 (với nữ)
Bước 3.1: Thăm dò các yếu tố ảnh hưởng và sàng lọc phương trình biểu diễn mối quan
hệ giữa yếu tố ảnh hưởng là biến liên tục với các thông số của mô hình.
-

Các yếu tố ảnh hưởng là biến liên tục sẽ được đưa vào mô hình theo 3 phương
trình: hàm tuyến tính, hàm mũ và hàm e; được “bình thường hóa” (normalized)
ở trong phương trình bằng cách chia cho giá trị trung bình của quần thể [75].
Yếu tố ảnh hưởng là các biến rời rạc được đưa vào mô hình dưới dạng hàm e.

-

Mô hình chứa yếu tố ảnh hưởng được xây dựng bằng phương pháp Stepwise
(forward inclusion theo sau là backward elimination).

-

Với mỗi yếu tố ảnh hưởng là biến liên tục, phương trình biểu diễn mối quan hệ
nào có mức giảm -2 log likelihoood (-2LL) nhiều nhất sẽ được đưa vào bước
3.2 để tiếp tục phân tích.

-

Với yếu tố ảnh hưởng mức lọc cầu thận, chỉ số nào có mức giảm -2LL nhiều
nhất sẽ được đưa vào bước 3.2 để tiếp tục phân tích.

Bước 3.2: Kiểm tra tính cộng tuyến:
Các yếu tố ảnh hưởng là biến liên tục với biến liên tục được kiểm tra thông qua hệ
số tương quan R. Yếu tố ảnh hưởng là biến liên tục với biến gián đoạn được đánh giá
thông qua so sánh các nhóm và trị số p.
Bước 3.3: Đưa các yếu tố ảnh hưởng vào mô hình (forward inclusion)
-

Vòng 1: Các yếu tố ảnh hưởng được đưa lần lượt vào mô hình. Yếu tố nào làm
giảm hệ số -2LL lớn nhất (tối thiểu 6,635 đơn vị - mức ý nghĩa p < 0,01) sẽ
được đưa vào mô hình.
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Trong đó cân nặng tính theo cân nặng lý tưởng

-

Vòng 2 – vòng n: Tiếp tục đưa các yếu tố ảnh hưởng còn lại vào mô hình đã có
yếu tố ảnh hưởng ở vòng 1. Yếu tố nào làm giảm hệ số -2LL lớn nhất (tối thiểu
6,635 đơn vị - mức ý nghĩa p < 0,01) sẽ được đưa vào mô hình. Tiếp tục các
vòng tiếp theo cho đến khi không có yếu tố ảnh hưởng nào làm giảm hệ số
-2LL tối thiểu 6,635 đơn vị.

-

Không đưa vào mô hình các yếu tố ảnh hưởng có mức độ cộng tuyến lớn hơn

-

Kết thúc bước 3.3 thu được mô hình dược động học đầy đủ.

Bước 3.4: Loại các yếu tố ảnh hưởng ra khỏi mô hình (backward elimination)
-

Vòng 1: Các yếu tố ảnh hưởng được loại lần lượt ra khỏi mô hình. Yếu tố ảnh
hưởng nào làm tăng giá trị -2LL lớn hơn tối thiểu 10,828 đơn vị so với mô hình
đầy đủ (tương ứng mức ý nghĩa p < 0,001) sẽ được giữ lại mô hình, các yếu tố
không làm tăng -2LL lớn hơn tối thiểu 10,828 sẽ bị loại khỏi mô hình.

-

Vòng 2 – vòng n: Các yếu tố ảnh hưởng được giữ lại ở vòng 1 tiếp tục được
loại lần lượt ra khỏi mô hình. Yếu tố nào làm tăng – 2LL lớn hơn tối thiểu
10,828 so với mô hình vòng 1 sẽ được giữ lại. Tiếp tục các vòng tiếp theo cho
đến khi không có yếu tố nào bị loại ra khỏi mô hình.

-

Kết thúc bước backward elimination, mô hình thu được là mô hình dược động
học cuối cùng.

Bước 4: Thẩm định mô hình dược động học cuối cùng
Mô hình dược động học cuối cùng được thẩm định thông qua phương pháp nội
kiểm với các biểu đồ và hệ số, bao gồm:
-

Biểu đồ thể hiện tính khớp giữa giá trị quần thể - quan sát (population vs
predicted) và giữa giá trị cá thể - quan sát (individual vs predicted).

-

Biểu đồ theo thời gian, theo nồng độ và phân bố của sai số dự đoán bởi thông
số cá thể và quần thể (IWRES và PWRES). IWRES và PWRES phân bố xung
quanh trị số 0, nằm trong khoảng ±2SD và ít các điểm ngoại lai.

-

R2: Hệ số tương quan trong biểu đồ thể hiện tính khớp. Hệ số R2 càng cao mô
hình khớp càng tốt.

-

Giao điểm giữa đường thẳng thể hiện tính khớp và trục tung trong biểu đồ thể
hiện tính khớp (Intercept): Càng gần 0 mô hình khớp càng tốt.
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0,3 với 2 yếu tố liên tục và p < 0,05 với 2 yếu tố liên tục – rời rạc [49].

-

Độ dốc của đường thẳng thể hiện tính khớp trong biểu đồ thể hiện tính khớp
(Slope): Càng gần 1 mô hình khớp càng tốt.

-

Độ thiên lệch (Bias): Độ thiên lệch càng gần 0 mô hình khớp càng tốt.

-

Độ sai lệch (Imprecision): Độ sai lệch càng gần 0 mô hình khớp càng tốt.

2.3.3. Phương pháp mô phỏng PK/PD
Dựa trên các thông số dược động học quần thể của mô hình cuối cùng, tiến hành

quần thể bệnh nhân có các yếu tố ảnh hưởng khác nhau được phân tích là có ý nghĩa đối
với mô hình ở bước xây dựng mô hình. Đặc điểm của các quần thể bệnh nhân được mô
phỏng dựa vào đặc điểm quần thể bệnh nhân tương ứng trong mẫu nghiên cứu.
Các quần thể bệnh nhân được mô phỏng với các chế độ liều khác nhau, tính toán
khả năng đạt % ƒT>MIC (40% ƒT>MIC và 100% ƒT>MIC) tại thời điểm đạt nồng độ
ổn định trong máu đối với một số giá trị MIC giả định tương ứng (0,125; 0,25; 0,5; 1;
2; 4; 6; 8; 16; 32). Ngưỡng PTA đạt 90% được coi là tối ưu [106].
Các chế độ liều mô phỏng với thời gian truyền là 3 giờ.
Chế độ được mô phỏng với imipenem bao gồm: 500 mg mỗi 6 giờ, 1000 mg mỗi
6 giờ, 1000 mg mỗi 8 giờ và 500 mg mỗi 3 giờ.
Chế độ liều được mô phỏng với meropenem bao gồm: 500 mg mỗi 4 giờ, 1000 mg
mỗi 8 giờ, 1000 mg mỗi 4 giờ, 2000 mg mỗi 8 giờ, 1500 mg mỗi 3 giờ và 3000 mg mỗi
6 giờ.
2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
Đề tài đã được Hội đồng khoa học và Hội đồng Đạo đức của Bệnh viện Bạch Mai
thông qua trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của bệnh viện.
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mô phỏng bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo trên 1000 bệnh nhân ứng với các

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
3.1.1. Thông tin thu thập bệnh nhân vào nghiên cứu
Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 03/2019, có 70 bệnh nhân đủ
tiêu chuẩn để tiến hành phân tích dữ liệu dược động học; thông tin chi tiết được trình

71 BN được lấy mẫu
dược động học

43 BN dùng

28 BN dùng

imipenem

meropenem
Loại:
01 BN không có
mẫu nước tiểu 8
giờ.

43 BN đưa

27 BN đưa

vào phân tích

vào phân tích

Hình 3.1. Lưu đồ thu bệnh nhân vào nghiên cứu.
Trong 71 bệnh nhân được lấy mẫu dược động học, có 43 bệnh nhân dùng imipenem
và 28 bệnh nhân dùng meropenem. Trong nhóm dùng meropenem, 01 bệnh nhân không
có mẫu nước tiểu 8 giờ. Cuối cùng, có 43 bệnh nhân dùng imipenem và 27 bệnh nhân
dùng meropenem được đưa vào phân tích.
3.1.2. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm lâm sàng và can thiệp điều trị của 70 bệnh nhân
trong nghiên cứu được trình bày trong Bảng 3.1.
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bày tại Hình 3.1.

Bảng 3.1. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Nhóm bệnh
nhân dùng
imipenem
(N=43)
52,9 (±18,9)

Kết quả
Nhóm bệnh
nhân dùng
meropenem
(N=27)
59,4 (±20,1)

Toàn bộ
bệnh nhân
(N = 70)

27 (62,8)
57
(50,0 – 67,0)
161 (± 9,97)
22,9
(18,9 – 25,2)

18 (66,7)
50
(43,2 – 62,5)
159,3 (±8,0)
19,61
(18,8 – 22,7)

45 (64,3)
55
(46,5 – 65,9)
161 (±9,2)
22,3
(18,8 – 24,6)

13,5 (±4,5)

14 (±5,6)

13,7 (±4,9)

4,5 (3 – 7)

4 (3 – 6)

4 (3 – 6)

9 (20,9)

4 (14,9)

13 (18,6)

Nhiễm khuẩn hô hấp, n (%)

25 (58,1)

24 (88,9)

49 (70)

Nhiễm khuẩn ổ bụng, n (%)

16 (37,2)

4 (14,9)

20 (28,6)

Nhiễm khuẩn huyết, n (%)
Nhiễm khuẩn thần kinh trung
ương, n (%)
Nhiễm khuẩn tiết niệu, n (%)

6 (14,0)

4 (14,8)

10 (14,3)

3 (7,0)

5 (18,5)

8 (11,4)

3 (7,0)

1 (3,8)

4 (5,7)

Nhiễm khuẩn hệ tim mạch, n(%)

2 (4,7)

0 (0)

2 (2,9)

Sốc nhiễm khuẩn, n (%)

20 (46,5)

8 (29,6)

28 (40)

Lọc máu, n (%)

14 (32,6)

11 (40,7)

25 (35,7)

2 (4,7)

2 (7,4)

4 (5,7)

Thở máy, n (%)

35 (81,4)

26 (96,3)

61 (87,1)

Sử dụng thuốc vận mạch, n (%)

25 (58,1)

16 (59,3)

41 (58,6)

Tuổi, trung bình (± SD)
Nam giới, n (%)
Cân nặng (kg), trung vị (tứ phân vị)
Chiều cao (cm), trung bình (± SD)
BMI (kg/m2), trung vị (tứ phân vị)
Điểm APACHE II ngày nhập khoa,
trung bình (± SD)
Điểm SOFA ngày nhập khoa, trung
vị (tứ phân vị)
Điểm ARC ≥ 7, n (%)

59 (±19,2)

Loại nhiễm khuẩn

Thay huyết tương, n (%)

Sử dụng thuốc lợi tiểu, n (%)
35 (81,4)
22 (81,5)
57 (81,4)
Nồng độ albumin huyết thanh ngày
28 (± 5,8)
25,4 (±6,4)
27 (±6,2)
nhập khoa (g/L), trung bình (± SD)
Nồng độ creatinin huyết thanh ngày
95
68
80
nhập khoa (µmol/L), trung vị (tứ
(63,0 – 130,8) (54,0 – 83,5) (55,0 – 117)
phân vị)
Độ thanh thải creatinin theo
Cockcroft - Gault
63,7
86,5
69,6
2
(39,2 – 97,6) (65,0 – 112,1) (45,6 – 107,0)
(mL/phút/1,73m ), trung vị (tứ
phân vị)
32

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

Đặc điểm

Đặc điểm

Nhóm bệnh
nhân dùng
imipenem
(N=43)

Thời gian điều trị tại khoa HSTC,
8 (5,5 – 14,0)
trung vị (tứ phân vị)

Kết quả
Nhóm bệnh
nhân dùng
meropenem
(N=27)
10
(6,5 – 19,5)

Toàn bộ
bệnh nhân
(N = 70)
9 (6,0 – 16,0)

Đỡ/khỏi, n (%)

32 (74,4)

15 (55,6)

47 (67,1)

Nặng, xin về, n (%)

10 (23,3)

10 (37,0)

20 (28,6)

1 (2,3)

2 (7,4)

3 (4,3)

Tử vong, n (%)
Nhận xét:

Bệnh nhân trong nghiên cứu có độ tuổi tương đối cao, với trung bình là 59 tuổi, độ
lệch chuẩn là 19,2. Nam giới chiếm đa số trong mẫu nghiên cứu (64,3%). Bệnh nhân có
cân nặng dao động khá lớn, trung vị là 55 kg và tứ phân vị từ 46,5 kg đến 65,9 kg. Tuy
nhiên, BMI của các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu không có nhiều khác biệt với trung
vị là 22,3, khoảng tứ phân vị từ 18,8 đến 24,6.
Mức độ nặng của bệnh nhân trong nghiên cứu khá khác nhau với điểm APACHE
II dao động khá lớn, với trung bình là 13,7. Điểm SOFA phản ánh mức độ suy đa tạng
có liên quan đến nhiễm khuẩn cũng dao động nhiều, trung vị là 4 với tứ phân vị từ 3 đến
6. Có 18,6% bệnh nhân có điểm ARC ≥ 7. Loại nhiễm khuẩn chủ yếu trong mẫu nghiên
cứu là nhiễm khuẩn hô hấp (70%), tiếp theo là nhiễm khuẩn huyết, chiếm tỷ lệ 28,6%.
Có tới 40% bệnh nhân trong nghiên cứu có sốc nhiễm khuẩn và 25 (35,7%) bệnh nhân
có chỉ định lọc máu. Đa số bệnh nhân trong quá trình theo dõi có sử dụng thuốc vận
mạch và sử dụng thuốc lợi tiểu, với tỷ lệ lần lượt là 58,6% và 81,4%. Albumin huyết
thanh ngày đầu nhập khoa của các bệnh nhân tương đối thấp, với trung vị là 27 g/L.
Trung vị mức lọc cầu thận tính theo công thức Cockcroft - Gault của quần thể nghiên
cứu khá thấp (69,6 mL/phút/1,73m2).
Các bệnh nhân điều trị tại khoa HSTC có trung vị thời gian điều trị tại khoa là 9
ngày, với bệnh nhân được điều trị ngắn nhất là 2 ngày và dài nhất là 44 ngày. Có 47
bệnh nhân (67,1%) được điều trị đỡ/khỏi, 20 (28,6%) bệnh nhân nặng hơn, xin về và 3
(4,3%) bệnh nhân tử vong tại khoa.
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Kết quả điều trị

3.1.3. Đặc điểm sử dụng thuốc tại ngày lấy mẫu dược động học
Đặc điểm sử dụng thuốc trong nghiên cứu tại ngày lấy mẫu dược động học được
trình bày trong Bảng 3.2.
Bảng 3.2. Đặc điểm sử dụng thuốc của bệnh nhân trong nghiên cứu
Imipenem
(N = 43)

Meropenem
(N = 27)

1000 mg mỗi 8 giờ, n (%)

1 (2,3%)

-

1000 mg mỗi 6 giờ, n (%)

1 (2,3%)

-

500 mg mỗi 8 giờ, n (%)

4 (9,3%)

-

500 mg mỗi 6 giờ, n (%)

36 (83,7%)

-

500 mg mỗi 3 giờ, n (%)

1 (2,3%)

-

2000 mg mỗi 8 giờ, n (%)

-

5 (18,5%)

1000 mg mỗi 8 giờ, n (%)

-

19 (70,4%)

1000 mg mỗi 4 giờ, n (%)

-

1 (3,7%)

500 mg mỗi 6 giờ, n (%)

-

1 (3,7%)

500 mg mỗi 4 giờ, n (%)

-

1 (3,7%)

Glucose 5%, n (%)

3 (7,0%)

0 (0,0%)

NaCl 0,9%, n (%)

40 (93,0%)

27 (100,00%)

50 mL, n (%)

1 (2,3%)

12 (44,4%)

100 mL, n (%)

40 (93,0%)

15 (55,6%)

250 mL, n (%)

2 (4,7%)

0 (0,00%)

3 (±0,5)

2,9 (±0,5)

Dung môi pha truyền

Thể tích dung môi pha truyền

Thời gian truyền (giờ), trung bình (± SD)
Nhận xét:

Nhìn chung, bệnh nhân được sử dụng imipenem và meropenem với nhiều mức liều
khác nhau, trong đó chế độ liều của imipenem chủ yếu là 500 mg mỗi 6 giờ (83,7%) và
với meropenem là 1000 mg mỗi 8 giờ (70,4%). Dung môi pha truyền chủ yếu là NaCl
0,9% với thể tích pha imipenem chủ yếu là 100 mL còn với meropenem là 50 mL hoặc
100 mL. Thời gian truyền thuốc ở cả 2 nhóm đều khá dài với trung bình khoảng 3 giờ tương ứng với chế độ truyền kéo dài.
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Chế độ liều

3.2. Xây dựng mô hình dược động học quần thể của imipenem và meropenem
3.2.1. Đặc điểm thu thập mẫu dược động học và nồng độ thuốc
Đặc điểm thu thập mẫu dược động học
Trong khoảng thời gian tiến hành nghiên cứu, tổng cộng 139 mẫu huyết tương
được thu thập, trong đó 85 mẫu huyết tương thuộc nhóm dùng imipenem và 54 mẫu
huyết tương thuộc nhóm dùng meropenem; chi tiết về kết quả thu thập mẫu dược động

Đặc điểm nồng độ thuốc trong mẫu nghiên cứu
Với mỗi mẫu dược động học, kết quả nồng độ thuốc C1 ứng với thời điểm lấy mẫu
T1 (30 phút sau truyền thuốc) và nồng độ thuốc C2 tương ứng với thời điểm T2 (1 giờ
trước khi truyền liều kế tiếp với khoảng cách liều là 6 giờ hoặc 2 giờ trước khi truyền
liều kế tiếp với khoảng cách liều là 8 giờ). Kết quả về nồng độ trong huyết tương của

Log nồng độ (mg/L)

Log nồng độ (mg/L)

mỗi thuốc được thể hiện trong Hình 3.2.

Hình 3.2. Đặc điểm nồng độ thuốc imipenem và meropenem
Nhận xét:
Nhìn chung, nồng độ thuốc của cả 2 nhóm đều dao động khá lớn. Trong nhóm
imipenem, nồng độ thuốc C1 nhỏ nhất là 2,56 mg/L, cao nhất là 60,43 mg/L. Nồng độ
C2 nhỏ nhất là 0,34 mg/L và lớn nhất là 25,18 mg/L. Thời điểm lẫy mẫu C1 dao động từ
3 giờ đến 4 giờ sau khi bắt đầu truyền và thời điểm lấy mẫu C2 dao động từ 5 giờ đến 6
giờ. Độ dốc của đường biểu diễn giữa các bệnh nhân đa số là gần song song cho thấy
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học được trình bày trong phụ lục 3.

thải trừ của các bệnh nhân trong nhóm này tương tự nhau, ngoại trừ một số bệnh nhân
có độ dốc lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
Nồng độ thuốc trong máu của meropenem cao hơn so với imipenem, với nồng độ
thuốc C1 nhỏ nhất là 8,04 mg/L, cao nhất là 87,55 mg/L. Nồng độ thuốc C2 nhỏ nhất là
1,07 mg/L và cao nhất là 47,69 mg/L. Thời điểm lấy mẫu C1 dao động từ 2 giờ đến 4,5
giờ sau khi bắt đầu truyền và thời điểm lấy mẫu T2 dao động từ 3,7 giờ đến 6,7 giờ. Độ

khá lớn.
3.2.2. Xây dựng mô hình dược động học quần thể của imipenem và meropenem
Bước 1: Xây dựng mô hình dược động học quần thể cấu trúc
Dữ liệu nồng độ thuốc - thời gian của 2 thuốc lần lượt được khớp với mô hình 1
ngăn và mô hình 2 ngăn truyền tĩnh mạch, thải trừ bậc 1. Kết quả khớp mô hình cấu trúc
được trình bày trong Bảng 3.3.
Bảng 3.3. Kết quả xây dựng mô hình dược động học cấu trúc
Imipenem
Trung
bình
(±SD)

Trung
vị

Meropenem
Trung
bình
(±SD)

Shrink%

Trung vị

Shrink%

17,44

2,04

8,09

0,56

Mô hình 1 ngăn
V (L)
CL (L/h)

28,63
(±24,44)
12,11
(±9,47)

19,21

8,52

8,76

1,15

29,62
(±26,67)
8,90
(±5,99)

399,7/406,7

AIC/BIC

326,7/332,2

Mô hình 2 ngăn
V (L)
Vp (L)
CL (L/h)
Q (L/h)
AIC/BIC

12,18
(±11,68)
29,83
(±35,96)
10,73
(±8,36)
40,14
(±34,81)

7,04

6,60

8,77

12,15

6,85

1,20

31,00

6,60

421,6/433,1

11,04
(±18,53)
35,26
(±7,94)
7,90
(±7,94)
40,91
(±24,44)

5,44

1,16

41,30

9,26

5,71

0,28

39,87

18,12

328,2/336,9
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dốc của đường biểu diễn giữa các bệnh nhân rất khác nhau cho thấy thải trừ dao động

Nhận xét:
Đối với cả 2 thuốc, kết quả khớp mô hình cho thấy, mô hình 1 ngăn, truyền tĩnh
mạch thải trừ bậc 1 có trị số AIC và BIC thấp hơn nên được chọn làm mô hình cấu trúc.
Bước 2: Xây dựng mô hình dược động học quần thể có chứa mô hình sai số:
Bảng 3.4 dưới đây trình bày kết quả khớp dữ liệu với các mô hình 1 ngăn với các
mô hình sai số khác nhau.

Sai số

Lamda
/Gamma

R2

Độ sai lệch
(Impresicion)

Độ thiên lệch
(Bias)

Imipenem
Lambda

2 × e-10

0,13/0,986

92,6/0,431

3,68/-0,126

Gamma

0,32

0,128/0,99

1036/2,48

14,8/-0,059

99,3/0,393

1,96/0,127

Meropenem
Lambda

3,8 × e-10

0,212/0,982

Gamma
0,1
0,217/0,995
9636/12,6
22,6/0,245
2
Các giá trị R , độ sai lệch và độ thiên lệch được trình bày: giá trị của biểu đồ khớp quần
thể - quan sát/giá trị khớp cá thể - quan sát.
Nhận xét:
Mô hình sai số lambda giá trị R2, độ sai lệch và độ thiên lệch đều thấp hơn so với
mô hình sai số gamma. Vì vậy, mô hình sai số lambda được chọn làm mô hình sai số
cho cả imipenem và meropenem.
Bước 3: Xây dựng mô hình dược động học quần thể có chứa yếu tố ảnh hưởng:
Bước 3.1: Thăm dò các yếu tố ảnh hưởng và sàng lọc phương trình biểu diễn mối quan
hệ giữa yếu tố ảnh hưởng là biến liên tục với các thông số của mô hình.
Kết quả thăm dò và sàng lọc các yếu tố ảnh hưởng của 2 thuốc imipenem và
meropenem được thể hiện trong Bảng 3.5. Chi tiết từng yếu tố ảnh hưởng được trình
bày ở phụ lục 4 và phụ lục 5.
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Bảng 3.4. Kết quả lựa chọn mô hình sai số

Bảng 3.5. Kết quả thăm dò và sàng lọc các yếu tố ảnh hưởng
Thông số
mô hình

Yếu tố ảnh
hưởng

Phương trình biểu diễn

∆ -2LL

Vd

CL

CLMDRD

Hàm mũ: Vd = θ1 × (CLmdrd/105) θ2

-24,7

Tuổi

Hàm mũ: Vd = θ1 × (age/59) θ2

-25,9

Cân nặng

Hàm mũ: Vd = θ1 × (wt/59) θ2

-23,5

Albumin

Hàm mũ: Vd = θ1 × (alb/29) θ2

-26,9

Bilan dịch

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (bilan/491)

-25,9

CL8h

Hàm mũ: CL = θ1 × (CL8h/106) θ2

-43,6

Tuổi

Hàm mũ: CL = θ1 × (age/59) θ2

-37,7

Cân nặng

Hàm mũ: CL = θ1 × (wt/59) θ2

-31,1

Albumin

Hàm mũ: CL = θ1 × (alb/29) θ2

-36

Bilan dịch

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (bilan/491)

-38,6

Meropenem
CLMDRD
Tuổi
Vd

CL

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (CLmdrd/132)
Hàm mũ: Vd = θ1 × (age/59)

θ2

θ2

-21,3
-17,6

Cân nặng

Hàm mũ: Vd = θ1 × (wt/53)

Albumin

Hàm mũ: Vd = θ1 × (alb/30) θ2

-12,6

Bilan dịch

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (bilan/591)

-16,3

CL8h

Hàm mũ: CL = θ1 × (CL8h/115) θ2

-28,9

Tuổi

Hàm mũ: CL = θ1 × (age/59) θ2

-22,3

Cân nặng

Hàm mũ: CL = θ1 × (wt/53) θ2

-23

Albumin

Hàm mũ: CL = θ1 × (alb/30) θ2

-22,5

Bilan dịch

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (bilan/591)

-20,3

-18,4

Nhận xét:
Đa số các yếu tố ảnh hưởng được biểu diễn theo hàm số mũ trong mô hình của cả
imipenem và meropenem, trừ bilan dịch và chức năng thận. Trong mô hình của 2 thuốc,
giữa 3 chỉ số chức năng thận, CLMDRD có giá trị ∆ -2LL nhỏ nhất đối với Vd và CL8h có
giá trị ∆ -2LL nhỏ nhất đối CL, vì vậy 2 chỉ số chức năng thận này được chọn để đưa
vào bước tiếp theo phân tích. Với imipenem, bilan dịch được biểu diễn theo hàm e và
hàm tuyến tính đối với Vd và CL. Với meropenem, bilan dịch được biểu diễn tốt nhất
dưới hàm tuyến tính đối với cả 2 thông số.
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Imipenem

Bước 3.2: Kiểm tra tính cộng tuyến của các yếu tố ảnh hưởng đưa vào mô hình
Kết quả phân tích chi tiết được trình bày ở phụ lục 6 và phụ lục 7. Theo đó một số
yếu tố ảnh hưởng có cộng tuyến với nhau bao gồm:
-

Imipenem
 CLMDRD, CL8h đều có tương quan với việc sử dụng thuốc lợi tiểu.
 Cân nặng có tương quan với giới tính.
Meropenem:
 CLMDRD cộng tuyến với cân nặng và albumin (hệ số tương quan lần lượt là
-0,524 và 0,353).
 Albumin cộng tuyến với cân nặng (hệ số tương quan là -0,574).

Bước 3.3 + 3.4: Forward inclusion và backward elimination
Kết quả phân tích từng bước trình bày ở phụ lục 8 và phụ lục 9. Các thông số phân
bố không chuẩn được trình bày chi tiết ở phụ lục 12 và 13. Theo đó, các yếu tố được giữ
lại trong mô hình bao gồm thanh thải creatinin 8 giờ (ảnh hưởng đến CL) và cân nặng
(ảnh hưởng đến Vd). Mô hình dược động học cuối cùng được thể hiện trong Bảng 3.6.
Bảng 3.6. Kết quả mô hình dược động học cuối cùng
Trung bình (±SD)

Trung vị

Shrink %

Imipenem
CL = θ1 * (CL8h/106) θ2
θ1 (L/h)

12,39 (±7,25)

12,72

21,03

θ2

0,25 (±0,98)

0,26

21,20

34,07 (±24,20)

22,43

25,31

0,92 (±2,94)

0,57

28,89

Vd = θ1 × (wt/59) θ2
θ1 (L)
θ2

Meropenem
CL = θ1 * (Cl8h/115) θ2
θ1 (L/h)

9,38 (±4,91)

8,35

5,45

θ2

0,23 (±1,32)

0,49

4,79

30,72 (±27,53)

16,46

12,07

1,23 (±3,52)

0,24

2,65

Vd = θ1 × e (θ2 × dl)
θ1 (L)
θ2

CL8h: thanh thải creatinin 8 giờ; wt: cân nặng; dl: dẫn lưu (mọi loại dẫn lưu)
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-

Nhận xét:
Kết quả khớp mô hình dược động học của cả imipenem và meropenem cho thấy
giá trị Vd và CL dao động khá lớn giữa cá thể. CL được thể hiện tốt nhất thông qua hàm
mũ với CL8h, với trung vị của quần thể là 12,72 L/h đối với imipenem và 8,35 L/h đối
với meropenem. Vd của imipenem được biểu diễn tốt nhất theo hàm mũ của cân nặng,
với trung vị của quần thể là 22,43 L. Với meropenem, Vd được biểu diễn thông qua hàm

mô hình của 2 thuốc đểu nhỏ hơn 30%.
Bước 4: Thẩm định mô hình dược động học cuối cùng:
Biểu đồ thể hiện tính khớp giữa giá trị quần thể - quan sát và giá trị cá thể - quan sát:

Nồng độ quan sát (mg/L)

Nồng độ quan sát (mg/L)

A)

Nồng độ dự đoán theo quần thể (mg/L)

Nồng độ dự đoán theo cá thể (mg/L)

Nồng độ quan sát (mg/L)

Nồng độ quan sát (mg/L)

B)

Nồng độ dự đoán theo cá thể (mg/L)

Nồng độ dự đoán theo quần thể (mg/L)

Hình 3.3. Biểu đồ thể hiện tính khớp của mô hình giữa quần thể - quan sát (bên
trái) và cá thể - quan sát (bên phải) của imipenem (A) và meropenem (B)
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e với tình trạng đặt dẫn lưu, với trung vị là 16,46 L. Giá trị độ co của cả 2 thông số trong

Nhận xét:
Đối với cả 2 thuốc, biểu đồ biểu diễn giá trị quần thể - quan sát khớp ở mức độ
trung bình (R2 = 0,423 với imipenem và R2 = 0,483 với meropenem). Với biểu đồ khớp
giá trị cá thể - quan sát cho mức độ tương quan cao (R2 = 0,964 với imipenem và R2 =
0,991 với meropenem). Trong biểu đồ của imipenem và meropenem, giao điểm lệch
không nhiều so với trị số 0, độ dốc xấp xỉ 1, độ thiên lệch và độ sai lệch nhỏ.
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Biểu đồ theo thời gian, theo nồng độ dự đoán và phân bố của PWRES, IWRES của
imipenem và meropenem:
A)

B)

Hình 3.4. Biểu đồ theo nồng độ dự đoán, theo thời gian và phân bố theo thời gian
của IWRES (A) và PWRES (B) của imipenem
41

B)

Hình 3.5. Biểu đồ theo nồng độ dự đoán, theo thời gian và phân bố theo thời gian
của IWRES (A) và PWRES (B) của meropenem
Nhận xét:
Đối với mô hình của cả 2 thuốc, mặc dù có một số ít điểm nằm ngoài khoảng ±2SD
tuy nhiên phần lớn các điểm IWRES và PWRES đều phân bố đều xung quanh trị số 0,
nằm trong khoảng ±2SD. Điều này cho thấy mặc dù mô hình có sai số nhưng nằm trong
mức cho phép. Vì vậy mô hình dược động học quần thể cuối cùng này được chấp nhận
và có thể sử dụng trong các bước mô phỏng chế độ liều tiếp theo.
42
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A)

3.3. Mô phỏng khả năng đạt đích PK/PD
Kết quả xây dựng mô hình dược động học quần thể cho thấy đối với cả 2 thuốc,
CL8h đều ảnh hưởng tới CL, và đối với meropenem, tình trạng đặt dẫn lưu là một yếu tố
ảnh hưởng tới Vd. Do đó, mô hình dược động học cuối được đưa vào mô phỏng trên 2
nhóm bệnh nhân tăng thanh thải thận (ARC) và không tăng thanh thải thận (Non – ARC).
Ngoài ra, khả năng đạt đích PK/PD được mô phỏng thêm trên 2 nhóm có đặt dẫn lưu và

3.3.1. Mô phỏng khả năng đạt đích PK/PD của imipenem
Khả năng đạt đích PK/PD của imipenem được mô phỏng với các chế độ liều khác
nhau trên 2 nhóm bệnh nhân ARC và Non - ARC với hai mức là 40% ƒT>MIC và 100%
ƒT>MIC, trên các MIC giả định từ 0,125 mg/L đến 32 mg/L.
Kết quả mô phỏng khả năng đạt đích 40% ƒT>MIC và 100% ƒT>MIC được thể
hiện ở Hình 3.6
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không đặt dẫn lưu ở những bệnh nhân dùng meropenem.

B)

Hình 3.6. Khả năng đạt 40% ƒT>MIC (A) và 100% ƒT>MIC (B) của imipenem
với các chế độ liều khác nhau trên 2 nhóm bệnh nhân ARC và Non-ARC
Nhận xét:
Đối với đích 40% ƒT>MIC, trong nhóm ARC, khả năng đạt đích giảm đi với các
chế độ liều mô phỏng so với nhóm Non – ARC. Đồng thời, cả 2 nhóm đều cho thấy
không có sự khác biệt rõ rệt về PTA giữa các chế độ liều. Chế độ liều 500 mg mỗi 6 giờ
có khả năng đạt đích thấp hơn. Cụ thể, với chế độ liều 500 mg mỗi 6 giờ chỉ bao phủ
được các vi khuẩn có MIC ≤ 2 mg/L với nhóm ARC và MIC ≤ 4 mg/L với nhóm Non 44
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A)

ARC, các chế độ liều còn lại trong nhóm ARC và Non – ARC có khả năng bao phủ lần
lượt các vi khuẩn có MIC ≤ 4 mg/L và MIC ≤ 8 mg/L.
Đối với đích 100% ƒT>MIC, khả năng đạt đích đều giảm rõ rệt trong cả hai nhóm
ARC và Non – ARC. Tuy nhiên, có thể thấy được xu hướng chung trong cả 2 nhóm là
chế độ liều truyền liên tục cho PTA tốt hơn so với các chế độ liều truyền còn lại. Cụ thể,
nhóm ARC, chế độ liều 500 mg mỗi 3 giờ bao phủ được vi khuẩn với MIC ≤ 4 mg/L,

còn lại bao phủ được các MIC rất thấp trong cả 2 nhóm ARC và Non – ARC.
3.3.2. Mô phỏng khả năng đạt đích PK/PD của meropenem
Khả năng đạt đích PK/PD của meropenem được mô phỏng với các chế độ liều khác
nhau trên 2 nhóm bệnh nhân ARC và Non - ARC; trên 2 nhóm bệnh nhân có đặt dẫn
lưu và không đặt dẫn lưu, với hai mức là 40% ƒT>MIC và 100% ƒT>MIC, trên các MIC
giả định từ 0,125 mg/L đến 32 mg/L.
Khả năng đạt đích PK/PD trên hai nhóm bệnh nhân tăng thanh thải thận và không
tăng thanh thải thận:
Kết quả mô phỏng khả năng đạt đích 40% ƒT>MIC và 100% ƒT>MIC trên 2 nhóm
bệnh nhân tăng thanh thải thận và không tăng thanh thải thận được thể hiện ở Hình 3.7.
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còn nhóm Non – ARC thì chế độ liều này bao phủ được MIC ≤ 8 mg/L. Các chế độ liều

B)

Hình 3.7. Khả năng đạt 40% ƒT>MIC (A) và 100% ƒT>MIC (B) của meropenem
với các chế độ liều khác nhau trên 2 nhóm bệnh nhân ARC và Non-ARC
Nhận xét:
Tương tự với imipenem, đích 40% ƒT>MIC của nhóm ARC có PTA giảm so với
nhóm Non – ARC và có xu hướng không có sự khác biệt giữa các chế độ có khoảng
cách đưa liều khác nhau (tổng liều trong ngày không đổi). Hai chế độ liều 500 mg mỗi
4 giờ và 1000 mg mỗi 8 giờ đều bao phủ được các vi khuẩn có MIC ≤ 4 mg/L trong
nhóm ARC và nâng lên MIC ≤ 8mg/L với nhóm Non - ARC. Đặc biệt, hai chế độ liều
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A)

rất cao (tổng liều 12 g/ngày) bao phủ được cả các vi khuẩn có MIC ≤ 16 mg/L trong
nhóm ARC và 32 mg/L với nhóm Non – ARC.
Với đích 100% ƒT>MIC, khả năng đạt đích nhìn chung giảm so với đích 40%
ƒT>MIC và chế độ liều có khoảng cách giữa 2 lần đưa thuốc ngắn có PTA tốt hơn. Với
các bệnh nhân có ARC, dùng chế độ liều 500 mg và 1000 mg mỗi 4 giờ sẽ bao phủ được
các vi khuẩn có MIC ≤ 1 mg/L và MIC ≤ 2 mg/L. Đặc biệt, chế độ liều truyền liên tục

chế độ liều còn lại, kể cả các liều rất cao như 3000 mg mỗi 6 giờ, khả năng đạt đích vẫn
rất thấp.
Trong nhóm Non - ARC, hai chế độ liều thường quy 1000 mg và 2000 mg mỗi 8
giờ chỉ đạt xấp xỉ 90% với MIC = 0,125 mg/L. Chế độ liều 3000 mg mỗi 6 giờ và 500
mg mỗi 4 giờ có khả năng bao phủ được các vi khuẩn với MIC ≤ 4 mg/L, trong khi mức
MIC ≤ 8 mg/L được bao phủ với độ liều 1000 mg mỗi 4 giờ. Đặc biệt với chế độ liều
1500 mg mỗi 3 giờ, khả năng đạt 100% ƒT>MIC vẫn có thể đạt được kể cả vi khuẩn có
MIC rất cao là 32 mg/L.
Khả năng đạt đích PK/PD trên hai nhóm bệnh nhân đặt dẫn lưu và không đặt dẫn
lưu:
Yếu tố ảnh hưởng đặt dẫn lưu (bao gồm tất cả các loại dẫn lưu) đã được phân tích
và được đưa vào mô hình dược động học cuối cùng và kết quả mô phỏng khả năng đạt
đích 40% ƒT>MIC và 100 ƒT>MIC trên 2 nhóm bệnh nhân đặt dẫn lưu và không đặt
dẫn lưu được thể hiện lần lượt ở Hình 3.8.
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1500 mg mỗi 3 giờ giúp bao phủ được các vi khuẩn đã đề kháng có MIC ≤ 16mg/L. Các

B)

Hình 3.8. Khả năng đạt 40% ƒT>MIC (A) và 100% ƒT>MIC (B) của meropenem
với các chế độ liều trên 2 nhóm bệnh nhân có đặt dẫn lưu và không đặt dẫn lưu.
Nhận xét:
Với đích 40% ƒT>MIC, nhóm bệnh nhân đặt dẫn lưu có PTA thấp hơn rõ rệt so
với nhóm không đặt dẫn lưu. Cụ thể, các chế độ liều cao 3000 mg mỗi 6 giờ, 1500 mg
mỗi 3 giờ và 1000 mg mỗi 4 giờ cũng chỉ bao phủ được các vi khuẩn có MIC ≤ 0,5
mg/L. Khả năng đạt đích giảm xuống dưới 90% với chế độ liều còn lại. Đáng chú ý
trong nhóm không đặt dẫn lưu, không có sự khác biệt giữa hai chế độ liều có khoảng
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cách đưa liều khác nhau với cùng một tổng liều trong ngày. Hai chế độ liều cao 3000
mg mỗi 6 giờ và 1500 mg mỗi 3 giờ cho khả năng đạt đích khá cao với MIC lên tới 32
mg/L.
Với đích 100% ƒT>MIC, nhóm đặt dẫn lưu có PTA khá thấp. Chế độ liều cao và
truyền liên tục 1500 mg mỗi 3 giờ chỉ bao phủ được các vi khuẩn có MIC ≤ 0,5 mg/L,
giảm xuống còn MIC ≤ 0,125 mg/L với chế độ liều 1000 mg mỗi 4 giờ. Các chế độ liều

không đặt dẫn lưu, chế độ truyền liên tục hoặc chế độ truyền có khoảng cách đưa thuốc
ngắn có PTA tốt hơn. Cụ thể, chế độ liều truyền liên tục 1500 mg mỗi 3 giờ cho khả
năng đạt đích cao hơn 90% với cả MIC = 32 mg/L. Với chế độ liều 1000 mg và 500 mg
mỗi 4 giờ, khả năng đạt đích đạt ≥ 90% với các mức MIC lần lượt là ≤ 8 mg/L và ≤ 4
mg/L. Các chế độ liều còn lại cho khả năng đạt đích khá thấp.
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còn lại không có chế độ liều nào đạt được 90% khả năng đạt đích. Ngược lại trong nhóm

BÀN LUẬN
4.1. Bàn luận về vấn đề nghiên cứu
Carbapenem là nhóm kháng sinh β – lactam chỉ được ưu tiên sử dụng cho những
trường hợp nhiễm khuẩn nặng. Tuy nhiên, trên bệnh nhân nặng tại khoa HSTC, nhiều
yếu tố sinh lý bệnh thay đổi có nguy cơ làm thay đổi dược động học của thuốc, đặc biệt
là với kháng sinh, từ đó làm ảnh hưởng đến kết quả điều trị trên bệnh nhân [21]. Nhiều

nhóm kháng sinh β – lactam nói chung và carbapenem nói riêng thông qua xây dựng mô
hình dược động học quần thể và mô phỏng khả năng đạt đích PK/PD với các chế độ liều
khác nhau.
Một số nghiên cứu về dược động học quần thể của các kháng sinh carbapenem đã
được triển khai tại Việt Nam gồm nghiên cứu 2 tác giả Nguyễn Thị Thủy và Bùi Thị
Phương Hạnh về xây dựng mô hình dược động học quần thể của meropenem và
imipenem trên bệnh nhân nhập khoa HSTC và Nội tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Phú Thọ [3], [8]. Tuy nhiên, 2 nghiên cứu trên chỉ mới dừng lại ở bước xây dựng
mô hình dược động học quần thể, chưa đánh giá ảnh hưởng của sinh lý bệnh đến khả
năng đạt đích của 2 kháng sinh này với các chế độ liều khác nhau. Mặt khác, các nghiên
cứu dược động học và khả năng đạt đích PK/PD của nhóm kháng sinh β – lactam trên
quần thể bệnh nhân nặng tại Việt Nam còn hạn chế.
Vì vậy, để có thêm dữ liệu về dược động học quần thể và khả năng đạt đích PK/PD
của nhóm kháng sinh carbapenem trên bệnh nhân nặng, chúng tôi đã tiến hành nghiên
cứu tại khoa HSTC, Bệnh viện Bạch Mai, nhằm phân tích ảnh hưởng của sinh lý bệnh
của quần thể bệnh nhân nặng lên các thông số dược động học của kháng sinh imipenem
và meropenem, từ đó đề xuất các chế độ liều phù hợp hơn cho thực hành lâm sàng.
4.2. Bàn luận về phương pháp nghiên cứu
Về mẫu dịch cơ thể
Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng huyết tương làm mẫu dịch cơ thể để phân tích
dược động học quần thể và mẫu nước tiểu để tính thanh thải creatinin 8 giờ.
Về mẫu huyết tương, từ tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ có thể thấy
nghiên cứu của chúng tôi tiến hành trên quần thể bệnh nhân HSTC rộng, không khu trú
trên một số quần thể bệnh nhân đặc biệt cần lấy thêm mẫu dịch cơ thể ngoài huyết tương
[13], [53], [67], [114]. Mặt khác, một số đặc điểm của các nhóm đối tượng đặc biệt cũng
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nghiên cứu đã được tiến hành để làm rõ những ảnh hưởng này đến dược động học của

đã được chúng tôi đưa vào phân tích thông qua các yếu tố ảnh hưởng, vì vậy việc lấy
thêm các mẫu dịch ngoài cơ thể là không cần thiết. Nghiên cứu của chúng tôi không xác
định nồng độ thuốc trong nước tiểu mặc dù một số nghiên cứu trên thế giới đã áp dụng
nhằm giúp tính toán mức độ thanh thải thuốc qua thận và không qua thận [123].
Về mẫu nước tiểu, nghiên cứu thu thập mẫu nước tiểu 8 giờ để tính thanh thải
creatinin. Đây là phương pháp đã được chứng minh là tối ưu nhằm đánh giá chức năng

để bao phủ liều được lấy mẫu dược động học nhằm đánh giá chính xác nhất chức năng
thận vào thời điểm lấy mẫu.
Về thời điểm lấy mẫu
Các mẫu dược động học được lấy sau ít nhất 3 – 4 liều (ngày thứ 2 dùng thuốc) để
đảm bảo nồng độ thuốc đã đạt trạng thái ổn định. Đặc điểm này giúp quá trình phân tích
tính toán đến sự tích lũy của thuốc trong cơ thể, đặc biệt trên bệnh nhân suy giảm chức
năng thận có thời gian bán thải thuốc kéo dài. Nhiều nghiên cứu khác về dược động học
quần thể của imipenem và meropenem cũng đều được thiết kế để lấy mẫu ở trạng thái
cân bằng [11], [34], [54], [69].
Về số lượng mẫu lấy và cỡ mẫu của nghiên cứu
Trong nghiên cứu dược động học quần thể, có 2 cách lấy mẫu là lấy mẫu nhiều
điểm (intensive sampling) và lấy mẫu rời rạc (sparse sampling). Trong phương pháp lấy
mẫu nhiều điểm, dữ liệu về nồng độ thuốc – thời gian phải được thu thập với quy trình
lấy mẫu chặt chẽ và phức tạp, mẫu phải được lấy nhiều lần liên tiếp và lặp lại trên các
bệnh nhân. Với phương pháp lấy mẫu rời rạc, mỗi bệnh nhân chỉ cần lấy một hoặc một
vài mẫu dược động học. Trong khuyến cáo của FDA năm 1999 về phân tích dược động
học quần thể, chương trình lấy mẫu có thể theo 3 cách: 1) Lấy 1 mẫu đáy; 2) Lấy nhiều
mẫu đáy và 3) Lấy mẫu đầy đủ (1 – 6 điểm trên 1 bệnh nhân) [12]. Tuy nhiên, cách thu
thập mẫu dược động học cuối cùng phải được thiết kế sao cho “lượng mẫu thu là ít nhất”
nhưng “thông tin phải nhiều nhất” thông qua tối ưu kế hoạch lấy mẫu [44], [61].
Trong khi việc lấy mẫu nhiều điểm bắt buộc phải thực hiện tại những thời điểm cố
định, lặp lại và khó thực hiện trong thực hành lâm sàng. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ
lấy 2 mẫu sau 1 lần dùng thuốc trên mỗi bệnh nhân giúp việc lấy mẫu thuận tiện và dễ
dàng hơn, phù hợp với những bệnh nhân cần hạn chế thu thập mẫu dược động học như
bệnh nhi, bệnh nhân HSTC, bệnh nhân chạy thận lọc máu, bệnh nhân đa chấn thương.
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thận trên bệnh nhân HSTC [7], [30]. Khoảng thời gian thu nước tiểu cũng được thiết kế

Một số nghiên cứu đã cho thấy việc lấy mẫu rời rạc trên các quần thể bệnh nhân đặc
biệt, tương tự trong trường hợp nghiên cứu của chúng tôi là 2 mẫu dược động học trên
quần thể bệnh nhân HSTC, là hoàn toàn có thể cung cấp đủ thông tin để ước tính các
thông số dược động học [68]. Ngoài ra, có những nghiên cứu lớn về dược động học quần
thể và khả năng đạt đích PK/PD của meropenem và imipenem cũng áp dụng cách lấy
mẫu này [10], [25], [73], [88]. Tuy nhiên, một số hạn chế của cách lấy mẫu này bao gồm

không thể mô tả đầy đủ các pha của quá trình dược động học của thuốc.
Hạn chế về mặt cỡ mẫu trong nghiên cứu của chúng tôi (43 bệnh nhân với
imipenem và 27 bệnh nhân với meropenem) chủ yếu là do hạn chế về thời gian triển
khai (6 tháng) trong khi các nghiên cứu tương tự thường được tiến hành trong ít nhất 1
năm [55]. Tuy cỡ mẫu nghiên cứu có liên quan trực tiếp tới hiệu lực thống kê và cả kinh
phí trong các nghiên cứu kiểm định giả thuyết nhưng các nghiên cứu dược động học
quần thể không nhằm kiểm định giả thuyết nên cỡ mẫu chỉ giúp xác định các thông số
dược động học mô tả tốt nhất trên quần thể nghiên cứu [60]. Bên cạnh đó, với quần thể
bệnh nhân hạn chế trong việc lấy mẫu như quần thể bệnh nhi, nghiên cứu của Jeffrey
năm 2017 cũng đã chỉ lấy 2 mẫu trên một bệnh nhân và số lượng bệnh nhân trong nghiên
cứu là 9 bệnh nhân [31].
Về yếu tố ảnh hưởng được đưa vào phân tích trong xây dựng mô hình
Chúng tôi lựa chọn 10 yếu tố ảnh hưởng để đưa vào mô hình. Việc lựa chọn các
yếu tố ảnh hưởng dựa vào các nghiên cứu đi trước đã phân tích và/hoặc chỉ ra các yếu
tố ảnh hưởng này có ý nghĩa, cũng như các tổng quan về yếu tố ảnh hưởng làm thay đổi
dược động học của kháng sinh nhóm β – lactam trên bệnh nhân nặng.
Chức năng thận được chúng tôi đánh giá dựa trên 3 phương pháp, sau đó chọn chỉ
số có ý nghĩa nhất tới mô hình, trong đó chỉ số thanh thải creatinin 8 giờ đã được khuyến
cáo là phương pháp ước tính mức lọc cầu thận khá chính xác trên bệnh nhân nặng [30].
Về phương pháp ước tính mô hình dược động học quần thể
Nghiên cứu của chúng tôi chọn phương pháp phi tham số để phân tích dược động
học quần thể của nhóm kháng sinh carbapenem trên bệnh nhân nặng. Đây là phương
pháp đã được áp dụng trong nhiều nghiên cứu trên thế giới [35], [93], [106], với nhiều
ưu điểm so với phương pháp tham số hay được sử dụng. Nghiên cứu của chúng tôi được
tiến hành trên quần thể bệnh nhân HSTC, là một quần thể có dao động cá thể rất lớn, vì
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cần có cỡ mẫu đủ lớn, có thể dẫn đến sai lệch trong ước tính các thông số và dữ liệu

thế việc áp dụng phương pháp này sẽ giúp chúng tôi thu được nhiều thông tin hơn và có
thể phát hiện được các nhóm quần thể nhỏ hơn. Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là
nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam sử dụng phương pháp này để phân tích dược động học
quần thể.
4.3. Bàn luận về kết quả nghiên cứu
4.3.1. Đặc điểm bệnh nhân

vào phân tích với 43 bệnh nhân dùng imipenem và 27 bệnh nhân dùng meropenem. Chủ
yếu bệnh nhân là nam giới (64,3%) và có tuổi khá cao với trung bình là 59 tuổi.
Về tình trạng bệnh nhân khi nhập khoa, bệnh nhân trong nghiên cứu có trung bình
điểm APACHE II là 14 (±4,9), trung vị điểm SOFA là 4, khoảng tứ phân vị từ 3 – 6, 13
bệnh nhân có điểm ARC ≥ 7; 58,6% bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch; 81,4% bệnh
nhân sử dụng thuốc lợi tiểu và 87,1% bệnh nhân thở máy. Đây là các đặc điểm chung
của bệnh nhân HSTC với điểm APACHE II và điểm SOFA cao và dao động lớn; tỷ lệ
thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và thuốc lợi tiểu cao. Tuy nhiên bệnh nhân của chúng
tôi có điểm APACHE II thấp hơn, cân nặng thấp hơn các nghiên cứu dược động học có
cùng thiết kế lấy mẫu [25]. Sự khác biệt này có thể do đặc điểm chủng tộc, đặc điểm
điều trị của mỗi đơn vị lâm sàng khác nhau.
Về đặc điểm nhiễm khuẩn, bệnh nhân có nhiễm khuẩn hô hấp chiếm tỷ lệ lớn trong
mẫu nghiên cứu (70%), chủ yếu là viêm phổi, tiếp theo là nhiễm khuẩn ổ bụng (28,6%)
và nhiễm khuẩn huyết (14,3%). Đặc điểm này cũng khá tương đồng với nghiên cứu có
cùng thiết kế lấy mẫu [25]. Các đặc điểm nhiễm khuẩn này có thể ảnh hưởng đến dược
động học của 2 kháng sinh trong nghiên cứu, đặc biệt bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết
và sốc nhiễm khuẩn có thể làm tăng thể tích phân bố của kháng sinh cũng như làm thay
đổi thanh thải thuốc.
Về tình trạng albumin máu, albumin thấp hơn ngưỡng bình thường dưới là đặc
điểm thường gặp trên bệnh nhân hồi sức do tình trạng nặng. Albumin thấp cũng là một
yếu tố ảnh hưởng đến dược động học của kháng sinh.
Về chức năng thận, độ thanh thải creatinin ngày nhập khoa tính theo Cockcroft –
Gault khá thấp, với trung vị là 69,6 mL/phút/1,73m2, tứ phân vị từ 45,6 mL/phút/1,73m2
đến 107,0 mL/phút/1,73m2. Độ thanh thải creatinin thấp sẽ ảnh hưởng nhiều đến thanh
thải thuốc ước tính từ mô hình dược động học quần thể. Ngoài ra, trong quá trình theo
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Trong khoảng thời gian tiến hành nghiên cứu, tổng cộng 70 bệnh nhân được đưa

dõi, 11 (40,7%) bệnh nhân dùng meropenem và 11 (25,6%) bệnh nhân dùng imipenem
có ARC. Thanh thải của thuốc cũng sẽ bị ảnh hưởng trên các bệnh nhân này.
4.3.2. Mô hình dược động học cấu trúc
Bàn luận về số ngăn của mô hình
Đối với cả 2 thuốc, mô hình 1 ngăn, truyền tĩnh mạch, thải trừ bậc 1 là mô hình
mô tả tốt nhất dữ liệu nồng độ thuốc – thời gian thu được trên bệnh nhân HSTC.

khác đã được tiến hành. Dữ liệu nồng độ thuốc – thời gian của imipenem trong nghiên
cứu của chúng tôi được mô tả tốt nhất bởi mô hình 1 ngăn, truyền tĩnh mạch, thải trừ
bậc 1, trong khi các nghiên cứu khác đều là mô hình 2 ngăn, truyền tĩnh mạch thải trừ
bậc 1 [3], [34], [93], [103]. Khác biệt này là hợp lý do nghiên cứu của chúng tôi chỉ lấy
2 mẫu dược động học trên một bệnh nhân trong khi các nghiên cứu khác lấy mẫu nhiều
điểm và lặp lại trên một bệnh nhân vì thế có thể ước tính các mô hình có số ngăn cao
hơn.
Với meropenem, kết quả số ngăn mô hình của chúng tôi tương đồng với các nghiên
cứu của Yon Kyun Kim năm trên quần thể bệnh nhân Hàn Quốc nhiễm khuẩn nặng [62],
của tác giả Jaruratanasirikul năm 2009 trên bệnh nhân HSTC [54] và nghiên cứu của tác
giả Mattioli năm 2015 trên bệnh nhân nhiễm khuẩn bệnh viện do Klebsiella pneumoniae
[70].
Bàn luận về mô hình sai số
Nghiên cứu của chúng tôi khảo sát cả 2 dạng mô hình mô tả sai số dự đoán: sai số
cộng (lambda) và sai số tỷ lệ (gamma) và mô hình sai số cộng được lựa chọn đối với cả
2 thuốc imipenem và meropenem. Trong khi đó, các nghiên cứu khác trên thế giới không
đánh giá cả 2 mô hình sai số hoặc không công bố mô hình sai số [35], [69]. Nghiên cứu
của Mathew năm 2016 so sánh chế độ liều truyền ngắt quãng với kéo dài meropenem
trên bệnh nhân nặng lựa chọn mô hình sai số tỷ lệ ngay từ đầu [64]. Nghiên cứu của tác
giả Suchankova có chọn mô hình sai số cộng để mô tả sai số trong mô hình dược động
học quần thể của imipenem trên bệnh nhân nặng [100].
4.3.3. Mô hình dược động học cuối cùng
Mô hình dược động học cuối cùng đối với cả 2 thuốc là mô hình 1 ngăn, truyền
tĩnh mạch, thải trừ bậc 1 với hai thông số dược động học cơ bản là Vd và CL.
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Với thuốc imipenem, kết quả của chúng tôi khác so với kết quả của các nghiên cứu

Mô hình dược động học quần thể của imipenem
Về thể tích phân bố
Thể tích phân bố của imipenem ước tính từ nghiên cứu của chúng tôi là 22,43 L.
Kết quả này cao hơn khá nhiều so với các nghiên cứu trên người tình nguyện khỏe mạnh
với thể tích phân bố trong ngăn trung tâm của imipenem sau khi dùng liều 1000 mg chỉ
là 9,6 L [45].

imipenem trong nghiên cứu của chúng tôi lớn hơn so với kết quả trên bệnh nhân viêm
phổi mắc phải tại khoa HSTC (12,2 L) [93]; trên bệnh nhân nặng có viêm phổi thở máy
(15,891 L và 20,4 L) [34], [56]; trên bệnh nhân nặng có nhiễm khuẩn huyết (17,7 L) và
trên bệnh nhân điều trị tại khoa HSTC và Nội tổng hợp (10,5 L) [3]. Ngược lại, một số
nghiên cứu cho kết quả thể tích phân bố cao hơn với chúng tôi, trong đó có nghiên cứu
của Dahyot và cộng sự năm 2008 trên bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết nặng cho kết
quả Vd = 27,2 L [36]; của McKindley năm 1996 trên bệnh nhân chấn thương kèm nhiễm
khuẩn huyết với Vd = 31,4 [71]; của Nông Thị Thanh Phương trên bệnh nhân bỏng cho
kết quả Vd = 33,5 L [6]. Mức Vd cao được ghi nhận trong 3 nghiên cứu này có thể do
tình trạng nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân nghiên cứu, từ đó làm
tăng thể tích phân bố của imipenem [21]. Tổng quan hệ thống của Goncaves đã chỉ ra
thể tích phân bố của imipenem nằm từ 15 L đến gần 50 L với trung bình khoảng 30 L
[50]. Như vậy, thể tích phân bố được ước tính từ mô hình dược động học của chúng tôi
có giá trị phù hợp với ghi nhận tại y văn và kết quả các nghiên cứu tương tự.
Cân nặng và tình trạng albumin máu là các yếu tố đã được ghi nhận có ảnh hưởng
tới thể tích phân bố trong các nghiên cứu dược động học quần thể trước đây [34]. Tuy
nhiên, mô hình dược động học cuối cùng của chúng tôi chỉ có cân nặng là yếu tố ảnh
hưởng có ý nghĩa giải thích sự dao động Vd giữa các bệnh nhân. Ảnh hưởng này có thể
được giải thích do cân nặng có tương quan tới thể tích dịch ngoại bào cơ thể, đặc biệt
trên bệnh nhân hồi sức thường có tình trạng quá tải dịch nên có ảnh hưởng trực tiếp tới
thế tích phân bố của kháng sinh thân nước như imipenem.
Về độ thanh thải thuốc
Thanh thải của imipenem được ước tính trong nghiên cứu của chúng tôi là 12,72
L/h , yếu tố giải thích sự khác biệt độ thanh thải giữa các cá thể là CL8h, với phương
trình: CL = 12,72 × (CL8h/106) 0,26.
55

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

So với các nghiên cứu trên đối tượng bệnh nhân nặng khác, thể tích phân bố của

Độ thanh thải của chúng tôi hơi cao hơn thanh thải của imipenem trên người tình
nguyện khỏe mạnh (10,5 L – 12,6 L) [43], [45], [80] nhưng khá tương đồng với các
nghiên cứu trên quần thể bệnh nhân tương tự [3], [18], [36], [93]. Trong đó, nghiên cứu
của Coufignal và cộng sự năm 2013 trên bệnh nhân viêm phổi thở máy cho kết quả
CL = 13,2 L và có ảnh hưởng của thanh thải creatinin theo phương trình CL = 13,2 ×
86,4

. Trong nghiên cứu này, mức lọc cầu thận được tính theo thanh thải creatinin 4

giờ [34].
Các yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa đến thanh thải imipenem đã được ghi nhận trong
các nghiên cứu trước đây bao gồm tuổi, cân nặng, chiều cao, diện tích bề mặt cơ thể [93]
và thanh thải creatintin 4 giờ [34]. Như vậy, việc ghi nhận thanh thải creatinin 8h có ảnh
hưởng đến thanh thải của thuốc trong nghiên cứu của chúng tôi là tương đồng với các
nghiên cứu trước [71], [114], [123].
Mô hình dược động học quần thể của meropenem
Về thể tích phân bố
Nghiên cứu của chúng tôi ước tính thể tích phân bố của meropenem là 16,46 L với
yếu tố ảnh hưởng được đưa vào để giải thích dao động giữa các bệnh nhân là tình trạng
đặt dẫn lưu.
Thể tích phân bố của meropenem trong nghiên cứu của chúng tôi nằm trong
khoảng dao động trên người tình nguyện khỏe mạnh (11 L – 27 L) [47] nhưng cao hơn
kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Thủy trên bệnh nhân HSTC và Nội tổng hợp
(Vd = 14,5 L) [8]. Các nghiên cứu trên thế giới trên một số quần thể bệnh nhân đặc biệt
cho Vd của meropenem cao hơn kết quả của chúng tôi, trong đó trên bệnh nhân pha sớm
của nhiễm khuẩn huyết là 23,7 L [55]; trên quần thể bệnh nhân nặng là 18,9 L [35]; và
trên quần thể nhiễm khuẩn nặng là 33,4 L [20]. Các khác biệt nêu trên có thể do quần
thể bệnh nhân của chúng tôi có tuổi cao hơn và cân nặng, BMI thấp hơn cũng như tỷ lệ
có sốc nhiễm khuẩn thấp hơn, trong khi đây đều là những yếu tố có ảnh hưởng quan
trọng đến Vd của thuốc.
Một phát hiện đáng lưu ý trong nghiên cứu của chúng tôi là tình trạng đặt dẫn lưu
cũng là một yếu tố ảnh hưởng làm tăng thể tích phân bố của meropenem. Các yếu tố ảnh
hưởng lên Vd của meropenem đã được ghi nhận trong các nghiên cứu trước là cân nặng
[35] [106], tuổi [70], giới [82], tình trạng phù (có/không) trên bệnh nhân bỏng và nhiễm
khuẩn huyết [41]. Ảnh hưởng này có thể do bệnh nhân có chỉ định đặt dẫn lưu đồng
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CLcr 0,2

nghĩa với việc trong cơ thể bệnh nhân đã có những “ngăn thứ 3” (như dịch phúc mạc,
dịch ổ bụng, dịch màng phổi) hoặc bệnh nhân phải đặt dẫn lưu sau phẫu thuật. Hiện
tượng này khiến kháng sinh thân nước phân bố vào “ngăn thứ 3” và làm tăng thể tích
phân bố của thuốc. Trên thế giới, các nghiên cứu về dược động học quần thể trên bệnh
nhân có dịch phúc mạc trong nhiễm khuẩn ổ bụng hoặc đặt dẫn lưu sau phẫu thuật đều
cho thấy thể tích phân bố tăng lên và nồng độ thuốc trong các dịch dẫn lưu gần ngang

quần thể nhóm kháng sinh β – lactam (trong đó có meropenem) đang được tiến hành lấy
mẫu cả trong các dịch cơ thể ngoài huyết tương (dịch dẫn lưu, dịch phế quản) để nghiên
cứu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng này [63].
Về độ thanh thải thuốc
Trong mô hình dược động học cuối cùng, giá trị độ thanh thải meropenem quần
thể được ước tính là 8,35 L với CL8h là yếu tố ảnh hưởng duy nhất được đưa vào mô
hình cuối cùng để giải thích sự khác biệt về CL giữa các cá thể.
Giá trị độ thanh thải của meropenem được xác định trong nghiên cứu của chúng
tôi thấp hơn CL trên người tình nguyện khỏe mạnh (12,3 L/h – 17,2 L/h) [47], [77]. Đây
là xu hướng đã được ghi nhận trong một số nghiên cứu khác trên bệnh nhân ở pha sớm
của nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn (3,01 L/h) [55]; trên bệnh nhân nhập khoa
HSTC có nhiễm khuẩn nặng (8,91 L/h) [20]; bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng (9,87
L/h) [40] hoặc bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính (9,7 L/h) [64]. Tuy nhiên một số
nghiên cứu khác lại cho kết quả CL cao hơn như nghiên cứu trên bệnh nhân Úc nhiễm
khuẩn huyết nặng (14,1 L/h) [106]; bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (11,46 L/h) [81]; hoặc
bệnh nhân phẫu thuật thần kinh do viêm màng não (22,2 L/h) [67].
Mức thanh thải của meropenem trong nghiên cứu của chúng tôi có xu hướng thấp
hơn một số nghiên cứu khác có thể do quần thể bệnh nhân có độ tuổi cao hơn từ đó có
thể làm mức lọc cầu thận thấp hơn. Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 2 bệnh nhân suy
thận với mức lọc cầu thận rất thấp (14,8 mL/phút/1,73 m2 và 17,3 mL/phút/1,73m2).
Về vai trò của yếu tố ảnh hưởng đối với mô hình
Imipenem
So sánh với mô hình dược động học cơ bản, ở mô hình dược động học cuối cùng
khi bao gồm các yếu tố ảnh hưởng, hệ số tương quan R2 khi ước đoán từ quần thể tăng
lên rõ rệt từ 0,13 lên 0,423; R2 ước đoán từ cá thể không thay đổi nhiều (0,986 so với
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bằng nồng độ trong máu bệnh nhân [13], [117]. Hiện nay, nghiên cứu về dược động học

0,964). Hệ số R2 từ ước đoán quần thể chỉ cho thấy mức độ tương quan trung bình và có
dao động lớn giữa các bệnh nhân.
Như vậy ở cả mô hình dược động học cơ bản và mô hình dược động học cuối cùng
đều quan sát thấy sự vượt trội về khả năng ước đoán của mô hình khi sử dụng thông số
cá thể. Điều này cho thấy các thông số cá thể được ước tính tương đối chính xác và
ngược lại, thông số quần thể của imipenem có tính đại diện kém do sự biến thiên lớn

năm 2014 và cộng sự với dao động giữa các cá thể của CL và Vd lần lượt là 38% và
31% [34].
Meropenem
So với mô hình dược động học cấu trúc, hệ số R2 của mô hình dược động học cuối
cùng đã tăng lên từ 0,212 lên 0,483 khi dự đoán từ thông số quần thể và tăng từ 0,982
lên 0,991 khi dự đoán cho cá thể. Hệ số R2 của mô hình cuối cùng chỉ có khả năng dự
đoán từ quần thể ở mức trung bình chứng tỏ có sự dao động lớn giữa các bệnh nhân
trong nghiên cứu. Đặc điểm này cũng được ghi nhận trong nghiên cứu của Mattioli với
dao động giữa các cá thể của Vd và CL lần lượt là 44,4% và 66,5% [70].
Tương tự với imipenem, cả mô hình dược động học cơ bản và mô hình dược động
học cuối cùng của meropenem đều cho thấy khả năng vượt trội trong ước đoán bằng
thông số cá thể. Kết quả này cũng tương tự với các nghiên cứu khác với hệ số R2 theo
quần thể và cá thể lần lượt là: 0,52 và 0,96 [35]. Tuy có nhiều nét tương đồng với các
nghiên cứu trên thế giới, hệ số R2 theo quần thể trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn
có thể do chương trình lấy mẫu hạn chế với 2 điểm trên 1 bệnh nhân nên có thể chưa
giải thích được hết các thông số và dao động giữa các bệnh nhân.
Những vấn đề trên đã chỉ ra vai trò của TDM trên nhóm kháng sinh carbapenem
là rất cần thiết khi các thông số dược động học quần thể của nhóm kháng sinh này rất
khác biệt so với người tình nguyện được nghiên cứu để đưa ra chế độ liều cũng như do
dao động rất lớn giữa các bệnh nhân, làm nồng độ thuốc trong cơ thể bệnh nhân không
dự đoán được [51].
4.4. Bàn luận về kết quả mô phỏng PK/PD
4.4.1. Kết quả mô phỏng PK/PD của imipenem
Căn cứ trên mô hình dược động học cuối cùng được xây dựng, chúng tôi tiến hành
mô phỏng trên 2 nhóm đối tượng bệnh nhân ARC và Non – ARC với các chế độ liều
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giữa các bệnh nhân. Vấn đề này cũng đã được ghi nhận ở nghiên cứu của Couffignal

khác nhau bao gồm: 500 mg mỗi 6 giờ, 1000 mg mỗi 6 giờ, 1000 mg mỗi 8 giờ và 500
mg mỗi 3 giờ. Tất cả các chế độ liều đều được truyền tĩnh mạch trong vòng 3 giờ. Kết
quả mô phỏng cho thấy việc tăng liều hoặc rút ngắn khoảng cách đưa liều làm tăng tỷ lệ
bệnh nhân đạt đích PK/PD 40% ƒT>MIC và 100% ƒT>MIC.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với kết quả nghiên cứu của
Suchankova và cộng sự khi mô phỏng khả năng đạt đích 40% ƒT>MIC và 100%

3000 mg truyền liên tục trong 1 ngày cho khả năng đạt đích 100% ƒT>MIC tốt hơn chế
độ liều truyền 4000 mg/ngày ngắt quãng nhưng vẫn có nguy cơ không đạt đích hoàn
toàn với các vi khuẩn giảm nhạy cảm có MIC cao. Tác giả cũng nhận định imipenem
nên được dùng với liều tối đa có thể, truyền liên tục và cần kết hợp với các kháng sinh
khác trên những bệnh nhân viêm phổi bệnh viện do vi khuẩn Gram âm đa kháng
(Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii).
Một điểm khác biệt trong nghiên cứu của chúng tôi đó là việc mô phỏng thêm chế
độ truyền liên tục và mô phỏng trên bệnh nhân có ARC thay vì chỉ mô phỏng chế độ
liều ngắt quãng và giữ cố định chức năng thận như trong các nghiên cứu khác [55], [56].
Kết quả phân tích cho thấy chế độ liều truyền liên tục trong nhóm Non - ARC cho PTA
vượt trội hơn so với các chế độ liều ngắt quãng. Khuyến cáo về Tối ưu hóa điều trị nhóm
kháng sinh β – lactam trên bệnh nhân nặng của Hội Hồi sức tích cực và Hội Dược lý và
Điều trị Pháp cũng ủng hộ liệu pháp truyền liên tục nhóm kháng sinh β – lactam trên
các bệnh nhân có sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, bệnh nhân nhiễm vi khuẩn giảm
nhạy cảm có MIC cao hoặc bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp dưới nhằm tăng tỷ lệ khỏi
trên lâm sàng (mức độ khuyến cáo tự chọn, mức độ đồng thuận cao) [51]. BLISS - một
thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên hóa, 2 trung tâm, tiến cứu, nhãn mở cũng cho thấy chế
độ liều truyền liên tục nhóm kháng sinh β – lactam cho kết quả điều trị và khả năng đạt
đích PK/PD cao hơn so với chế độ liều truyền ngắt quãng [10].
Mô phỏng PTA trên nhóm bệnh nhân có tăng thanh thải thận cho thấy khả năng
đạt đích của chế độ liều 500 mg mỗi 3 giờ truyền kéo dài trong 3 giờ (tương đương chế
độ truyền liên tục) cao hơn rất nhiều so với các chế độ liều còn lại trong mô phỏng với
đích 100% ƒT>MIC nhưng không có khác biệt nhiều với đích 40% ƒT>MIC. Các nghiên
cứu khác cũng cho thấy thanh thải creatinin có mối tương quan với nồng độ β – lactam
và nồng độ β – lactam có nguy cơ thấp dưới ngưỡng điều trị ở bệnh nhân có ARC [28],
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ƒT>MIC của imipenem trên bệnh nhân nặng không suy thận [100]. Theo đó, chế độ liều

[108], [113]. Do đó chế độ truyền liên tục nên được áp dùng nhằm giữ nồng độ kháng
sinh ổn định, từ đó tối ưu hóa được khả năng đạt đích cũng như hiệu quả điều trị.
Tuy nhiên, việc dùng liều nạp trước liều duy trì trong truyền liên tục được đề xuất
trong khuyến cáo của Hội Dược lý và Điều trị Pháp [51] nhưng chưa được áp dụng trong
nghiên cứu của chúng tôi nên có thể khả năng đạt đích chưa được mô phỏng tối ưu.
4.4.2. Kết quả mô phỏng PK/PD của meropenem

mô phỏng trên 2 nhóm đối tượng bệnh nhân ARC/Non – ARC và đặt dẫn lưu/không đặt
dẫn lưu. Các chế độ liều được mô phỏng bao gồm: 3000 mg mỗi 6 giờ, 1500 mg mỗi 4
giờ, 2000 mg mỗi 8 giờ, 1000 mg mỗi 4 giờ, 1000 mg mỗi 8 giờ và 500 mg mỗi 4 giờ.
Tất cả các chế độ liều đều được truyền tĩnh mạch trong vòng 3 giờ.
Về kết quả mô phỏng trên 2 nhóm bệnh nhân tăng thanh thải thận và không tăng
thanh thải thận
Kết quả mô phỏng trên 2 nhóm bệnh ARC và Non – ARC chỉ ra chế độ liều truyền
có khoảng cách đưa liều ngắn cho PTA tốt hơn so với chế độ liều truyền có khoảng cách
đưa liều dài đối với đích 100% ƒT>MIC.
Trong nhóm Non – ARC, kết quả nghiên cứu của chúng tôi khá tương đồng với
kết quả nghiên cứu của Mattioli và cộng sự, trong đó chế độ liều truyền liên tục 3000
mg/ngày hoặc 6000 mg/ngày có khả năng bao phủ được các vi khuẩn K.pneumoniae
giảm nhạy cảm với MIC ≤ 4 mg/L và MIC ≤ 16 mg/L và cho khả năng đạt đích tốt hơn
các chế độ liều thường dùng như 1000 mg mỗi 8 giờ hay 2000 mg mỗi 8 giờ [70]. Thêm
vào đó, nghiên cứu quan sát từ quần thể bệnh nhân trong nghiên cứu DALI cũng cho
thấy việc truyền liên tục meropenem làm tăng khả năng đạt đích PK/PD trên bệnh nhân
nặng [9], [88]. Ngoài ra, phân tích gộp của Yu và cộng sự cũng đưa ra những kết luận
tương đồng với kết quả nghiên cứu của chúng tôi [124].
Tương tự với imipenem, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng được ủng hộ bởi
khuyến cáo về Tối ưu hóa điều trị nhóm kháng sinh β – lactam trên bệnh nhân nặng của
Hội Hồi sức tích cực và Hội Dược lý và Điều trị Pháp về chế độ truyền liên tục [51].
Tuy nhiên, việc dùng liều nạp trước liều duy trì trong truyền liên tục được đề xuất trong
khuyến cáo của Hội Dược lý và Điều trị Pháp [51] nhưng chưa được áp dụng trong
nghiên cứu của chúng tôi nên có thể khả năng đạt đích chưa được mô phỏng tối ưu.
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Căn cứ trên mô hình dược động học cuối cùng được xây dựng, chúng tôi tiến hành

Trong nhóm tăng thanh thải thận, kết quả của chúng tôi tương đồng với các nghiên
cứu khác, trong đó mô phỏng của Burger và cộng sự cho thấy chế độ liều 1000 mg mỗi
4 giờ truyền trong 3 giờ bao phủ được vi khuẩn có MIC ≤ 2 mg/L [25]. Đặc biệt, chế độ
liều rất cao 12 g/ngày được mô phỏng trong nghiên cứu của chúng tôi cho khả năng đạt
100% ƒT>MIC trên 90% với MIC = 16 mg/L kể cả trên nhóm bệnh nhân tăng thanh thải
thận. Chế độ liều này cũng đã được sử dụng trong một báo cáo ca về bệnh nhân 70 tuổi

toàn kháng với MIC của vi khuẩn với meropenem tăng dần từ 1 mg/L tới 8 mg/L. Việc
sử dụng chế độ truyền kéo dài, liều 3g mỗi 6 giờ dựa trên TDM đã có hiệu quả tích cực
và giúp bệnh nhân thoát sốc. Chế độ 3000 mg mỗi 8 giờ truyền liên tục cũng được đề
xuất trong nghiên cứu về dược động học quần thể của meropenem trên K.pneumoniae
sinh Klebsiella pneumoniae carbapenemase [23].
Về kết quả mô phỏng trên 2 nhóm bệnh nhân đặt dẫn lưu và không đặt dẫn lưu
Khác với các nghiên cứu khác, trong nghiên cứu của chúng tôi, dẫn lưu là một yếu
tố ảnh hưởng tới thể tích phân bố, vì vậy chúng tôi mô phỏng khả năng đạt đích đối với
yếu tố ảnh hưởng này.
Phân tích cho thấy với nhóm bệnh nhân có đặt dẫn lưu, khả năng đạt đích 40%
ƒT>MIC và 100% ƒT>MIC đều thấp hơn rất nhiều so với nhóm không đặt dẫn lưu, kể
cả với chế độ liều cao và khoảng cách đưa liều ngắn như chế độ truyền 1500 mg mỗi 4
giờ. Tình trạng này có thể được giải thích do việc tạo thành “ngăn thứ 3”, làm tăng thể
tích phân bố của các kháng sinh thân nước vào ngăn này như trình bày trong phần 4.3.3
dẫn đến làm giảm nồng độ của meropenem trong máu, giảm khả năng đạt đích và PTA
của thuốc.
Từ kết quả trên, các chế độ liều thường dùng đều không đạt đích trên bệnh nhân
đặt dẫn lưu, ngay cả với các vi khuẩn còn nhạy cảm. Do đó có thể cần hiệu chỉnh liều
trên nhóm đối tượng này, phải dùng mức liều cao, thậm chí là mức liều tối đa có thể để
tối ưu hóa được khả năng đạt đích PK/PD. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những phát hiện
ban đầu trên quần thể bệnh nhân đặt dẫn lưu và cần có những nghiên cứu sâu hơn để
khẳng định lại kết quả nghiên cứu của chúng tôi.
4.5. Những ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu
Do được thực hiện trong môi trường lâm sàng hết sức biến động là khoa Hồi sức
tích cực – Bệnh viện Bạch Mai, nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế không thể
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béo phì bị sốc nhiễm khuẩn do viêm phổi tại bệnh viện bởi Pseudomonas aeruginosa

tránh khỏi. Trong đó hạn chế lớn nhất là chương trình lấy mẫu hạn chế với cỡ mẫu bệnh
nhân nhỏ, dẫn đến việc ước tính mô hình dược động học chỉ dừng lại ở mô hình 1 ngăn.
Việc lấy mẫu 1 thời điểm trên 1 bệnh nhân cũng làm hạn chế khả năng đánh giá dao
động các thông số dược động học trong một cá thể. Thứ hai, mặc dù phương pháp phi
tham số đem lại nhiều ưu điểm trong phân tích dược động học quần thể, hiện tại phương
pháp này vẫn chưa cho phép người dùng tính toán dao động giữa các cá thể và dao dộng
được nhận định thông qua hệ số R2 trong biểu đồ dự đoán quần thể.
Mặc dù tồn tại một vài hạn chế, nghiên cứu có nhiều ưu điểm đáng ghi nhận. Trước
hết, đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về dược động học quần thể và
mô phỏng khả năng đạt đích PK/PD tập trung trên bệnh nhân HSTC và đã đưa ra kết
quả về thông số dược động học quần thể của imipenem và meropenem cùng với khả
năng đạt đích của các chế độ liều kháng sinh. Thứ hai, nghiên cứu sử dụng phương pháp
đo mức lọc cầu thận trực tiếp thông qua creatinin niệu và creatinin huyết thanh, là
phương pháp được khuyến cáo trong môi trường HSTC giúp đánh giá chính xác chức
năng thận của bệnh nhân. Bên cạnh đó, phương pháp phi tham số giúp nghiên cứu ước
tính được chính xác hơn các thông số dược động học quần thể và phân bố thực của các
thông số này. Cuối cùng là nghiên cứu được tiến hành tiến cứu, thực hiện theo dõi bệnh
nhân chặt chẽ, thu mẫu tích cực giúp đảm bảo chất lượng thông tin, tránh mất thông tin
trong quá trình nghiên cứu.
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trong cá thể như trong phương pháp tham số, vì thế dao động giữa các bệnh nhân chỉ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
Qua theo dõi và phân tích dữ liệu nồng độ thuốc của 43 bệnh nhân dùng imipenem
và 27 bệnh nhân dùng meropenem với tổng cộng 139 mẫu phân tích, chúng tôi rút ra
một số kết luận như sau:
1. Phân tích dược động học quần thể của kháng sinh carbapenem ở bệnh nhân nặng

Mô hình 1 ngăn, truyền tĩnh mạch, thải trừ bậc 1 là mô hình mô tả tốt nhất dữ liệu
nồng độ thuốc – thời gian của cả 2 thuốc imipenem và meropenem trong nghiên cứu và
được đặc trưng bởi 2 thông số Vd và CL.
Thể tích phân bố và thanh thải của cả 2 thuốc đều dao động rất lớn giữa các cá thể.
Trung vị giá trị ước tính của 2 thông số trong mô hình dược động học cuối cùng như
sau:
 Imipenem: Vd = 22,43 L; CL = 12,72 L/h
 Meropenem: Vd = 16,46 L; CL = 8,35 L/h
Yếu tố ảnh hưởng có tương quan với các thông số trong mô hình:
 Imipenem: Thanh thải creatinin 8 giờ dự đoán cho CL và cân nặng dự đoán
cho Vd.
 Meropenem: Thanh thải creatinin 8 giờ dự đoán cho CL và tình trạng đặt
dẫn lưu (có/không) dự đoán cho Vd.
2. Mô phỏng PK/PD của kháng sinh carbapenem ở bệnh nhân nặng, điều trị tại khoa
HSTC, Bệnh viện Bạch Mai
Các chế độ liều của imipenem và meropenem theo khuyến cáo của nhà sản xuất
đều cho khả năng đạt đích 100% ƒT>MIC khá thấp ở bệnh nhân nặng điều trị tại khoa
HSTC.
Trên nhóm bệnh nhân tăng thanh thải thận và bệnh nhân có chỉ định đặt dẫn lưu
(với meropenem), khả năng đạt đích 40% ƒT>MIC và 100% ƒT>MIC giảm đi rõ rệt.
Các chế độ liều thường quy với khoảng cách đưa thuốc dài không bao phủ được các vi
khuẩn còn nhạy cảm.
Chế độ truyền liên tục hoặc thu ngắn khoảng cách đưa liều cần được cân nhắc để
tăng khả năng đạt đích 100% ƒT>MIC trên cả bệnh nhân tăng thanh thải thận và không
tăng thanh thải thận. Đối với đích 40% ƒT>MIC, với cùng mức tổng liều trong ngày,
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điều trị tại khoa HSTC, Bệnh viện Bạch Mai

các chế độ truyền ngắt quãng, truyền liên tục hoặc truyền thu ngắn khoảng cách đưa liều
đều cho khả năng đạt đích tương tự trên 90% với cùng 1 giá trị MIC (trừ chế độ truyền
500 mg mỗi 6 giờ của imipenem). Trên nhóm bệnh nhân dùng meropenem có đặt dẫn
lưu, các chế độ liều cao nên được cân nhắc để tối ưu khả năng đạt đích PK/PD trên
những bệnh nhân này.

1. Tái thẩm định lại mô hình thông qua phương pháp bootstrap và phương pháp
ngoại thẩm định.
2. Triển khai và đánh giá hiệu quả của các chế độ liều được đề xuất trong nghiên
cứu.
3. Từng bước triển khai TDM trên bệnh nhân nặng điều trị tại khoa HSTC để tối
ưu chế độ liều.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Phiếu thu thập thông tin bệnh nhân
Phụ lục 2: Phiếu thu thập thông tin dược động học
Phụ lục 3: Kết quả thu mẫu dược động học
Phụ lục 4: Kết quả thăm dò yếu tố ảnh hưởng và sàng lọc phương trình biểu diễn mối
quan hệ với thông số mô hình của imipenem

quan hệ với thông số mô hình của meropenem
Phụ lục 6: Kết quả kiểm tra tính cộng tuyến của các yếu tố ảnh hưởng của mô hình
imipenem
Phụ lục 7: Kết quả kiểm tra tính cộng tuyến của các yếu tố ảnh hưởng của mô hình
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Phụ lục 9: Kết quả khớp mô hình bước forward và backward của meropenem
Phụ lục 10: Kết quả khớp giữa quần thể và cá thể của imipenem
Phụ lục 11: Kết quả khớp giữa quần thể và cá thể của meropenem
Phụ lục 12: Phân bố thông số dược động học của imipenem
Phụ lục 13: Phân bố thông số dược động học của meropenem
Phụ lục 14: Quyết định phê duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở tại Bệnh viện Bạch Mai
Phụ lục 15: Danh sách bệnh nhân nghiên cứu
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Phụ lục 5: Kết quả thăm dò yếu tố ảnh hưởng và sàng lọc phương trình biểu diễn mối

PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN
TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN BỆNH NHÂN:
1. Bệnh nhân là người lớn trưởng thành (≥ 18 tuổi). Tuổi ……….
2. Bệnh nhân có thời gian điều trị tại khoa HSTC > 24 giờ
3. Bệnh nhân được chỉ định: 1. Imipenem / 2. Meropenem
TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ:
4. Bệnh nhân không đặt sonde tiểu
5. Bệnh nhân lọc máu/thay huyết tương
6. Phụ nữ có thai.
THỜI ĐIỂM
7. Nhập viện
8. Xuất viện
9. Vào khoa HSTC
10. Ra khoa HSTC
THÔNG TIN CHUNG

Có

Không

Có

Không

Ngày

Giờ
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I. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN

11. Họ và tên.............................................
12. ID bệnh nhân: ................ 13. Mã bệnh án: .................
14. Giường: .................. 15. Giới: 1. Nam / 2. Nữ
16. Ngày tháng năm sinh: .........................
17. Chiều cao:...................... 18. Cân nặng: ..................
19. Chẩn đoán lúc vào khoa HSTC: ...................................................................................................................................................................................................
20. Chẩn đoán sau 48 giờ: ..................................................................................................................................................................................................................
21. Chẩn đoán lúc xuất viện: ..............................................................................................................................................................................................................
22. Bệnh mắc kèm và thuốc đang sử dụng
Bệnh mắc kèm: ....................................................................................................................................................................................................................................
Thuốc đang sử dụng: ...........................................................................................................................................................................................................................

22. Đặc điểm bệnh nhân khi nhập viện:
Đặc điểm
Có
Không
Chấn thương





Vị trí chấn thương: ..........................

Bỏng





Diện tích bỏng (%): .........................

Phẫu thuật





Loại phẫu thuật: ..............................

Bệnh máu ác tính




APACHE II ……

SOFA/mSOFA ………
ARC …………
Yếu tố nguy cơ

Các điểm
(ngày đầu nhập viện)

Charlson ………

Điểm

Bệnh nhân có tuổi ≤ 50

6

Bệnh nhân nhập viện do chấn thương
Bệnh nhân có điểm mSOFA ≤ 4

3
1

Liều kháng sinh ứng với chức năng thận (ứng với ngày đầu dùng thuốc)
Thuốc
Imipenem/
cilastatin

Meropenem

Đường dùng

Truyền TM

Truyền TM

CLcr (mL/p)

CLcr của bệnh
nhân (mL/p)

Liều

>50

500 mg – 1g mỗi 6 giờ

10 – 50

500 mg mỗi 6 – 8 giờ

<10

500 mg mỗi 12 giờ

> 50

1 g mỗi 8 giờ

25 – 50

1 g mỗi 12 giờ

10 – 25

500 mg mỗi 12giờ

< 10

500 mg mỗi 24 giờ

23. Đặc điểm bệnh nhân khi ra viện:
Ngày ra viện
Lý do
…………………………. ra viện

1.Tình trạng ổn định về nhà 

2.Chuyển BV khác 

3.Nặng, xin về 

4.Tử vong 

Liều dùng của bệnh
nhân

Có phù hợp
hay không?
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Mô tả chi tiết

II. Khai thác thông tin bệnh nhân trong quá trình điều trị
1. Theo dõi việc dùng thuốc của bệnh nhân
Ngày
Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều……..
C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng…..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

Kháng sinh (Tên biệt
dược, hàm lượng)
…………………………

Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều……..
C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng…..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

Kháng sinh (Tên biệt
dược, hàm lượng)
…………………………

Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều……..
C.dùng…..
C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùg…..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

Kháng sinh (Tên biệt
dược, hàm lượng)
…………………………

Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều……..
C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng…..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

Kháng sinh (Tên biệt
dược, hàm lượng)
…………………………

Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều……..
C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng…..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

Kháng sinh (Tên biệt
dược, hàm lượng)
…………………………

Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều…….. Liều……..
C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùnG… C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng….. C.dùng…..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

Adrenalin (mcg/kg/p)
Noradrenalin (mcg/kg/p)
Dopamin (mcg/kg/p)
Dobutamin (mcg/kg/p)
Lợi tiểu
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Kháng sinh (Tên biệt
dược, hàm lượng)
…………………………

2. Đánh giá chức năng thận của các bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai qua công thức ước tính MLCT
Ngày:

Creatinin niệu trong 8h (mmol/l)

Thể tích nước tiểu trong 8h (ml)

Creatinin máu (µmol/l)

Thời gian thu nước tiểu (h)

Cân nặng (kg)

Cân nặng (kg)
Nhiệt độ
Mạch
Huyết áp (mmHg)
Glasgow
Nhịp thở/SpO2
Thở máy
Dịch vào (ml)
Dịch ra (ml)
Vàng da
Vàng mắt
Lọc máu
HUYẾT HỌC
RBC (T/L)
HGB (g/L)
Hct (L/L)
Tiểu cầu (G/L)
Bạch cầu (G/L)
Bạch cầu trung tính (%)
HÓA SINH MÁU
Creatinin HT(umol/l)/ Ure
Albumin huyết tương (g/L)
Bilirubin TP
Procalcitonin
CRP

Có/Không

Có/Không

Có/Không
Có/Không

Có/Không
Có/Không

Có/Không

Có/Không
Có/Không

Có/Không

Có/Không
Có/Không

Có/Không

Có/Không
Có/Không

Có/Không

Có/Không
Có/Không

Có/Không

Có/Không
Có/Không

Có/Không

Có/Không
Có/Không

Có/Không

Có/Không
Có/Không
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.

CLCR8h (mL/phút/1,73m2) =
10 x
(BSA = 0,007184× chiều cao0.725 × cân nặng0.425) =
3. Phân tích mức độ biến thiên dược động học của imipenem/meropenem trên bệnh nhân nặng tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai
Ngày

Có/Không

Có/Không
Có/Không

Ngày

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Sốc nhiễm khuẩn

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Có/Không

Vị trí nhiễm khuẩn: □ NK huyết

□ NK ổ bụng

MỘT SỐ THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG ĐO ĐƯỢC BẰNG USCOM:
Thể tích nhát bóp (SV) (cm3)
Chỉ số thể tích nhát bóp (SVI)
(mls/m2)
Cung lượng tim (CO) (l/ph)
Chỉ số tim (CI) (l/ph/m2)
Sức cản mạch hệ thống (SVR)
(ds cm-5)
Chỉ số sức cản mạch hệ thống
(SVRI) (ds cm-5m2)
Biến thiên thể tích nhát bóp
(SVV) (%)

□ NK hô hấp

□ NK tiết niệu

□ Khác
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KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH
pH động mạch
PaCO2
PaO2
HCO3
SaO2
FiO2
P/F
Lactat
Na+
K+
VI SINH
Kết quả cấy máu
Kết quả cấy đờm
Khác
Kết luận nhiễm khuẩn

4
≤ 29.9
≤ 49
≤ 39
<5
≤55
<7.15
≤110
<2.5

<20
<1

Giá trị/điểm
Cho ngày nhập khoa
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Điểm APA
4
3
2
1
0
1
2
3
CHE II*
≥ 41
39-40.9
38.5-38.9
36-38.4
34-35.9
32-33.9
30-31.9
Thân nhiệt
≥ 160
130-159
110-129
70-109
50-69
HA trung bình
≥ 180
140-179
110-139
70-109
55-69
40-54
Nhịp tim
≥ 50
35-39
25-34
12-24
10-11
6-9
Tần số thở
≥500
350-499
200-349
<200
A-aDo2(FiO2≥0.5)
>70
61-70
55-60
PaO2 (FiO2< 0.5)
≥7.7
7.6-7.69
7.5-7.59
7.33-7.49
7.25-7.32
7.15-7.24
pH máu
Natri máu
≥180
160-179
155-159
150-154
130-149
120-129
111-119
Kali máu
≥7
6-6.9
5.5-5.9
3.5-5.4
3-3.4
2.5-2.9
Creatinin máu
≥310
176-299
132-167
52.8-123
<52.8
(suy thận cấp: x 2)
Hematocrit
≥60
50-59.9
46-49.9
30-45.9
20-29.9
Bạch cầu
≥40
20-39.9
15-19.9
3-14.9
1-2.9
Glasgow
Điểm = 15 – điểm Glasgow thực tế
< 44: 0 điểm
45-54: 2 điểm
55-64: 3 điểm
65-74: 5 điểm
≥75: 6 điểm
Tuổi
Bệnh mạn tính**
khi có bệnh mạn tính: nếu không mổ hoặc mổ cấp cứu: 5 điểm; nếu mổ phiên: 2 điểm
Tổng điểm APACHE II = điểm cho 12 thông số sinh lý + điểm cho tuổi + điểm cho bệnh mạn tính
*
Chọn giá trị xấu nhất trong trước 24h
Bệnh mạn tính: suy tạng (tim, gan, thận, phổi), suy giảm miễn dịch phải được chẩn đoán trước khi nhập viện
**

Hô hấp

PaO2/FiO2

0

1

2

3

4

> 400

< 400

< 300

< 200

< 100

> 150.000

<150.000

<100.000

< 50.000

< 20.000
>204
Dopa>15µg/kg/p
hoặc Nor/Adre
> 0.1µg/kg/p

Đông máu

Tiểu cầu

Gan

Bilirubin (µmol/L)

< 20

20-32

33-101

Tim mạch

Huyết áp (mmHg)

Không hạ HA

HA TB< 70
mmHg

Dopa hoặc Dobu
≤5µg/kg/p

102-204
Dopa> 5µg/kg/p
hoặc Nor/Adre
≤ 0.1µg/kg/p

15

13-14

10-12

6-9

<6

< 110

110-170

171-299

300-440 hoặc

> 440 hoặc

NT<500ml/ng

NT < 200ml/ng

0

1

2

>400

≤400

≤315

3
≤235

HATB <
70mmHg
13-14

Dopamin ≤ 5 hoặc
dobu bất kỳ liều
10-12

Vàng da hoặc
vàng mắt
Dopa > 5
Nor/adre ≤ 0.1
6-9

Dopa > 15
Nor/adre > 0.1
<6

110-170

171-299

300-440

> 440

Thần kinh TW

Glasgow

Thận

Creatinin máu
(µmol/L)

Điểm mSOFA
Hô hấp
Gan

SpO2/FiO2
Vàng da/vàng mắt

Tim mạch

Huyết áp, vận mạch

Thần kinh TW

Glasgow
Creatinin máu
(µmol/L)

Thận

Không vàng da
hoặc vàng mắt
Không hạ huyết
áp
15
<110

4
≤150
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Điểm SOFA

PHỤ LỤC 2: PHIẾU THU THÔNG TIN DƯỢC ĐỘNG HỌC
Họ và tên bệnh nhân: ............................ ID bệnh nhân: .........................................................
Chiều cao: .............. Cân nặng (ngày lấy mẫu): ........ Giường: .......... Mã bệnh án: .............
1. Thông tin sử dụng kháng sinh tại thời điểm thu mẫu
Ngày: .................................... Tên thuốc: 1. Imipenem / 2. Meropenem

Thể tích dung môi:........................................................................................................................
Tốc độ truyền:...............................................................................................................................
Thời gian truyền: ..........................................................................................................................
Ghi chú: ........................................................................................................................................
2. Thông tin mẫu dược động học
Lần 1 (T1)
Mã số mẫu
Ngày lấy mẫu
Thời điểm bắt đầu truyền
Dự kiến
Thực tế
Thời điểm kết thúc truyền
Dự kiến
Thực tế
Thời điểm lẫy mẫu máu
Thời điểm bắt đầu truyền liều kế tiếp
Dự kiến
Thực tế
Thời gian bảo quản mẫu trong đá
Thời điểm bắt đầu thu nước tiểu
Thởi điểm kết thúc thu nước tiểu
Creatinin huyết thanh
Creatinin nước tiểu

Tình trạng mẫu (Ghi rõ đặc điểm mẫu,
những bất thường,…)

Lần 2(T2)
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Liều dùng: ...................... Liều thứ: ................... Dung môi pha truyền: 1. NaCl 0.9% / 2. G5%
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Ghi chú: Thời điểm lấy máu như sau:
Lần 1 (T1): 0.5h sau khi kết thúc truyền trong 3h
Lần 2 (T2): 1h trước liều kế tiếp nếu khoảng cách đưa liều là 6h
2h trước liều kế tếp nếu khoảng cách đưa liều là 8h

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ THU THẬP MẪU DƯỢC ĐỘNG HỌC

Nồng độ creatinin huyết thanh ngày lấy mẫu
(µmol/L), trung vị (tứ phân vị)
Nồng độ creatinin nước tiểu 8 giờ (mmol/L),
trung bình (±SD)
Thanh thải creatinin tính theo nước tiểu 8 giờ
(mL/phút/1,73m2), trung bình (±SD)

72 (54,2 – 120)

65 (51,8 – 80)

5,2 (±4,6)

3,8 (±2,3)

106,3 (±77,1)

115,1 (±61,7)

500 mg mỗi 6 giờ

72

-

500 mg mỗi 8 giờ

8

-

1000 mg mỗi 8 giờ

2

-

1000 mg mỗi 6 giờ

2

-

500 mg mỗi 3 giờ

1

-

1000 mg mỗi 8 giờ

-

38

2000 mg mỗi 8 giờ

-

10

1000 mg mỗi 4 giờ

-

2

500 mg mỗi 6 giờ

-

2

500 mg mỗi 4 giờ

-

2

Số lượng mẫu máu
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Đặc điểm

Kết quả
Imipenem
Meropenem
(N = 43)
(N = 27)

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (CLCG/77)

-14,4

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (CLCG/77)

-21,4

Hàm mũ: Vd = θ1 × (CLCG/77) θ2

-22,6

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (CL8h/106)

-13,4

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (CL8h/106)

-19,1

Hàm mũ: Vd = θ1 × (CL8h/106) θ2

-21,6

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (age/59)

-9,8

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (age/59)

-19,7

MH_I_16

Hàm mũ: Vd = θ1 × (age/59) θ2

-25,9

MH_I_17

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (wt/59)

-6,7

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (wt/59)

-19,4

MH_I_19

Hàm mũ: Vd = θ1 × (wt/59) θ2

-23,5

MH_I_20

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (alb/29)

-7,5

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (alb/29)

-13,6

MH_I_22

Hàm mũ: Vd = θ1 × (alb/29) θ2

-26,9

MH_I_23

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (bilan/491)

-25,5

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (bilan/491)

-25,9

MH_I_8
MLCT tính theo công
thức Cockcroft – Gault

MH_I_9
MH_I_10
MH_I_11

Mức lọc cầu tính theo
creatinin huyết thanh và
nước tiểu 8 giờ

MH_I_12
MH_I_13
MH_I_14
MH_I_15

MH_I_18

MH_I_21

MH_I_24
MH_I_25

Vd

Tuổi

Cân nặng

Albumin huyết tương

Bilan

Hàm mũ: Vd = θ1 × (bilan/491) θ2

Mô hình không khớp
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PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ THĂM DÒ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SÀNG LỌC PHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ
VỚI THÔNG SỐ MÔ HÌNH CỦA IMIPENEM
Mô hình
Thông số quần thể
Yếu tố ảnh hưởng
Phương trình biểu diễn
∆ -2LL
Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (CLmdrd/105)
-14,5
MH_I_5
MLCT tính theo công
MH_I_6
Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (CLmdrd/105)
-17,9
thức MDRD 4
θ2
MH_I_7
-24,7
Hàm mũ: Vd = θ1 × (CLmdrd/105)

Thông số quần thể

Yếu tố ảnh hưởng

MH_I_26
MLCT tính theo công
thức MDRD 4

MH_I_27
MH_I_28
MH_I_29

MLCT tính theo công
thức Cockcroft – Gault

MH_I_30
MH_I_30
MH_I_32

Mức lọc cầu tính theo
creatinin huyết thanh và
nước tiểu 8 giờ

MH_I_33
MH_I_34
MH_I_35
MH_I_36

CL

Tuổi

Phương trình biểu diễn

∆ -2LL

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (CLmdrd/105)

-29

Hàm e: CL = θ1 × e

θ2 × (CLmdrd/105)

-38.7

Hàm mũ: CL = θ1 × (CLmdrd/105) θ2

-38.8

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (CLCG/77)

-32.7

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (CLCG/77)

-33.6

Hàm mũ: CL = θ1 × (CLCG/77) θ2

-39.3

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (CL8h/106)

-36.6

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (CL8h/106)

-37.9

Hàm mũ: CL = θ1 × (CL8h/106) θ2

-43.6

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (age/59)

-27

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (age/59)

-25

MH_I_37

Hàm mũ: CL = θ1 × (age/59) θ2

-37.7

MH_I_38

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (wt/59)

-21.9

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (wt/59)

-29.2

MH_I_40

Hàm mũ: CL = θ1 × (wt/59) θ2

-31.1

MH_I_41

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (alb/29)

-19.3

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (alb/29)

-0.5

MH_I_43

Hàm mũ: CL = θ1 × (alb/29) θ2

-36

MH_I_44

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (bilan/491)

-38.6

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (bilan/491)

-0.5

MH_I_39

MH_I_42

MH_I_45
MH_I_46

Cân nặng

Albumin huyết tương

Bilan

Hàm mũ: CL = θ1 × (bilan/491) θ2

Mô hình không khớp
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Mô hình

Mô hình

Thông số quần thể

Yếu tố ảnh hưởng

MH_M_5
MLCT tính theo công
thức MDRD 4

MH_M_6
MH_M_7
MH_M_8

MLCT tính theo công
thức Cockcroft – Gault

MH_M_9
MH_M_10
MH_M_11

Mức lọc cầu tính theo
creatinin huyết thanh và
nước tiểu 8 giờ

MH_M_12
MH_M_13

Phương trình biểu diễn

∆ - 2LL

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (CLmdrd/132)

-19.6

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (CLmdrd/132)

-21.3

Hàm mũ: Vd = θ1 × (CLmdrd/132) θ2

-17

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (CLCG/93)

-15.2

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (CLCG/93)

-14.6

Hàm mũ: Vd = θ1 × (CLCG/93) θ2

-13.6

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (CL8h/115)

-13.2

Hàm e: Vd = θ1 × e

θ2 × (CL8h/115)

Hàm mũ: Vd = θ1 × (CL8h/115)

-15.2
θ2

-15.4

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (age/59)

-12.2

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (age/59)

-6.4

MH_M_16

Hàm mũ: Vd = θ1 × (age/59) θ2

-17.6

MH_M_17

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (wt/53)

-7.2

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (wt/53)

-11

MH_M_14
MH_M_15

MH_M_18

Vd

Tuổi

Cân nặng

MH_M_19

Hàm mũ: Vd = θ1 × (wt/53) θ2

-18.4

MH_M_20

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (alb/30)

-2.3

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (alb/30)

-3.9

MH_M_22

Hàm mũ: Vd = θ1 × (alb/30) θ2

-12.6

MH_M_23

Tuyến tính: Vd = θ1 + θ2 × (bilan/591)

-16.3

MH_M_21

MH_M_24
MH_M_25

Albumin huyết tương

Bilan

Hàm e: Vd = θ1 × e θ2 × (bilan/591)
Hàm mũ: Vd = θ1 × (bilan/591) θ2

-2
Mô hình không khớp
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PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ THĂM DÒ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SÀNG LỌC PHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ
VỚI THÔNG SỐ MÔ HÌNH CỦA MEROPENEM

Thông số quần thể

Yếu tố ảnh hưởng

MH_M_26
MLCT tính theo công
thức MDRD 4

MH_M_27
MH_M_28
MH_M_29

MLCT tính theo công
thức Cockcroft – Gault

MH_M_30
MH_M_30
MH_M_32

Mức lọc cầu tính theo
creatinin huyết thanh và
nước tiểu 8 giờ

MH_M_33

Phương trình biểu diễn

∆ - 2LL

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (CLmdrd/132)

-26

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (CLmdrd/132)

-23.5

Hàm mũ: CL = θ1 × (CLmdrd/132) θ2

-26.2

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (CLCG/93)

-20.7

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (CLCG/93)

-20.5

Hàm mũ: CL = θ1 × (CLCG/93) θ2

-28.2

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (CL8h/115)

-26.6

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (CL8h/115)

-17

Hàm mũ: CL = θ1 × (CL8h/115) θ2

-28.9

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (age/59)

-14.4

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (age/59)

-14.9

MH_M_37

Hàm mũ: CL = θ1 × (age/59) θ2

-22.3

MH_M_38

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (wt/53)

-22.2

MH_M_34
MH_M_35
MH_M_36

MH_M_39

CL

Tuổi

Cân nặng

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (wt/53)

-21
θ2

MH_M_40

Hàm mũ: CL = θ1 × (wt/53)

MH_M_41

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (alb/30)

MH_M_42

Albumin huyết tương

Hàm e: CL = θ1 × e

θ2 × (alb/30)

-23
-13.8
-18.1

θ2

MH_M_43

Hàm mũ: CL = θ1 × (alb/30)

MH_M_44

Tuyến tính: CL = θ1 + θ2 × (bilan/591)

-20.3

Hàm e: CL = θ1 × e θ2 × (bilan/591)

-14.2

MH_M_45
MH_M_46

Bilan

Hàm mũ: CL = θ1 × (bilan/591) θ2

-22.5

Mô hình không khớp
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Mô hình
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PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM TRA TÍNH CỘNG TUYẾN CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔ HÌNH
IMIPENEM
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PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM TRA TÍNH CỘNG TUYẾN CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔ HÌNH
MEROPENEM
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PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ KHỚP MÔ HÌNH BƯỚC FORWARD VÀ BACKWARD

Mô hình
phân tích

Mô hình
so sánh

∆ -2LL

Chọn/Loại

CLMDRD

-24.7

Chọn

MH_I_48

Tuổi

-25.9

Chọn

MH_I_49

Cân nặng

-23.5

Chọn

MH_I_50

Albumin

-26.9

Chọn

Bilan

-25.9

Chọn

Giới

-23.1

Chọn

-6

Loại

Vd

MH_I_52
MH_I_53

Lợi tiểu

MH_I_54

Sepsis

-17.3

Chọn

MH_I_55

Sốc sepsis

-0.8

Loại

Đặt dẫn lưu

-23.1

Chọn

CL8h

-43.6

Chọn

MH_I_58

Tuổi

-37.7

Chọn

MH_I_59

Cân nặng

-31.1

Chọn

MH_I_60

Albumin

-36

Chọn

Bilan

-38.6

Chọn

Giới

-30.6

Chọn

MH_I_63

Lợi tiểu

-26.4

Chọn

MH_I_64

Sepis

-26.8

Chọn

MH_I_65

Sốc sepsis

-10.2

Chọn

MH_I_66

Đặt dẫn lưu

-21.2

Chọn

MH_I_67

CLMDRD

-15.3

Chọn

MH_I_68

Tuổi

-19.2

Chọn

MH_I_69

Cân nặng

-20.7

Chọn

MH_I_70

Albumin

-13.9

Chọn

Bilan

-12.6

Chọn

Giới
Nhiễm khuẩn
huyết
Đặt dẫn lưu

-11.4

Chọn

4.2

Loại

-19

Chọn

Cân nặng

-31.1

Chọn

MH_I_56
MH_I_57

MH_I_1

MH_I_61

CL

MH_I_62

Forward
Vòng 2

Yếu tố ảnh
hưởng

MH_I_47

MH_I_51

Forward
Vòng 1

Thông
số quần
thể

MH_I_71

MH_I_57

Vd

MH_I_72
MH_I_73
MH_I_74
MH_I_75

CL
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CỦA IMIPENEM

Albumin

-36

Chọn

MH_I_77

Giới

-30.6

Chọn

MH_I_78

Sepis

-26.8

Chọn

MH_I_79

Sốc sepsis

-10.2

Chọn

MH_I_80

Đặt dẫn lưu

-21.2

Chọn

MH_I_81
MH_I_82

CLMDRD

-0.1

Loại

Tuổi

0.3

Loại

Albumin

-5

Loại

Bilan

20.3

Loại

MH_I_85

Giới

4.5

Loại

MH_I_86
MH_I_87

Đặt dẫn lưu

4.5

Loại

Cân nặng

-5.8

Loại

MH_I_88

Albumin

-7.8

Chọn

MH_I_89

Giới
Nhiễm khuẩn
huyết
Sốc nhiễm
khuẩn
Đặt dẫn lưu

-4.9

Loại

5

Loại

-7.9

Chọn

-5

Loại

Albumin

-0.4

Loại

MH_I_83
Vd

MH_I_84

Forward
Vòng 3

MH_I_69

CL

MH_I_90
MH_I_91
MH_I_92
Forward
Vòng 4

MH_I_93

MH_I_91

Mô hình
phân tích

Mô hình
so sánh

MH_I_94
Backward
Vòng 1

MH_I_95

MH_I_91

MH_I_96
Backward
Vòng 2

MH_I_97
MH_I_98

MH_I_96

CL

Thông
số quần
thể
Vd

Yếu tố ảnh
hưởng

∆ -2LL

Chọn/Loại

Cân nặng

18.8

Chọn

39.4

Chọn

CL

CL8h
Sốc nhiễm
khuẩn

Vd

Cân nặng

40.4

Chọn

CL

CL8h

20.3

Chọn

8.3

Loại
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MH_I_76

PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ KHỚP MÔ HÌNH BƯỚC FORWARD VÀ BACKWARD

Mô hình
phân tích

Mô hình
so sánh

Thông
số quần
thể

Chọn/Loại

CLMDRD

-21.3

Chọn

MH_M_48

Tuổi

-17.6

Chọn

MH_M_49

Cân nặng

-18.4

Chọn

MH_M_50

Albumin

-12.6

Chọn

MH_M_51

Bilan

-16.3

Chọn

Giới

-14.8

Chọn

Lợi tiểu
Nhiễm khuẩn
huyết
Sốc nhiễm
khuẩn
Đặt dẫn lưu

-14.9

Chọn

-14.1

Chọn

-3.7

Loại

-13.4

Chọn

CL8h

-28.9

Chọn

MH_M_58

Tuổi

-22.3

Chọn

MH_M_59

Cân nặng

-23

Chọn

MH_M_60

Albumin

-22.5

Chọn

MH_M_61

Bilan

-20.3

Chọn

Giới

-19.1

Chọn

-20.8

Chọn

-23.2

Chọn

-4.8

Loại

MH_M_66

Lợi tiểu
Nhiễm khuẩn
huyết
Sốc nhiễm
khuẩn
Đặt dẫn lưu

-17.2

Chọn

MH_M_67

CLMDRD

-5.9

Loại

MH_M_68

Tuổi

5.1

Loại

MH_M_69

Cân nặng

-9.2

Chọn

Albumin

-8.4

Chọn

MH_M_71

Bilan

-2.7

Loại

MH_M_72

Giới

-2.8

Loại

MH_M_73

Lợi tiểu

-0.5

Loại

Vd

MH_M_53
MH_M_54
MH_M_55
MH_M_56
MH_M_57

MH_M_1

MH_M_62

CL

MH_M_63
MH_M_64
MH_M_65

Forward
Vòng 2

∆ -2LL

MH_M_47

MH_M_52

Forward
Vòng 1

Yếu tố ảnh
hưởng

MH_M_70 MH_M_57

Vd
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CỦA MEROPENEM

MH_M_76

Tuổi

9.4

Loại

MH_M_77

Cân nặng

6.3

Loại

MH_M_78

Albumin

6.3

Loại

Giới

-3.8

Loại

-0.1

Loại

1.3

Loại

MH_M_82

Lợi tiểu
Nhiễm khuẩn
huyết
Dẫn lưu

-1.2

Loại

MH_M_83

Cân nặng

-1.1

Loại

Albumin
Nhiễm khuẩn
huyết

3.3

Loại

2.7

Loại

∆ -2LL

Chọn/Loại

12

Chọn

31.4

Chọn

MH_M_79

CL

MH_M_80
MH_M_81

Forward
Vòng 3

MH_M_84

MH_M_75

Vd

MH_M_85

Mô hình
phân tích
Backward
Vòng 1

MH_M_86
MH_M_87

Mô hình
so sánh
MH_I_75

Thông
số quần
thể
Vd
CL

Yếu tố ảnh
hưởng
Dẫn lưu
CL8h

-7.7

Chọn

-10.3

Chọn
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MH_M_75

Nhiễm khuẩn
huyết
Đặt dẫn lưu

MH_M_74
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PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ KHỚP GIỮA QUẦN THỂ VÀ CÁ THỂ CỦA IMIPENEM
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PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ KHỚP GIỮA QUẦN THỂ VÀ CÁ THỂ CỦA MEROPENEM
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PHỤ LỤC 12: PHÂN BỐ THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC

PHỤ LỤC 13: PHÂN BỐ THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC
CỦA MEROPENEMM
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PHỤ LỤC 14: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ
TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
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