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AFS

Quản lý thuốc kháng nấm (Antifungal stewardship)

AmB

Amphotericin B

COPD

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Chronic obstructive pulmonary
disease)

CT

Chụp cắt lớp vi tính (Computed Tomography)

DDD

Liều xác định trong ngày (Defined daily dose)

EMA

Cơ quan quản lý thuốc châu Âu (European Medicines Agency)

EORTC

Tổ chức Nghiên cứu và Điều trị ung thư Châu Âu (European
Organisation for Research and Treatment of Cancer)

ESCMID

Hiệp hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh nhiễm trùng Châu Âu
(European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases)

GM

Kháng nguyên Galactomannan

HIV

Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (Human
immunodeficiency virus)

HMG – CoA

5-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase

reductase
IDSA

Hiệp hội các bệnh nhiễm trùng Hoa Kỳ (Infection Diseases
Society of American)

IFI

Nhiễm nấm xâm lấn (Invasive fungal infections)

IPFI

Nhiễm nấm phổi xâm lấn (Invasive pulmonary fungal infections)

IV

Đường tĩnh mạch (Intravenous)

MIC

Nồng độ ức chế tối thiểu (Minimal Inhibitory Concentration)

MSG

Nhóm Nghiên cứu về nhiễm nấm, Viện các Bệnh dị ứng và
Nhiễm trùng Quốc gia Hoa Kỳ (Mycoses Study Group, National
Institute of Allergy and Infectious Diseases)

PDD

Liều kê đơn trong ngày (Prescribed daily dose)

PO

Đường uống (By mouth)

WHO

Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organisation)
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ĐẶT VẤN ĐỀ

nguyên nhân quan trọng gây bệnh cho con người [65]. Bệnh thường phổ biến trên bệnh
nhân có yếu tố nguy cơ cao như bệnh lý huyết học ác tính, dị ghép tế bào gốc, leukemia
cấp hoặc giảm bạch cầu trung tính kéo dài do hóa trị liệu [5], [25]. Nhiễm nấm xâm lấn
có thể gặp ở rất nhiều cơ quan khác nhau như nhiễm nấm máu, phổi, ổ bụng, thần kinh,
khớp; tuy nhiên, tại các đơn vị hô hấp, bệnh nấm chủ yếu là nấm phổi. Nhiễm nấm phổi
xâm lấn là một biến chứng phổ biến ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch [23]. Theo một
nghiên cứu tại Đài Loan năm 2018, tỷ lệ bệnh nhân nhiễm nấm phổi xâm lấn là 5,9/100
bệnh nhân/năm trên bệnh nhân có bệnh lý huyết học ác tính và 13,7/100 bệnh nhân/năm
trên bệnh nhân leukemia cấp dòng tủy [22]. Rất nhiều loại nấm có khả năng gây bệnh
cho phổi, tuy nhiên tác nhân thường gặp nhất là Aspergillus [22], [46], [65]. Tỷ lệ mắc
bệnh cũng như mức độ nghiêm trọng trên lâm sàng của nhiễm nấm phổi xâm lấn đã tăng
đáng kể trong những năm gần đây do sự gia tăng của quần thể bệnh nhân có nguy cơ
nhiễm nấm cao. Quần thể đó bao gồm các bệnh nhân suy giảm miễn dịch bao gồm bệnh
lý ác tính, bệnh lý huyết học và HIV, cũng như những bệnh nhân được điều trị bằng
thuốc ức chế miễn dịch trong các bệnh tự miễn hay để chống thải ghép [51].
Sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh cũng như mức độ nghiêm trọng của nhiễm nấm phổi
xâm lấn đã dẫn đến xu hướng gia tăng sử dụng thuốc kháng nấm theo thời gian. Tuy
nhiên sử dụng thuốc kháng nấm không hợp lý có thể dẫn đến nguy cơ gặp tác dụng
không mong muốn do thuốc, tăng chi phí điều trị và gây ra tình trạng kháng thuốc [69].
Một nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc kháng nấm tại một bệnh viện ở Tây Ban Nha
cho thấy sự không phù hợp về chỉ định thuốc kháng nấm ở 47,3% trường hợp, lựa chọn
thuốc, liều và đường dùng không phù hợp ở 55,3% số trường hợp [68]. Do đó, các
chương trình quản lý thuốc kháng nấm đã được phát triển nhằm mục tiêu thúc đẩy việc
sử dụng thuốc chống nấm tối ưu, thông qua lựa chọn thuốc kháng nấm phù hợp với tình
trạng bệnh nhân, căn nguyên gây bệnh, độc tính, chi phí và nguy cơ xuất hiện kháng
thuốc [55].
Trung tâm Hô hấp, bệnh viện Bạch Mai là đơn vị chuyên khoa hô hấp thuộc bệnh
viện đa khoa tuyến cuối hạng đặc biệt, bệnh nhân có mặt bệnh đa dạng, có nhiều yếu tố
nguy cơ nhiễm nấm, do đó nguy cơ mắc bệnh và tử vong do nhiễm nấm phổi xâm lấn
cao. Đồng thời do sự gia tăng sử dụng các liệu pháp ức chế miễn dịch và kháng sinh phổ
1
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Nhiễm nấm xâm lấn đã xuất hiện trong nhiều thập kỷ qua và là một trong những

rộng cũng làm gia tăng tỷ lệ nhiễm nấm phổi tại Trung tâm. Cùng với sự gia tăng của

thách thức mới trong việc lựa chọn và sử dụng hợp lý thuốc kháng nấm trong điều trị
nhiễm nấm phổi xâm lấn.
Trên cơ sở đó, chúng tôi thực hiện đề tài: “Phân tích tình hình sử dụng thuốc
kháng nấm tại Trung tâm Hô Hấp, Bệnh viện Bạch Mai” với hai mục tiêu:
1. Phân tích mức độ và xu hướng tiêu thụ thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp
– Bệnh viện Bạch Mai
2. Phân tích việc sử dụng thuốc kháng nấm trong điều trị nhiễm nấm phổi xâm
lấn tại Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai
Chúng tôi hy vọng đề tài sẽ giúp phân tích tình hình và xu hướng tiêu thụ thuốc
kháng nấm, đồng thời, phản ánh thực tế việc sử dụng thuốc kháng nấm tại Trung tâm
Hô hấp. Từ đó, đưa ra những đề xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc kháng
nấm tại Trung tâm Hô hấp cũng như trong Bệnh viện Bạch Mai.
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bệnh nấm, mức độ tiêu thụ thuốc kháng nấm tại Trung tâm cũng tăng theo, đặt ra một

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1.1. Dịch tễ học nhiễm nấm phổi xâm lấn
Nhiễm nấm xâm lấn (Invasive Fungal Infections – IFI) được xác định khi có sự
hiện diện của nấm, có thể là nấm men, nấm sợi hay nấm lưỡng hình, tại các mô sâu của
cơ thể, được khẳng định bằng các xét nghiệm sinh thiết hoặc chọc hút kim nhỏ [81].
Nấm phổi là bệnh lý do nấm gây nên ở đường hô hấp của người và động vật.
Nhiễm nấm phổi xâm lấn là bệnh có tỷ lệ mắc cao trong các bệnh nấm xâm lấn
và đang ngày một gia tăng trên thế giới. Đặc biệt bệnh phổ biến ở những bệnh nhân có
tình trạng suy giảm miễn dịch với tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong cao [23], [50]. Trong
một nghiên cứu tại Nhật Bản năm 2012, trong 38 (1,3%) bệnh nhân được chẩn đoán
nhiễm nấm xâm lấn có 55,26% bệnh nhân nhiễm nấm phổi xâm lấn [47]. Theo một
nghiên cứu khác năm 2018 trên 2083 bệnh nhân có bệnh lý huyết học ác tính tại Đài
Loan, có 11,33% bệnh nhân nhiễm nấm phổi xâm lấn, trong đó tỷ lệ tử vong là 5,9%. Tỷ
lệ nhiễm nấm phổi xâm lấn là 5,9 mỗi 100 bệnh nhân mỗi năm trên đối tượng bệnh nhân
này [22].
Tại Việt Nam, dữ liệu về dịch tễ nhiễm nấm xâm lấn nói chung và nấm phổi xâm
lấn nói riêng còn hạn chế. Khảo sát trên đối tượng bệnh nhân HIV/AIDS tại Bệnh viện
Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 cho thấy tỷ lệ nhiễm nấm phổi xâm
lấn là 28% [8]. Tại Bệnh viện Bạch Mai, theo một nghiên cứu được thực hiện năm 2017,
tỷ lệ nấm trên tổng số căn nguyên gây bệnh phân lập được trong 4 năm từ 2013 – 2016
của toàn viện là 8,9%, tỷ lệ này tăng rõ rệt từ 7% vào năm 2013 lên đến 10,6% vào năm
2016 [4]. Nghiên cứu này cũng chỉ ra tỷ lệ nấm trên tổng số căn nguyên gây bệnh phân
lập được từ dịch tiết hô hấp trong 4 năm là 4,1% [4]. Tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện
Bạch Mai, theo một nghiên cứu được thực hiện năm 2018 trên đối tượng bệnh nhân có
chẩn đoán nhiễm nấm phổi xâm lấn, tỷ lệ tử vong sau 6 tháng là 25% và sau 12 tháng
lên đến 31,25% [6].
1.1.2. Căn nguyên gây bệnh nhiễm nấm phổi xâm lấn
Có rất nhiều loại nấm có khả năng gây bệnh nhiễm nấm xâm lấn ở phổi, trong đó
các tác nhân chính bao gồm Aspergillus, Cryptococcus, Pneumocystis và 1 số loài nấm
đặc hữu [50]. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy tác nhân thường gặp nhất là
Aspergillus spp.. Tổng kết về dịch tễ học nhiễm nấm tại Bắc Mỹ cho thấy, Aspergillus
3
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1.1. Tổng quan về nhiễm nấm phổi xâm lấn

là tác nhân chính gây nhiễm nấm phổi xâm lấn ở khu vực này [65]. Tại Đài Loan, theo

huyết học ác tính được chẩn đoán nhiễm nấm phổi xâm lấn, căn nguyên nấm Aspergillus
chiếm tới 77,6%, còn lại là tỷ lệ nhỏ Cryptococcus và Mucorales (tương ứng là 7,8% và
3,4%) [22].
Theo nghiên cứu của Nguyễn Nhị Hà tại Bệnh viện Bạch Mai (2017), Aspergillus
cũng là căn nguyên chính trong số các loài nấm gây nhiễm trùng xâm lấn phân lập được
trên bệnh phẩm đường hô hấp, với tỷ lệ 98,2% [4].
Nhiễm nấm phổi xâm lấn do Aspergillus
Aspergillus là một trong những loài nấm gây bệnh phổ biến nhất, với khả năng
xâm nhập cơ thể thông qua đường hô hấp và gây ra tình trạng nhiễm trùng ở phổi [50].
Nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn là bệnh lý nghiêm trọng, không chỉ ở những bệnh
nhân suy giảm miễn dịch mà còn ở những bệnh nhân bệnh nặng và những người mắc
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Trong hai thập kỷ qua, bệnh đang có xu hướng
tăng lên do tình trạng sử dụng rộng rãi các liệu pháp ức chế miễn dịch và hóa trị liệu
trong điều trị ung thư [46]. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Aspergillus đã trở thành
tác nhân gây nhiễm nấm xâm lấn nổi trội nhất trong khi tỷ lệ nhiễm nấm Candida có xu
hướng giảm [47]. Theo dữ liệu công bố tại 40 quốc gia, tỷ lệ nhiễm Aspergillus xâm lấn
hàng năm ước tính khoảng 81927 ca trong số 2000 triệu người, đứng hàng thứ 2 trong
số các trường hợp nhiễm nấm xâm lấn nói chung [91]. Tỷ lệ tử vong do Aspergillus
tương đối cao. Theo Meersseman và cộng sự (2004, n = 1.850), tỷ lệ nhiễm nấm xâm
lấn do Aspergillus là 6,9%, trong đó 80% bệnh nhân tử vong [54]. Một nghiên cứu khác
của Taccone và cộng sự (2016, n = 563) cho thấy, 47% nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn,
trong đó 94% nhiễm nấm phổi, tỷ lệ tử vong là 38% [77]. Có nhiều loài Aspergillus gây
bệnh khác nhau, trong đó phần lớn các tác nhân thường gặp là A. fumigatus, A. flavus,
A. niger và A. terreus và A. nidulans [75]. Mặc dù A. fumigatus là phổ biến nhất, tuy
nhiên ngày càng có nhiều báo cáo về nhiễm nấm phổi ở bệnh nhân ung thư do các tác
nhân khác gây nên [46].
Tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, Aspergillus cũng là căn nguyên gây
nhiễm nấm xâm lấn thường gặp nhất, chiếm 72%, xác định được thông qua xét nghiệm
mô bệnh học, tế bào học hay phân lập được thông qua bệnh phẩm đờm, dịch phế quản
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nghiên cứu của Chen và cộng sự năm 2018, khảo sát trên 2083 bệnh nhân có bệnh lý

và dịch màng phổi. Về định danh loài, tại Trung tâm chỉ phân lập được 2 loài là A.

Nhiễm nấm phổi xâm lấn do một số loài nấm khác
Các loài nấm gây bệnh nấm phổi xâm lấn khác như Cryptococcus, Mucorales hay
các loài khác chủ yếu xảy ra trên những bệnh nhân có suy giảm miễn dịch [51], [65].
Nhìn chung, đây là các tác nhân ít gặp hơn trong nhiễm nấm phổi xâm lấn, nhưng bệnh
nấm do các tác nhân này có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây với tỷ lệ tử
vong tương đối cao [50], [65]. Đồng thời, bệnh nấm xâm lấn do các tác nhân này có thể
dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, tiêu biểu là Cryptococcus với nguy cơ biến
chứng viêm màng não [50]. Bệnh nấm xâm lấn do các loài nấm đặc hữu như Hitoplasma,
Blastomyces hay Coccidioides có tỷ lệ tử vong cao ngay cả trên bệnh nhân không có suy
giảm miễn dịch nhưng thường chỉ xuất hiện ở một số khu vực địa lý nhất định, ví dụ như
Paracoccidioides được tìm thấy chủ yếu ở Châu Mỹ Latinh [50], [65].
1.1.3. Yếu tố nguy cơ nhiễm nấm phổi xâm lấn
Nhiễm nấm phổi xâm lấn đặc biệt phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao trên đối tượng
bệnh nhân có nguy cơ cao. Vì vậy, việc nhận diện đối tượng bệnh nhân có nguy cơ cao
đóng vai trò quan trọng, giúp tăng hiệu quả điều trị và giảm tỷ lệ tử vong [71]. Đối tượng
có nguy cơ cao đối với Aspergillus phổi xâm lấn là những bệnh nhân suy giảm miễn
dịch, như nhiễm HIV/AIDS, ghép tạng rắn, sử dụng liệu pháp ức chế miễn dịch hoặc
corticosteroid, bệnh u hạt mạn tính hoặc các tình trạng suy giảm miễn dịch khác
[70]. Trong đó, giảm bạch cầu trung tính kéo dài là yếu tố nguy cơ độc lập quan trọng
nhất, chủ yếu liên quan đến leukemia cấp, hội chứng rối loạn sinh tủy giảm đáp ứng với
hóa trị và bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu. Nguy cơ nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm
lấn tăng dần theo thời gian kéo dài giảm bạch cầu trung tính, và lên đến 70% sau 34 ngày
giảm bạch cầu trung tính [70]. Các yếu tố nguy cơ khác được báo cáo bao gồm: tuổi cao,
bệnh lý huyết học ác tính, cấy ghép tế bào gốc dị ghép, có bệnh ghép chống chủ GVHD,
sử dụng kháng sinh phổ rộng dài ngày, điều trị infliximab hoặc chất ức chế TNF khác,
bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh xơ gan, suy thận cấp, bỏng nặng, suy
dinh dưỡng và sau phẫu thuật,...[11], [46], [65]. Phần lớn các bệnh nấm xâm lấn phổi
với các tác nhân khác cũng chủ yếu xảy ra trên đối tượng bệnh nhân có suy giảm miễn
dịch. Do đó chiến lược chính để kiểm soát các bệnh nhiễm trùng này là giảm thiểu tối đa
các thuốc ức chế miễn dịch, sử dụng chất kích thích miễn dịch và nhanh chóng kiểm soát
5
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fumigatus và A. flavus, trong đó căn nguyên chính là A. fumigatus [6].

các bệnh lý nền, như nhiễm HIV, đái tháo đường, giảm bạch cầu do hóa trị [50], [51],

1.1.4. Chẩn đoán nhiễm nấm phổi xâm lấn
Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm phổi xâm lấn đã được xây dựng và sửa đổi theo
đồng thuận của Tổ chức Nghiên cứu và Điều trị ung thư Châu Âu (European
Organisation for Research and Treatment of Cancer - EORTC) và Nhóm Nghiên cứu về
nhiễm nấm, Viện các Bệnh dị ứng và Nhiễm trùng Quốc gia Hoa Kỳ (Mycoses Study
Group, National Institute of Allergy and Infectious Diseases - MSG) năm 2008. Theo
đó, bệnh nhân được chẩn đoán nấm phổi xâm lấn thuộc 1 trong 3 nhóm: chắc chắn
(proven), nhiều khả năng (probable), có thể (possible) dựa vào việc xác định các yếu tố
về cơ địa bệnh nhân, tình trạng lâm sàng và bằng chứng về nấm [26].
Chẩn đoán nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn
Aspergillus là tác nhân gây nhiễm nấm phổi xâm lấn thường gặp nhất tại các đơn
vị hô hấp. Có 3 bộ tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm phổi xâm lấn do Aspergillus thường
được đề xuất sử dụng trong thực hành lâm sàng. Bộ tiêu chuẩn EORTC/MSG được xây
dựng bởi đồng thuận của Tổ chức Nghiên cứu và Điều trị ung thư Châu Âu (European
Organisation for Research and Treatment of Cancer - EORTC) và Nhóm Nghiên cứu về
nhiễm nấm, Viện các Bệnh dị ứng và Nhiễm trùng Quốc gia Hoa Kỳ (Mycoses Study
Group, National Institute of Allergy and Infectious Diseases - MSG), sửa đổi năm 2008
[26], được sử dụng chủ yếu trên đối tượng bệnh nhân có bệnh lý huyết học ác tính. Bulpa
đã đề xuất một bộ tiêu chuẩn khác trong năm 2007 đặc biệt để sử dụng cho bệnh nhân
có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) tại các đơn vị hô hấp [19], [20], bộ tiêu chuẩn
này đã được sửa đổi vào năm 2017 [39]. Theo cả hai bộ tiêu chí, bệnh nhân được chẩn
đoán nhiễm Aspergillus phổi xâm lấn được phân loại theo 3 nhóm: chắc chắn (proven),
nhiều khả năng (probable) và có thể (possible). Một bộ tiêu chí thứ ba được đưa ra bởi
Vandewoude và cộng sự năm 2012, sử dụng trên bệnh nhân nặng điều trị tại Khoa Hồi
sức tích cực, với tiêu chí đầu vào là bệnh nhân có kết quả dương tính với Aspergillus
thông qua nuôi cấy bệnh phẩm đường hô hấp dưới [17], [83]. Bộ tiêu chuẩn này phân
loại bệnh nhân là nhiễm Aspergillus phổi xâm lấn chắc chắn (proven) hoặc giả định
(putative), trong đó mức độ giả định (putative) có thể được coi là nhiều khả năng
(probable) trong hai bộ tiêu chí được đề cập ở trên. Chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus
phổi xâm lấn thông qua việc xác định các yếu tố vật chủ (cơ địa bệnh nhân), bằng chứng
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[65].

về nấm, triệu chứng lâm sàng và các chẩn đoán hình ảnh cho thấy tình trạng nhiễm trùng

được trình bày trong mục 2.2.2.5.
1.2. Điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn
1.2.1. Chiến lược điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn
Chiến lược điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn có thể được chia thành thành điều trị
dự phòng, điều trị định hướng, điều trị kinh nghiệm và điều trị đích, theo chiến lược điều
trị chung cho các bệnh nấm xâm lấn [29].
1.2.1.1. Điều trị dự phòng
Điều trị kháng nấm dự phòng được cân nhắc khi bệnh nhân có nguy cơ nhiễm
nấm cao do tình trạng bệnh lý nền nghiêm trọng như ghép tủy xương, ghép tạng rắn hay
thủng ống tiêu hóa [29]. Phương pháp này được chứng minh đem lại hiệu quả tốt trên
bệnh nhân mắc các bệnh ung thư [88]. Đối với nhiễm Aspergillus phổi xâm lấn, điều trị
dự phòng được khuyến cáo đặc biệt trên những bệnh nhân có bệnh ghép chống chủ (Graft
Versus Host Disease - GVHD), phẫu thuật cấy ghép phổi hoặc phẫu thuật cấy ghép tạng
rắn khác. Tuy nhiên việc cân nhắc dự phòng thuốc kháng nấm phải dựa trên việc đánh
giá các đặc điểm về dịch tễ học và cơ địa bệnh nhân, theo hướng dẫn của Hiệp hội các
bệnh nhiễm trùng Hoa Kỳ (Infection Diseases Society of American – IDSA) năm 2016
[62].
1.2.1.2. Điều trị kinh nghiệm
Khởi đầu điều trị sớm phù hợp ở bệnh nhân nghi ngờ nhiễm nấm xâm lấn được
chứng minh làm giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân [71]. Trong đó, điều trị kinh nghiệm
là điều trị được bắt đầu trên những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao, có dấu hiệu và triệu
chứng tương thích nhưng chưa có bằng chứng phù hợp về nấm [29]. Đối với bệnh nhân
nghi ngờ nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn, điều trị kinh nghiệm được cân nhắc khi
bệnh nhân có giảm bạch cầu trung tính kéo dài, sốt kéo dài hoặc sốt trở lại mặc dù đang
điều trị kháng sinh phổ rộng [62].
1.2.1.3. Điều trị định hướng
Điều trị định hướng được coi là một chiến lược điều trị sớm dựa trên các đề xuất
của Segal và cộng sự, Eggimann và Ostrosky-Zeichner và Playford et al [30], [66], [72].
Hiện nay chưa có định nghĩa nào được đồng thuận về chiến lược điều trị này, tuy nhiên
mục tiêu chung của điều trị định hướng là hạn chế sử dụng thuốc kháng nấm trên bệnh
7
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tại phổi. Chi tiết về các bộ tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn

nhân còn đang ở giai đoạn đầu của nhiễm nấm phổi xâm lấn, từ đó làm giảm độc tính,

sử dụng trong chẩn đoán nhiễm nấm sợi, chủ yếu là nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn [25].
Điều trị định hướng nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn được cân nhắc ở những bệnh
nhân có nguy cơ nhiễm nấm cao và tìm thấy chỉ dấu sinh học của nấm trong huyết thanh
hoặc dịch rửa phế quản phế nang (như galactomannan (GM) hoặc 1,3–β–D-glucan) [62].
Ngoài ra, điều trị định hướng còn được cân nhắc trong trường hợp nhiễm nấm xâm lấn
mức độ có thể (possible) hoặc không chắc chắn (uncertain) được định nghĩa bởi
EORTC/MSG 2008 trên bệnh nhân ung thư, cấy gép tế bào gốc hoặc suy giảm miễn dịch
nghiêm trọng [59]. Phương pháp này được chứng minh có thể làm giảm chi phí thuốc
điều trị mà không làm tăng tỷ lệ tử vong so với điều trị kinh nghiệm [62], tuy nhiên việc
bắt đầu điều trị định hướng trên bệnh nhân còn đang gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là sự
không sẵn có của các xét nghiệm chỉ dấu sinh học tại các bệnh viện ở Việt Nam.
1.2.1.2. Điều trị đích
Điều trị đích được bắt đầu khi nhiễm nấm xâm lấn có bằng chứng về vi sinh vật,
cho phép điều trị nhắm mục tiêu [29]. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm phổi Aspergillus
xâm lấn đã được đưa ra theo 3 bộ tiêu chuẩn thường được sử dụng trong thực hành lâm
sàng: tiêu chuẩn EORTC/MSG 2008, tiêu chuẩn AspICU được xây dựng bởi
Vandewoude và cộng sự năm 2012 và tiêu chuẩn Bulpa sửa đổi năm 2017 (xem mục
1.1.4). Chi tiết về các bộ tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn được
trình bày trong mục 2.2.2.5.
1.2.2. Thuốc sử dụng trong điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn
1.2.2.1. Nhóm polyen
Các thuốc kháng nấm thuộc nhóm polyen bao gồm nystatin và amphotericin B,
tuy nhiên chỉ có amphotericin B (AmB) được lựa chọn để điều trị nhiễm nấm xâm lấn
[51], [67]. Dạng quy ước của amphotericin B là amphotericin B deoxycholat, là một lựa
chọn cơ bản trong điều trị các bệnh nhiễm nấm nặng, đặc biệt là các bệnh đe dọa đến
tính mạng, bao gồm bệnh nấm xâm lấn do Aspergillus, Cryptococcus, Candida, và nhiễm
nấm xâm lấn nghiêm trọng do Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides,…[51].
Cơ chế tác dụng chính của AmB là liên kết với ergosterol ở màng tế bào của các
loài nấm nhạy cảm. Sự tương tác này dẫn đến sự thay đổi tính thấm của màng, gây ly
giải các thành phần quan trọng của tế bào và dẫn đến kết quả cuối cùng là chết tế bào
8

Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

chi phí điều trị và nguy cơ xuất hiện các chủng kháng thuốc. Phương pháp này chủ yếu

[14]. Ngoài ra, AmB còn gây độc tế bào nấm bằng cách peroxid hóa lipid và ức chế bơm

dụ như cholesterol) nên việc sử dụng bị hạn chế do nguy cơ gây các tác dụng không
mong muốn trên bệnh nhân, đặc biệt là độc tính trên thận [14]. Về dược động học, do sự
hạn chế về khả năng hòa tan cũng như sinh khả dụng đường uống, AmB luôn được sử
dụng thông qua đường truyền tĩnh mạch [58]. AmB phân phối vào nhiều mô bao gồm
gan, lá lách, phổi, thận, dịch não tủy và gắn kết với protein cao (90%). Nồng độ đỉnh của
thuốc dao động trong khoảng 0,5 – 2 mg/l với liều 30 – 50 mg, thời gian bán thải từ 24
– 48 giờ. Con đường chuyển hóa của AmB vẫn chưa thực sự rõ ràng, chỉ 2,5 – 5% thuốc
được thải trừ qua đường nước tiểu dưới dạng còn hoạt tính và một lượng nhỏ được thải
trừ qua đường mật. Thải trừ hoàn toàn có thể trong vài tuần đến vài tháng sau khi điều
trị và không loại bỏ được hoàn toàn thông qua lọc máu [67]. AmB là một trong những
thuốc kháng nấm có phổ rộng nhất, thể hiện hoạt tính chống lại một loạt các loài nấm
men, nấm sợi như Cryptococcus spp., Candida spp., Aspergillus spp., và một số loài
nấm lưỡng hình bao gồm Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis,
Coccidioides immitis, Coccidioides posadasii và Paracoccidioides spp.. Đã phát hiện
một số chủng đề kháng với AmB bao gồm Candida lusitania, Trichosporon spp.,
Geotrichum spp., Scedosporium spp., Fusarium spp. và Aspergillus terrus [67].
Mặc dù có hoạt tính diệt nấm mạnh, nhưng việc sử dụng AmB thường bị hạn chế
bởi nguy cơ gây độc tính cao trên bệnh nhân. Các tác dụng không mong muốn thường
gặp của AmB bao gồm độc tính trên thận, phản ứng tiêm truyền, bất thường điện giải và
tổn thương gan [58]. Dạng quy ước của AmB là amphotericin B deoxycholat có nguy cơ
độc tính thận cao và đặc biệt nghiêm trọng trên những bệnh nhân có nguy cơ cao như sử
dụng đồng thời các thuốc có độc tính trên thận. Điều này dẫn đến sự ra đời của các dạng
bào chế mới của amphotericin B [86]. Ngoài amphotericin B dạng deoxycholat, hai dạng
lipid của amphotericin B đã được phát triển và đang được sử dụng hiện nay là
amphotericin B dạng liposom và dạng phức hợp lipid. Các thuốc này có sự khác biệt về
chế độ liều và độc tính so với dạng quy ước, nhưng nhìn chung đều có độc tính trên thận
ít hơn rõ rệt so với amphotericin B dạng quy ước [14], [31], [51]. Các dạng lipid của
amphotericin B không có hiệu quả điều trị cao hơn so với amphotericin B dạng quy ước,
đồng thời chi phí điều trị cũng lớn hơn nhiều so với amphotericin B dạng quy ước [51],
[79]. Do vậy, chỉ định rõ ràng nhất đối với các dạng lipid của amphotericin B là trên
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proton của màng tế bào [67]. Tuy nhiên, do AmB cũng liên kết với các sterol khác (ví

những bệnh nhân có nguy cơ cao suy thận hoặc bệnh nhân đang sử dụng các thuốc có

Trong điều trị nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn, AmB được khuyến cáo điều
trị thay thế cho bệnh nhân không dung nạp hoặc đề kháng với voriconazol. Thuốc cũng
được khuyến cáo là lựa chọn ưu tiên trong điều trị kinh nghiệm hay điều trị định hướng
trên những bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn [5], [62],
[67]. Do có phổ kháng nấm rộng, AmB cũng được khuyến cáo trong điều trị nhiễm nấm
phổi xâm lấn do các tác nhân khác như Cryptococcus, Murcorales, Coccidioides,…[5],
[67]. Tuy nhiên, AmB đã bị hạn chế sử dụng trong những năm gần đây do nguy cơ gặp
độc tính nghiêm trọng của thuốc cũng như sự ra đời của nhiều thuốc kháng nấm có tính
hiệu quả và an toàn cao hơn [67].
1.2.2.2. Nhóm azol
Các thuốc kháng nấm dẫn chất imidazol và triazol được sử dụng nhiều nhất hiện
nay trên lâm sàng [14]. Tuy nhiên nhóm imidazol không được sử dụng trong điều trị
nhiễm nấm phổi xâm lấn. Các thuốc thuộc nhóm triazol được dùng trong điều trị nhiễm
nấm phổi xâm lấn bao gồm: fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol và
isavuconazol.
Tương tự như các polyen, các thuốc triazol có hoạt tính kháng nấm thông qua
nhắm mục tiêu vào ergosterol, thành phần sterol chính ở màng tế bào của nhiều loại nấm
gây bệnh [49]. Cụ thể, thông qua việc ức chế enzym 14α-demethylase (lanosterol
demethylase), một enzym phụ thuộc cytochrom P450 của nấm, các thuốc kháng nấm
triazol làm giảm tổng hợp ergosterol màng tế bào, làm giảm tính lưu động của màng,
dẫn đến tích tụ các methylsterol độc hại, làm ngừng phát triển và gây chết tế bào nấm
[49], [51], [67]. Do ái lực với các enzym cytochrom P450 khác nhau giữa các thuốc, nên
hiệu lực và phổ tác dụng của các thuốc trong nhóm cũng khác nhau. Đồng thời sự ức chế
không chọn lọc trên enzym cytochrom của tế bào người giải thích các tác dụng không
mong muốn và tương tác thuốc ghi nhận được trên thực tế lâm sàng của nhóm azol [67].
Đặc tính dược động học của các thuốc trong nhóm triazol tương đối khác biệt
[42], [67]. Mặc dù tất cả các thuốc đều có dạng dùng đường uống, nhưng khả năng hấp
thu của các thuốc rất khác nhau. Fluconazol có sinh khả dụng cao (hơn 90%), đồng thời
hấp thu không bị ảnh hưởng bởi thức ăn, pH dạ dày hay phẫu thuật dạ dày – ruột. Trong
khi, itraconazol có sinh khả dụng chỉ khoảng 55% và bị ảnh hưởng đáng kể bởi thức ăn
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độc tính trên thận [51].

và pH. Ngoài ra, với itraconazol, hấp thu thuốc còn bị ảnh hưởng bởi dạng bào chế.

khi đó, dạng dung dịch được khuyến cáo sử dụng khi đói [67]. Voriconazol và
isavuconazol có sinh khả dụng đường uống đều rất cao, tương ứng là 96% và 98% [42].
Posaconazol có 2 dạng bào chế dùng đường uống, dạng hỗn dịch uống và dạng viên giải
phóng kéo dài, trong đó dạng hỗn dịch uống có sinh khả dụng thấp hơn đáng kể và
thường được sử dụng cùng với thức ăn giàu chất béo để cải thiện khả năng hấp thu [42].
Cụ thể, sinh khả dụng posaconazol khi uống lúc đói dao động từ 8% - 47% và tăng hơn
400% khi sử dụng cùng thức ăn giàu chất béo [67]. Hấp thu của posaconazol và
isavuconazol dạng viên giải phóng kéo dài đều không phụ thuộc vào bữa ăn, nên có thể
uống lúc đói [42]. Trong các thuốc triazol, fluconazol là thuốc duy nhất thải trừ chủ yếu
qua thận, với khoảng 60 - 80% thuốc có mặt trong nước tiểu dưới dạng còn hoạt tính,
các thuốc còn lại trong nhóm đều thải trừ chủ yếu qua gan thông qua hệ enzym cytochrom
P450, trong đó chuyển hóa của voriconazol bị ảnh hưởng đáng kể bởi yếu tố di truyền
[67]. Do đó các thuốc kháng nấm azol thường gây ra những tương tác thuốc liên quan
đến hệ enzym này [51]. Voriconazol có thời gian bán thải tương đối ngắn (khoảng 6 giờ).
Thời gian bán thải của fluconazol, itraconazol đều khoảng 30 giờ. Thời gian bán thải của
posaconazol phụ thuộc nhiều vào dạng bào chế, có giá trị dao động từ 27 – 35 giờ.
Isavuconazol có thời gian bán thải khoảng 110 – 115 giờ, dài nhất trong các thuốc kháng
nấm triazol [15].
Phổ tác dụng của các thuốc kháng nấm trong nhóm triazol rất khác nhau.
Fluconazol có phổ hẹp nhất trong tất cả các thuốc và chỉ giới hạn ở Candida spp.,
Cryptococcus neoformans và nấm lưỡng hình [67]. Tuy nhiên, MIC của fluconazol trên
nấm lưỡng hình tương đối cao, do đó fluconazol thường ít được sử dụng trên các tác
nhân này [58]. Itraconazol có phổ hoạt động tương tự fluconazol nhưng có bổ sung thêm
một số chủng Aspergillus bao gồm A. fumigatus, A. flavus, A. nidulans và A. terreus.
Voriconazol, isavuconazol và posaconazol được coi là các thuốc kháng nấm triazol phổ
rộng [42]. Phổ tác dụng của voriconazol bao gồm các loài như Candida spp. (bao gồm
cả C. krusei), Aspergillus spp., Scedoporium apiospermum, Fusarium spp.,
Cryptococcus spp., và nấm lưỡng hình [67]. Đặc biệt, voriconazol có phổ tác dụng trên
hầu hết các tác nhân Aspergillus spp., bao gồm cả A. terreus kháng amphotericin B [58].
Isavuconazol cũng có phổ tác dụng trên hầu hết các chủng Candida spp. và Aspergillus
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Itraconazol dạng viên nang được tối ưu hóa hấp thu khi có thức ăn và axit dạ dày, trong

spp.. Ngoài ra, isavuconazol thể hiện hoạt tính mạnh trên Cryptococcus spp., cũng như

[58]. Posaconazol là thuốc có phổ rộng nhất trong nhóm triazol. Ngoài phổ tác dụng
tương tự như voriconazol, posaconazol còn có hoạt tính trên nấm Zygomycetes [67].
Nhìn chung, các thuốc triazol được dung nạp tương đối tốt. Các tác dụng không
mong muốn phổ biến nhất của các thuốc nhóm triazol bao gồm phát ban, nhức đầu và
rối loạn tiêu hóa [58]. Tỷ lệ tác dụng không mong muốn của voriconazol và itraconazol
cao hơn so với các thuốc còn lại trong nhóm. Ngoài ra voriconazol còn gây ra rối loạn
thị giác, các phản ứng trên da và rối loạn tâm thần. Đối với itraconazol, do nguy cơ cao
ảnh hưởng đến tim mạch, thuốc bị chống chỉ định ở những bệnh nhân bị suy tim sung
huyết hoặc có tiền sử suy tim sung huyết [67]. Các thuốc kháng nấm azol đều chống chỉ
định trên phụ nữ có thai. Đối với trường hợp này, lựa chọn ưu tiên là amphotericin B và
các dạng lipid của amphotericin B [51].
Do đặc tính về dược lực học và dược động học khác nhau giữa các thuốc nhóm
triazol, vai trò của các thuốc này trong điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn cũng khác nhau.
Fluconazol không có phổ tác dụng trên Aspergillus spp, do đó không được
khuyến cáo trong điều trị nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn. Trong điều trị nhiễm
nấm phổi xâm lấn do Candidas spp. và Cryptococcus spp., fluconazol được khuyến cáo
là liệu pháp thay thế khi bệnh nhân không dung nạp hoặc đề kháng với các thuốc khác
[5], [51], [62], [80].
Itraconazol được khuyến cáo là liệu pháp thay thế trong điều trị nhiễm nấm
Aspergillus phổi xâm lấn [5], [62], [67]. Tuy nhiên, theo các hướng dẫn điều trị hiện nay,
việc sử dụng itraconazol không được khuyến cáo trong điều trị kinh nghiệm hoặc điều
trị định hướng trên đối tượng bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm nấm phổi xâm lấn do tác
nhân này [5], [62]. Itraconazol cũng được khuyến cáo là lựa chọn ưu tiên trong điều trị
nhiễm nấm phổi xâm lấn do các tác nhân hiếm gặp như Histoplasma, Coccidioides hay
Blastomyces [51].
Voriconazol được khuyến cáo là liệu pháp ưu tiên trong điều trị nhiễm nấm phổi
Aspergillus xâm lấn. Ngoài ra, voriconazol cũng thường được sử dụng trong điều trị dự
phòng nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn trên bệnh nhân cấy ghép tế bào gốc dị ghép [51],
[62], [80]. Đối với các trường hợp nhiễm nấm phổi xâm lấn do các tác nhân khác như
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các loại nấm lưỡng hình như B. dermatitidis, Coccidioides immitis và H. capsulatum

Cryptococcus, Blastomyces, Histoplasma,…, voriconazol ít được khuyến cáo sử dụng

Posaconazol chủ yếu được nghiên cứu trong dự phòng nhiễm nấm xâm lấn ở
bệnh nhân có nguy cơ cao và được khuyến cáo là liệu pháp ưu tiên trong dự phòng nhiễm
nấm phổi Aspergillus xâm lấn. Trong điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn, posaconazol
được khuyến cáo là liệu pháp thay thế trong điều trị nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn khi
không dung nạp hoặc đề kháng với các thuốc khác [51], [62], [67].
Isavuconazol được khuyến cáo là liệu pháp thay thế trong điều trị nhiễm nấm
Aspergillus phổi xâm lấn khi bệnh nhân không dung nạp hoặc đề kháng với voriconazol
[5], [62]. Trong điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn với các tác nhân khác, dữ liệu về lựa
chọn isavuconazol còn tương đối hạn chế.
1.2.2.3. Nhóm echinocandin
Nhóm echinocandin là một nhóm thuốc kháng nấm mới, bao gồm: caspofungin,
micafungin và anidulafungin. Thuốc có hoạt tính kháng nấm thông qua việc ức chế tổng
hợp 1,3-β-D-glucan, từ đó phá vỡ thành tế bào nấm [51].
Đặc tính dược động học và dược lực học của các thuốc thuộc nhóm echinocandin
gần như tương tự nhau [58]. Do sự hấp thu kém qua đường uống nên tất cả các thuốc
đều được sử dụng theo đường truyền tĩnh mạch. Các thuốc trong nhóm echinocandin đều
có tỷ lệ liên kết protein huyết tương cao, 97% với caspofungin và > 99% với micafungin
và anidulafungin [67]. Quá trình chuyển hóa của các thuốc trong nhóm tương đối khác
biệt. Caspofungin được chuyển hóa qua gan thông qua quá trình N – acetyl hóa và thủy
phân, trong khi micafungin được chuyển hóa qua gan thành ba chất chuyển hóa khác
nhau (M1, M2 và M5) [15]. Ngược lại, anidulafungin không trải qua quá trình chuyển
hóa ở gan mà thông qua sự phân hủy bởi pH và nhiệt độ [67]. Đặc biệt, cả caspofungin
và anidulafungin đều không tác động đến hệ thống enzym CYP450, trong khi micafungin
vừa là chất nền, vừa là chất ức chế của hệ thống enzym CYP3A [15], [67]. Tỷ lệ thải trừ
qua thận và mật lần lượt là 41% và 35% đối với caspofungin, dưới 15% và 71% đối với
micafungin và dưới 1% và 30% đối với anidulafungin [67].
Các thuốc nhóm echinocandin có phổ tác dụng trên hầu hết các loài Candida spp.
và nhiều loài Aspergillus spp., trong đó bao gồm A. fumigatus, A. flavus và A. terreus.
Tuy nhiên, các thuốc nhóm echinocandin không có hoạt tính trên Cryptococcus
neoformans, Trichosporon spp., Fusarium spp. hoặc Zygomycetes. Ngoài ra, các thuốc
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Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

[51].

này không được khuyến cáo sử dụng trong nhiễm trùng do các loại nấm lưỡng hình như

Các thuốc nhóm echinocandin thường được dung nạp tốt và bệnh nhân gặp rất ít
tác dụng không mong muốn. Các phản ứng bất lợi thường gặp nhất bao gồm rối loạn tiêu
hóa, đau đầu, tăng men gan (aminotransferase) hoặc phản ứng truyền dịch ở mức độ nhẹ
[58]. Về tương tác thuốc, caspofungin nên được sử dụng thận trọng trong trường hợp
bệnh nhân dùng đồng thời cyclosporin, vì cyclosporin làm tăng diện tích dưới đường
cong (AUC) của caspofungin lên đến 35%. Micafungin cũng có tương tác thuốc khi sử
dụng đồng thời với sirolimus, itraconazol hoặc nifedipin; do đó có thể cần điều chỉnh
liều của các thuốc này khi sử dụng đồng thời với micafungin [67].
Trong điều trị nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn, caspofungin và micafungin
được khuyến cáo là liệu pháp thay thế khi bệnh nhân không dung nạp hoặc đề kháng với
các thuốc kháng nấm khác [5], [51], [62]. Đồng thời, các thuốc này cũng được khuyến
cáo trong điều trị kinh nghiệm, điều trị định hướng và dự phòng đối với những bệnh
nhân có nguy cơ cao nhiễm nấm phổi xâm lấn do Aspergillus [62]. Ngoài ra, các thuốc
nhóm echinocandin được khuyến cáo là liệu pháp ưu tiên trong điều trị nhiễm nấm
Candida phổi xâm lấn trên những bệnh nhân có nguy cơ cao [5]. Đối với các trường hợp
nhiễm nấm phổi xâm lấn do các tác nhân khác, các thuốc thuộc nhóm echinocandin
không được khuyến cáo sử dụng [51].
1.2.3. Tình hình đề kháng với các thuốc kháng nấm
Việc sử dụng rộng rãi các thuốc kháng nấm toàn thân làm gia tăng đề kháng kháng
nấm trong khi số lượng loại thuốc hiện có rất hạn chế. Đề kháng của các thuốc kháng
nấm khác nhau có cơ chế rất khác nhau, dẫn đến tỷ lệ đề kháng cũng khác nhau. Do đó,
việc xác định cơ chế và tình hình đề kháng các thuốc kháng nấm đóng vai trò quan trọng
trong việc lựa chọn thuốc, nâng cao hiệu quả trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn nói chung
và nấm phổi xâm lấn nói riêng.
Đề kháng với polyen
Cơ chế kháng với amphotericin B chủ yếu liên quan đến việc giảm hàm lượng
ergosterol màng tế bào. Ngoài ra, điều trị bằng thuốc kháng nấm azol làm giảm nồng độ
sterol của tế bào có thể dẫn đến đề kháng amphotericin B. Đề kháng của các chủng
Candida và Cryptococcus với amphotericin B rất hiếm gặp, trong khi đó, có khoảng
11,5% các chủng A. fumigatus đề kháng với thuốc này được xác định theo điểm gãy nhạy
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Blastomyces dermatiditis, Histoplasma capsulatum và Coccidioides immitis [67].

cảm của EUCAST (≤ 1 µg/mL) [64]. Amphotericin B có hoạt tính trên hầu hết các loài

amphotericin B nhưng thường có giá trị MIC cao. Nhìn chung, amphotericin B vẫn là
thuốc kháng nấm có hoạt tính mạnh và tình trạng đề kháng amphotericin B là cực kỳ
hiếm gặp mặc dù tác nhân này đã sử dụng trên lâm sàng trong nhiều thập kỷ qua [58].
Đề kháng với azol
Đề kháng với các thuốc kháng nấm azol có thể theo nhiều cơ chế khác nhau nhưng
phần lớn liên quan đến thay đổi biểu hiện gen tại đích tác dụng, bao gồm gen mã hóa
bơm tống thuốc hoặc gen mã hóa cho enzym lanosterol C14α-demethylase [64]. Ngoài
ra, kháng chéo giữa các thuốc kháng nấm azol tương đối phổ biến, với hầu hết các chủng
kháng fluconazol cũng biểu hiện đề kháng với voriconazol [58]. Các nghiên cứu dịch tễ
đã ghi nhận, tỷ lệ đáng kể các chủng Candida và Aspergilus đề kháng với azol nhưng ít
gặp đề kháng với các chủng Cyprotococcus [64]. Trong những năm gần đây, tỷ lệ A.
fumigatus kháng azol đang tăng lên đáng kể, đặc biệt là ở châu Âu, nơi tỷ lệ đề kháng
được báo cáo cao tới 20%, mặc dù tỷ lệ này thay đổi theo khu vực địa lý. Tỷ lệ đề kháng
azol cao hơn ở một số khu vực nhất định có liên quan đến việc sử dụng thuốc chống nấm
trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, nhiễm Aspergillus xâm lấn kháng azol có tiên
lượng rất xấu, với tỷ lệ tử vong trên 80% [58]. Đối với nấm Candida, tỷ lệ đề kháng azol
của các chủng Candida xâm lấn thường gặp trên thế giới hiện còn thấp (1,0 - 2,1% với
C. albicans, 0,4 - 4,2% với C. parasilosis, 1,4 - 6,6% với C. tropicalis), ngoại trừ C.
glabrata với tỷ lệ đề kháng lên đến 7 - 12% [44]. Ngoài ra, một số loài nấm hiếm gặp
cũng được ghi nhận về khả năng đề kháng cao với các thuốc azol, điển hình như
Fusarium spp., Scedoporium spp. và Mucorales spp. [64].
Đề kháng với echinocandin
Cơ chế kháng echinocandin ở các loài Candida chủ yếu liên quan đến các đột
biến gen trong gen FKS, mã hóa các tiểu đơn vị xúc tác của glucan synthase [64]. Đối
với Aspergillus, đề kháng với echinocandin cũng liên quan tới đột biến điểm trong gen
FKS1, tuy nhiên dữ liệu về đột biến này trên các chủng Aspergillus spp. còn tương đối
hạn chế [43]. Đề kháng với echinocandin chỉ mới được ghi nhận chủ yếu trên các chủng
Candida spp. Trong các nghiên cứu giám sát quy mô lớn, tỷ lệ đề kháng của C. albicans
là dưới 1%. Ngoại trừ C. glabrata, các chủng khác đều có tỷ lệ đề kháng bằng hoặc thấp
hơn giá trị này [64]. C. glabrata là chủng có tỷ lệ đề kháng cao nhất và đang có xu hướng
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nấm hiếm gặp, tuy nhiên, Scedoporium spp. và Fusarium spp. có trong phổ tác dụng của

tăng lên. Tỷ lệ đề kháng của chủng này hiện được báo cáo ở mức từ 3% đến 15% [58].

thấp. Nhưng, không loại trừ được khả năng việc gia tăng áp lực sử dụng các thuốc kháng
nấm dự trữ này có thể tiềm tàng nguy cơ xuất hiện kháng thuốc trong tương lai. Do đó,
việc xác định dịch tễ đề kháng tại địa phương là vô cùng quan trọng, giúp bác sĩ lựa chọn
thuốc phù hợp, giảm thiểu hậu quả bất lợi trên lâm sàng hoặc thất bại điều trị.
1.2.4. Hướng dẫn điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn
Như đã phân tích ở trên, Aspergillus là loài nấm gây bệnh thường gặp nhất trên
bệnh nhân tại các đơn vị hô hấp. Nhiều Hiệp hội chuyên môn trên thế giới đã ban hành
các hướng dẫn điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn do tác nhân này, như Hiệp hội các bệnh
nhiễm trùng Hoa kỳ (IDSA), năm 2016 [62]; Hiệp hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh nhiễm
trùng Châu Âu (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ESCMID), Liên đoàn Y học Châu Âu (European Confederation of Medical Mycology ECMM), Hiệp hội Hô hấp Châu Âu (European Respiratory Society - ERS) năm 2017
[80]. Tại Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam và Hội Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc Việt
Nam đã soạn thảo và giới thiệu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn
vào năm 2017 [5].
Bảng 1.1 (trang 17) trình bày hướng dẫn điều trị kinh nghiệm và điều trị đích theo
hướng nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn của IDSA bản cập nhật mới nhất năm 2016,
cũng là hướng dẫn điều trị được soạn thảo bởi Hội Hô hấp Việt Nam và Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam năm 2017 và đang được tham khảo tại Trung tâm Hô
hấp, Bệnh viện Bạch Mai.
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Nhìn chung, hiện nay, tỷ lệ đề kháng của các thuốc nhóm echinocandin còn tương đối

nấm Aspergillus của IDSA 2016
Mức độ khuyến cáo:

I: mạnh

Chất lượng bằng chứng: A: cao
Chỉ định

II: yếu
B: trung bình

Điều trị ưu tiên

C: thấp

D: rất thấp
Điều trị thay thế

Điều trị kinh nghiệm theo - Amphotericin B liposom:
hướng nhiễm nấm
IV, liều 3 mg/kg/ngày (I-A)
Aspergillus
- Caspofungin: IV, liều nạp
70 mg x 1 ngày, liều duy trì
50 mg/ngày; micafungin: IV,
liều 100 mg/ngày (I-A)
Voriconazol (I-B):
+ IV: liều nạp 6 mg/kg x 2
lần/ngày x 1 ngày, liều duy
trì 4 mg/kg x 2 lần/ngày
+ PO: liều 200 – 300 mg (3 –
4 mg/kg) x 2 lần/ngày
Điều trị đích theo hướng
nhiễm nấm Aspergillus

- Voriconazol (I-A):
+ IV: liều nạp 6 mg/kg x 2
lần/ngày x 1 ngày, liều duy
trì 4 mg/kg x 2 lần/ngày

- Amphotericin B liposom: IV,
liều 3 - 5 mg/kg/ngày (I-B)

- Isavuconazol: IV/PO, liều nạp
200 mg x 3 lần/ngày x 2 ngày,
+ PO: liều 200 – 300 mg (3 – liều duy trì 200 mg/ngày (I-B)
4 mg/kg) x 2 lần/ngày
- Amphotericin B phức hợp lipid:
IV, liều 5 mg/kg/ngày (III-C)
- Caspofungin: IV, liều nạp 70
mg x 1 ngày, liều duy trì 50
mg/ngày; micafungin: IV, liều
100 – 150 mg/ngày (III-B)
- Posaconazol:
+ Hỗn dịch uống: liều 200 mg x 2
lần/ngày
+ Viên nén: liều nạp 300 mg x 2
lần/ngày x 1 ngày, liều duy trì
300 mg/ngày
+ IV: liều nạp 300 mg x 2
lần/ngày x 1 ngày, liều duy trì
300 mg/ngày
- Itraconazol: PO, liều 200 mg x
2 lần/ngày

Ký hiệu:

PO: đường uống
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Bảng 1.1. Hướng dẫn điều trị kinh nghiệm và điều trị đích theo hướng nhiễm

Trong những năm gần đây, thuốc kháng nấm đang dần trở thành một phần quan
trọng trong mô hình chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên trên thế giới, việc
sử dụng thuốc kháng nấm không hợp lý vẫn còn chiếm tỷ lệ cao [57]. Theo một nghiên
cứu đánh giá sử dụng thuốc tại một bệnh viện lớn ở Pháp năm 2012, chỉ 65% bệnh nhân
có lựa chọn thuốc kháng nấm được coi là phù hợp theo các khuyến cáo [59]. Một nghiên
cứu khác ở Thái Lan năm 2008 trên đối tượng bệnh nhân được chỉ định thuốc kháng nấm
cho thấy tỷ lệ sử dụng không phù hợp lên đến 70% [76]. Việc sử dụng thuốc kháng nấm
không phù hợp đã góp phần làm gia tăng sự đề kháng với các thuốc kháng nấm trên toàn
thế giới, tăng tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong sự thay
đổi các đặc điểm về căn nguyên của nhiễm nấm xâm lấn. Không những thế, việc lạm
dụng thuốc chống nấm cũng có thể dẫn đến gia tăng độc tính do sự phơi nhiễm thuốc
không cần thiết và làm tăng đáng kể chi phí điều trị [57]. Do đó, việc xây dựng các
chương trình quản lý thuốc kháng nấm (Antifungal stewardship – AFS) tại các cơ sở là
vô cùng cần thiết để làm tăng tỷ lệ sử dụng thuốc phù hợp, giúp tối ưu hóa hiệu quả,
giảm thiểu nguy cơ độc tính và chi phí trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn.
Theo đề xuất của Munoz và cộng sự, mỗi cơ sở điều trị cần xây dựng 1 chương
trình quản lý thuốc kháng nấm với mục tiêu riêng [57]. Các bước xây dựng chương trình
AFS bao gồm:
1. Thành lập một nhóm các chuyên gia về các lĩnh vực bệnh nhiễm trùng, vi sinh
học, bác sỹ, dược sỹ và chuyên gia của các đơn vị sử dụng nhiều thuốc kháng nấm.
2. Khi nguồn nhân lực đã sẵn sàng, cần tiến hành đánh giá việc sử dụng thuốc ở
mỗi cơ sở. Khuyến cáo sử dụng nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc để phát hiện vấn đề:
các khoa chỉ định thuốc kháng nấm, bệnh nhân được chỉ định và vấn đề quan trọng nhất
nằm ở đâu.
3. Tổ chức chương trình tập huấn ít nhất là hàng năm để tăng nhận thức về chẩn
đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn. Cần tập trung vào những khoa phòng sử dụng nhiều
thuốc kháng nấm nhất để ghi nhận được những phản hồi hoặc trong trường hợp phát hiện
những sai lệch lớn trong việc sử dụng thuốc kháng nấm.
4. Mỗi cơ sở nên xây dựng hướng dẫn điều trị riêng dựa trên đặc điểm dịch tễ và
nhân khẩu học tại địa phương, cập nhật tối thiểu 2 năm một lần..
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1.3. Chương trình quản lý thuốc kháng nấm

5. Khoa Dược cần tham gia giám sát chỉ định thuốc kháng nấm hàng ngày thông

ra những cảnh báo về tương tác thuốc và độc tính của thuốc. Tiến hành đánh giá hiệu
quả của chương trình quản lý thuốc kháng nấm thông qua phân tích chi phí hàng tháng
hoặc phân tích DDD/1000 ngày nằm viện.

Hình 1.1. Các bước xây dựng chương trình quản lý thuốc kháng nấm
6. Tăng cường sử dụng các công cụ chẩn đoán hiện đại, có kết quả nhanh và chính
xác nhằm khởi đầu điều trị sớm, hợp lý cho bệnh nhân, giảm thiểu việc điều trị không
cần thiết và giúp điều chỉnh phác đồ kháng nấm nhanh chóng và hiệu quả. Tối ưu hóa
liều sử dụng thông qua giám sát nồng độ thuốc trong máu là công cụ cần thiết, nhằm tối
ưu hóa hiệu quả điều trị và giảm độc tính.
7. Các chuyên gia về bệnh nhiễm trùng có thể can thiệp tại giường bệnh và tư vấn
thêm cho các chuyên gia khác trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn. Các thành viên khác
19

Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

qua hệ thống kê đơn điện tử, giúp tăng cường tuân thủ hướng dẫn điều trị, đồng thời đưa

của chương trình cần hợp tác với các chuyên gia về bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là tại các

8. Chọn loại can thiệp phù hợp. Chỉ thực hiện các phương pháp thụ động như xây
dựng hướng dẫn điều trị và hoạt động giáo dục thường là không đủ.
9. Chọn các chỉ số phù hợp để đo lường hiệu quả của các can thiệp: tỷ lệ nhiễm
nấm, tỷ lệ dùng thuốc kháng nấm, tỷ lệ tuân thủ hướng dẫn điều trị, chi phí thuốc kháng
nấm, số lượng xét nghiệm vi sinh.
10. Cần trao đổi thông tin, chia sẻ kết quả giữa các thành viên của nhóm chuyên
gia và với tất cả các khoa phòng có liên quan dù mức độ thành công của chương trình là
lớn hay nhỏ, đồng thời tiến hành thu thập phản hồi định kỳ.
Chương trình quản lý thuốc kháng nấm này có thể áp dụng cho tất cả các đối
tượng bệnh nhân và các khoa phòng, trong đó có các bệnh nhân nhiễm nấm phổi xâm
lấn tại các đơn vị chuyên khoa hô hấp.
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khoa phòng sử dụng nhiều thuốc kháng nấm.

2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 1
Số lượng tiêu thụ thuốc kháng nấm và số ngày nằm viện của bệnh nhân tại Trung
tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2013 – 2019.
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 2
2.1.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
Toàn bộ bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc kháng nấm toàn thân tại Trung tâm
Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 20/9/2019 đến ngày 15/3/2020.
2.1.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ
-

Bệnh nhân dưới 18 tuổi.

-

Bệnh nhân dùng thuốc kháng nấm từ trước và tiếp tục dùng sau khi vào Trung

tâm Hô hấp
-

Bệnh nhân sử dụng thuốc kháng nấm với chỉ định dự phòng

-

Bệnh nhân nhiễm nấm tại chỗ hoặc vị trí ngoài phổi

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu của mục tiêu 1
2.2.1.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu hồi cứu phân tích định lượng số liều DDD/100 ngày nằm viện của
thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai theo từng tháng trong giai
đoạn 2013 – 2019
2.2.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
Số liệu tiêu thụ của từng thuốc kháng nấm của toàn viện và các khoa lâm sàng
trong giai đoạn 2013 – 2019 được trích xuất theo từng tháng từ phần mềm quản lý thuốc
của Khoa Dược.
Số liệu thống kê về số ngày nằm viện của toàn viện và các khoa lâm sàng trong
giai đoạn 2013 – 2019 được trích xuất theo từng tháng từ phần mềm quản lý bệnh nhân
nội trú của bệnh viện.
2.2.1.3. Chỉ tiêu nghiên cứu
-

Đặc điểm tiêu thụ thuốc kháng nấm của Trung tâm Hô hấp so với các khoa lâm

sàng khác và toàn viện.
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CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Xu hướng tiêu thụ thuốc kháng nấm của Trung tâm Hô hấp so với toàn viện.

-

Xu hướng tiêu thụ từng thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp.

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu của mục tiêu 2
2.2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả, không can thiệp, theo dõi tiến cứu bệnh nhân trong quá trình
điều trị. Mỗi bệnh nhân được theo dõi bắt đầu từ ngày đầu tiên dùng thuốc cho đến khi
bệnh nhân ngừng sử dụng thuốc kháng nấm, tử vong hoặc bệnh nhân được xuất viện,
chuyển khoa, chuyển tuyến khỏi Trung tâm Hô hấp.
2.2.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
Bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ của nghiên cứu
được tiến hành theo dõi thu thập thông tin vào Phiếu thu thập thông tin bệnh nhân (Phụ
lục 1).
2.2.2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu
Chỉ tiêu liên quan đến đặc điểm của mẫu nghiên cứu
Các chỉ tiêu sau được tính cho toàn bộ mẫu nghiên cứu và từng nhóm điều trị
-

Đặc điểm về tuổi bệnh nhân

-

Đặc điểm về giới tính bệnh nhân

-

Đặc điểm về bệnh lý nền của bệnh nhân

-

Đặc điểm về lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân

-

Đặc điểm về tình trạng suy giảm chức năng thận của bệnh nhân

-

Đặc điểm về thời gian điều trị tại Trung tâm Hô hấp của bệnh nhân

-

Đặc điểm về kết quả điều trị của bệnh nhân khi rời Trung tâm Hô hấp
Chỉ tiêu liên quan đến vi nấm
Chỉ tiêu sau được tính cho toàn bộ mẫu nghiên cứu và từng nhóm điều trị

-

Đặc điểm về vi nấm thông qua xét nghiệm mô bệnh học và tế bào học
Các chỉ tiêu sau được tính cho toàn bộ mẫu nghiên cứu

-

Đặc điểm về vi nấm quan sát được thông qua nhuộm soi trực tiếp theo bệnh phẩm

-

Đặc điểm về vi nấm phân lập được theo loài và theo bệnh phẩm
Chỉ tiêu liên quan đến sử dụng thuốc kháng nấm và biến cố bất lợi trong quá

trình sử dụng thuốc kháng nấm
Các chỉ tiêu sau được tính cho toàn bộ mẫu nghiên cứu và từng nhóm điều trị
-

Đặc điểm về thuốc sử dụng, liều dùng, đường dùng và thời gian dùng
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-

Đặc điểm về thay đổi thuốc trong quá trình điều trị

-

Đặc điểm về biến cố bất lợi ghi nhận được trong quá trình sử dụng thuốc kháng

nấm
Chỉ tiêu phân tích phác đồ theo bộ tiêu chí đánh giá sử dụng thuốc kháng nấm
trong điều trị khởi đầu nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn
Chỉ đánh giá đối với bệnh nhân điều trị đích và điều trị kinh nghiệm nhiễm nấm
phổi Aspergillus xâm lấn. Các chỉ tiêu sau được tính cho toàn bộ quần thể nghiên cứu
và từng nhóm điều trị
-

Tính phù hợp về chỉ định dùng thuốc

-

Tính phù hợp về lựa chọn thuốc (chỉ xét với bệnh nhân có chỉ định phù hợp)

-

Tính phù hợp về liều dùng và đường dùng thuốc (chỉ xét với bệnh nhân có chỉ

định phù hợp và lựa chọn thuốc phù hợp)
2.2.2.4. Một số quy ước sử dụng trong nghiên cứu
Các quy ước về phân loại chỉ định dùng thuốc
Bệnh nhân dùng thuốc kháng nấm với chỉ định dự phòng bao gồm các bệnh
nhân thỏa mãn 2 tiêu chuẩn sau theo định nghĩa được sử dụng trong nghiên cứu [59]:
-

Có giảm bạch cầu trung tính do bệnh máu ác tính hoặc sau ghép tế bào gốc tạo

máu; hoặc bệnh nhân sau ghép tạng rắn.
-

Không có bất kỳ triệu chứng nào của nhiễm nấm và không có xét nghiệm dương

tính với nấm (có trong tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm ở mức “chắc chắn”, “nhiều khả
năng” và “có thể” của Tổ chức Nghiên cứu và Điều trị ung thư Châu Âu và Nhóm Nghiên
cứu về nhiễm nấm, Viện các Bệnh dị ứng và Nhiễm trùng Quốc gia Hoa Kỳ
(EORTC/MSG) năm 2008 [26])
Bệnh nhân dùng thuốc kháng nấm với chỉ định điều trị đích bao gồm các bệnh
nhân có chỉ định dùng thuốc kháng nấm sau khi có kết quả dương tính với nấm
Bệnh nhân dùng thuốc kháng nấm với chỉ định điều trị kinh nghiệm bao gồm
các bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc kháng nấm khi chưa có bằng chứng dương tính
với nấm, có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ nhiễm nấm
Các quy ước về tình trạng lâm sàng của bệnh nhân
-

Sốt được xác định khi bệnh nhân có nhiệt độ đo ở miệng ≥ 38,3 ºC tại thời điểm

bất kỳ hoặc nhiệt độ ≥ 38 ºC trong ≥ 1 giờ, theo định nghĩa của Hiệp hội các bệnh nhiễm
trùng Hoa Kỳ (Infection Diseases Society of American - IDSA) [60].
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-

-

Sốt kéo dài trong khi đang dùng kháng sinh phổ rộng được xác định khi bệnh

được sử dụng trong các nghiên cứu [26], [53], [89].
-

Sốt trở lại trong khi đang dùng kháng sinh phổ rộng được xác định khi bệnh

nhân sốt lại sau khi dừng sốt ít nhất 48 giờ trong khi đang dùng kháng sinh phổ rộng,
theo định nghĩa được sử dụng trong các nghiên cứu [17], [83].
-

Giảm bạch cầu trung tính được xác định khi xét nghiệm số lượng bạch cầu trung

tính của bệnh nhân < 0,5 G/L, theo hướng dẫn của IDSA [62].
-

Độ thanh thải creatinin (ClCr) của bệnh nhân được tính theo công thức

Cockcroft – Gault [24], trong đó, nồng độ creatinin huyết thanh và cân nặng của bệnh
nhân được lấy tại thời điểm bắt đầu dùng thuốc:
ClCr =

(140 - tuổi) x cân nặng
(nhân hệ số 0,85 đối với nữ giới)
72 x nồng độ creatinin huyết thanh

(ClCr (mL/phút); tuổi (năm); cân nặng (kg); nồng độ creatinin huyết thanh (mg/dl))
Các quy ước về biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng thuốc kháng nấm
-

Quy ước về các loại biến cố bất lợi gặp phải trong quá trình sử dụng thuốc

kháng nấm
+

Độc tính thận được định nghĩa là tăng nồng độ creatinin huyết thanh trên 1,5 lần

hoặc mức lọc cầu thận giảm trên 25% so với giá trị tại thời điểm trước khi bắt đầu dùng
thuốc (thỏa mãn mức độ R theo tiêu chuẩn RIFLE) [84].
+

Hạ kali máu được định nghĩa là nồng độ kali máu dưới 3,5 mmol/l [3].

+

Phản ứng liên quan đến truyền thuốc theo kiểu dị ứng được định nghĩa là các

biến cố bất lợi được ghi trong hồ sơ bệnh án hoặc trong ghi chú điều dưỡng hoặc mô tả
các triệu chứng phù hợp khi sử dụng thuốc chống nấm đường tĩnh mạch (sốt, run, ớn
lạnh, buồn nôn, nôn và huyết áp không kiểm soát được) [27].
+

Phản ứng tại vị trí truyền thuốc được định nghĩa là viêm trong hoặc tổn thương

mô xung quanh vị trí truyền thuốc, các triệu chứng bao gồm sưng, ban đỏ, ngứa và đau
xung quanh vị trí truyền thuốc [40], [78], [92].
+

Dị ứng trên da được định nghĩa là các biến cố bất lợi được ghi trong hồ sơ bệnh

án hoặc trong ghi chú điều dưỡng, mô tả các triệu chứng phù hợp bao gồm ngứa, đỏ da,
mụn, nổi mề đay, phù mạch, tăng nhạy cảm với ánh sáng, đôi khi bong tróc hoặc đau
[33], [40].
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nhân sốt liên tiếp ≥ 4 ngày trong khi đang dùng kháng sinh phổ rộng, theo định nghĩa

-

Phân loại biến cố độc tính thận trong quá trình sử dụng amphotericin B quy

Mức độ độc tính thận trong quá trình sử dụng amphotericin B quy ước được phân
loại dựa trên tiêu chuẩn RIFLE [84], phân loại theo 3 mức độ: “R - Nguy cơ”, “I - Tổn
thương” và “F – Suy”. Trong trường hợp phân loại theo thay đổi SCr và theo thay đổi
GFR ở 2 mức độ khác nhau thì lựa chọn mức độ nghiêm trọng hơn.
Bảng 2.1. Phân loại mức độ độc tính thận
Mức độ
R – Nguy cơ

I – Tổn thương

F – Suy

Tiêu chí xác định
Tăng nồng độ creatinin từ 1,5 – 1,9 lần so với ban đầu hoặc
GFR giảm > 25%
Tăng nồng độ creatinin từ 2,0 – 2,9 lần so với ban đầu hoặc
GFR giảm > 50%
Tăng nồng độ creatinin ≥ 3 lần so với ban đầu hoặc GFR
giảm > 75%

Ghi chú: GFR được tính theo công thức Cockcroft – Gault [24], trong đó, nồng độ
creatinin huyết thanh và cân nặng của bệnh nhân được lấy tại thời điểm bắt đầu dùng
thuốc
-

Yếu tố nguy cơ liên quan đến độc tính thận trong quá trình sử dụng

amphotericin B dạng quy ước được sử dụng theo các nghiên cứu [21], [32], [34], [36],
[52], bao gồm:
+

Liều trung bình hàng ngày amphotericin B quy ước ≥ 35 mg

+

Giới tính nam

+

Cân nặng ≥ 90 kg

+

Mắc bệnh thận mạn

+

Sử dụng amikacin hoặc ciclosporin

+

Sử dụng thuốc lợi tiểu quai

2.2.2.5. Bộ tiêu chí đánh giá sử dụng thuốc kháng nấm trong điều trị khởi đầu nhiễm
nấm phổi Aspergillus xâm lấn
Căn cứ xây dựng bộ tiêu chí
Các tiêu chí về chỉ định dùng thuốc
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ước theo mức độ

-

Tiêu chí về chỉ định điều trị đích được áp dụng theo 3 bộ tiêu chuẩn thường được

thỏa mãn một trong 3 bộ tiêu chuẩn):
+

Bộ tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn, với mức độ “chắc

chắn” (proven) và “nhiều khả năng” (probable) được xây dựng bởi Tổ chức Nghiên cứu
và Điều trị ung thư Châu Âu và Nhóm Nghiên cứu về nhiễm nấm, Viện các bệnh dị ứng
và nhiễm trùng Quốc gia – Hoa Kỳ (EORTC/MSG) năm 2008 [26].
+

Bộ tiêu chuẩn AspICU sử dụng trong chẩn đoán Aspergillus phổi xâm lấn mức

độ “chắc chắn” (proven) và “nhiều khả năng” (putative), theo nghiên cứu của
Vandewoude và cộng sự năm 2006 [17], [83].
+

Bộ tiêu chuẩn Bulpa sửa đổi về chẩn đoán nhiễm Aspergillus phổi xâm lấn trên

bệnh nhân COPD, mức độ “chắc chắn” (proven) và “nhiều khả năng” (probable), theo
nghiên cứu của Linna Huang và cộng sự năm 2017 [39] được xây dựng trên cơ sở tiêu
chuẩn Bulpa được xây dựng năm 2007 bởi Bulpa và cộng sự [19], [20].
-

Tiêu chí về chỉ định điều trị kinh nghiệm được xây dựng dựa trên Hướng dẫn xử

trí lâm sàng nhiễm nấm Aspergillus của IDSA năm 2016 [62].
Các tiêu chí về lựa chọn thuốc, liều dùng, đường dùng được xây dựng dựa trên
Hướng dẫn xử trí lâm sàng nhiễm nấm Aspergillus của IDSA năm 2016 [62] và Khuyến
cáo chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn của Hội Hô hấp Việt Nam và Hội Hồi sức
- Cấp cứu và Chống độc Việt Nam năm 2017 [5].
Riêng các tiêu chí về lựa chọn amphotericin B được tham khảo theo Tờ thông tin
sản phẩm của biệt dược Fungizone 50 mg dạng bột đông khô, biệt dược Abelcet Lipid
Complex 5 mg/mL dạng phức hợp lipid truyền tĩnh mạch được phê duyệt tại Anh [93]
và Thông tư 01/2020/TT-BYT hợp nhất về điều kiện thanh toán các thuốc hóa dược,
sinh phẩm cho người tham gia bảo hiểm y tế [1].
Các tiêu chí về hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan, suy thận:
-

Hiệu chỉnh liều fluconazol trên bệnh nhân suy thận: dựa trên thông tin trong Tờ

thông tin sản phẩm của biệt dược Fluconazole 2 mg/ml dạng dung dịch tiêm truyền, được
phê duyệt ở Anh [93].
-

Hiệu chỉnh liều caspofungin trên bệnh nhân suy gan: dựa trên thông tin trong Tờ

thông tin sản phẩm của biệt dược Cancidas 70 mg và Cancidas 50 mg dạng dung dịch
tiêm truyền, được phê duyệt ở Anh [93].
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sử dụng trong các nghiên cứu (chỉ định dùng thuốc được coi là phù hợp khi bệnh nhân

Nội dung bộ tiêu chí đánh giá sử dụng thuốc kháng nấm

Nội dung tiêu chí đánh giá về lựa chọn thuốc, liều dùng và đường dùng thuốc được trình
bày trong Bảng 2.3. Hiệu chỉnh liều thuốc trên bệnh nhân suy thận và suy gan được trình
bày trong Bảng 2.4 và Bảng 2.5.
Bảng 2.2. Chỉ định dùng thuốc kháng nấm
Phân loại

Chỉ định

Điều trị đích
Tiêu chuẩn

Mức độ chắc chắn (proven)

EORTC/MSG 2008

Quan sát trên bệnh phẩm vô khuẩn: mô bệnh học, tế bào
học, hoặc soi trực tiếp thấy sợi nấm cùng hình ảnh hủy
hoại mô trên bệnh phẩm lấy qua chọc hút kim nhỏ hoặc
sinh thiết vô khuẩn. Nuôi cấy trên bệnh phẩm vô khuẩn
thấy hình ảnh Aspergillus trên bệnh phẩm sinh thiết phổi.
Mức độ nhiều khả năng (probable)
Có đủ 3 tiêu chuẩn sau:
1. Yếu tố vật chủ (1 trong các yếu tố sau):
-

Tiền sử hạ bạch cầu (< 0,5 G/L) trong vòng > 10 ngày.

-

Dị ghép tế bào gốc.

-

Sử dụng kéo dài corticoid với liều trung bình tối thiểu
tương đương prednison 0,3 mg/kg/ngày trong > 3 tuần.

-

Điều trị thuốc ức chế miễn dịch tế bào T, như
cyclosporin, thuốc ức chế TNF-α, kháng thể đơn dòng
đặc hiệu hoặc chất tương tự nucleosid trong vòng 90
ngày.

-

Suy giảm miễn dịch bẩm sinh nặng.

2. Đặc điểm lâm sàng (1 trong 3 dấu hiệu trên CLVT):
-

Tổn thương đặc, bờ rõ có hoặc không có halo sign

-

Dấu liềm hơi

-

Khoang/lỗ

3. Tiêu chuẩn vi sinh (1 trong các tiêu chuẩn):
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Nội dung tiêu chí đánh giá về chỉ định dùng thuốc được trình bày trong Bảng 2.2.

-

Xét nghiệm trực tiếp (tế bào học, soi trực tiếp, nuôi cấy)

sợi nấm hoặc cấy ra Aspergillus.
-

Xét nghiệm gián tiếp (phát hiện kháng nguyên hoặc
thành phần vách tế bào) phát hiện kháng nguyên
galactomannan trong huyết tương, huyết thanh hoặc
dịch rửa phế quản.

Tiêu chuẩn AspICU

Mức độ chắc chắn (proven)
Quan sát trên bệnh phẩm vô khuẩn: mô bệnh học, tế bào
học, hoặc soi trực tiếp thấy sợi nấm cùng hình ảnh hủy
hoại mô trên bệnh phẩm lấy qua chọc hút kim nhỏ hoặc
sinh thiết vô khuẩn. Nuôi cấy trên bệnh phẩm vô khuẩn
thấy hình ảnh Aspergillus trên bệnh phẩm sinh thiết phổi.
Mức độ nhiều khả năng (putative)
Có tất cả 4 tiêu chuẩn sau:
1. Nuôi cấy bệnh phẩm đường hô hấp dưới (đờm, dịch rửa
phế quản phế nang (BAL), chải phế quản) dương tính
với Aspergillus spp.
2. Triệu chứng lâm sàng phù hợp với một quá trình bệnh
nhiễm trùng ở phổi (1 trong các tiêu chuẩn)
-

Sốt không đáp ứng với điều trị ít nhất 3 ngày với phác
đồ kháng sinh thích hợp

-

Sốt tái phát sau giai đoạn hạ sốt ít nhất 48 giờ trong khi
vẫn dùng kháng sinh và không có nguyên nhân rõ ràng
khác

-

Đau ngực kiểu màng phổi

-

Tiếng cọ màng phổi

-

Khó thở

-

Ho ra máu

-

Suy hô hấp ngày càng trầm trọng mặc dù điều trị bằng
kháng sinh thích hợp và hỗ trợ thở máy
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trên đờm, dịch rửa phế quản, dịch chải phế quản có mặt

3. Hình ảnh X – quang lồng ngực hoặc chụp cắt lớp vi tính

4. Đạt 4a hoặc 4b
4a. Có 1 trong các yếu tố vật chủ:
-

Giảm bạch cầu trung tính

-

Có bệnh máu ác tính hoặc ung thư ác tính điều trị bằng
thuốc gây độc tế bào

-

Dùng corticoid (tương đương prednison > 20 mg/ngày)

-

Suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc phải

4b. Dịch rửa phế quản phế nang: nuôi cấy bán định lượng
dương tính với Aspergillus spp. (+/++) hoặc soi kính
hiển vi trực tiếp thấy sợi nhánh mà không thấy đồng
thời vi khuẩn
Tiêu chuẩn Bulpa

Mức độ chắc chắn (proven)
Quan sát trên bệnh phẩm vô khuẩn: mô bệnh học, tế bào
học, hoặc soi trực tiếp thấy sợi nấm cùng hình ảnh hủy
hoại mô trên bệnh phẩm lấy qua chọc hút kim nhỏ hoặc
sinh thiết vô khuẩn. Nuôi cấy trên bệnh phẩm vô khuẩn
thấy hình ảnh Aspergillus trên bệnh phẩm sinh thiết phổi.
Mức độ nhiều khả năng (probable)
Có tất cả 4 tiêu chuẩn sau:
1. Yếu tố vật chủ (đồng thời có)
-

Chức năng phổi: GOLD III hoặc IV

-

Corticosteroid: dùng corticosteroid toàn thân mà không
có yêu cầu đặc hiệu về liều hoặc liệu trình điều trị, hoặc
điều trị với corticosteroid đường hít trong ít nhất 3
tháng.

2. Dấu hiệu hoặc triệu chứng phù hợp (1 trong số sau đây)
-

Sốt không đáp ứng với điều trị ít nhất 3 ngày dù điều trị
phác đồ kháng sinh thích hợp

-

Sốt lại sau 1 thời gian ít nhất 48h không có sốt dù đang
dùng kháng sinh và không có nguyên nhân sốt nào khác.
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(CT) phổi cho thấy tổn thương ở phổi

Khó thở hoặc ho máu gần đây

-

Hô hấp ngày càng kém hiệu quả dù điều trị kháng sinh
và hỗ trợ thông khí thích hợp.

3. Chẩn đoán hình ảnh (1 trong số sau đây)
Bất thường hình ảnh trên cắt lớp vi tính (CT) hoặc Xquang trong vòng 3 tháng:
-

Thâm nhiễm và hình ảnh không đồng nhất không đặc
hiệu

-

Đa nốt lan tỏa đường hô hấp

-

Nốt bờ rõ, có hoặc không có dấu halo

-

Đám mờ hình chêm

-

Đám mờ dạng khối

-

Dấu liềm hơi

-

Khoang/lỗ

4. Dữ liệu nấm học (1 trong số sau đây)
-

Cấy và hoặc soi tươi bệnh phẩm đường hô hấp dưới
dương tính với Aspergillus

-

Test galactomannan huyết thanh hoặc dịch rửa phế quản
dương tính trong 2 lần liên tiếp

-

Test galactomannan dương tính với huyết thanh và
dương tính với dịch rửa phế quản.

Điều trị kinh nghiệm
Điều trị kinh nghiệm

Sốt kéo dài hoặc sốt trở lại trong khi đang dùng kháng sinh

theo hướng nhiễm

phổ rộng và có giảm bạch cầu trung tính ≥ 10 ngày

Aspergillus phổi xâm
lấn
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-

Bảng 2.3. Lựa chọn thuốc, liều dùng và đường dùng
Lựa chọn thuốc, đường dùng, liều dùng
- Voriconazol:
+ IV: liều nạp 6 mg/kg x 2 lần/ngày x 1 ngày, liều duy trì 4
mg/kg x 2 lần/ngày
+ PO: liều 200 – 300 mg (3 – 4 mg/kg) x 2 lần/ngày
- Isavuconazol: IV/PO, liều nạp 200 mg x 3 lần/ngày x 2 ngày,
liều duy trì 200 mg/ngày
- Amphotericin B liposom: IV, liều 3 - 5 mg/kg/ngày
- Amphotericin B phức hợp lipid: IV, liều 5 mg/kg/ngày
Điều trị đích

- Caspofungin: IV, liều nạp 70 mg x 1 ngày, liều duy trì 50
mg/ngày
- Micafungin: IV, liều 100 - 150 mg/ngày
- Posaconazol:
+ Hỗn dịch uống: liều 200 mg x 2 lần/ngày
+ Viên nén: liều nạp 300 mg x 2 lần/ngày x 1 ngày, liều duy
trì 300 mg/ngày
+ IV: liều nạp 300 mg x 2 lần/ngày x 1 ngày, liều duy trì 300
mg/ngày
- Itraconazol: PO, liều 200 mg x 2 lần/ngày
- Amphotericin B liposom: IV, liều 3 mg/kg/ngày
- Caspofungin: IV, liều nạp 70 mg x 1 ngày, liều duy trì 50
mg/ngày

Điều trị kinh nghiệm

- Micafungin: IV, liều 100 mg/ngày
- Voriconazol:
+ IV: liều nạp 6 mg/kg x 2 lần/ngày x 1 ngày, liều duy trì 4
mg/kg x 2 lần/ngày
+ PO: 200 – 300 mg (3 – 4 mg/kg) x 2 lần/ngày
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Chỉ định

- Amphotericin B dạng quy ước: liều 0,5 – 1,5 mg/kg/ngày

B.
- Amphotericin B phức hợp lipid: liều 5 mg/kg/ngày IV, sử
Tiêu chí về lựa chọn
amphotericin B

dụng trên những bệnh nhân không đáp ứng với amphotericin
B quy ước hoặc các thuốc chống nấm toàn thân khác, ở những
bệnh nhân suy thận (CrCl < 50 ml/phút theo quy ước của
nhóm nghiên cứu) hoặc có chống chỉ định khác với
amphotericin B dạng quy ước, hoặc bệnh nhân xuất hiện độc
tính trên thận trong quá trình sử dụng amphotericin B quy
ước.

Ký hiệu:

IV: truyền tĩnh mạch

PO: uống

Bảng 2.4. Hiệu chỉnh liều fluconazol ở bệnh nhân suy thận
Thanh thải creatinin (mL/phút)

Liều dùng so với liều khuyến cáo

> 50

Giữ nguyên liều

≤ 50 (không lọc máu)

Liều nạp giữ nguyên, liều duy trì giảm 50%

≤ 50 (có lọc máu)

Giữ nguyên liều sau mỗi lần lọc máu

Bảng 2.5. Hiệu chỉnh liều caspofungin ở bệnh nhân suy gan
Suy gan

Liều dùng so với liều khuyến cáo

Điểm Child – Pugh A: 5 – 6

Giữ nguyên liều

Điểm Child – Pugh B: 7 – 9

Liều nạp 70 mg giữ nguyên, liều duy trì 35 mg

2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phương pháp xử lý số liệu của mục tiêu 1
Số liều DDD/100 ngày nằm viện theo từng tháng được sử dụng để đánh giá mức
độ và xu hướng sử dụng thuốc kháng nấm của Trung tâm Hô hấp, các khoa lâm sàng khác
cũng như toàn viện giai đoạn 2013 – 2019. Số liều DDD/100 ngày nằm viện được tính
theo công thức [90]:
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IV, lựa chọn ưu tiên trong trường hợp sử dụng amphotericin

DDD/100 ngày nằm viện =

Tổng số gram sử dụng x 100

tâm Hợp tác về Phương pháp Thống kê dược, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology – WHOCC) [94]. Do cơ sở dữ
liệu này chưa có giá trị DDD cho amphotericin B phức hợp lipid, nhóm nghiên cứu sử
dụng liều kê đơn hàng ngày (Prescribed daily dose – PDD) thường được sử dụng trong
các nghiên cứu [7], [9], [35], [74] và dựa trên tham khảo ý kiến bác sĩ. Theo đó, giá trị
PDD được sử dụng trong nghiên cứu là 0,25 g.
Bảng 2.6. Giá trị DDD của thuốc kháng nấm sử dụng trong nghiên cứu
Tên hoạt chất

DDD (g)

Amphotericin B dạng quy ước

0,035

Amphotericin B phức hợp lipid

0,25 (PDD)

Caspofungin

0,05

Fluconazol

0,2

Itraconazol

0,2

Voriconazol

0,4

Sử dụng kiểm định Mann – Kendall để phân tích xu hướng tiêu thụ thuốc kháng
nấm tại Trung tâm hô hấp và toàn viện, cũng như xu hướng sử dụng từng thuốc kháng
nấm tại Trung tâm hô hấp. Xu hướng được kết luận tăng nếu các chỉ số phân tích S > 0
và p < 0,05, xu hướng được kết luận giảm nếu S < 0 và p < 0,05. Các trường hợp cho
kết quả phân tích có p > 0,05 được kết luận không có xu hướng. Số liệu được xử lý bằng
Microsoft Excel 2013 và GraphPad Prism 6.
Phương pháp xử lý số liệu của mục tiêu 2
Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2013 và SPSS 16.0 theo các
chỉ tiêu nghiên cứu. Với biến liên tục, mẫu được đại diện bằng giá trị trung bình ± độ
lệch chuẩn nếu mẫu tuân theo phân phối chuẩn, hoặc đại diện bằng giá trị trung vị và
khoảng tứ phân vị nếu mẫu không tuân theo phân phối chuẩn. Kiểm chuẩn bằng kiểm
định Kolmogorov – Smirnov trong trường hợp cỡ mẫu trên 50, sử dụng kiểm định
Shapiro – Wilk trong trường hợp cỡ mẫu dưới 50, biến được coi là có phân phối chuẩn
khi mức ý nghĩa (Sig.) lớn hơn 0,05. Với biến định danh, mẫu nghiên cứu được đại diện
bằng số lượng và tỷ lệ %.
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DDD x số ngày nằm viện
Giá trị DDD của các thuốc kháng nấm được tham khảo từ cơ sở dữ liệu của Trung

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ

hấp, Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2013 - 2019
3.1.1. Đặc điểm tiêu thụ thuốc kháng nấm tại Trung tâm hô hấp so với toàn viện
Tiêu thụ thuốc kháng nấm tính theo số liều DDD/100 ngày điều trị của toàn viện
và tất cả các khoa lâm sàng giai đoạn 2013 - 2019 được trình bày ở Phụ lục 2. Tiêu thụ
thuốc kháng nấm của toàn viện và 8 khoa lâm sàng tiêu thụ thuốc kháng nấm nhiều nhất

DDD/100 ngày nằm viện

được trình bày ở Hình 3.1.

Khoa Huyết Khoa Gây Khoa Da
Khoa
Truyền nhiễm
học
mê hồi sức
liễu

Khoa Thận
- Tiết niệu

Khoa Mắt

Khoa Hô
hấp

Toàn viện

Amphotericin B dạng quy ước
Amphotericin B phức hợp lipid

Hình 3.1. Tiêu thụ thuốc kháng nấm toàn viện và các khoa lâm sàng giai đoạn
2013 – 2019
Nhận xét:
Về số lượng tiêu thụ, Trung tâm Hô hấp là đơn vị tiêu thụ thuốc kháng nấm thứ 8
(1,08 liều DDD/100 ngày nằm viện), đứng sau các khoa bao gồm Hồi sức tích cực (16,19
liều DDD/100 ngày nằm viện), Truyền nhiễm (12,84 liều DDD/100 ngày nằm viện),
Huyết học (8,57 liều DDD/100 ngày nằm viện) và một số đơn vị khác. Số lượng tiêu thụ
thuốc kháng nấm ở Trung tâm Hô hấp thấp hơn một chút so với trung bình chung toàn
viện (1,24 liều DDD/100 ngày nằm viện).
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3.1. Phân tích mức độ và xu hướng tiêu thụ thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô

Hình ảnh các thuốc kháng nấm được sử dụng tại Trung tâm Hô hấp khá đa dạng

itraconazol tại các khoa lâm sàng khác chiếm tới khoảng 90%, trong khi tỷ lệ này tại
Trung tâm Hô hấp chỉ ở mức trên 50%. Mặc dù chỉ đứng thứ 8 về tổng lượng tiêu thụ
toàn bộ các thuốc kháng nấm nhưng đơn vị này có mức tiêu thụ một số thuốc khá cao so
với các khoa khác. Trung tâm Hô hấp là đơn vị tiêu thụ nhiều thứ 2 các thuốc kháng nấm
gồm có amphotericin B dạng quy ước (0,27 liều DDD/100 ngày nằm viện), ít hơn Khoa
Truyền nhiễm (0,51 liều DDD/100 ngày nằm viện) và amphotericin B phức hợp lipid
(0,16 liều DDD/100 ngày nằm viện), ít hơn Khoa Hồi sức tích cực (0,63 liều DDD/100
ngày nằm viện). Đồng thời, Trung tâm Hô hấp cũng có tiêu thụ voriconazol đứng thứ 3
(0,02 liều DDD/100 ngày nằm viện), sau Khoa Hồi sức tích cực và Khoa Huyết học
(tương ứng 0,11 và 0,04 liều DDD/100 ngày nằm viện). Đối với các thuốc kháng nấm
còn lại như fluconazol (0,22 liều DDD/100 ngày điều trị), itraconazol (0,40 liều
DDD/100 ngày điều trị) và caspofungin (0,01 liều DDD/100 ngày điều trị) được sử dụng
ít hơn trung bình chung toàn viện (tương ứng 0,70; 0,46 và 0,02 liều DDD/100 ngày nằm
viện).
3.1.2. Xu hướng tiêu thụ thuốc kháng nấm của toàn viện và tại Trung tâm Hô Hấp
Xu hướng tiêu thụ thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp và toàn viện được trình
bày ở Hình 3.2.
7

DDD/100 ngày nằm viện

6
5
4
3
2
1
0
2013

2014

2015

2016

Trung tâm Hô hấp
Toàn viện

2017

2018

2019

TT Hô hấp: S = 1575, p < 0,0001

Hình 3.2. Xu hướng tiêu thụ thuốc kháng nấm toàn viện và Trung tâm Hô hấp
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và khác biệt so với các khoa khác cũng như toàn viện. Tỷ lệ sử dụng fluconazol và

Nhận xét:

ổn định trong khi tiêu thụ tại Trung tâm Hô hấp có xu hướng tăng. Xu hướng này được
thể hiện cụ thể qua kết quả của kiểm định Mann - Kendall. Theo đó, mức độ tiêu thụ
thuốc toàn viện trong giai đoạn 2013 - 2019 ổn định với các chỉ số S = 248 > 0, p = 0,34.
Mức độ tiêu thụ thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp trong giai đoạn này có xu hướng
tăng với các chỉ số S = 1575 > 0, p < 0,0001.
3.1.3. Xu hướng tiêu thụ từng thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp
Mức độ và xu hướng tiêu thụ từng thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp giai
đoạn 2013 - 2019 được trình bày ở Hình 3.3 và Hình 3.4. Riêng voriconazol và
caspofungin mới bắt đầu được sử dụng tại Trung tâm Hô hấp từ năm 2019, xu hướng
tiêu thụ được trình bày ở Hình 3.5.
4.5
4

DDD/100 ngày nằm viện

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2013
Caspofungin

2014
Voriconazole

2015

2016

Amphotericin B lipid

2017
Fluconazole

2018
Amphotericin B

2019
Itraconazole

Hình 3.3. Mức độ tiêu thụ từng thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp
Nhận xét:
Itraconazol và amphotericin B dạng quy ước là 2 thuốc kháng nấm được sử dụng
chủ yếu tại Trung tâm Hô hấp giai đoạn 2013 – 2019, trong đó mức độ tiêu thụ
itraconazol gấp 1,5 lần so với amphotericin B dạng quy ước. Theo sau là fluconazol và
amphotericin B phức hợp lipid (tương ứng 0,22 và 0,16 liều DDD/100 ngày nằm viện).
Voriconazol và caspofungin là 2 thuốc kháng nấm có mức độ tiêu thụ thấp nhất tại Trung
tâm (tương ứng 0,02 và 0,01 liều DDD/100 ngày nằm viện).
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Trong giai đoạn 2013 - 2019, tiêu thụ thuốc kháng nấm toàn viện có xu hướng

Amphotericin B quy ước

Amphotericin B phức hợp lipid

1.5

DDD/100 ngày nằm viện

DDD/100 ngày nằm viện

1

S = 558; p = 0,02431

1

0.5

S = 1502; p < 0,0001

0.8

0.6

0.4

0.2

0
2013

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Itraconazol

2.5

2

S = 1111; p < 0,0001

S = 1111; p < 0,0001
DDD/100 ngày nằm viện

DDD/100 ngày nằm viện

2016

-0.2

2019

Fluconazol

2

2015

2014

1.5

1

1.5

1

0.5

0.5

0

0
2014

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2013

2015

2016

Hình 3.4. Xu hướng tiêu thụ từng thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp
Voriconazol
0.3

S = 25; p = 0,07711
DDD/100 ngày nằm viện

DDD/100 ngày nằm viện

0.8

Caspofungin

0.6

0.4

0.2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

S = 16; p = 0,1721
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0.1
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12
0
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-0.2

Tháng
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Tháng

Hình 3.5. Xu hướng tiêu thụ voriconazol và caspofungin tại Trung tâm Hô hấp
năm 2019
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1.2

2

Nhận xét:

nấm cũ như amphotericin B dạng quy ước (S = 558 > 0, p = 0,02431), amphotericin B
phức hợp lipid (S = 1502 > 0, p < 0,0001), fluconazol (S = 1111 > 0, p < 0,0001) và
itraconazol (S = 1111 > 0, p < 0,0001). Voriconazol và caspofungin là 2 thuốc kháng
nấm mới được sử dụng từ tháng năm 2019, tiêu thụ 2 thuốc này có xu hướng ổn định
(các chỉ số tương ứng là S = 25 > 0, p = 0,07711 và S = 16 > 0, p = 0,1721).
3.2. Phân tích việc sử dụng thuốc kháng nấm trong điều trị nhiễm nấm phổi xâm
lấn tại Trung tâm Hô hấp
Từ ngày 20/9/2019 đến ngày 15/3/2020, chúng tôi ghi nhận được 55 bệnh nhân
sử dụng thuốc kháng nấm toàn thân, sau khi loại trừ 15 bệnh nhân thuộc tiêu chuẩn loại
trừ, có tổng cộng 40 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Việc lựa chọn mẫu nghiên cứu
được mô tả ở Hình 3.6.
55 bệnh nhân sử
dụng thuốc kháng
nấm toàn thân

40 bệnh nhân đưa
vào nghiên cứu

29 bệnh nhân điều trị
đích

Loại trừ:
- 3 bệnh nhân sử dụng thuốc kháng nấm
với chỉ định dự phòng
- 6 bệnh nhân sử dụng thuốc kháng nấm
trước và tiếp tục dùng khi vào TT Hô
hấp
- 4 bệnh nhân nhiễm nấm miệng, họng
- 1 bệnh nhân nhiễm nấm tiết niệu
- 1 bệnh nhân nhiễm nấm đường tiêu
hóa

11 bệnh nhân điều trị
kinh nghiệm
Hình 3.6. Sơ đồ lựa chọn mẫu nghiên cứu
3.2.1. Đặc điểm của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được trình bày ở Bảng 3.1.
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Theo kết quả kiểm định Mann – Kendall, có sự gia tăng sử dụng các thuốc kháng

Chỉ tiêu nghiên cứu

Nhóm điều trị
kinh nghiệm
(n = 11)

Nhóm điều trị
đích
(n = 29)

Mẫu nghiên
cứu
(n = 40)

Số lượng bệnh nhân (%)

11/40 (27,5%)

29/40 (72,5%)

40/40 (100%)

54,7 ± 20,5

67 (55 - 71)

66 (50 - 71)

11/11 (100%)

20/29 (69,0%)

31/40 (77,5%)

COPD

3/11 (27,3%)

10/29 (34,5%)

13/40 (32,5%)

Tăng huyết áp

1/11 (9,1%)

11/29 (37,9%)

12/40 (30,0%)

Đái tháo đường

4/11 (36,4%)

8/29 (27,6%)

12/40 (30,0%)

0/11 (0%)

3/29 (10,3%)

3/40 (7,5%)

Phẫu thuật cắt thùy phổi

1/11 (9,1%)

3/29 (10,3%)

4/40 (10,0%)

Hội chứng thận hư

1/11 (9,1%)

2/29 (6,9%)

3/40 (7,5%)

Đột quỵ

1/11 (9,1%)

2/29 (6,9%)

3/40 (7,5%)

Tuổi (năm)
Số bệnh nhân nam (%)
Bệnh lý nền (%)

Viêm gan B

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân (%)
Đặc điểm lâm sàng
Sốt

9/11 (81,8%)

11/29 (37,9%)

20/40 (50,0%)

Đau ngực

4/11 (36,4%)

12/29 (41,4%)

16/40 (40,0%)

Khó thở

8/11 (72,7%)

23/29 (79,3%)

31/40 (77,5%)

Ho đờm

5/11 (45,5%)

22/29 (75,9%)

27/40 (67,5%)

Ho máu

0/11 (0%)

1/29 (3,4%)

1/40 (2,5%)

5/11 (45,5%)

12/29 (41,4%)

17/40 (42,5%)

Suy hô hấp
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Bảng 3.1. Đặc điểm của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu

Tổn thương phổi trên X-quang

7/11 (63,6%)

19/29 (65,5%)

26/40 (65,0%)

Tổn thương phổi trên CT

6/11 (54,5%)

20/29 (69,0%)

26/40 (65,0%)

2/11 (18,2%)

5/29 (17,2%)

7/40 (17,5%)

22 (18,5 – 32)

23,3 ± 10,9

22,5 (16 – 30,5)

Suy giảm chức năng thận
ClCr < 50 mL/phút (%)
Thời gian điều trị tại Trung
tâm (ngày)

Kết quả điều trị khi rời Trung tâm (%)
Đỡ

7/11 (63,6%)

22/29 (75,9%)

29/40 (72,5%)

Không đỡ

2/11 (18,2%)

1/29 (3,4%)

3/40 (7,5%)

Nặng thêm

2/11 (18,2%)

6/29 (20,7%)

8/40 (20,0%)

Ghi chú: Các biến liên tục có phân phối chuẩn được biểu diễn bằng giá trị trung bình ±
độ lệch chuẩn, biến phân phối không chuẩn được biểu diễn bằng trung vị - khoảng tứ
phân vị. Biến định tính được biểu diễn bằng số lượt xuất hiện và tỷ lệ %
Nhận xét:
Trong mẫu nghiên cứu, số lượng bệnh nhân thuộc nhóm điều trị đích chiếm đa số
với 72,5%, tỷ lệ bệnh nhân thuộc nhóm điều trị kinh nghiệm chỉ ở mức 27,5%. Tuổi của
bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu khá cao với trung vị là 66 tuổi. Số bệnh nhân nam
chiếm đa số, chiếm 77,5% mẫu nghiên cứu, đặc biệt ở trong nhóm điều trị kinh nghiệm
chiếm tới 100%.
Đặc điểm về bệnh lý nền của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu rất khác nhau.
Trong đó tỷ lệ lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý như COPD (32,5%), tăng huyết áp
(30,0%), đái tháo đường (30,0%). Một số bệnh lý nền chiếm tỷ lệ thấp hơn như phẫu
thuật cắt thùy phổi, đột quỵ, viêm gan B và hội chứng thận hư. Các bệnh lý nền khác
trong mẫu nghiên cứu được trình bày cụ thể trong Phụ lục 3.
Triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu tương đối đa dạng.
Những triệu chứng thường gặp là khó thở (chiếm 77,5%), ho đờm (chiếm 67,5%), sốt
(chiếm 50,0%), đau ngực (chiếm 40,0%). Đặc biệt tỷ lệ bệnh nhân có suy hô hấp lên đến
42,5%. Về chẩn đoán hình ảnh, tỷ lệ bệnh nhân có tổn thương phổi trên X-quang và cắt
lớp vi tính trước khi sử dụng thuốc kháng nấm đều tương đối cao (chiếm 65,0%). Số
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Chẩn đoán hình ảnh

bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có suy giảm chức năng thận (CrCl < 50 mL/phút) chiếm

Thời gian điều trị tại Trung tâm của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có trung vị
là 22,5 ngày. Về kết quả điều trị, trong mẫu nghiên cứu, số bệnh nhân khi rời Trung tâm
Hô hấp có kết quả “đỡ” chiếm tỷ lệ cao (chiếm 72,5%), nhóm “không đỡ” và “nặng
thêm” chiếm tỷ lệ tương ứng là 7,5% và 20,0%, không có bệnh nhân tử vong.
3.2.2. Đặc điểm của vi nấm
3.2.2.1. Đặc điểm về xét nghiệm mô bệnh học và tế bào học
Đặc điểm xét nghiệm mô bệnh học và tế bào học của bệnh nhân thuộc mẫu nghiên
cứu được trình bày trong Bảng 3.2.
Bảng 3.2. Đặc điểm xét nghiệm mô bệnh học và tế bào học của bệnh nhân trong
mẫu nghiên cứu
Chỉ tiêu nghiên cứu

Nhóm điều trị
kinh nghiệm
(n = 11)

Nhóm điều trị
đích
(n = 29)

Mẫu nghiên cứu
(n = 40)

2/11 (18,2%)

5/29 (17,2%)

7/40 (17,5%)

0/2 (0%)

5/5 (100%)

5/7 (71,4%)

6/11 (54,5%)

8/29 (27,6%)

14/40 (35,0%)

0/6 (0%)

0/8 (0%)

0/14 (0%)

Xét nghiệm mô bệnh học (%)
Số bệnh nhân có xét
nghiệm mô bệnh học
Số bệnh nhân có kết quả
dương tính
Xét nghiệm tế bào học (%)
Số bệnh nhân có xét
nghiệm tế bào học
Số bệnh nhân có kết quả
dương tính
Nhận xét:
Trong 40 bệnh nhân thuộc mẫu nghiên cứu, có 7 bệnh nhân (17,5%) được xét
nghiệm mô bệnh học. Kết quả dương tính với nấm được ghi nhận ở 5/7 bệnh nhân (chiếm
71,4%). Trong đó, 4 bệnh nhân cho thấy tổn thương phổi do Aspergillus xâm lấn và 1
bệnh nhân có tổn thương do nấm sợi chưa rõ loài. Có 14 bệnh nhân được xét nghiệm tế
bào học, tương ứng với 35,0%, tuy nhiên không có bệnh nhân nào ghi nhận được có kết
quả dương tính.
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tỷ lệ 17,5%.

3.2.2.2. Kết quả nhuộm soi trực tiếp

được trình bày trong Bảng 3.3.
Bảng 3.3. Đặc điểm vi nấm nhuộm soi trực tiếp theo bệnh phẩm
Vi nấm

Bệnh phẩm

Chủng nấm

Đờm

Nấm sợi (n = 11)

11/11

Giả nấm sợi (n = 1)

1/1

Nhận xét:
Có 12 bệnh phẩm của 11 bệnh nhân có kết quả nhuộm soi thành phần của nấm
dương tính. Tất cả các mẫu bệnh phẩm đều là đờm, trong đó chủ yếu cho kết quả dương
tính với nấm sợi (11 bệnh phẩm), trường hợp còn lại cho kết quả thấy thành phần giả
nấm sợi (1 bệnh phẩm).
3.2.2.3. Kết quả nuôi cấy vi sinh
Đặc điểm vi nấm phân lập được theo loài và theo bệnh phẩm được trình bày
trong Bảng 3.4.
Bảng 3.4. Đặc điểm vi nấm phân lập được theo loài và theo bệnh phẩm
Vi nấm
Chủng nấm
Aspergillus spp.
(n = 28)

Bệnh phẩm

Định danh loài Dịch phế quản

Đờm

Tổng

A. flavus

1/28

0/28

1

A. fumigatus

5/28

22/28

27

Nhận xét:
Trong thời gian theo dõi, có 28 vi nấm được phân lập từ 27 mẫu bệnh phẩm, trong
đó tất cả đều thuộc loài Aspergillus spp.. Về định danh loài, A. fumigatus chiếm đa số
với 27 bệnh phẩm phân lập được, trong khi đó chỉ có 1 bệnh phẩm phân lập được
A.flavus.
Các bệnh phẩm phân lập ra nấm gồm có đờm và dịch phế quản. Từ bệnh phẩm
dịch phế quản phân lập ra 2 loài gồm A. fumigatus (5 bệnh phẩm) và A.flavus (1 bệnh
phẩm). Bệnh phẩm đờm chỉ phân lập được A. fumigatus (22 bệnh phẩm).
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Đặc điểm vi nấm quan sát được thông qua nhuộm soi trực tiếp theo bệnh phẩm

3.2.3. Đặc điểm về sử dụng thuốc kháng nấm và biến cố bất lợi ghi nhận được trong

3.2.3.1. Đặc điểm về thuốc sử dụng và thời gian sử dụng
Đặc điểm về thuốc sử dụng và thời gian sử dụng của bệnh nhân trong mẫu nghiên
cứu được trình bày ở Bảng 3.5.
Bảng 3.5. Đặc điểm về thuốc sử dụng và thời gian sử dụng
Chỉ tiêu nghiên cứu

Nhóm điều trị
kinh nghiệm
(n = 11)

Nhóm điều trị
Mẫu nghiên cứu
đích
(n = 40)
(n = 29)

Phác đồ dùng thuốc khởi đầu (%)
Phác đồ đơn độc

11/11 (100%)

29/29 (100%)

40/40 (100%)

1/11 (9,1%)

15/29 (51,7%)

16/40 (40,0%)

0/11 (0%)

1/29 (3,4%)

1/40 (2,5%)

Itraconazol

7/11 (63,6%)

4/29 (13,8%)

11/40 (27,5%)

Voriconazol

3/11 (27,3%)

9/29 (31,0%)

12/40 (30,0%)

1/11 (9,1%)

16/29 (55,2%)

17/40 (42,5%)

0/11 (0%)

6/29 (20,7%)

6/40 (15,0%)

Itraconazol

7/11 (63,6%)

8/29 (27,6%)

15/40 (37,5%)

Voriconazol

4/11 (36,4%)

13/29 (44,8%)

17/40 (42,5%)

Fluconazol

1/11 (9,1%)

0/29 (0%)

1/40 (2,5%)

0/11(0%)

1/29 (3,4%)

1/40 (2,5%)

Thời gian nằm tại TT Hô hấp
trước khi dùng thuốc (ngày)

9 (7 – 16,5)

7 (3 - 13)

8 (3,75 – 13,5)

Thời gian dùng thuốc (ngày)

8 (7 - 16)

10 (7 - 22)

9,5 (7 – 19,25)

Tỷ lệ lựa chọn thuốc khởi đầu (%)
Amphotericin B quy ước
Amphotericin B phức hợp lipid

Tỷ lệ dùng thuốc trong quá trình điều trị (%)
Amphotericin B quy ước
Amphotericin B phức hợp lipid

Caspofungin
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quá trình sử dụng thuốc kháng nấm

Nhận xét:

trong thời điểm bắt đầu sử dụng thuốc. Các thuốc kháng nấm được lựa chọn trong khởi
đầu điều trị bao gồm amphotericin B dạng quy ước, amphotericin B phức hợp lipid,
itraconazol và voriconazol. Trong toàn bộ quá trình điều trị, bệnh nhân được sử dụng
thêm fluconazol và caspofungin.
Amphotericin B dạng quy ước là thuốc kháng nấm được lựa chọn nhiều nhất tại
thời điểm bắt đầu dùng thuốc với tỷ lệ là 40,0%, đồng thời cũng là thuốc được sử dụng
nhiều nhất trong toàn bộ quá trình điều trị (42,5%). Voriconazol và itraconazol cũng
được sử dụng tương đối nhiều, tương ứng là 30,0% và 27,5% bệnh nhân nghiên cứu tại
thời điểm bắt đầu dùng thuốc, 42,5% và 37,5% trong toàn bộ quá trình điều trị.
Amphotericin B phức hợp lipid được sử dụng tương đối ít, chỉ được sử dụng ở 1 bệnh
nhân tại thời điểm điểm bắt đầu dùng thuốc và 6 bệnh nhân trong toàn bộ quá trình điều
trị (15,0%). Fluconazol và caspofungin là hai thuốc ít được lựa chọn nhất, chỉ được sử
dụng trên 1 bệnh nhân trong toàn bộ quá trình điều trị. Ở nhóm điều trị kinh nghiệm,
bệnh nhân chủ yếu được sử dụng itraconazol và voriconazol, tương ứng với 63,6% và
36,4%. Trong khi đó, thuốc được sử dụng phổ biến ở nhóm điều trị đích là amphotericin
B dạng quy ước và voriconazol được, với tỷ lệ lần lượt là 55,2% và 44,8%.
Thời gian nằm tại Trung tâm Hô hấp trước khi dùng thuốc kháng nấm của bệnh
nhân nghiên cứu có giá trị dao động lớn, khoảng tứ phân vị là 3,75 đến 13,5 ngày, trung
vị là 8 ngày. Thời gian dùng thuốc của bệnh nhân nghiên cứu cũng rất khác nhau, khoảng
tứ phân vị là 7 đến 19,25 ngày, trung vị là 9,5 ngày. Giữa 2 nhóm điều trị, nhóm điều trị
kinh nghiệm có thời gian nằm tại Trung tâm Hô hấp trước khi dùng thuốc dài hơn so với
nhóm điều trị đích. Trong khi đó, nhóm điều trị đích có thời gian sử dụng thuốc kháng
nấm dài hơn so với nhóm điều trị kinh nghiệm.
3.2.3.2. Đặc điểm về thay đổi thuốc trong quá trình điều trị
Đặc điểm về thay đổi thuốc trong quá trình điều trị của bệnh nhân nghiên cứu
được trình bày ở Bảng 3.6.
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Tất cả bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đều dùng phác đồ kháng nấm đơn độc

Chỉ tiêu nghiên cứu

Nhóm điều trị
kinh nghiệm
(n = 11)

Nhóm điều trị
đích
(n = 29)

Mẫu nghiên cứu
(n = 40)

Đặc điểm thay đổi thuốc (%)
Không thay đổi

9/11 (81,8%)

17/29 (58,6%)

26/40 (65,0%)

1 lần

2/11 (18,2%)

9/29 (31,0%)

11/40 (27,5%)

2 lần

0/11 (0%)

3/29 (10,3%)

3/40 (7,5%)

Đổi thuốc do biến cố bất
lợi

1/2 (50,0%)

9/12 (75,0%)

10/14 (71,4%)

Đổi thuốc do không đáp
ứng điều trị

1/2 (50,0%)

3/12 (25,0%)

4/14 (28,6%)

Lý do đổi thuốc (%)

Nhận xét:
Có tất cả 14 bệnh nhân đổi thuốc trong quá trình điều trị, trong đó có 11 bệnh
nhân đổi thuốc 1 lần (9 bệnh nhân thuộc nhóm điều trị đích và 2 bệnh nhân thuộc nhóm
điều trị kinh nghiệm) và 3 bệnh nhân đổi thuốc 2 lần (thuộc nhóm điều trị đích).
Trong số này, 10 bệnh nhân đổi thuốc do biến cố bất lợi gặp phải trong quá trình
sử dụng thuốc kháng nấm (chiếm 71,4%) và 4 bệnh nhân đổi thuốc do không đáp ứng
điều trị (chiếm 28,6%). Chi tiết về số lượt đổi thuốc của bệnh nhân trong mẫu nghiên
cứu được trình bày cụ thể trong Phụ lục 4.
3.2.3.3. Đặc điểm về biến cố bất lợi ghi nhận được trong quá trình sử dụng thuốc
kháng nấm
a. Đặc điểm về biến cố bất lợi chung trong quá trình sử dụng thuốc kháng nấm
Đặc điểm về biến cố bất lợi chung trong quá trình sử dụng thuốc kháng nấm được
trình bày ở Bảng 3.7.
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Bảng 3.6. Đặc điểm về thay đổi thuốc trong quá trình điều trị

Chỉ tiêu nghiên cứu

Nhóm điều trị
kinh nghiệm
(n = 11)

Nhóm điều trị
đích
(n = 29)

Mẫu nghiên
cứu
(n = 40)

Số bệnh nhân gặp biến cố (%)

3/11 (27,3%)

13/29 (44,8%)

16/40 (40,0%)

Số bệnh nhân gặp biến cố theo thuốc kháng nấm (%)
Amphotericin B dạng quy ước

1/3 (33,3%)

10/13 (76,9%)

11/16 (68,8%)

Amphotericin B phức hợp lipid

0/3 (0%)

2/13 (15,4%)

2/16 (12,5%)

Voriconazol

2/3 (66,7%)

2/13 (15,4%)

4/16 (25,0%)

Itraconazol

0/3 (0%)

1/13 (7,7%)

1/16 (6,3%)

Số bệnh nhân gặp biến cố theo loại biến cố (%)
Độc tính trên thận

1/3 (33,3%)

7/13 (53,8%)

8/16 (50,0%)

Phản ứng tại vị trí truyền thuốc

1/3 (33,3%)

2/13 (15,4%)

3/16 (18,8%)

Phản ứng liên quan đến truyền
thuốc theo kiểu dị ứng

0/3 (0%)

3/13 (23,1%)

3/16 (18,8%)

Dị ứng trên da

1/3 (33,3%)

0/13 (0%)

1/16 (6,3%)

Hạ kali máu

3/3 (100%)

9/13 (69,2%)

12/16 (75,0%)

Nhận xét:
Trong thời gian theo dõi, nhóm nghiên cứu ghi nhận được 30 biến cố bất lợi gặp
phải trên 16 bệnh nhân trong quá trình sử dụng thuốc kháng nấm (chiếm 40,0%). Trong
đó, tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố bất lợi của nhóm điều trị đích cao hơn so với nhóm điều
trị kinh nghiệm (tương ứng là 44,8% so với 27,3%).
Trong các loại thuốc nghi ngờ liên quan đến biến cố bất lợi, amphotericin B dạng
quy ước được ghi nhận với tỷ lệ cao nhất (chiếm 68,8%), sau đó là voriconazol (chiếm
25,0%). Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố bất lợi do amphotericin B phức hợp lipid và
itraconazol tương đối thấp chỉ ở mức 12,5% và 6,3%.
Các biến cố ghi nhận được bao gồm độc tính trên thận, phản ứng tại vị trí truyền
thuốc, phản ứng liên quan đến truyền thuốc theo kiểu dị ứng, dị ứng trên da và hạ kali
máu. Trong đó, biến cố phổ biến nhất là hạ kali máu ở 12 bệnh nhân (chiếm 75,0%) và
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Bảng 3.7. Đặc điểm về biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng thuốc kháng nấm

độc tính trên thận ở 8 bệnh nhân (chiếm 50,0%). Phản ứng tại vị trí truyền thuốc và phản

18,8%). Các biến cố này đều liên quan đến amphotericin B quy ước và amphotericin B
phức hợp lipid. Dị ứng trên da chỉ xảy ra trên 1 bệnh nhân sử dụng voriconazol.
Phân loại biến cố bất lợi của bệnh nhân theo thuốc kháng nấm và theo loại biến
cố được trình bày cụ thể trong Bảng 3.8.
Bảng 3.8. Phân loại biến cố bất lợi theo thuốc kháng nấm và loại biến cố
Thuốc

Amphotericin B
dạng quy ước

Amphotericin
phức hợp lipid

Voriconazol

Itraconazol

Số biến
cố

Loại biến cố

Tỷ lệ biến cố

Độc tính trên thận

8/19 (42,1%)

Phản ứng tại vị trí truyền thuốc

3/19 (15,8%)

Phản ứng liên quan đến truyền
thuốc theo kiểu dị ứng

2/19 (10,5%)

Hạ kali máu

6/19 (31,6%)

Phản ứng liên quan đến truyền
thuốc theo kiểu dị ứng

1/3(33,3%)

Hạ kali máu

2/3 (66,7%)

Hạ kali máu

6/7 (85,7%)

Dị ứng trên da

1/7 (14,3%)

Hạ kali máu

1/1 (100%)

19

3

7

1

Nhận xét:
Tổng số biến cố bất lợi ghi nhận được trong nghiên cứu là 30 biến cố. Về phân
loại biến cố theo thuốc kháng nấm, amphotericin B dạng quy ước chiếm đa số với 19
biến cố (chiếm 63,3% tổng số biến cố), trong đó chủ yếu là độc tính trên thận (8 biến cố,
chiếm 42,1%) và hạ kali máu (6 biến cố, chiếm 31,6%). Có 7 biến cố bất lợi ghi nhận
được trên bệnh nhân sử dụng voriconazol, bao gồm hạ kali máu (6 biến cố, chiếm 85,7%)
và dị ứng trên da (1 biến cố, chiếm 14,3%). Chỉ có 3 biến cố ghi nhận được trên bệnh
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ứng liên quan đến truyền thuốc theo kiểu dị ứng chiếm tỷ lệ nhỏ (3 bệnh nhân, chiếm

nhân sử dụng amphotericin B phức hợp lipid và 1 biến cố ghi nhận được trên bệnh nhân

b. Đặc điểm về độc tính trên thận trong quá trình sử dụng amphotericin B dạng quy ước
Đặc điểm về độc tính trên thận trong quá trình sử dụng amphotericin B dạng quy
ước của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được trình bày ở Bảng 3.9.
Bảng 3.9. Đặc điểm về độc tính trên thận trong quá trình sử dụng amphotericin B
dạng quy ước
Chỉ tiêu nghiên cứu

Kết quả
8/17 (47,1%)

Số bệnh nhân gặp biến cố (%)
Mức độ (%)
Mức độ R

2/8 (25,0%)

Mức độ I

4/8 (50,0%)

Mức độ F

2/8 (25,0%)

Yếu tố nguy cơ (%)
Liều trung bình hàng ngày ≥ 35 mg

8/8 (100%)

Giới tính nam

4/8 (50,0%)

Cân nặng ≥ 90 kg

0/8 (0%)

Mắc bệnh thận mạn

0/8 (0%)

Sử dụng đồng thời amikacin hoặc ciclosporin

0/8 (0%)

Sử dụng thuốc lợi tiểu quai

1/8 (12,5%)

Tỷ lệ bệnh nhân có đồng thời giảm kali máu (%)

5/8 (62,5%)

Xử trí (%)
Đổi thuốc Amphotericin B phức hợp lipid

5/8 (62,5%)

Đổi thuốc kháng nấm khác

3/8 (37,5%)
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sử dụng itraconazol.

Nhận xét:

ước là 8 bệnh nhân, chiếm 47,1%. Theo phân loại theo mức độ của biến cố, chiếm tỷ lệ
cao nhất là mức độ I (chiếm 50,0%), mức độ R và F đều chiếm tỷ lệ 25,0%. Về nguy cơ
xuất hiện độc tính thận, trong 8 bệnh nhân kể trên có: 8 bệnh nhân (100%) có liều trung
bình hàng ngày ≥ 35 mg, 4 bệnh nhân (50,0%) giới tính nam, 1 bệnh nhân (12,5%) sử
dụng thuốc lợi tiểu và không có bệnh nhân nào có các yếu tố nguy cơ còn lại. Tỷ lệ bệnh
nhân có đồng thời giảm kali máu là 62,5%
Các bệnh nhân gặp độc tính thận trong quá trình sử dụng amphotericin B dạng
quy ước được xử trí bằng cách chuyển sang sử dụng thuốc kháng nấm khác. Trong đó,
5 bệnh nhân được chuyển sang amphotericin B phức hợp lipid (62,5%), 2 trường hợp sử
dụng voriconazol và 1 trường hợp sử dụng itraconazol.
3.2.4. Phân tích sử dụng thuốc theo bộ tiêu chí
Toàn bộ 40 bệnh nhân thuộc mẫu nghiên cứu đều được điều trị đích hoặc điều trị
kinh nghiệm theo hướng nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn.Tính phù hợp của phác
đồ được phân tích dựa trên bộ tiêu chí đã được xây dựng ở mục 2.2.2.5. Mức độ phù hợp
của phác đồ được thể hiện ở Hình 3.7.

Hình 3.7. Mức độ phù hợp của phác đồ với bộ tiêu chí
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Số bệnh nhân có độc tính thận trong quá trình sử dụng amphotericin B dạng quy

Nhận xét:

phổi xâm lấn, có 57,5% bệnh nhân có chỉ định phù hợp. Trong số các bệnh nhân này, có
87,0% bệnh nhân có lựa chọn thuốc phù hợp. Trong số các bệnh nhân có lựa chọn thuốc
phù hợp, 95,0% bệnh nhân có liều dùng và đường dùng thuốc phù hợp. Số bệnh nhân
phù hợp về toàn bộ tiêu chí là 47,5%. Mức độ phù hợp về từng tiêu chí trong từng nhóm
bệnh nhân được trình bày ở Bảng 3.10.
Bảng 3.10. Mức độ phù hợp của phác đồ so với bộ tiêu chí
Chỉ tiêu nghiên cứu

Nhóm điều trị
kinh nghiệm
(n = 11)

Nhóm điều trị
Mẫu nghiên cứu
đích
(n = 40)
(n = 29)

Chỉ định phù hợp (% theo số
bệnh nhân)

1/11 (9,1%)

22/29 (75,9%)

23/40 (57,5%)

Lựa chọn thuốc phù hợp (%
theo số bệnh nhân có chỉ định
phù hợp)

0/1 (0%)

20/22 (90,9%)

20/23 (87,0%)

19/20 (95,0%)

19/20 (95,0%)

19/29 (65,5%)

19/40 (47,5%)

Liều dùng và đường dùng phù
hợp (% theo số bệnh nhân có
chỉ định và lựa chọn thuốc
phù hợp)
Phù hợp về toàn bộ tiêu chí

0/11 (0%)

Nhận xét:
Trong các tiêu chí đánh giá, tiêu chí về chỉ định đạt tỷ lệ phù hợp ở mức trung
bình, với 57,5%. Tiêu chí về lựa chọn thuốc và liều dùng, đường dùng đạt tỷ lệ phù hợp
tương đối cao, lần lượt là 87,0% và 95,0%. Tiêu chí về chỉ định dùng thuốc ở nhóm điều
trị đích có tỷ lệ phù hợp (75,9%) cao hơn nhiều so với nhóm điều trị kinh nghiệm (9,1%).
Tiêu chí về lựa chọn thuốc ở nhóm điều trị đích cũng có tỷ lệ phù hợp cao (chiếm 90,9%),
tuy nhiên ở nhóm điều trị kinh nghiệm không có bệnh nhân nào phù hợp. Tỷ lệ phù hợp
về toàn bộ tiêu chí ở nhóm điều trị đích cao hơn so với nhóm điều trị kinh nghiệm (tương
ứng là 65,5% so với 0%).
Về chỉ định dùng thuốc
Trong nhóm điều trị kinh nghiệm, các bệnh nhân có chỉ định không phù hợp đều
do không có tình trạng giảm bạch cầu trung tính kéo dài. Ngoài ra có 2 bệnh nhân trong
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Trong số 40 bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc điều trị nhiễm nấm Aspergillus

đó không có tình trạng sốt kéo dài hoặc sốt trở lại khi đang dùng kháng sinh phổ rộng.

Aspergillus phổi xâm lấn.
Trong nhóm điều trị đích, tất cả bệnh nhân có kết quả mô bệnh học, tế bào học
dương tính với nấm Aspergillus có chỉ định dùng thuốc là phù hợp. Đối với các trường
hợp bệnh nhân phân lập ra Aspergillus spp. hoặc nhuộm soi trực tiếp thấy thành phần
của nấm sợi trong bệnh phẩm đờm và dịch phế quản, đa số có chỉ định dùng thuốc phù
hợp. Có 7 bệnh nhân phân lập hoặc nhuộm soi trực tiếp bệnh phẩm đường hô hấp dưới
có kết quả dương tính với nấm nhưng có chỉ định dùng thuốc là không phù hợp do không
đáp ứng đủ tiêu chuẩn chẩn đoán theo 3 bộ tiêu chuẩn được đưa ra trong mục 2.2.2.5.
Về lựa chọn thuốc (chỉ đánh giá trên bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc phù hợp)
Trong nhóm điều trị kinh nghiệm, 1 bệnh nhân được chỉ định dùng itraconazol,
đây là thuốc không có trong khuyến cáo điều trị kinh nghiệm. Do đó, lựa chọn thuốc ở
bệnh nhân này được đánh giá là không phù hợp.
Trong nhóm điều trị đích, các bệnh nhân đều có lựa chọn thuốc khởi đầu là
amphotericin B quy ước, amphotericin B phức hợp lipid, voriconazol và itraconazol.
Đây là các thuốc nằm trong khuyến cáo, vì vậy lựa chọn thuốc ở những bệnh nhân này
được đánh giá là phù hợp. Tuy nhiên, có 2 bệnh nhân có tình trạng suy giảm chức năng
thận (có CrCl là 42,5 và 33,2 ml/phút) được chỉ định sử dụng amphotericin B dạng quy
ước, đây là thuốc không được khuyến cáo trong trường hợp này, do đó lựa chọn thuốc ở
2 bệnh nhân này được đánh giá là không phù hợp.
Về liều dùng và đường dùng (chỉ đánh giá trên bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc
và lựa chọn thuốc phù hợp)
Đa số các bệnh nhân đều được sử dụng thuốc kháng nấm với đường dùng và liều
dùng phù hợp với khuyến cáo. Do đó, tỷ lệ phù hợp về đường dùng và liều dùng thuốc
kháng nấm trong mẫu nghiên cứu tương đối cao. Tuy nhiên, có 1 bệnh nhân được sử
dụng itraconazol đường tĩnh mạch, khác với khuyến cáo sử dụng đường uống. Do đó
đường dùng và liều dùng ở bệnh nhân này được đánh giá là không phù hợp.
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Do đó không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn điều trị kinh nghiệm theo hướng nhiễm nấm

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN

Trong những năm gần đây, bệnh có xu hướng ngày càng gia tăng về tỷ lệ mắc bệnh cũng
như mức độ nghiêm trọng trên lâm sàng do sự gia tăng của quần thể bệnh nhân có nguy
cơ nhiễm nấm cao. Quần thể đó bao gồm các bệnh nhân suy giảm miễn dịch bao gồm
bệnh lý ác tính, bệnh lý huyết học và HIV, cũng như những bệnh nhân được điều trị bằng
thuốc ức chế miễn dịch trong các bệnh tự miễn hay để chống thải ghép [51]. Tỷ lệ tử
vong do nấm phổi xâm lấn tương đối cao. Theo nghiên cứu của Pagano và cộng sự năm
1995, tỉ lệ tử vong của bệnh nhân nhiễm nấm phổi xâm lấn trên nền leukemia cấp trong
2 giai đoạn 1987 – 1998 và 1999 – 2000 lần lượt là 40% và 38,5% [61]. Cùng với sự gia
tăng của bệnh, mức độ sử dụng thuốc kháng nấm cũng có xu hướng gia tăng theo thời
gian. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc kháng nấm một cách không hợp lý có thể dẫn đến
nguy cơ gặp các tác dụng không mong muốn do thuốc, tăng chi phí điều trị và tăng nguy
cơ xuất hiện các chủng kháng thuốc [57].
Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa tuyến cuối, bệnh nhân có mặt bệnh đa
dạng và có nhiều yếu tố nguy cơ nhiễm nấm. Do đó thuốc kháng nấm được sử dụng tại
nhiều khoa lâm sàng khác nhau trong Bệnh viện. Tại Bệnh viện đã có nghiên cứu năm
2017 phân tích về tình hình nhiễm nấm và sử dụng thuốc kháng nấm tại Khoa Hồi sức
tích cực [9]. Tại đơn vị này chủ yếu là nhiễm nấm Candida máu và ổ bụng, tỷ lệ bệnh
nhân nhiễm nấm phổi rất thấp. Trong khi đó, tại Trung tâm Hô hấp, bệnh nấm chủ yếu
là nhiễm nấm xâm lấn phổi do tác nhân chính là Aspergillus. Đồng thời, nhiễm nấm
Aspergillus phổi xâm lấn là bệnh có thể lâm sàng đa dạng nhưng không có tính đặc hiệu,
đặc biệt là trên đối tượng bệnh nhân không có giảm bạch cầu trung tính, dẫn đến việc
chẩn đoán rất khó khăn, tỷ lệ tử vong cao kể cả khi bệnh nhân được điều trị đầy đủ bằng
thuốc kháng nấm [41], [70]. Do đó, việc sử dụng thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô
Hấp là vấn đề mới và còn nhiều tranh luận, cần được phân tích và đánh giá.
Trên cơ sở đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh giá tình hình sử
dụng thuốc kháng nấm trên bệnh nhân nhiễm nấm phổi xâm lấn tại Trung tâm Hô hấp,
Bệnh viện Bạch Mai. Từ đó, nhóm nghiên cứu hy vọng đề xuất được các biện pháp góp
phần nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc kháng nấm tại Trung tâm cũng như toàn viện.
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Nhiễm nấm phổi xâm lấn là bệnh chiếm tỷ lệ cao trong các bệnh nấm xâm lấn.

4.1. Bàn luận về tiêu thụ thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp

toàn viện
Trung tâm Hô hấp không phải là đơn vị tiêu thụ thuốc kháng nấm cao so với các
khoa lâm sàng khác trong Bệnh viện. Về số lượng tiêu thụ, Trung tâm Hô hấp là đơn vị
tiêu thụ thuốc kháng nấm đứng thứ 8 (1,08 liều DDD/100 ngày nằm viện), thấp hơn một
chút so với mức độ tiêu thụ của toàn viện (1,24 liều DDD/100 ngày nằm viện). Tuy
nhiên, có sự khác biệt về hình ảnh tiêu thụ thuốc kháng nấm giữa Trung tâm Hô hấp với
các khoa lâm sàng khác và toàn viện nói chung. Tại các khoa lâm sàng khác, tỷ lệ sử
dụng fluconazol và itraconazol chiếm tới khoảng 90%, các thuốc kháng nấm khác được
sử dụng với tỷ lệ rất thấp. Trong khi đó, Trung tâm Hô hấp có hình ảnh tiêu thụ các thuốc
kháng nấm tương đối đa dạng. Đồng thời, mặc dù tổng lượng tiêu thụ toàn bộ các thuốc
kháng nấm chỉ đứng thứ 8 nhưng đơn vị này có mức tiêu thụ một số thuốc tương đối cao
so với các khoa khác. Trong đó, tiêu thụ amphotericin B dạng quy ước và dạng phức hợp
lipid đứng thứ 2 toàn viện, tiêu thụ voriconazol đứng thứ 3 toàn viện. Điều này có thể
được giải thích dựa trên mô hình bệnh bệnh tật của Trung tâm và các hướng dẫn điều trị
nhiễm nấm thường được sử dụng trong thực hành lâm sàng. Bệnh nấm ở Trung tâm Hô
hấp chủ yếu là nấm phổi xâm lấn với tác nhân thường gặp là Aspergillus. Các thuốc được
khuyến cáo sử dụng đối với tác nhân này là voriconazol, amphotericin B và itraconazol
[62]. Itraconazol và amphotericin B quy ước là 2 thuốc được sử dụng nhiều nhất tại
Trung tâm giai đoạn 2013 – 2019, điều này cũng phù hợp với những phân tích ở trên.
Nghiên cứu khảo sát trên 52 bệnh viện ở Tây Ban Nha cho thấy mức độ tiêu thụ thuốc
kháng nấm của toàn viện và các khoa Nội nói chung tương ứng là 2,69 và 3,08 liều
DDD/100 ngày nằm viện [35]. Như vậy mức độ tiêu thụ của các bệnh viện trong nghiên
cứu này cao hơn nghiên cứu của chúng tôi khoảng 3 lần. Điều này có thể do sự khác biệt
về đặc điểm nhân khẩu học, dịch tễ học của bệnh nấm và quy mô của từng quốc gia và
từng bệnh viện. Nghiên cứu của Fondevilla và cộng sự tại Tây Ban Nha chỉ khảo sát
được mức độ tiêu thụ thuốc kháng nấm của các khoa Nội nói chung, không đặc thù cho
đơn vị chuyên khoa hô hấp, có thể là một phần nguyên nhân tạo nên sự khác biệt nói
trên.
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4.1.1. Bàn luận về đặc điểm tiêu thụ thuốc kháng nấm tại Trung tâm hô hấp so với

4.1.2. Bàn luận về xu hướng tiêu thụ thuốc kháng nấm tại Trung tâm hô hấp so với

Trong giai đoạn 2013 – 2019, mức độ tiêu thụ thuốc kháng nấm toàn viện có xu
hướng ổn định trong khi tại Trung tâm Hô hấp có xu hướng gia tăng. Điều này có thể do
tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều khoa phòng sử dụng thuốc kháng nấm, số lượng bệnh
nhân được điều trị bằng thuốc kháng nấm hàng năm lớn. Do đó sự thay đổi nhỏ về tỷ lệ
bệnh nhân cũng như số lượng tiêu thụ thuốc kháng nấm tại các khoa phòng không làm
thay đổi xu hướng tiêu thụ trên quy mô toàn bệnh viện. Ngược lại, Trung tâm Hô hấp có
xu hướng gia tăng mức độ tiêu thụ thuốc kháng nấm đáng kể. Kết quả này có thể do bệnh
lý nhiễm nấm có xu hướng tăng lên, đặc biệt là các bệnh nhiễm nấm đường hô hấp.
Ngoài ra, do nhận thức về tầm quan trọng của điều trị bệnh nấm tăng lên cũng góp phần
làm tăng việc sử dụng thuốc kháng nấm tại Trung tâm. Nghiên cứu của Fondevilla và
cộng sự trên 52 bệnh viện tại Tây Ban Nha cho thấy tiêu thụ thuốc kháng nấm của toàn
viện và các khoa Nội nói chung đều gia tăng không có ý nghĩa thống kê [35]. Kết quả
này tuy tương đồng với kết quả xu hướng tiêu thụ toàn viện của bệnh viện Bạch Mai
nhưng khác biệt về xu hướng tiêu thụ tại Trung tâm Hô hấp. Điều này có thể được giải
thích do nghiên cứu của Fondevilla khảo sát xu hướng tiêu thụ của các khoa Nội nói
chung chứ không đặc thù cho đơn vị hô hấp, do đó khác biệt với kết quả của chúng tôi.
4.1.3. Bàn luận về xu hướng tiêu thụ từng thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp
Các thuốc kháng nấm được sử dụng tại Trung tâm gồm có fluconazol,
itraconazol, voriconazol, caspofungin, amphotericin B dạng quy ước và dạng phức hợp
lipid. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là amphotericin B dạng quy ước và itraconazol.
Đây là các thuốc được khuyến cáo trong điều trị đích hoặc kinh nghiệm nhiễm nấm
Aspergillus phổi xâm lấn [5], [62]. Trong các hướng dẫn điều trị, amphotericin B và
itraconazol là lựa chọn đứng hàng thứ 3 trong điều trị nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm
lấn. Tuy nhiên tại Trung tâm, đây là 2 thuốc kháng nấm được sử dụng chủ yếu. Các
thuốc này có chi phí thấp và đã được sử dụng từ lâu, trong khi các thuốc được khuyến
cáo trong các hướng dẫn điều trị gần đây hoặc chưa có tại bệnh viện hoặc có chi phí cao
làm giảm khả năng tiếp cận thuốc của bệnh nhân. Tỷ lệ tiêu thụ amphotericin B phức
hợp lipid tại Trung tâm trong giai đoạn 2013 – 2019 ở mức tương đối cao. Amphotericin
B phức hợp lipid có hiệu quả tương đương nhưng ít độc tính hơn so với dạng quy ước,
do đó có xu hướng được các bác sĩ điều trị sử dụng thay thế cho amphotericin B dạng
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toàn viện

quy ước. Fluconazol không phải là thuốc được khuyến cáo trong nhiễm nấm phổi

này có thể do fluconazol là thuốc được sử dụng nhiều trong các trường hợp nhiễm nấm
tại chỗ, hoặc trong trường hợp nhiễm nấm xâm lấn do các tác nhân ít gặp hơn như
Candida hoặc Cryptococcus [5]. Kết quả phân tích xu hướng cho thấy, amphotericin B
quy ước, amphotericin B phức hợp lipid, itraconazol và fluconazol đều có xu hướng gia
tăng sử dụng tại Trung tâm trong giai đoạn 2013 - 2019. Điều này có thể do sự gia tăng
tỷ lệ nhiễm nấm nói chung tại Trung tâm. Voriconazol được khuyến cáo ưu tiên hàng
đầu trong điều trị nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn. Nhưng thuốc này mới chỉ được
đưa vào danh mục thuốc của bệnh viện từ năm 2016, bắt đầu được sử dụng tại Trung
tâm từ năm 2019 sau Thông tư 30/2018/TT-BYT cho phép bảo hiểm y tế thanh toán
50% chi phí liên quan đến thuốc [2]. Caspofungin được khuyến cáo là liệu pháp ưu tiên
trong điều trị nhiễm nấm Candida, nhưng đối với nấm phổi Aspergillus xâm lấn chỉ
được khuyến cáo sử dụng trong trường hợp bệnh nhân không đáp ứng hoặc có chống
chỉ định với các thuốc kháng nấm azol và polyen [62]. Điều này giải thích cho việc tiêu
thụ caspofungin tại Trung tâm tương đối thấp. Thêm vào đó, caspofungin cũng là thuốc
kháng nấm mới được sử dụng tại Trung tâm từ năm 2019 sau Thông tư 30/2018/TTBYT có hiệu lực, do đó tiêu thụ thuốc này tại Trung tâm còn ở mức thấp [2]. Tiêu thụ
voriconazol và caspofungin tại Trung tâm Hô hấp có xu hướng ổn định. Tuy nhiên, do
sự hạn chế về mặt thời gian khảo sát nên xu hướng tiêu thụ của 2 thuốc này chưa được
đánh giá một cách chính xác và cần theo dõi trong thời gian tiếp theo.
Phân tích số liệu đã cho thấy bức tranh toàn cảnh về tình hình sử dụng thuốc
kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp so với các khoa lâm sàng khác và toàn viện. Mặc dù
mức độ tiêu thụ thuốc kháng nấm không cao nhưng xu hướng tiêu thụ tại Trung tâm nói
chung và từng thuốc kháng nấm nói riêng gia tăng một cách có ý nghĩa. Tuy nhiên, số
liệu về tiêu thụ thuốc không phản ánh được đối tượng sử dụng thuốc, đặc điểm vi sinh,
mục đích sử dụng thuốc cũng như tính phù hợp của chỉ định và lựa chọn thuốc trên bệnh
nhân. Trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành mục tiêu 2 nhằm phân tích thực trạng sử dụng
thuốc kháng nấm trong điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn tại Trung tâm Hô hấp dựa trên
bộ tiêu chí đã xây dựng.
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Aspergillus xâm lấn, tuy nhiên vẫn được sử dụng tương đối nhiều tại Trung tâm. Điều

4.2. Bàn luận về tình hình sử dụng thuốc kháng nấm trong điều trị nhiễm nấm phổi

4.2.1. Bàn luận về đặc điểm mẫu nghiên cứu
Có 40 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, trong đó chủ yếu bệnh nhân thuộc
nhóm điều trị đích với 19 bệnh nhân, chỉ có 11 bệnh nhân thuộc nhóm điều trị kinh
nghiệm. Tiêu chuẩn để khởi đầu điều trị kinh nghiệm nhiễm nấm xâm lấn phổi tương
đối nghiêm ngặt. Cụ thể, điều trị kinh nghiệm nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn chỉ
được áp dụng trên bệnh nhân có giảm bạch cầu trung tính kéo dài ít nhất 10 ngày theo
hướng dẫn của IDSA [62]. Trung tâm Hô Hấp có rất ít đối tượng bệnh nhân này. Đồng
thời, biểu hiện lâm sàng của nấm phổi xâm lấn rất đa dạng và không có tính đặc hiệu,
tùy thuộc vào cơ địa bệnh nhân, loại nấm, do đó việc điều trị khi không có kết quả vi
sinh tương đối khó khăn. Đây có thể là lý do tỷ lệ bệnh nhân trong nhóm điều trị kinh
nghiệm thấp hơn khá nhiều so với nhóm điều trị đích. Kết quả này cũng được ghi nhận
trong nghiên cứu của Nivoix và cộng sự đánh giá việc sử dụng thuốc kháng nấm tại
Bệnh viện Hautepierre ở Pháp, cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nhóm điều trị đích nhiều gấp
2,5 lần nhóm điều trị kinh nghiệm [59].
Đặc điểm về bệnh lý nền tương đối đa dạng trong mẫu nghiên cứu, trong đó
chiếm tỷ lệ cao nhất là COPD (chiếm 32,5%). Đây là một trong những yếu tố nguy cơ
cao cho nhiễm nấm phổi xâm lấn [20], [28]. Theo nghiên cứu thực hiện tại Trung tâm
năm 2018 trên 50 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm nấm phổi xâm lấn, có 10,0% số
bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, thấp hơn so với nghiên cứu của chúng tôi
[6]. Điều này có thể do sự gia tăng đối tượng bệnh nhân COPD tại Trung tâm theo thời
gian. Ngoài ra, sự gia tăng sử dụng liệu pháp toàn thân corticoid liều cao kéo dài cũng
làm gia tăng khả năng nhiễm nấm phổi trên bệnh nhân COPD. Nhiều nghiên cứu trên
thế giới cũng cho thấy COPD là bệnh mắc kèm thường gặp của nấm phổi xâm lấn. Theo
các tác giả Bhaskaran (2017), Claire (2018) và Taccone (2015), tỷ lệ bệnh nhân COPD
lần lượt là 26%, 18,6% và 31% [16], [28], [77]. Đái tháo đường cũng là yếu tố nguy cơ
nổi bật trong nhiễm nấm phổi xâm lấn. Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ bệnh nhân
có đái tháo đường chiếm tới 30,0%. Kết quả này cũng tương đương với nghiên cứu trước
đó tại Trung tâm (2018, n = 50), với 36,0% bệnh nhân có đái tháo đường [6]. Một số
nghiên cứu trên thế giới cũng đưa ra những kết quả khác nhau về tỷ lệ đái tháo đường
trên bệnh nhân nhiễm nấm phổi xâm lấn. Tuy nhiên các kết quả đều cho thấy đây là
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xâm lấn tại Trung tâm Hô hấp

bệnh lý nền thường gặp trên đối tượng bệnh nhân này. Theo các tác giả Taccone (2015,

lần lượt là 16%, 26% và 14,8% [10], [22], [77]. Một số bệnh lý nền khác cũng được
được xếp vào yếu tố nguy cơ cao nhiễm nấm phổi xâm lấn như viêm gan B (chiếm
7,5%), hội chứng thận hư (chiếm 7,5%), phẫu thuật cắt thùy phổi (chiếm 10,0%).
Bệnh nhân có suy giảm chức năng thận (thanh thải creatinin < 50 mL/phút) chiếm
tỷ lệ 17,5% bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu. Đây là đối tượng có thể cần cân nhắc lựa
chọn amphotericin B phức hợp lipid thay dạng quy ước nếu sử dụng amphotericin B,
nhằm làm giảm nguy cơ xuất hiện độc tính thận [86].
Các triệu chứng lâm sàng chủ yếu trên bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu bao gồm
sốt, ho đờm, ho máu, khó thở, đau ngực, suy hô hấp, là những triệu chứng lâm sàng
thường gặp trên bệnh nhân nhiễm nấm phổi xâm lấn nói chung [22]. Ngoài ra, tỷ lệ bệnh
nhân có kết quả X – quang và CT trước khi sử dụng thuốc kháng nấm tương đối cao.
Đối với những bệnh nhân không có tiêu chuẩn vàng như xét nghiệm mô bệnh học hay
tế bào học, triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh là một trong những tiêu chí bắt
buộc giúp chẩn đoán nhiễm nấm phổi xâm lấn [26], [39], [83]. Do đó việc xác định
chính xác các yếu tố này đóng vai trò quan trọng.
Về kết quả điều trị, tỷ lệ bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được điều trị cải thiện
bệnh tương đối cao, chiếm 72,5%. Tuy nhiên, không có bệnh nhân nào khỏi bệnh hoàn
toàn và vẫn có 27,5% bệnh nhân không đáp ứng điều trị. Đặc biệt có đến 20,0% bệnh
nhân tiến triển bệnh nặng hơn. Kết quả này cũng tương tự với nghiên cứu của Perkhofer
và cộng sự (2010, n = 294), tỷ lệ bệnh nhân nặng thêm là 21% [63]. Đồng thời, thời gian
điều trị tại Trung tâm của bệnh nhân tương đối ngắn với trung vị là 22,5 ngày. Theo
hướng dẫn của IDSA năm 2016, điều trị nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn nên tiếp
diễn trong vòng 6 – 12 tuần [62]. Điều này cho thấy những thách thức lớn trong điều trị
nhiễm nấm phổi xâm lấn tại Trung tâm.
4.2.2. Bàn luận về đặc điểm vi nấm
Tại Trung tâm Hô hấp, các loại xét nghiệm tìm nấm trên bệnh nhân nhiễm nấm
phổi xâm lấn bao gồm xét nghiệm giải phẫu bệnh gồm có xét nghiệm mô bệnh học và
tế bào học và xét nghiệm vi sinh bệnh phẩm đường hô hấp gồm có soi tươi tìm nấm, vi
nấm nuôi cấy và định danh.
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n = 563), Ana (2017, n = 23) và Chen (2018, n = 236), tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường

Về xét nghiệm giải phẫu bệnh, trong nghiên cứu của chúng tôi có 14 bệnh nhân

dương tính với nấm. Xét nghiệm mô bệnh học được thực hiện trên 7 bệnh nhân (chiếm
17,5%), trong đó có 5 bệnh nhân (chiếm 71,4%) có kết quả dương tính. Trong các kết
quả dương tính, 4 bệnh nhân cho thấy tổn thương phổi do Aspergillus xâm lấn và 1 bệnh
nhân cho thấy tổn thương do nấm sợi chưa rõ loài. Kết quả này cũng tương tự với nghiên
cứu trước đó của Chen và cộng sự, có 35 bệnh nhân (chiếm 14,8%) được xét nghiệm
mô bệnh học, trong đó 24 bệnh nhân (chiếm 68,6%) có kết quả dương tính với nấm [22].
Sinh thiết phổi để xét nghiệm mô bệnh học là phương pháp chẩn đoán có độ nhạy cao,
đồng thời đây là tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán chiễm nấm phổi xâm lấn [5], [56]. Tuy
nhiên hạn chế của xét nghiệm này là không định danh được loại nấm gây bệnh. Do đó
cần làm thêm các xét nghiệm vi sinh với mẫu bệnh phẩm sinh thiết, giúp nhận biết chính
xác căn nguyên gây bệnh, tăng hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm phổi
xâm lấn.
Về xét nghiệm vi sinh bệnh phẩm đường hô hấp, các phương pháp được thực
hiện là nhuộm soi trực tiếp và nuôi cấy định danh. Các mẫu bệnh phẩm ghi nhận được
trong nghiên cứu của chúng tôi bao gồm đờm và dịch phế quản. Đối với nhuộm soi trực
tiếp, kết quả cho thấy có 12 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với nấm, trong đó
chủ yếu cho kết quả dương tính với nấm sợi (11 bệnh phẩm). Xét nghiệm nuôi cấy và
định danh phân lập được 28 vi nấm từ 27 mẫu bệnh phẩm đờm và dịch phế quản, trong
đó tất cả đều thuộc loài Aspergillus spp.. Đây là căn nguyên chính gây nhiễm nấm phổi
xâm lấn được ghi nhận trong các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. Theo nghiên
cứu của Chen và cộng sự năm 2018, căn nguyên Aspergillus spp. chiếm đa số với 74,6%
[22]. Nghiên cứu trước đó tại Trung tâm cũng ghi nhận căn nguyên chủ yếu xác định
được trong các bệnh phẩm đường hô hấp dưới là nấm sợi Aspergillus, chiếm 68% [6].
Ngoài Aspergillus spp., một số vi nấm khác như Cryptococcus và Mucorales cũng được
ghi nhận với tỷ lệ nhỏ (tương ứng là 7,8% và 3,4%) trong nghiên cứu của Chen và cộng
sự năm 2018 [22]. Cỡ mẫu trong nghiên cứu của chúng tôi còn chưa đủ lớn và thời gian
theo dõi chưa đủ dài nên có thể chưa ghi nhận được các tác nhân hiếm gặp đó. Về định
danh loài, căn nguyên chủ yếu phân lập được là A. fumigatus, chỉ có 1 trường hợp phân
lập được A. flavus. Kết quả này cũng được ghi nhận trong nghiên cứu của Taccone và
cộng sự (2015, n = 563), căn nguyên A. fumigatus chiếm đa số với 92%, các trường hợp
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(chiếm 35,0%) được xét nghiệm tế bào học và không có bệnh nhân nào cho kết quả

khác như A. flavus, A. niger và các chủng khác chỉ chiếm 8% [77]. Nghiên cứu của

Aspergillus phân lập được bao gồm A. fumigatus và A. flavus, trong đó 89,6% là A.
fumigatus [4]. Điều này cho thấy A. fumigatus là căn nguyên thường gặp và đáng chú ý
nhất trong bệnh nấm Aspergillus phổi nói riêng và nhiễm nấm phổi xâm lấn nói chung.
Trong quá trình theo dõi, tất cả các kết quả phân lập vi nấm đều chưa được làm
kháng nấm đồ. Khi chưa xác định được độ nhạy cảm cụ thể với các thuốc kháng nấm
thì việc lựa chọn thuốc kháng nấm phù hợp trên từng đối tượng bệnh nhân vẫn là một
ẩn số. Đây là một thách thức lớn trong chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn
tại Trung tâm. Do đó ngoài các xét nghiệm vi sinh, cần làm thêm kháng nấm đồ để giúp
lựa chọn thuốc hợp lý, tăng hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ đề kháng với thuốc kháng
nấm trên bệnh nhân.
4.2.3. Bàn luận về đặc điểm sử dụng thuốc kháng nấm và biến cố bất lợi ghi nhận
được trong quá trình sử dụng thuốc kháng nấm
4.2.3.1. Về chỉ định thuốc kháng nấm
Toàn bộ các bệnh nhân thuộc mẫu nghiên cứu đều được điều trị đích hoặc điều
trị kinh nghiệm theo hướng nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn. Tuy nhiên chỉ có 23
bệnh nhân được chỉ định phù hợp (chiếm 57,5%). Trong đó, tỷ lệ phù hợp cao ở nhóm
điều trị đích (22/29 chỉ định phù hợp, chiếm 75,8%), cao hơn nhiều so với tỷ lệ phù hợp
của nhóm điều trị kinh nghiệm (1/11 chỉ định phù hợp, chiếm 9,1%).
Trong nhóm điều trị kinh nghiệm, chỉ có một bệnh nhân được đánh giá là chỉ
định phù hợp (chiếm 9,1%). Các bệnh nhân còn lại có chỉ định không phù hợp do không
có giảm bạch cầu trung tính kéo dài, trong đó, 2 bệnh nhân không có tình trạng sốt kéo
dài hoặc sốt trở lại trong khi đang dùng kháng sinh phổ rộng. Theo IDSA, tiêu chí khởi
đầu điều trị kinh nghiệm nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn khá nghiêm ngặt [62].
Bệnh nhân chỉ được điều trị kinh nghiệm khi có giảm bạch cầu trung tính kéo dài ít nhất
10 ngày. Đây là đặc điểm không phổ biến của bệnh nhân tại Trung tâm Hô Hấp. Một số
nghiên cứu trên thế giới đã đề cập tới sự cần thiết của việc chỉ định thuốc kháng nấm
sớm khi nghi ngờ có bệnh nấm xâm lấn phổi Aspergillus trên những bệnh nhân không
có giảm bạch cầu trung tính kéo dài nhưng có yếu tố nguy cơ cao khác như COPD, sử
dụng corticosteroid hoặc liệu pháp ức chế miễn dịch kéo dài, suy gan hoặc các tình trạng
suy giảm miễn dịch khác [12], [13]. Trong bối cảnh tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do
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Nguyễn Nhị Hà và cộng sự năm 2017 cũng cho thấy kết quả tương tự, các chủng

Aspergillus phổi xâm lấn đang có xu hướng gia tăng do chẩn đoán muộn trên đối tượng

không có giảm bạch cầu trung tính vẫn còn chưa rõ ràng và chưa được khuyến cáo trong
các hướng dẫn điều trị. Vì vậy, việc xác định các đối tượng phù hợp để điều trị kinh
nghiệm kháng nấm tại Trung tâm là vấn đề đáng lưu ý.
Về chỉ định điều trị đích, chúng tôi đánh giá chỉ định thuốc kháng nấm phù hợp
thông qua 3 bộ tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm phổi Aspergillus phổi xâm lấn được
tham khảo theo các hướng dẫn điều trị và các nghiên cứu trên thế giới [5], [17], [26],
[39], [83]. Mỗi bộ tiêu chuẩn được xây dựng hướng đến một nhóm đối tượng bệnh nhân
nhất định. Cụ thể, tiêu chuẩn EORTC/MSG được xây dựng và sửa đổi năm 2008 chủ
yếu sử dụng trên bệnh nhân huyết học hoặc ung thư; tiêu chuẩn AspICU được xây dựng
bởi Vanderwood và cộng sự năm 2012, được sử dụng chủ yếu trên bệnh nhân ICU và
tiêu chuẩn Bulpa sửa đổi năm 2017, chủ yếu được sử dụng trên đối tượng bệnh nhân
COPD. Đối tượng bệnh nhân tại Trung tâm Hô Hấp tương đối đa dạng, không đặc thù
cho mặt bệnh cụ thể nào. Do đó chúng tôi xây dựng bộ tiêu chí đánh giá dựa trên trên 3
bộ tiêu chuẩn nhằm bao phủ được tối đa các đối tượng nhiễm nấm phổi Aspergillus tại
Trung tâm. Tỷ lệ phù hợp ở bệnh nhân điều trị đích tương đối cao, chiếm 75,8%. Trong
đó, 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm mô bệnh học dương tính với nấm, được chẩn
đoán là nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn mức độ “chắc chắn” (proven). Các bệnh
nhân còn lại, có kết quả soi tươi hoặc nuôi cấy bệnh phẩm đường hô hấp dưới dương
tính với nấm, được chẩn đoán theo mức độ “nhiều khả năng” (probable hoặc putative).
Có 7 bệnh nhân được đánh giá là chỉ định không phù hợp do có kết quả vi sinh dương
tính với nấm sợi hoặc Aspergillus nhưng không đạt tiêu chuẩn chẩn đoán. Các bệnh nhân
này không đáp ứng được tiêu chuẩn về yếu tố vật chủ hoặc đặc điểm lâm sàng phù hợp
với chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn ở phổi. Như vậy trong nhóm điều trị đích, tỷ lệ chỉ
định phù hợp tương đối cao, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp không phù hợp, một
phần có thể do sự không đồng nhất trong 3 bộ tiêu chuẩn chẩn đoán.
4.2.3.2. Về lựa chọn thuốc kháng nấm
Tất cả các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu sử dụng phác đồ kháng nấm đơn độc
tại thời điểm bắt đầu dùng thuốc. Kết quả này cũng tương tự với nghiên cứu đã được
thực hiện tại Khoa Hồi sức tích cực năm 2017 [9]. Kết quả này phù hợp với khuyến cáo
trong các hướng dẫn điều trị nhiễm nấm xâm lấn, theo đó việc phối hợp thuốc kháng
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bệnh nhân này [12]. Tuy nhiên việc chỉ định thuốc kháng nấm trên đối tượng bệnh nhân

nấm chỉ được cân nhắc khi bệnh nhân không đáp ứng với điều trị đơn độc trước đó [5],

Về đánh giá lựa chọn thuốc kháng nấm trên bệnh nhân, bộ tiêu chí của chúng tôi
được xây dựng chủ yếu dựa trên hướng dẫn Hướng dẫn xử trí lâm sàng nhiễm nấm
Aspergillus của IDSA năm 2016 [62]. Riêng tiêu chí về lựa chọn amphotericin B, chúng
tôi xây dựng dựa trên Tờ thông tin sản phẩm của biệt dược gốc Fungizone 50 mg dạng
bột đông khô, biệt dược Abelcet Lipid Complex 5 mg/mL dạng phức hợp lipid truyền
tĩnh mạch được phê duyệt tại Anh [93] và Thông tư 01/2020/TT-BYT về điều kiện thanh
toán các thuốc hóa dược, sinh phẩm cho người tham gia bảo hiểm y tế [1]. Điều này tuy
có khác biệt với các hướng dẫn điều trị nhưng phù hợp với tình hình tại Việt Nam nói
chung và Trung tâm Hô Hấp nói riêng. Theo hướng dẫn của IDSA, amphotericin B dạng
liposom được ưu tiên lựa chọn, sau đó đến amphotericin B phức hợp lipid, cuối cùng
amphotericin B quy ước chỉ được khuyến cáo khi các thuốc khác không có sẵn tại bệnh
viện [62]. Tuy nhiên, amphotericin B dạng liposom chưa có ở Việt Nam, dạng phức hợp
lipid và dạng quy ước giống nhau về dược lý và có hiệu quả tương đương, khác nhau về
giá thành và độc tính. Amphotericin B dạng phức hợp lipid có giá thành cao, chỉ được
lựa chọn trên những bệnh nhân được thanh toán bảo hiểm y tế như bệnh nhân suy thận,
không dung nạp hoặc có độc tính thận trong quá trình sử dụng amphotericin B quy ước,
hoặc bệnh nhân có chống chỉ định với amphotericin B quy ước. Do đó, amphotericin B
dạng quy ước được ưu tiên sử dụng tại Trung tâm Hô hấp.
Các thuốc kháng nấm được sử dụng trong mẫu nghiên cứu bao gồm amphotericin
B quy ước, amphotericin B phức hợp lipid, itraconazol, voriconazol, fluconazol và
caspofungin. Trong đó, thuốc được lựa chọn nhiều nhất là amphotericin B dạng quy ước
(40,0%) và voriconazol (30,0%), sau đó là itraconazol (27,5%). Kết quả này có sự khác
biệt so với mục tiêu 1. Trong giai đoạn 2013 – 2019, amphotericin B quy ước và
itraconazol là 2 thuốc được sử dụng nhiều nhất, voriconazol chỉ chiếm tỷ trọng thấp.
Như vậy, sau khi voriconazol được đưa vào thanh toán bảo hiểm y tế, việc sử dụng thuốc
kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp đã cập nhật hơn theo hướng dẫn điều trị mới của IDSA
[62]. Itraconazol chỉ được khuyến cáo như lựa chọn dự trữ ở trong điều trị nhiễm nấm
Aspergilus phổi xâm lấn khi không có lựa chọn khác. Một số nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ
Aspergillus đề kháng itraconazol ở mức cao [18], [37], [38], [85]. Tại Trung tâm Hô
hấp, itraconazol được lựa chọn sử dụng với tỷ lệ tương đối cao, đặc biệt ở nhóm điều trị
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[62].

kinh nghiệm (chiếm 63,6%). Itraconazol là thuốc kháng nấm có chi phí tương đối thấp,

thể là lý do dẫn đến itraconazol vẫn được sử dụng thường xuyên. Như vậy, việc phân
lập vi nấm, làm kháng nấm đồ và tổng kết tình hình đề kháng của vi nấm gây bệnh tại
Bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn thuốc kháng nấm hợp lý.
Trong nhóm điều trị kinh nghiệm, chỉ có 1 bệnh nhân có chỉ định phù hợp được
tiếp tục đánh giá về lựa chọn thuốc. Tuy nhiên lựa chọn thuốc trên bệnh nhân này cũng
được đánh giá là không phù hợp do bệnh nhân được sử dụng itraconazol. Theo IDSA
2016, itraconazol không được khuyến cáo trong điều trị kinh nghiệm nhiễm nấm phổi
Aspergillus xâm lấn [62]. Các thuốc khác được khuyến cáo trong trường hợp này gồm
có voriconazol, caspofungin và amphotericin B. Tỷ lệ lựa chọn thuốc phù hợp trong
nhóm điều trị đích tương đối cao với 20 bệnh nhân (90,9%), do các bệnh nhân đều sử
dụng các thuốc được khuyến cáo trong điều trị nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn. Có
2 bệnh nhân trong nhóm điều trị đích được đánh giá là lựa chọn thuốc không phù hợp
do sử dụng amphotericin B dạng quy ước khi suy giảm chức năng thận. Trong trường
hợp này, việc chuyển đổi sang amphotericin B phức hợp lipid hoặc các thuốc triazol có
thể là lựa chọn phù hợp hơn.
4.2.3.3. Thay đổi thuốc trong quá trình điều trị
Trong nhóm điều trị kinh nghiệm, có 2 bệnh nhân có đổi thuốc trong quá trình
điều trị. Một bệnh nhân đổi từ itraconazol sang fluconazol do tình trạng lâm sàng không
cải thiện. Tuy nhiên fluconazol không có phổ tác dụng trên Aspergillus, chỉ có phổ trên
Candida và Cryptococcus. Trong trường hợp này, nếu nghi ngờ nhiễm nấm phổi
Aspergillus, bệnh nhân nên được chuyển sang sử dụng voriconazol, amphotericin B hoặc
caspofungin [62]. Bệnh nhân còn lại được đổi từ amphotericin B dạng quy ước sang
voriconazol do xuất hiện độc tính trên thận. Việc đổi thuốc này là hợp lý do voriconazol
ít gây độc tính trên thận, đồng thời là lựa chọn ưu tiên hơn trong điều trị nhiễm nấm
Aspergillus phổi xâm lấn [49], [62].
Tỷ lệ bệnh nhân thuộc nhóm điều trị đích thay đổi thuốc trong quá trình điều trị
tương đối lớn. Cụ thể, có 12 bệnh nhân (41,4%) thay đổi thuốc, trong đó, 9 bệnh nhân
thay đổi thuốc 1 lần và 3 bệnh nhân đổi thuốc 2 lần. Trong đó, các bệnh nhân chủ yếu
được chuyển từ amphotericin B quy ước sang amphotericin B dạng phức hợp lipid hoặc
các azol do xuất hiện độc tính trên thận (7 bệnh nhân). Amphotericin B dạng phức hợp
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đồng thời chưa có thông tin về đề kháng của vi nấm với thuốc này tại bệnh viện. Đây có

lipid có hiệu quả tương đương nhưng có nguy cơ độc tính thận thấp hơn dạng quy ước.

thay thế vì ít gây độc tính trên thận [49], [58].
Có 1 bệnh nhân được thay đổi thuốc từ amphotericin B phức hợp lipid sang
itraconazol và 2 bệnh nhân chuyển từ amphotericin B phức hợp lipid sang voriconazol.
Lý do của việc đổi thuốc này là phản ứng liên quan đến truyền thuốc theo kiểu dị ứng,
do sự lo ngại về suy giảm chức năng thận hoặc bệnh nhân không đáp ứng điều trị. Theo
hướng dẫn của IDSA năm 2016, voriconazol là lựa chọn ưu tiên trong điều trị nhiễm
nấm Aspergillus phổi xâm lấn [62]. Do đó, có thể cân nhắc đổi thuốc sang voriconazol
trong trường hợp không đáp ứng điều trị với thuốc khác. Ngoài ra, các thuốc kháng nấm
triazol ít có nguy cơ xuất hiện độc tính thận và phản ứng truyền thuốc theo kiểu dị ứng
[49]. Do đó có thể đổi sang các thuốc này khi lo ngại xuất hiện những biến cố bất lợi
này trên bệnh nhân.
Ngoài ra, có 3 bệnh nhân đang sử dụng voriconazol được chuyển sang phác đồ
khác như itraconazol, amphotericin B dạng quy ước hoặc phối hợp caspofungin. Bệnh
nhân được chuyển sang itraconazol do lo ngại về tình trạng xơ gan tiến triển. Itraconazol
có nguy cơ gây tổn thương gan thấp hơn so với voriconazol [58]. Do đó có thể cân nhắc
đổi thuốc sang itraconazol khi lo ngại về nguy cơ nhiễm độc gan do voriconazol. Tuy
nhiên theo một số nghiên cứu itraconazol vẫn có nguy cơ gây độc tính trên gan tương
đối cao, do đó đổi thuốc sang amphotericin B có thể là sự lựa chọn phù hợp hơn [45],
[87]. Hai trường hợp thay đổi phác đồ còn lại đều do không đáp ứng với voriconazol.
Theo hướng dẫn của IDSA 2016, chỉ nên sử dụng phác đồ phối hợp các thuốc kháng
nấm trong những trường hợp nhất định, không khuyến cáo sử dụng thường quy phác đồ
này. Như vậy, có thể cân nhắc phối hợp voriconazol và caspofungin nếu bệnh nhân
không đáp ứng với voriconazol [62]. Ngoài ra, IDSA cũng khuyến cáo sử dụng
amphotericin B phức hợp lipid khi bệnh nhân không dung nạp với các thuốc azol [62].
Tuy nhiên, trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi bệnh nhân được chuyển sang sử dụng
amphotericin B dạng quy ước. Bệnh nhân không có suy giảm chức năng thận và không
có chống chỉ định với amphotericin B quy ước. Do đó, trong trường hợp không thể sử
dụng amphotericin B dạng lipid có thể cân nhắc sử dụng dạng quy ước cho bệnh nhân
này.
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Các thuốc kháng nấm azol như voriconazol hoặc itraconazol cũng được coi như lựa chọn

4.2.3.4. Về liều dùng và đường dùng

tương đối cao, chiếm 95,0%. Theo nghiên cứu của Valerio và cộng sự năm 2014, tỷ lệ
không phù hợp về liều dùng và đường dùng lần lượt là 16% và 20%, cao hơn so với
nghiên cứu của chúng tôi [82], cho thấy việc sử dụng thuốc kháng nấm tại Trung tâm
Hô hấp đã tuân thủ tốt các khuyến cáo về liều dùng và đường dùng theo các hướng dẫn
điều trị [5], [62]. Tuy nhiên, tỷ lệ phù hợp về đường dùng và liều dùng chỉ được đánh
giá ở nhóm điều trị đích. Trong nhóm điều trị kinh nghiệm, không có bệnh nhân nào
được đánh giá về liều dùng và đường dùng, do các bệnh nhân điều trị kinh nghiệm đều
được đánh giá trước đó là không phù hợp về chỉ định và lựa chọn thuốc kháng nấm.
Tỷ lệ phù hợp về toàn bộ tiêu chí của bệnh nhân trong toàn mẫu nghiên cứu chỉ
ở mức trung bình (chiếm 47,5% bệnh nhân nghiên cứu). Tỷ lệ này rất thấp ở nhóm điều
trị kinh nghiệm (chiếm 0%) và cao hơn ở nhóm điều trị đích (chiếm 65,5%). Trong các
đánh giá về chỉ định, lựa chọn thuốc, đường dùng và liều dùng, có thể thấy sự không
phù hợp chủ yếu nằm ở chỉ định dùng thuốc kháng nấm, cho thấy sự cần thiết của việc
thống nhất các bộ tiêu chí đánh giá thành một bộ tiêu chí duy nhất phù hợp hơn với đối
tượng bệnh nhân và tình hình nhiễm nấm tại Trung tâm, giúp tăng hiệu quả trong chẩn
đoán và điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn tại Trung tâm Hô hấp nói riêng và Bệnh viện
Bạch Mai nói chung.
4.2.3.5. Về thời gian dùng thuốc kháng nấm
Thời gian từ lúc bắt đầu vào Trung tâm Hô hấp cho đến lúc dùng thuốc kháng
nấm của bệnh nhân tương đối ngắn, trung vị là 8 ngày. Nhóm điều trị đích bắt đầu dùng
thuốc sớm hơn nhóm điều trị kinh nghiệm (trung vị tương ứng là 7 và 9 ngày), có thể do
triệu chứng lâm sàng của nhiễm nấm phổi xâm lấn không có tính đặc hiệu, việc điều trị
phụ thuộc nhiều vào loại nấm gây bệnh, do đó việc chẩn đoán và điều trị sớm thường
khó khăn và bắt đầu muộn hơn so với việc điều trị dựa trên kết quả vi sinh.
Thời gian dùng thuốc của bệnh nhân tại Trung tâm tương đối ngắn, trung vị là
9,5 ngày. Tuy nhiên điều này chưa thể phản ánh đầy đủ thời gian cũng như quá trình
điều trị của bệnh nhân, khi kết quả điều trị cho thấy không có bệnh nhân nào khỏi bệnh
hoàn toàn trong thời điểm rời Trung tâm, đặc biệt có đến 27,5% bệnh nhân không cải
thiện tình trạng bệnh. Ngoài ra, bệnh nhân chỉ nằm tại Trung tâm trong thời gian ngắn,
khi bệnh nhân ổn định về lâm sàng sẽ được cho xuất viện hoặc chuyển xuống tuyến
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Tỷ lệ phù hợp về đường dùng và liều dùng của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu

dưới. Khi đó bệnh nhân có thể sẽ không tiếp tục sử dụng thuốc kháng nấm hoặc không

Đây là một trong những thách thức lớn trong điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn, cần lưu
ý khi triển khai các hướng dẫn thực hành tại Việt Nam
4.2.3.6. Về biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng thuốc kháng nấm
Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng thuốc kháng nấm
trong mẫu nghiên cứu tương đối cao (16 bệnh nhân, chiếm 40,0%), trong đó bệnh nhân
thuộc nhóm điều trị đích có tỷ lệ gặp biến cố cao hơn nhóm điều trị kinh nghiệm. Bệnh
nhân nhóm điều trị kinh nghiệm chủ yếu sử dụng itraconazol với nguy cơ gặp tác dụng
không mong muốn thấp hơn so với các thuốc như amphotericin B dạng quy ước,
amphotericin B phức hợp lipid hay voriconazol, được sử dụng nhiều ở nhóm điều trị
đích. Trong số các thuốc kháng nấm được phân tích trong nghiên cứu, amphotericin B
dạng quy ước là thuốc được ghi nhận số biến cố cao nhất (19 biến cố, chiếm 63,3%).
Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Souza và cộng sự năm 2016, cho thấy số
biến cố do amphotericin B quy ước chiếm 45,8%, cao nhất trong các thuốc nghiên cứu
[27]. Số lượng biến cố ghi nhận liên quan đến voriconazol cũng tương đối cao (7 biến
cố, chiếm 23,3%). Amphotericin B phức hợp lipid và itraconazol có số lượng biến cố
ghi nhận thấp (tương ứng là 10,0% và 3,3%). Chúng tôi chưa ghi nhận được biến cố bất
lợi nào trong quá trình sử dụng fluconazol và caspofungin, có thể do các thuốc này chỉ
được sử dụng trên số lượng ít bệnh nhân và thời gian sử dụng chưa đủ dài.
Các biến cố bất lợi được ghi nhận bao gồm độc tính trên thận, hạ kali máu, phản
ứng truyền thuốc theo kiểu dị ứng, phản ứng tại vị trí truyền thuốc và dị ứng trên da.
Trong đó, chiếm tỷ lệ cao nhất là hạ kali máu (15 biến cố, chiếm 50,0%), theo sau là độc
tính thận (8 biến cố, chiếm 26,7%). Phản ứng tại vị trí truyền thuốc và phản ứng liên
quan đến truyền thuốc theo kiểu dị ứng chiếm tỷ lệ thấp (3 biến cố, chiếm 10,0%). Tỷ
lệ này có khác biệt so với nghiên cứu của Souza và cộng sự tại Brazil (2016, n = 183),
theo đó biến cố bất lợi thường gặp nhất là phản ứng liên quan đến truyền thuốc theo kiểu
dị ứng (chiếm 25,0%), sau đó là hạ kali máu (chiếm 22,9%) và độc tính trên thận (chiếm
18,7%) [27]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, amphotericin B và voriconazol được sử
dụng chủ yếu. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến các biến cố thường gặp trong mẫu
nghiên cứu là độc tính thận và hạ kali máu [48], [73]. Trong thời gian gần đây, việc xây
dựng và áp dụng Hướng dẫn sử dụng amphotericin B đường tiêm truyền tĩnh mạch tại
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tuân thủ điều trị, dẫn đến nguy cơ tái phát bệnh nấm hoặc làm gia tăng tỷ lệ đề kháng.

Bệnh viện bởi các dược sĩ lâm sàng kèm theo tập huấn về các biện pháp dự phòng giảm

các biến cố liên quan đến truyền thuốc tại Trung tâm.
Tỷ lệ bệnh nhân gặp độc tính trên thận liên quan đến amphotericin B quy ước
tương đối cao, chiếm 47,1%, trong khi không ghi nhận được bệnh nhân nào có độc tính
trên thận trong quá trình sử dụng amphotericin B phức hợp lipid. Theo nghiên cứu của
Falci và cộng sự năm 2015, tỷ lệ độc tính thận do amphotericin B dạng quy ước và dạng
phức hợp lipid lần lượt là 52,3% và 27,1%, cao hơn so với nghiên cứu của chúng tôi,
nhưng đều cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ độc tính thận giữa 2 loại amphotericin B [31].
Vì vậy, các bệnh nhân có nguy cơ hoặc xuất hiện độc tính trên thận khi sử dụng
amphotericin B dạng quy ước có thể cân nhắc sử dụng amphotericin B phức hợp lipid
như là lựa chọn thay thế. Các yếu tố nguy cơ mô tả trong y văn được ghi nhận trong
nghiên cứu này bao gồm liều amphotericin B quy ước trung bình hàng ngày ≥ 35 mg,
giới tính nam và sử dụng đồng thời thuốc lợi tiểu quai. Trong đó, yếu tố nổi bật nhất là
liều trung bình hàng ngày cao ≥ 35 mg, ghi nhận được trên toàn bộ các bệnh nhân có
độc tính thận. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng xuất hiện biến cố,
vì độc tính trên thận do thuốc phụ thuộc vào liều dùng và tăng lên theo tổng liều tích lũy
[58]. Theo Fisher và cộng sự, cứ tăng liều trung bình hàng ngày amphotericin B quy ước
lên 0,1 mg/kg/ngày sẽ làm tăng nguy cơ độc tính trên thận khoảng 2 lần [34]. Trong một
số nghiên cứu khác, các yếu tố khác như thuốc dùng kèm và giới tính cũng được ghi
nhận làm gia tăng độc tính trên thận ở bệnh nhân sử dụng amphotericin B quy ước [21],
[32], [34], [36], [52]. Do đó, việc xác định bệnh nhân có yếu tố nguy cơ gia tăng độc
tính thận rất quan trọng, nhằm tăng cường giám sát chức năng thận và thay đổi thuốc
kịp thời trong trường hợp xuất hiện độc tính.
4.3. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu
Trong mục tiêu 1 chúng tôi đã phân tích được đặc điểm và xu hướng sử dụng
thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp và so với toàn viện, đồng thời phân tích được
xu hướng sử dụng các thuốc kháng nấm cụ thể tại Trung tâm. Sử dụng phân tích DDD
cho ra các số liệu trực quan, dễ dàng so sánh tiêu thụ giữa các khoa và các thuốc kháng
nấm với nhau. Kiểm định Mann - Kendall được sử dụng giúp đánh giá chính xác xu
hướng tiêu thụ thuốc kháng nấm hơn. Đặc biệt, các số liệu trong nghiên cứu đều được

66

Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

thiểu các tai biến khi sử dụng thuốc cho điều dưỡng đã giúp giảm đáng kể nguy cơ gặp

thu thập từ cơ sở dữ liệu của bệnh viện, do đó quá trình thu thập thuận tiện và đảm bảo

Tuy nhiên, do chưa có giá trị DDD cho amphotericin B dạng phức hợp lipid,
nghiên cứu sử dụng liều thường được chỉ định (PDD) là 0,25 g, là mức liều được sử
dụng phổ biến tại viện. Trong một số nghiên cứu đánh giá về tiêu thụ thuốc kháng nấm,
liều PDD được sử dụng thay cho DDD, do PDD gần hơn với thực tế điều trị. Ngoài ra,
mức độ tiêu thụ thuốc kháng nấm có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động cung ứng thuốc,
do đó, xu hướng tiêu thụ có thể chưa phản ánh đầy đủ được đặc điểm về sử dụng thuốc
kháng nấm tại Trung tâm, đặc biệt với các thuốc kháng nấm mới được đưa vào sử dụng
với thời gian theo dõi ngắn.
Trong mục tiêu 2, chúng tôi đã tập trung phân tích thực trạng sử dụng thuốc kháng
nấm trong điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn tại Trung tâm Hô hấp. Thông qua bộ tiêu
chí đánh giá sử dụng thuốc do nhóm nghiên cứu xây dựng. Nghiên cứu sử dụng thiết kế
tiến cứu, giúp thu thập thông tin một cách chính xác và đầy đủ hơn.
Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian chỉ tiến hành trong 6 tháng nên số lượng bệnh
nhân còn ở mức độ khiêm tốn. Tuy nhiên với cách tiếp cận được áp dụng trong nghiên
cứu này, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục phân tích được việc sử dụng thuốc kháng nấm
trên số lượng bệnh nhân lớn hơn để có được hình ảnh toàn diện hơn, từ đó định hướng
cho chương trình quản lý thuốc kháng nấm trong tương lai tại Trung tâm.
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độ chính xác cao.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi rút ra một số kết luận sau
1.1. Tiêu thụ thuốc kháng nấm tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai giai
đoạn 2013 - 2019
Trung tâm Hô hấp là đơn vị tiêu thụ thuốc kháng nấm nhiều thứ 8 với 1,08 liều
DDD/100 ngày nằm viện, thấp hơn một chút so với trung bình chung toàn viện. Đây là
đơn vị sử dụng amphotericin B quy ước và amphotericin B phức hợp lipid nhiều thứ 2
và sử dụng voriconazol nhiều thứ 3 toàn viện, với giá trị tương ứng là 0,27; 0,16 và 0,02
liều DDD/100 ngày nằm viện.
Tiêu thụ thuốc kháng nấm toàn viện có xu hướng ổn định trong khi tiêu thụ tại
Trung tâm Hô hấp có xu hướng tăng.
Itraconazol và amphotericin B là 2 thuốc kháng nấm được sử dụng nhiều nhất tại
Trung tâm Hô hấp. Tiêu thụ của amphotericin B quy ước, amphotericin B phức hợp
lipid, itraconazol và fluconazol có xu hướng tăng. Trong khi đó, voriconazol và
caspofungin có xu hướng tiêu thụ ổn định.
1.2. Phân tích việc sử dụng thuốc kháng nấm trong điều trị nhiễm nấm phổi xâm
lấn tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai
Thông qua theo dõi 40 bệnh nhân, độ tuổi có trung vị là 66 tuổi, nam giới chiếm
77,5%, bệnh lý nền chiếm tỷ lệ cao nhất là COPD, đã xác định 11 bệnh nhân được điều
trị kháng nấm theo kinh nghiệm, 29 bệnh nhân được sử dụng thuốc kháng nấm theo điều
trị đích.
Toàn bộ bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đều sử dụng phác đồ kháng nấm đơn
độc trong khởi đầu điều trị. Thuốc được lựa chọn khởi đầu nhiều nhất ở nhóm điều trị
kinh nghiệm là itraconazol, trong khi đó ở nhóm điều trị đích lựa chọn nhiều nhất là
amphotericin B dạng quy ước.
57,5% bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc kháng nấm phù hợp. 87,0% bệnh
nhân trong số này được lựa chọn thuốc phù hợp và 95,0% bệnh nhân có liều dùng và
đường dùng thuốc phù hợp. Tỷ lệ phù hợp tổng thể là 47,5%. Tỷ lệ này ở nhóm điều trị
đích và điều trị kinh nghiệm tương ứng là 65,5% và 0%.
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1. Kết luận

Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố bất lợi tương đối cao, chiếm 40,0%, chủ yếu là hạ

nhiều biến cố bất lợi nhất trong các thuốc kháng nấm sử dụng trong mẫu nghiên cứu.
2. Kiến nghị
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chúng tôi xin đề xuất một số kiến nghị sau:
- Xây dựng hướng dẫn điều trị nhiễm nấm phổi xâm lấn cho bệnh nhân tại Trung
tâm Hô hấp, dựa trên cập nhật các hướng dẫn điều trị trên thế giới, hướng dẫn điều trị
nhiễm nấm xâm lấn của Hội Hô hấp Việt Nam và Hội Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc
Việt Nam, có sự điều chỉnh phù hợp dựa trên đặc điểm nhân khẩu học và tình hình dịch
tễ lâm sàng và vi sinh.
- Triển khai chương trình quản lý thuốc kháng nấm với sự tham gia tích cực của
bác sĩ lâm sàng, bác sĩ vi sinh và dược sĩ lâm sàng, chú trọng đến tăng cường chỉ định
và lựa chọn thuốc kháng nấm hợp lý cả trong điều trị kinh nghiệm và điều trị đích, tăng
cường xét nghiệm vi sinh phân lập vi nấm và đánh giá độ nhạy cảm, tăng cường giám
sát và giảm thiểu các tác dụng không mong muốn trong quá trình sử dụng thuốc kháng
nấm và phân tích đánh giá sử dụng thuốc với các thuốc kháng nấm mới hoặc các thuốc
kháng nấm có độc tính cao.
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kali máu và độc tính trên thận. Amphotericin B quy ước là thuốc được ghi nhận gặp
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Xử trí: ............................................................................................................................
3.

Các biến cố bất lợi khác:

Tên biến cố:……………………………………………………………………………
Biểu hiện:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ngày xuất hiện phản ứng:……..................

Phản ứng kéo dài trong:…..................

Xử trí: ………………………………………………………………………………….
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Ngày

Phụ lục 2. Mức độ tiêu thụ thuốc kháng nấm toàn viện và từng khoa lâm sàng
Khoa

DDD/100 ngày nằm viện

1

Khoa Hồi sức tích cực

16.1907

2

Khoa Truyền nhiễm

12.8421

3

Khoa Huyết học

8.5673

4

Khoa Gây mê hồi sức

4.1896

5

Khoa Da liễu

2.2334

6

Khoa Thận - Tiết niệu

1.7726

7

Khoa Mắt

1.2731

8

TT. Hô hấp

1.0804

9

TT. Dị ứng & MDLS

1.0098

10

Khoa Chống độc

0.6815

11

Khoa Nội tiết & ĐTĐ

0.3325

12

Khoa Phẫu thuật thần kinh

0.2954

13

Khoa Phẫu thuật lồng ngực

0.2929

14

Khoa Cơ - Xương - Khớp

0.2707

15

Viện Tim mạch

0.2224

16

Khoa Đông y

0.1976

17

Khoa Cấp cứu

0.1673

18

TT. Phục hồi chức năng

0.1465

19

Khoa Ngoại

0.0978

20

Khoa Tiêu hoá

0.0927

21

Khoa Chấn thương chỉnh hình & cột sống

0.0747

22

TT. YHHN & Ung bướu

0.0688

23

Khoa Tai Mũi Họng

0.0582

24

Khoa Thần kinh

0.0552

25

Khoa Răng Hàm Mặt

0.0377

26

Viện SK Tâm thần

0.0326

27

Khoa Sản

0.0041

28

Khoa Thận nhân tạo

29

Toàn viện

0
1.2446
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STT

Nhóm điều trị
kinh nghiệm
(n = 11)

Nhóm điều trị
đích
(n = 29)

Mẫu nghiên
cứu
(n = 40)

COPD

3 (27,3%)

10 (34,5%)

13 (32,5%)

Đái tháo đường

4 (36,4%)

8 (27,6%)

12 (30,0%)

Tăng huyết áp

1 (9,1%)

11 (37,9%)

12 (30,0%)

Phẫu thuật cắt thùy phổi

1 (9,1%)

3 (10,3%)

4 (10,0%)

0

3 (10,3%)

3 (7,5%)

Hội chứng thận hư

1 (9,1%)

2 (6,9%)

3 (7,5%)

Đột quỵ

1 (9,1%)

2 (6,9%)

3 (7,5%)

Lao phổi

0

2 (6,9%)

2 (5,0%)

Leukemia

1 (9,1%)

1 (3,4%)

2 (5,0%)

Lupus ban đỏ

2

0

2 (5,0%)

Ung thư vú

0

1 (3,4%)

1 (2,5%)

Ung thư đại tràng

0

1 (3,4%)

1 (2,5%)

Lyell

1 (9,1%)

0

1 (2,5%)

Gout

0

1 (3,4%)

1 (2,5%)

Xuất huyết giảm tiểu cầu
tự miễn

0

1 (3,4%)

1 (2,5%)

Xuất huyết tiêu hóa

0

1 (3,4%)

1 (2,5%)

Xơ gan

0

1 (3,4%)

1 (2,5%)

Tan máu bẩm sinh

0

1 (3,4%)

1 (2,5%)

Động kinh

0

1 (3,4%)

1 (2,5%)

Tăng tiểu cầu nguyên phát

0

1 (3,4%)

1 (2,5%)

Đa u tủy xương

0

1 (3,4%)

1 (2,5%)

Bệnh lý nền

Viêm gan B
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Phụ lục 3: Đặc điểm bệnh lý nền cụ thể trên bệnh nhân

Số lượt đổi thuốc

Nhóm điều trị
đích
(n = 29)

Nhóm điều trị
kinh nghiệm
(n = 11)

Mẫu nghiên
cứu
(n = 40)

Amphotericin B quy ước →
Amphotericin B phức hợp lipid

5/29 (17,2%)

0/11 (0%)

5/40 (12,5%)

Amphotericin B quy ước →
Voriconazol

2/29 (6,9%)

1/11 (9,1%)

3/40 (7,5%)

Amphotericin B quy ước →
Itraconazol

2/29 (6,9%)

0/11 (0%)

2/40 (5,0%)

Amphotericin B phức hợp lipid
→ Itraconazol

1/29 (3,4%)

0/11 (0%)

1/40 (2,5%)

0/29 (0%)

1/11 (9,1%)

1/40 (2,5%)

Amphotericin B phức hợp lipid
→ Voriconazol

2/29 (6,9%)

0/11 (0%)

2/40 (5,0%)

Voriconazol → Amphotericin
B quy ước

1/29 (3,4%)

0/11 (0%)

1/40 (2,5%)

Voriconazol → Itraconazol

1/29 (3,4%)

0/11 (0%)

1/40 (2,5%)

Voriconazol → Caspofungin +
voriconazol

1/29 (3,4%)

0/11 (0%)

1/40 (2,5%)

Itraconazol → Fluconazol
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Phụ lục 4: Số lượt đổi thuốc cụ thể trên bệnh nhân

STT

Họ tên

Mã bệnh nhân

Giới tính

Tuổi

1

Nguyễn Thị T.

190765592

Nữ

57

2

Đặng Thị X.

190033867

Nữ

53

3

Hoàng Xuân Đ.

190232428

Nam

66

4

Nguyễn Quảng B.

190232006

Nam

29

5

Cảnh Chi C.

190775699

Nam

25

6

Hoàng Thị T.

190775765

Nữ

33

7

Phan Lạc D.

190232543

Nam

70

8

Lê Ngọc H.

190232628

Nam

60

9

Đỗ Minh T.

190227683

Nam

71

10

Dương Văn T.

190031274

Nam

36

11

Nguyễn Văn M.

190229419

Nam

73

12

Nguyễn Anh T.

190043375

Nam

76

13

Lê Đức T.

190233730

Nam

24

14

Nguyễn Đình Q.

190237522

Nam

75

15

Lưu Tiến Đ.

190237504

Nam

80

16

Hứa Văn S.

190237857

Nam

29

17

Bùi Thị M.

190048871

Nữ

69

18

Phạm Văn H.

190244626

Nam

58

19

Nguyễn Thị Trà G.

190045707

Nữ

25

20

Nguyễn Văn S.

190049751

Nam

68
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Phụ lục 5: Danh sách bệnh nhân trong nghiên cứu

Nguyễn Văn H.

190239241

Nam

58

22

Nguyễn Văn V.

200203471

Nam

70

23

Vũ Văn M.

200003183

Nam

38

24

Phan Đăng M.

202000155

Nam

66

25

Trần Đình T.

200200775

Nam

69

26

Nguyễn Thị X.

200201108

Nữ

59

27

Nguyễn Phúc T.

190244854

Nam

85

28

Hoàng Văn H.

200001998

Nam

55

29

Đỗ Thị H.

200201237

Nữ

41

30

Nguyễn Quốc H.

191605032

Nam

84

31

Nguyễn Ngọc T.

190049227

Nam

68

32

Phạm Thanh B.

200202376

Nam

73

33

Trần Thị L.

190239584

Nữ

80

34

Nguyễn Đình C.

200201793

Nam

71

35

Trần Khắc H.

200203411

Nam

67

36

Vi Thanh M.

200200155

Nam

66

37

Tô Quốc V.

200002536

Nam

34

38

Phạm Văn Q.

200201712

Nam

65

39

Dương Thị D.

200204816

Nữ

84

40

Nguyễn Quốc T.

200201797

Nam

66

Xác nhận của Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai
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