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3.1. Đặc điểm lâm sàng, vi sinh và phác đồ kháng sinh chứa vancomycin trên bệnh

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
AHRQ

Cơ quan nghiên cứu sức khỏe và đảm bảo chất lượng Australia

ASHP

Hiệp hội Dược sĩ Bệnh viện Hoa Kỳ (American Society of
Health – System Pharmacists)

AUC

Diện tích dưới đường cong (Area Under the Curve)

AUC/MIC

Tỷ số giữa diện tích dưới đường cong và nồng độ ức chế tối thiểu
(Area Under the Curve/ Minimum Inhibitory Concentration)

AUC24h

Diện tích dưới đường cong trong 24 giờ

AUC24h/MIC

Tỷ số giữa diện tích dưới đường cong trong 24h và nồng độ ức
chế tối thiểu

BSI

Nhiễm khuẩn huyết (Bloodstream infection)

CA-BSI

Nhiễm khuẩn huyết có nguồn gốc tại cộng đồng (Community associated- Bloodstream Infection)

CDC

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (Centers
for Disease Control and Prevention)

Clcr

Độ thanh thải creatinin (Clearance creatinin)

CLSI

Viện Chuẩn thức Lâm sàng và Xét nghiệm Hoa Kỳ (Clinical and
Laboratory Standards Institute)

COPD

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

Ctrough

Nồng độ đáy (Trough concentration)

ESBL

Enzym–beta-lactamase phổ rộng (Extended-spectrum Betalactamase

EUCAST

Ủy ban về Thử độ nhạy cảm Châu Âu (The European Committee
on Antimicrobial Susceptibility Testing)

FDA

Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and
Drug Adminitration)

GFR

Tốc độ lọc cầu thận (Glomerular filtratio rate)

HCA-BSI

Nhiễm khuẩn huyết liên quan đến chăm sóc y tế (Healthcareassociated-Bloodstream Infection)

ICU

Khoa Hồi sức tích cực (Intensive Care units)
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(Agency for Healthcare Research and Quality)

IDSA

Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ (Infectious Disease

JSC

Hội Hóa trị liệu Nhật Bản (Japanese Society of Chemotherapy)

KDIGO

Chương trình cải thiện kết cuộc chung của bệnh lý thận (Kidney
Disease Improving Global Outcomes)

MAP

Huyết áp động mạch trung bình (Mean Arterial Pressure)

MEWS

Thang điểm cảnh báo sớm sửa đổi (Modified Early Warning
Score)

MIC

Nồng độ ức chế tối thiểu (Minimum Inhibitory Concentration)

MRSA

Tụ cầu vàng đề kháng methicillin (Methicillin – resistant
Staphylococcus aureus)

MSSA

Tụ cầu vàng nhạy cảm methicillin (Methicillin – susceptible
Staphylococcus aureus)

NEWS

Thang điểm cảnh báo sớm quốc gia (National Early Warning
Score)

NHSN

Mạng lưới An toàn Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (National
Healthcare Safety Network)

PICU

Khoa Hồi sức tích cực cho bệnh nhân nhi (Pediatric Intensive
Care units)

PIDS

Hội Bệnh truyền nhiễm nhi khoa (Pediatric Infectious Disease
Society)

PK/PD

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

qSOFA

Đánh giá nhanh hậu quả suy tạng (quick - Sequential Organ
Failure Assessment)

SEIMC

Hội Vi sinh lâm sàng và Truyền nhiễm Tây Ban Nha (Spanish
Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)

SEMICYUC

Hiệp hội Hồi sức và đơn vị mạch vành Tây Ban Nha (Spanish
Society of Intensive Care Medicine and Coronary Units)

SIDP

Hiệp hội Dược sỹ về các Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (Society of
Infectious Disease Pharmacists)
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Society of America)

SIRS

Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống (Systemic Inflammatory
Response Syndrome)
Đánh giá hậu quả suy tạng (Sequential Organ Failure
Assessment)

SSC

Chiến lược điều trị nhiễm khuẩn huyết (Surviving Sepsis
Campaign)

TDM

Giám sát nồng độ thuốc trong điều trị (Therapeutic Drug
Monitoring)

UW Health

Hệ thống chăm sóc y tế của Bệnh viện Đại học Wisconsin (Hoa
Kỳ) (University of Wisconsin Health)

VISA

Tụ cầu vàng nhạy cảm trung gian với vancomycin (Vancomycin
- intermediate Staphylococcus aureus)

VRE

Enterococcus đề kháng vancomycin (Vancomycin - resistant
Enterococcus)

VRSA

Tụ cầu vàng đề kháng vancomycin (Vancomycin - resistant
Staphylococcus aureus)
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Hình 3.2: Tương quan giữa mức liều duy trì vancomycin và độ thanh thải creatinin của

ĐẶT VẤN ĐỀ
một bệnh lý đang có xu hướng gia tăng tại các bệnh viện trên thế giới và đã trở thành
một trong những nhiễm khuẩn bệnh viện cần đặc biệt quan tâm [55]. Tụ cầu vàng
(Staphylococcus aureus) là căn nguyên hàng đầu gây nhiễm khuẩn huyết ở cả cộng đồng
và ở các cơ sở chăm sóc y tế với tỷ lệ tử vong cao [79]. Tại Hoa Kỳ, tần suất nhiễm
khuẩn huyết liên quan đến Staphylococcus aureus (S. aureus) được ghi nhận là từ 38,2
đến 45,7/100.000 người mỗi năm với tỷ lệ tử vong trong 30 ngày lên đến 20%, đặt ra
gánh nặng chi phí đáng kể lên hệ thống y tế quốc gia [55].
Vancomycin là kháng sinh đầu tay trong điều trị nhiễm khuẩn huyết do các
chủng vi khuẩn Gram dương kháng thuốc như như Staphylococcus aureus kháng
methicillin (MRSA), Streptococcus pneumoniae kháng penicillin và Enterococcus sp.
kháng ampicillin [29], [73], [90]. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng nồng ức chế tối thiểu
(MIC) của vancomycin trên các chủng vi khuẩn này cùng với sự xuất hiện của các chủng
S. aureus nhạy cảm trung gian (VISA), kháng vancomycin (VRSA) hay dị kháng với
vancomycin (hVISA) hiện đang là thách thức đối với các bác sĩ lâm sàng trong việc đảm
bảo hiệu quả điều trị và khả năng đạt PK/PD cần thiết của thuốc [27], [76]. Đồng thời,
sử dụng vancomycin với chế độ liều cao và dài ngày trên đối tượng bệnh nhân nặng như
nhiễm khuẩn huyết có liên quan đến nhiều tác dụng không mong muốn. Vì vậy, việc
giám sát nồng độ vancomycin trong máu thông qua các thông số dược động học như
AUC/MIC và Ctrough sẽ giúp dự báo hiệu quả điều trị cũng như độc tính của thuốc và đã
được khuyến cáo áp dụng thường quy trong thực hành lâm sàng [73], [77], [90], [91].
Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến trung ương, hạng đặc biệt với số lượng
giường bệnh lớn và mô hình bệnh tật phức tạp. Tỷ lệ bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn huyết
do căn nguyên vi khuẩn Gram dương chiếm tỷ lệ khá cao (trên 30%) và tập trung chủ
yếu tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới [18], [21], [100]. Nhằm đảm bảo vancomycin được
sử dụng an toàn, hợp lý, hiệu quả, Bệnh viện đã ban hành “Hướng dẫn sử dụng và giám
sát điều trị vancomycin trên bệnh nhân người lớn” vào ngày 04/01/2019 [5]. Tuy nhiên,
việc triển khai hướng dẫn này tại các đơn vị lâm sàng, đặc biệt tại Trung tâm Bệnh Nhiệt
đới như thế nào là câu hỏi nghiên cứu cần được giải quyết. Trong bối cảnh đó, chúng tôi
thực hiện đề tài “Phân tích đặc điểm sử dụng vancomycin trong điều trị nhiễm
khuẩn huyết tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai” với 2 mục tiêu:
1
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Trong vòng 40 năm trở lại đây, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Gram dương là

1. Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, vi sinh và phác đồ kháng sinh chứa
vancomycin trên các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh
2. Phân tích đặc điểm sử dụng vancomycin và đánh giá việc áp dụng quy trình
giám sát nồng độ thuốc trong máu trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Trung tâm
Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.
Kết quả này hy vọng sẽ phản ánh được tình hình thực tế sử dụng vancomycin
cũng như việc áp dụng quy trình TDM vancomycin trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại
Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Từ đó, chúng tôi mong muốn đề xuất
một số biện pháp nhằm cải thiện các vấn đề còn tồn tại và nâng cao hiệu quả sử dụng
thuốc hợp lý, an toàn.
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viện Bạch Mai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
Định nghĩa và tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết
Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều thuật ngữ nói về nhiễm khuẩn huyết, bao gồm:
sepsis, bloodstream infection (BSI), bacteremia... và việc dịch chính xác các thuật ngữ
này sang tiếng Việt vẫn còn gây nhiều tranh luận. Để có cái nhìn tổng quát nhất, ở đây
chúng tôi đưa ra định nghĩa nhiễm khuẩn huyết tiếp cận từ cả 2 góc độ: lâm sàng (sepsis)
và vi sinh (BSI, bacteremia).
1.1.1. Tiếp cận định nghĩa từ góc độ lâm sàng
Từ góc độ lâm sàng, nhiễm khuẩn huyết (sepsis) không phải là một bệnh cụ thể
mà là một hội chứng có cơ chế bệnh sinh tương đối phức tạp. Mặc dù là đối tượng của
rất nhiều nghiên cứu y sinh học, việc xây dựng một định nghĩa rõ ràng và nhất quán về
nhiễm khuẩn huyết hiện vẫn là một thách thức với các nhà khoa học [62], [80].
Trước đây, các định nghĩa về nhiễm khuẩn huyết đa số đều rất “mơ hồ” và không
thống nhất. Định nghĩa hiện đại đầu tiên được đưa ra vào năm 1914 bởi Hugo
Schottmuller với nội dung: “nhiễm khuẩn huyết sẽ xảy ra nếu một ổ nhiễm khuẩn phát
triển do vi khuẩn gây bệnh, liên tục hoặc từng đợt, xâm nhập vào dòng máu gây ra triệu
chứng chủ quan và khách quan” [61], [62]. Trong thế kỷ 20, nhiều nghiên cứu lâm sàng
đã chứng minh tầm quan trọng của đáp ứng miễn dịch cơ thể với các biểu hiện của nhiễm
khuẩn huyết. Tại Hội nghị Hội lồng ngực và hồi sức Hoa Kỳ (SCCM – ACCP) năm
1991, Roger Bone và cộng sự đã đặt nền tảng cho đồng thuận đầu tiên về định nghĩa
nhiễm khuẩn huyết là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS) của cơ thể đối với nhiễm
khuẩn [54], [94]. SIRS bao gồm các thay đổi trên lâm sàng: rối loạn thân nhiệt với nhiệt
độ cơ thể >38 ºC hoặc <36 ºC, nhịp tim >90 nhịp/phút, nhịp thở >20 nhịp/phút và số
lượng bạch cầu >12.000/mm3 hoặc >10% bạch cầu non [54], [80], [94]. Tiêu chuẩn này
đã được sử dụng như một phần trong định nghĩa nhiễm khuẩn huyết trong nhiều thập kỷ
[54], [94], [106]. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy bệnh nhân cao tuổi và
suy giảm miễn dịch có thể không sốt và xuất hiện giảm bạch cầu thay vì tăng bạch cầu
[69]. Bên cạnh đó, các triệu chứng như nhịp tim nhanh, nhịp thở nhanh và nhiệt độ cơ
thể cao cũng không đặc hiệu cho nhiễm khuẩn [69]. Vì vậy, tiêu chuẩn SIRS có thể
không đầy đủ và không đặc hiệu để chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết [69], [106]. Mới đây,
định nghĩa Sepsis-3 công bố năm 2016 là bản sửa đổi đồng thuận lớn đầu tiên về định
nghĩa nhiễm khuẩn huyết trong vòng 25 năm vừa qua. Định nghĩa Sepsis-3 đã giúp giải
3
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1.1.

quyết những thiếu sót của các định nghĩa trước đó, bao gồm việc SIRS quá nhạy và kém
đặc hiệu cũng như việc loại bỏ khái niệm nhiễm khuẩn huyết nặng do không cần thiết
Theo Sepsis 3, nhiễm khuẩn huyết được định nghĩa là rối loạn chức năng cơ
quan có khả năng gây đe dọa tính mạng bệnh nhân, gây ra bởi tình trạng rối loạn điều
hòa của cơ thể do các tác nhân nhiễm khuẩn [80], [94]. Tình trạng rối loạn chức năng
được xác định là một thay đổi cấp tính với tổng điểm SOFA ≥ 2 điểm. Điểm SOFA ≥ 2
phản ánh nguy cơ tử vong của bệnh nhân tại bệnh viện lên đến khoảng 10%, do đó cần
phải có các biện pháp can thiệp nhanh chóng và kịp thời [80], [94].
Sốc nhiễm khuẩn là giai đoạn nặng của nhiễm khuẩn huyết, trong đó các rối loạn
chuyển hóa tế bào và tuần hoàn nặng làm tăng nguy cơ tử vong trên người bệnh. Sốc
nhiễm khuẩn có thể được xác định bằng tình trạng nhiễm khuẩn huyết cộng thêm với tụt
huyết áp kéo dài, cần sử dụng thuốc vận mạch để tăng huyết áp động mạch trung bình
(MAP) ≥ 65 mmHg và lactate > 2 mmol/L (18mg/dL) mặc dù đã bù dịch đầy đủ [62],
[80], [94].
Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết: Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm
khuẩn huyết khi có nghi ngờ hoặc xác định nhiễm khuẩn, đồng thời có tăng SOFA ≥ 2
điểm [62], [80], [94]. Các tiêu chí đánh giá của thang điểm SOFA được trình bày trong
bảng 1.1.
Bảng 1.1: Thang điểm SOFA
Biến số
PaO2/FiO2
Số lượng tiểu
cầu
(103/mm3)
Bilirubin huyết
thanh
(mg/dL)
Creatinin huyết
thanh (mg/dL)
hoặc nước tiểu
(mL/24h)
Điểm Glasgow
Tim mạch

Điểm
0
>400

1
≤ 400

2
≤ 300
≤100

3
≤ 200
Hỗ trợ hô hấp
≤50

4
≤ 100
Hỗ trợ hô hấp
≤20

>150

≤ 150

<1,2

1,2–1,9

2,0-5,9

6,0-11,9

≥12

<1,2

1,2-1,9

2,0-3,4

3,5-4,9
<500

>5,0
<200

15
không

13-14
MAP<70
mmHg

10-12
Dopa≤5
(µg/kg/ph)
hoặc Dobu

6-9
<6
Dopa≥5 (µg/kg/ph)
Dopa>15 (µg/kg/ph)
hoặc Epi ≤ 0,1
hoặc Epi > 0,1
(µg/ph) hoặc
(µg/ph) hoặc
Norepi≤0,1 (µg/ph)
Norepi>0,1 (µg/ph)
Thuốc vận mạch được sử dụng ít nhất 1 giờ. Dopa=Dopamine. Norepi=Norepinephrine, Epi=Epinephrine,
MAP= huyết áp động mạch trung bình, GCS=điểm hôn mê Glasgow.
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[14], [80], [94].

Điểm SOFA cần một số xét nghiệm mà hầu hết đều không sẵn có tại khoa Cấp
cứu. Thời gian cần thiết để có kết quả xét nghiệm có thể gây ra sự chậm trễ trong việc
được sử dụng để nhận biết nhanh chóng nguy cơ kéo dài thời gian nằm ở khoa Hồi sức
tích cực (ICU) hoặc nguy cơ tử vong tại bệnh viện trên bệnh nhân có nghi ngờ nhiễm
khuẩn huyết [62], [66], [94]. Các tiêu chí của thang điểm qSOFA được trình bày ở bảng
1.2.
Bảng 1.2: Thang điểm qSOFA
Tiêu chí

Mức điểm

Thay đổi trạng thái tâm thần (GCS <15đ)

+1

Huyết áp tâm thu < 100 mmHg

+1

Nhịp thở >22 nhịp/phút.

+1

Điểm qSOFA là một công cụ để dự đoán nguy cơ tử vong và kéo dài thời gian
nằm ICU, nhưng có độ nhạy thấp khi áp dụng trên các bệnh nhân nằm ngoài ICU [106].
Một nghiên cứu hồi cứu ở những bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết bên ngoài ICU xác định
36,3% bệnh nhân không đạt tiêu chuẩn qSOFA dù trước đó đã có chẩn đoán nhiễm
khuẩn huyết [104]. Thêm vào đó, một tổng quan hệ thống có kèm theo phân tích gộp dữ
liệu cũng cho thấy qSOFA bên ngoài ICU có độ nhạy thấp khi sử dụng trong khoa Cấp
cứu [59], [96]. Trong khi đó, điểm NEWS (National Early Warning Score) và điểm
MEWS (Modified Early Warning Score) đã được chứng minh là khả thi hơn để theo dõi
và nhận biết sớm bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết trong cả hai trường hợp bệnh nhân nằm
ở khoa cấp cứu và bên ngoài ICU [59], [70]. Nội dung chi tiết của hai bảng điểm này
đươc trình bày chi tiết tại Phụ lục 2, trong đó tình trạng bệnh nhân được đánh giá dựa
trên thông số lâm sàng gồm nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, nhịp thở, độ bão hòa oxy, huyết
áp tâm thu và mức độ ý thức. Dữ liệu gần đây chỉ ra rằng tiêu chuẩn NEWS vượt trội so
với MEWS và qSOFA [59], [106]. Bệnh nhân nghi ngờ nhiễm khuẩn và NEWS ≥ 5 cần
được cân nhắc đánh giá có nhiễm khuẩn huyết hay không và cần các biện pháp can thiệp
kịp thời [28].
1.1.2. Tiếp cận định nghĩa từ góc độ vi sinh
Từ góc độ vi sinh, nhiễm khuẩn huyết (blood stream infection/bacteremia) được
định nghĩa là bệnh nhân có một hoặc một số mẫu bệnh phẩm máu cho kết quả cấy dương
5
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nhận biết bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết. Vì vậy, tiêu chí SOFA nhanh (qSOFA) có thể

tính và liên quan đến các triệu chứng toàn thân như sốt hoặc hạ huyết áp [37]. Nhiễm
khuẩn huyết (BSI) thường được phân thành hai loại: nhiễm khuẩn huyết bệnh viện (cấy
đồng (xuất hiện trong cộng đồng hoặc trong vòng 48 giờ đầu tiên sau khi nhập viện).
Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân được điều trị trong các chương trình ngoại trú ngày càng
tăng dẫn đến sự chồng lấp giữa hai loại này. Do đó, thuật ngữ nhiễm khuẩn huyết cộng
đồng có thể được thay thế bằng một thuật ngữ thích hợp hơn là nhiễm khuẩn huyết khởi
phát cộng đồng, được chia nhỏ thành: nhiễm khuẩn huyết liên quan đến chăm sóc y tế
(healthcare-associated-BSI viết tắt là HCA-BSI) và nhiễm khuẩn huyết liên quan đến
cộng đồng (community-associated-BSI viết tắt là CA-BSI) [37]. Định nghĩa nhiễm
khuẩn huyết và các thuật ngữ liên quan từ góc độ vi sinh được trình bày ở bảng 1.3 [72].
Bảng 1.3: Nhiễm khuẩn huyết và các thuật ngữ liên quan
Định nghĩa

Thuật ngữ
Nhiễm

khuẩn

huyết Sự hiện hữu của vi khuẩn trong máu thông qua cấy máu

(BSI/Bacteremia)

dương tính

Nhiễm khuẩn huyết khởi Nhiễm khuẩn huyết được xác định lần đầu ≥48 giờ sau khi
phát tại bệnh viện

nhập viện và trong vòng 48 giờ sau khi xuất viện

Nhiễm khuẩn huyết từ Nhiễm khuẩn huyết xảy ra ở bệnh nhân ngoại trú hoặc
cộng đồng

được xác định lần đầu (cấy máu) <48 giờ sau khi nhập
viện

Nhiễm khuẩn huyết từ Nhiễm khuẩn huyết khởi phát từ cộng đồng liên quan đến
cộng đồng liên quan đến sử dụng chăm sóc y tế trước đó (có bằng chứng nhập viện
chăm sóc y tế

gần đây, các dịch vụ y tế tại nhà, chăm sóc tại phòng khám
bệnh viện hoặc đơn vị Thận nhân tạo)

Nhiễm khuẩn huyết từ Nhiễm khuẩn huyết khởi phát từ cộng đồng không đáp
cộng đồng không liên ứng các tiêu chí về nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc
quan đến chăm sóc y tế

y tế.

Nhiễm khuẩn huyết đa Nhiễm khuẩn trong máu liên quan đến hai hoặc nhiều vi
căn nguyên

sinh vật khác nhau được phân lập trong vòng 48 giờ.
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máu dương tính xuất hiện ít nhất 48 giờ sau khi nhập viện); và nhiễm khuẩn huyết cộng

1.2. Các yếu tố nguy cơ gây nhiễm khuẩn huyết
Nhiễm khuẩn huyết có thể khởi phát do nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau và thay
y văn bao gồm:
-

Trẻ em dưới 1 tuổi, trẻ sơ sinh/sinh thiếu tháng, người cao tuổi (trên 75 tuổi),
hoặc bệnh nhân rất yếu [6], [7], [9], [101].

-

Bệnh nhân suy giảm miễn dịch do bệnh lý hoặc do thuốc, bao gồm:
o

Bệnh nhân dùng hóa trị liệu/xạ trị điều trị ung thư [101].

o

Bệnh nhân suy giảm miễn dịch (mắc các bệnh lý mạn tính như: đái tháo
đường, HIV/AIDS, xơ gan, bệnh van tim và tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn
tính, suy thận mạn tính) [6], [7], [9], [79], [101].

o

Người bệnh cắt lách, nghiện rượu, có bệnh máu ác tính, giảm bạch cầu đa
nhân trung tính [9], [101].

o

Bệnh nhân được điều trị corticosteroid toàn thân dài ngày [6], [7], [79], [101].

o

Bệnh nhân điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch trong các bệnh mạn tính, như
viêm khớp dạng thấp [79], [101].

-

Bệnh nhân đã được phẫu thuật, hoặc làm các thủ thuật xâm lấn khác, trong vòng
6 tuần trước đó [101].

-

Bệnh nhân có bất cứ tổn thương nào ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của da (như
vết cắt, vết bỏng, mụn nước hoặc nhiễm trùng da) [101]

-

Bệnh nhân sử dụng nhiều các dạng thuốc tiêm truyền tĩnh mạch hoặc sử dụng
nghiện chất qua đường tĩnh mạch [6], [7], [101].

-

Bệnh nhân có đặt các thiết bị hoặc dụng cụ xâm nhập như đinh nội tủy,
catheter, đặt ống nội khí quản…[6], [7], [9].

-

Phụ nữ đang mang thai hoặc đã sinh con, hoặc chấm dứt thai kỳ, hoặc sảy thai
trong vòng 6 tuần trước đó [101].

1.3. Tình hình dịch tễ của nhiễm khuẩn huyết
1.3.1.

Tình hình nhiễm khuẩn huyết trên thế giới

Mặc dù có những tiến bộ đáng kể trong sự hiểu biết về sinh lý bệnh, đặc biệt là
theo dõi huyết động và các biện pháp hồi sức, nhiễm khuẩn huyết vẫn là một trong những
nguyên nhân chính làm gia tăng bệnh suất và tử suất [45]. Ở Hoa Kỳ, nhiễm khuẩn huyết
là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những bệnh nhân nặng trong các đơn vị hồi sức
7
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đổi phụ thuộc vào đặc điểm bệnh nhân. Một số yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận trong

tích cực. Tỷ lệ bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn huyết nặng được ước tính là 300 trường hợp
trên 100.000 dân, trở thành vấn đề chăm sóc y tế có gánh nặng tài chính cao nhất, chiếm
dữ liệu từ Chiến lược điều trị nhiễm khuẩn huyết (SSC) công bố năm 2012, tỷ lệ tử vong
do nhiễm khuẩn huyết ở châu Âu là khoảng 41% so với khoảng 28,3% ở Hoa Kỳ [31].
Tình trạng sốc nhiễm khuẩn cũng có liên quan đến tỷ lệ tử vong khá cao, có thể lên đến
gần 50% [31], [72]. Do đó, nhiễm khuẩn huyết được xem là vấn đề sức khỏe cộng đồng
cần quan tâm hàng đầu.
Trong vòng 40 năm trở lại đây, nhiễm khuẩn huyết (BSI) do vi khuẩn Gram dương
đang có xu hướng gia tăng tại các bệnh viện trên thế giới và hiện đã trở thành một trong
những nhiễm trùng bệnh viện quan trọng. Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) là
nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm khuẩn huyết do cộng đồng và nhiễm khuẩn huyết liên
quan đến các hoạt động chăm sóc y tế [45], [55]. Tại Hoa Kỳ, tần suất nhiễm khuẩn
huyết bao gồm cả liên quan tới chăm sóc y tế và tại cộng đồng do Staphylococcus aureus
được ghi nhận từ 38,2 đến 45,7/100.000 người mỗi năm với tỷ lệ tử vong trong 30 ngày
khoảng 20% [55]. Tần suất nhiễm khuẩn huyết do S. aureus ở các quốc gia công nghiệp
phát triển khác dao động từ 10 đến 30/100.000 bệnh nhân mỗi năm, với tỷ lệ tử vong
lên tới gần 20% [102]. Tại Thái Lan, số ca mắc nhiễm khuẩn huyết tại cộng đồng trong
giai đoạn 2004 - 2010 do S. aureus trung bình được ghi nhận là 2,5/100000 người [102].
1.3.2. Tình hình nhiễm khuẩn huyết tại Việt Nam
Việt Nam là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp với nền kinh tế đang phát
triển và là điểm nóng cho các bệnh truyền nhiễm mới [30]. Tình hình dịch tễ và kết quả
điều trị nhiễm khuẩn huyết tại Việt Nam chưa được nghiên cứu nhiều [30]. Nghiên cứu
của Vũ Đình Phú và cộng sự năm 2013 ở các khoa Hồi sức tích cực của 15 bệnh viện
trên toàn quốc cho thấy tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn huyết là 10,4% [17]. Nghiên cứu hồi cứu
tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2009 - 2012 phân tích trên 45.366 mẫu bệnh phẩm máu
cho thấy tỷ lệ bệnh phẩm máu dương tính khá cao (13,9%) [100].
1.4.

Căn nguyên gây nhiễm khuẩn huyết
Nhiễm khuẩn huyết là tình trạng vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào máu hoặc gián

tiếp từ các ổ nhiễm khuẩn ở mô và hệ cơ quan như da, mô mềm, cơ, xương khớp, hô
hấp, ổ bụng, tiết niệu, van tim hoặc liên quan đến các thiết bị xâm lấn như catheter [9],
[31]. Đường vào phổ biến nhất của nhiễm khuẩn huyết là đường hô hấp với tỷ lệ ở lần
8
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hơn 20 triệu USD (5,2% tổng chi phí bệnh viện) trong năm 2011 tại Hoa Kỳ [31]. Theo

lượt là 41,8% ở nam và 35,8% ở nữ giới. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn huyết
là cao nhất khi vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào máu, lên tới 33,5% ở nam và 34,9% ở
Theo thống kê, các căn nguyên thường gây nhiễm khuẩn huyết bao gồm:
 Vi khuẩn Gram-âm: Vi khuẩn Gram-âm đường ruột họ Enterobacteriaceae (bao
gồm Salmonella, Escherichia coli, Klebsiella, Serratia) và các vi khuẩn khác như
Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia pseudomallei [9].
 Vi khuẩn Gram-dương: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Streptococcus suis, Staphylococci không sinh men coagulase (đại diện quan trọng nhất
là Staphylococcus epidermidis), Enterococcus sp. [9], [71].
 Vi khuẩn kị khí: Clostridium perfringens và Bacteroides fragilis [9].
Trong khuôn khổ của đề tài này, chúng tôi tập trung tổng kết các căn nguyên gây
bệnh là vi khuẩn Gram dương.
Theo nghiên cứu SENTRY tại 45 quốc gia trong giai đoạn 1997 - 2016 về các
căn nguyên gây nhiễm khuẩn huyết, tác nhân Gram dương gây nhiễm khuẩn huyết phổ
biến nhất là Staphylococcus aureus (S. aureus) (20,7%), tiếp theo là Enterococcus
faecalis (5,2%), S. epidermidis (3,8%) [49]. Nghiên cứu cũng tiến hành so sánh 2 giai
đoạn 1997-2000 và 2013-2016, kết quả cho thấy S. aureus vẫn luôn là căn nguyên gây
nhiễm khuẩn huyết chiếm tỷ lệ cao nhất ở Bắc Mỹ (khoảng 25%) và xếp thứ 2 tại 3 khu
vực còn lại bao gồm Mỹ Latinh, châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, S.
aureus cũng là căn nguyên hàng đầu gây ra nhiễm khuẩn huyết ở tất cả các nhóm tuổi
từ sơ sinh đến 64 tuổi. Với nhiễm khuẩn huyết cộng đồng, S. aureus là căn nguyên xếp
thứ hai (22,4%) và tác nhân này cũng là căn nguyên phổ biến nhất trong nhiễm khuẩn
huyết bệnh viện (21,3%) [49].
Theo dữ liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ
trong giai đoạn 2011 - 2017 về tình trạng nhiễm khuẩn huyết ở các nhóm bệnh nhân
khác nhau, tỷ lệ S. aureus và Enterococcus sp gây bệnh có xu hướng giảm ở nhóm bệnh
nhân ICU người lớn, ICU nhi và bệnh nhân người lớn. Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm S.
aureus ở các bệnh nhân nhi gần như không thay đổi và tỷ lệ Enterococcus gây bệnh ở
bệnh nhân ung thư có xu hướng tăng (từ 0,355 năm 2011 lên 0,389 năm 2017, tính trên
1000 ngày đặt catheter tĩnh mạch trung tâm) [81]. Nhìn chung, Enterococcus sp. và S.
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nữ [31].

aureus là hai căn nguyên Gram dương chính gây nhiễm khuẩn huyết ở tất cả các nhóm
bệnh nhân (bảng 1.4) [81].
huyết tại Hoa Kỳ giai đoạn 2011-2017 theo nhóm bệnh nhân
Nhóm
bệnh nhân

Tỷ lệ mới mắc tính trên 1000 ngày đặt catheter
tĩnh mạch trung tâm

Căn nguyên
2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

ICU người

S. aureus

0,130 0,126 0,118 0,101 0,106 0,097 0,090

lớn

Enterococcus sp

0,224 0,213 0,205 0,171 0,196 0,187 0,174

S. aureus

0,242 0,204 0,194 0,182 0,218 0,207 0,226

Enterococcus sp

0,364 0,296 0,248 0,231 0,304 0,350 0,316

S. aureus

0,171 0,157 0,147 0,131 0,146 0,128 0,120

Enterococcus sp

0,147 0,142 0,127 0,115 0,131 0,110 0,100

S. aureus

0,130 0,166 0,134 0,137 0,169 0,139 0,156

Enterococcus sp

0,175 0,152 0,163 0,137 0,151 0,204 0,179

S. aureus

0,191 0,188 0,181 0,171 0,196 0,184 0,179

Enterococcus sp

0,355 0,337 0,341 0,325 0,382 0,371 0,389

ICU nhi

Người lớn

BN nhi
Ung thư

Tại Việt Nam, nghiên cứu hồi cứu của Vũ Quốc Đạt và các cộng sự tại Bệnh
viện Nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2011-2013 trên 738 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết
đã ghi nhận tỷ lệ căn nguyên do vi khuẩn Gram dương chiếm 31%, chủ yếu là S. aureus,
Streptococcus suis, Streptococcus pneumoniae và Enterococcus sp..Trong đó, S. aureus
là tác nhân Gram dương chính gây nhiễm khuẩn huyết, chiếm tỷ lệ cao nhất trong toàn
mẫu (13,9%), chiếm 8,5% các ca nhiễm khuẩn huyết cộng đồng và 9,1% các ca nhiễm
khuẩn huyết bệnh viện [30]. Nghiên cứu hồi cứu của Nguyễn Quốc Anh tại Bệnh viện
Bạch Mai giai đoạn 2009-2012 trên 45.366 mẫu bệnh phẩm máu đã xác định các căn
nguyên Gram dương gây nhiễm khuẩn huyết có xu hướng giảm từ năm 2009 đến năm
2012, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ lên đến 32,9% trong năm 2012. Căn nguyên đứng đầu là
các chủng tụ cầu coagulase âm tính chiếm 16,7%, S. aureus và nhóm liên cầu
(Streptococcus) (không bao gồm Streptococcus pneumoniae) chiếm tỷ lệ lần lượt là
5,2% và 3,8% [100]. Theo nghiên cứu của Nguyễn Tất Thành về tình hình nhiễm khuẩn
huyết trên 96 bệnh nhân Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 201510
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Bảng 1.4: Thống kê tỷ lệ Staphylococcus aureus và Enterococcus gây nhiễm khuẩn

2018, khoảng 30% các chủng phân lập được có liên quan đến nhiễm khuẩn huyết là S.
aureus, đưa loại nhiễm khuẩn này đứng thứ 2 trong các loại nhiễm khuẩn do S. aureus
một trong những căn nguyên chính gây nhiễm khuẩn huyết tại Việt Nam.
1.5.

Phác đồ kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết.
Các hướng dẫn điều trị ở trên thế giới và Việt Nam hiện nay đều khuyến cáo cần

sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch sớm nhất có thể trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết
và sốc nhiễm khuẩn sau khi đã cấy máu. Theo đó, cần sử dụng các kháng sinh phổ rộng
bao phủ được các tác nhân gây bệnh và bổ sung một kháng sinh có phổ trên Gram âm ở
đối tượng bệnh nhân nặng có nguy cơ nhiễm các căn nguyên đa kháng thuốc
(Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter,…) [9], [86].
1.5.1. Lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm trong điều trị nhiễm khuẩn huyết
Hiện nay, các hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn huyết trên thế giới chủ yếu chỉ đề
cập đến nguyên tắc dùng kháng sinh nói chung mà chưa đưa ra phác đồ kháng sinh cụ
thể [86], [94], [101] hoặc chỉ đưa ra khuyến cáo về kháng sinh điều trị cụ thể trên các
căn nguyên đã được xác định (như S. aureus hoặc MRSA) [60], [73], [90]. Để tiếp cận
một cách tổng quát, phác đồ kháng sinh kinh nghiệm điều trị nhiễm khuẩn huyết có thể
định hướng theo phân tầng bệnh nhân dựa trên nguy cơ nhiễm khuẩn đa kháng thuốc,
sau đó căn cứ vào các kết quả vi sinh - lâm sàng để lên thang/xuống thang hay thay đổi
phác đồ kháng sinh phù hợp. Tại Việt Nam, Hướng dẫn điều trị của Bệnh viện Nhiệt đới
Trung ương [7] và Bệnh viện Chợ Rẫy chính là điển hình cho cách tiếp cận này [6].
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương [7] phân
tầng các bệnh nhân thành 3 nhóm để đưa ra hướng điều trị phù hợp, cụ thể như sau:
 Nhóm 1: nhiễm khuẩn mắc phải tại cộng đồng, bao gồm các đối tượng: chưa điều
trị tại các cơ sở y tế, chưa dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày trước đó, không có bệnh
lý mạn tính kèm theo và người bệnh < 60 tuổi. Các lựa chọn kháng sinh khởi đầu cho
nhóm này bao gồm cefuroxim/cefotaxim/ceftriaxon/ceftazidim/cefoperazon/cefepim
±amikacin.
 Nhóm 2: nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế (lưu ý trực khuẩn Gram âm
sinh ESBL), bao gồm các đối tượng: có điều trị tại các cơ sở y tế, không có thủ thuật
xâm lấn hoặc chỉ tối thiểu; có sử dụng kháng sinh trong vòng 90 ngày gần đây; có bệnh
mạn tính đi kèm (đái tháo đường, COPD, suy chức năng cơ quan,…), bệnh nhân ≥ 60
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gây ra tại khoa [21]. Như vậy, nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận vi khuẩn Gram dương là

tuổi. Nhóm này được dùng kháng sinh khởi đầu là ertapenem/piperacillintazobactam/levofloxacin ± amikacin.
xâm lấn; có dùng kháng sinh gần đây và dùng nhiều kháng sinh; Người bệnh có bệnh lý
kèm theo như xơ nang, bệnh lý phổi cấu trúc, AIDS tiến triển, giảm bạch cầu trung tính,
suy giảm miễn dịch. Nhóm này được dùng kháng sinh khởi đầu là imipenem/meropenem
± amikacin ± vancomycin.
1.5.2. Lựa chọn kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn huyết theo căn nguyên gây
bệnh
Trong khuôn khổ đề tài này, chúng tôi tập trung tổng kết y văn về các lựa chọn
điều trị nhiễm khuẩn huyết do căn nguyên là vi khuẩn Gram dương.
Staphylococcus aureus
Tụ cầu vàng nhạy cảm với methicillin (MSSA): Lựa chọn đầu tay là một kháng
sinh nhóm beta-lactam như nafcillin, oxacillin, cloxacillin, cefazolin…[6], [7], [60]. Lựa
chọn thay thế là vancomycin trong trường hợp bệnh nhân không dung nạp với betalactam do vancomycin ít hiệu quả trong điều trị nhiễm khuẩn huyết do S. aureus hơn
các beta-lactam [6], [7], [24], [42], [92]. Không khuyến cáo kết hợp penicillin chống tụ
cầu/vancomycin với aminoglycosid để điều trị nhiễm khuẩn huyết do S. aureus [46].
Tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA): Theo hướng dẫn của Hội truyền nhiễm
Hoa Kỳ (IDSA) năm 2011, vancomycin hoặc daptomycin được coi là lựa chọn đầu tay
trong điều trị MRSA [73]. Khi MIC của vancomycin với vi khuẩn > 1mg/L, nên cân nhắc
dùng daptomycin và cần phải theo dõi creatin kinase huyết thanh để tránh các tác dụng
không mong muốn trên cơ [24], [42], [60]. Ngoài ra, teicoplanin cũng có thể được xem
là lựa chọn đầu tay trong nhiễm khuẩn huyết do S. aureus, nhưng cũng có ý kiến cho
rằng thuốc nên được dự trữ cho những bệnh nhân không dung nạp với vancomycin [42],
[73].
Trường hợp vi khuẩn giảm nhạy cảm với vancomycin: Trong trường hợp MIC
của vancomycin >2mg/L hoặc đáp ứng lâm sàng ban đầu kém, nên ngừng vancomycin
và chuyển sang điều trị bằng daptomycin [16], [23], [27]. Tuy nhiên cần phải làm lại
kháng sinh đồ để đảm bảo vi khuẩn còn nhạy cảm với daptomycin [27]. Trong trường
hợp nhiễm khuẩn huyết dai dẳng, không đáp ứng hoặc không dung nạp vancomycin và
daptomycin, có thể cân nhắc một số kháng sinh có phổ tác dụng trên MRSA như
12
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 Nhóm 3: Nằm viện kéo dài (≥ 5 ngày), đang điều trị tại ICU và/hoặc có thủ thuật

dalbavancin, oritavancin, telavancin, ceftarolin, quinupristin-dalfopristin và linezolid.
Tuy nhiên dữ liệu về hiệu quả lâm sàng của các thuốc này còn hạn chế [27], [73]. Ngoài

ceftarolin hoặc beta-lactam khác [47], [56].
Enterococcus sp.
Trường hợp nhiễm khuẩn huyết không nghi ngờ viêm nội tâm mạc hoặc không có
nguy cơ đe dọa tính mạng:
Với các chủng nhạy cảm với ampicillin: lựa chọn đầu tay ampicillin; lựa chọn thay
thế là vancomycin (hoặc teicoplanin) trong trường hợp dị ứng với beta-lactam [24], [35],
[42].
Với các chủng kháng ampicillin: lựa chọn vancomycin (hoặc teicoplanin, nếu có)
hoặc daptomycin cho E. faecium nhạy cảm với vancomycin; có thể sử dụng ampicillin
liều cao nếu MIC của ampicillin với vi khuẩn ≤ 32 mg/L [24], [35].
Với E. faecium kháng ampicillin và vancomycin: sử dụng daptomycin hoặc
linezolid (dùng đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch); có thể sử dụng ampicillin liều cao
nếu MIC của ampicillin với vi khuẩn ≤ 32 mg/L [6], [7], [24], [35].
Trường hợp nhiễm khuẩn nặng: cân nhắc sử dụng phác đồ phối hợp ampicillin và
ceftriaxon hoặc một aminoglycosid có tác dụng hiệp đồng [14], [24], [35].
Trường hợp Enterococcus kháng vancomycin (VRE): Linezolid là kháng sinh duy
nhất được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt để
điều trị nhiễm khuẩn huyết do VRE. Daptomycin chỉ được FDA phê duyệt cho điều trị
nhiễm khuẩn da mô mềm do E. faecalis nhạy vancomycin, chỉ định này trên E. faecium
chưa được FDA phê duyệt [35], [57]. Tuy nhiên, daptomycin cũng đã được một số
hướng dẫn khuyến cáo dùng trong điều trị nhiễm khuẩn huyết do VRE [6], [7].
Staphylococci nhóm coagulase âm tính (CoNS)
Các chủng nhạy cảm methicillin có thể điều trị bằng nafcillin, cloxacillin. Các
lựa chọn thay thế bao gồm cefazolin hoặc vancomycin [14], [68].
Các chủng kháng methicillin: các chủng này được coi là kháng tất cả các kháng
sinh beta-lactam, beta-lactam phối hợp chất ức chế beta-lactamase, cephalosporin (ngoại
trừ ceftarolin) và carbapenem. Kháng sinh đầu tay trong các trường hợp này là
vancomycin [9], [68] và daptomycin là lựa chọn thay thế trong điều trị. Daptomycin có
hoạt tính diệt khuẩn chống lại staphylococci trên in vitro, mặc dù dữ liệu về hiệu quả
13
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ra, có thể cân nhắc một số phác đồ phối hợp như: daptomycin hoặc vancomycin với

lâm sàng trong điều trị nhiễm CoNS còn hạn chế [50], [68]. Teicoplanin cũng có thể
được xem như lựa chọn thay thế cho vancomycin [52].
sinh, tham khảo như trường hợp S. aureus giảm nhạy cảm với vancomycin [14], [68].
Dưới đây là bảng tóm tắt về về lựa chọn các kháng sinh trong điều trị nhiễm
khuẩn huyết theo căn nguyên vi sinh vật gây bệnh (bảng 1.5)
Bảng 1.5. Tóm tắt lựa chọn các kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết theo
căn nguyên vi sinh vật gây bệnh
Chủng vi khuẩn

Lựa chọn đầu tay

Lựa chọn thay thế

Staphylococcus aureus
Nhạy methicillin

Beta-lactam chống tụ
cầu như: nafcillin,
oxacillin, cloxacillin

Cefazolin hoặc vancomycin
dựa vào kháng sinh đồ

Kháng methicillin

Vancomycin

Daptomycin

Nhiễm khuẩn huyết
dai dẳng, vi khuẩn
giảm nhạy cảm hoặc
đề kháng vancomycin

Daptomycin đơn độc
hoặc kết hợp

Linezolid hoặc telavancin

Staphylococci nhóm coagulase âm tính
Nhạy methicillin

Beta-lactam chống tụ
cầu như: nafcillin,
oxacillin, cloxacillin

Cefazolin hoặc vancomycin

Kháng methicillin

Vancomycin

Daptomycin

Ampicillin

Vancomycin, teicoplanin hoặc
daptomycin

E. faecium

Ampicillin

Vancomycin, teicoplanin hoặc
daptomycin

E. faecium nhạy
vancomycin

Vancomycin

Daptomycin hoặc teicoplanin

E. faecium kháng
vancomycin

Linezolid

Daptomycin

Enterococcus sp.
E. faecalis
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Các chủng kháng vancomycin: tùy thuộc vào vị trí nhiễm khuẩn và dữ liệu vi

1.6. Sử dụng vancomycin trong điều trị nhiễm khuẩn huyết.
1.6.1. Vài nét về dược lý của vancomycin và vai trò trong điều trị nhiễm khuẩn
Vancomycin là kháng sinh glycopeptid được sử dụng lần đầu vào năm 1958, có
phổ hoạt tính rộng trên vi khuẩn hiếu khí Gram dương, bao gồm cả vi khuẩn Gram
dương kháng thuốc như Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA),
Streptococcus pneumoniae kháng penicillin, và Enterococcus kháng ampicillin [29],
[77], [90], [91] . Để hạn chế kháng thuốc, vancomycin chỉ được cân nhắc chỉ định trong
các trường hợp nhiễm khuẩn nặng, không đáp ứng với các kháng sinh khác hoặc bệnh
nhân có tiền sử dị ứng nặng với kháng sinh nhóm betalactam [8], [57].
Vancomycin là kháng sinh có diệt khuẩn phụ thuộc vào thời gian, phân bố chậm
vào các mô ngoại biên [25]. Nghiên cứu của Moise Broder và cộng sự thực hiện trên
108 bệnh nhân viêm phổi do MRSA đã chỉ ra AUC0-24/MIC là thông số PK/PD tốt nhất
để dự đoán hiệu quả điều trị. Kết quả cho thấy tỷ lệ thành công trên các bệnh nhân đạt
chỉ số AUC0-24/MIC ≥ 350 cao gấp 7 lần các bệnh nhân có chỉ số AUC0-24/MIC <350.
Số ngày điều trị nhằm loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh trên bệnh nhân có AUC024/MIC

≥ 400 thấp hơn (khoảng <10 ngày) so với các bệnh có AUC0-24/MIC < 400 (>30

ngày) [78]. Sau đó, đồng thuận của 3 hiệp hội lớn của Hoa Kỳ: Hiệp hội Dược sỹ Bệnh
viện Hoa Kỳ (ASHP), Hiệp hội Bệnh nhiễm khuẩn Hoa Kỳ (IDSA) và Hiệp hội Dược
sỹ về các Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (SIDP) từ năm 2009 cũng như bản đồng thuận gần
đây nhất vào năm 2020 đều thống nhất chỉ số AUC/MIC ≥ 400 giúp phản ánh tốt nhất
khả năng đạt hiệu quả trên lâm sàng của thuốc [90], [91]. Vì vậy, các hướng dẫn này
đều khuyến cáo việc giám sát các thông số dược động học như diện tích dưới đường
cong/nồng độ ức chế tối thiểu (AUC/MIC) và nồng độ đáy (Ctrough) giúp dự báo hiệu quả
điều trị cũng như độc tính của thuốc [5], [73], [77], [90], [91].
Vancomycin hiện là lựa chọn quan trọng trong điều trị nhiễm khuẩn huyết, được
thể hiện trong các hướng dẫn tại Việt Nam và trên thế giới. Theo Hướng dẫn sử dụng
kháng sinh của Bộ Y tế ban hành vào năm 2015, vancomycin được chỉ định trong phác
đồ kháng sinh kinh nghiệm nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là MRSA; trong trường hợp
đã xác định được vi khuẩn gây bệnh, vancomycin vẫn là lựa chọn đầu tay nếu tác nhân
là MRSA, và là lựa chọn thay thế nếu tác nhân là Streptococcus pneumoniae và MSSA
[9]. Theo các hướng dẫn trên thế giới, vancomycin là lựa chọn ban đầu trong trường hợp
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huyết

nghi ngờ hoặc đã xác định bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Gram dương kháng thuốc như
Staphylococcus aureus kháng methicillin, Streptococcus pneumoniae kháng penicillin,

[42], [60], [90].


Trường hợp vi khuẩn là MRSA: Theo hướng dẫn của Hội Bệnh Truyền

nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) năm 2011, vancomycin được chỉ định trong trường hợp nhiễm
khuẩn huyết do MRSA không biến chứng hoặc có biến chứng [73]. Nếu MIC
vancomycin với vi khuẩn ≥ 1,5 mg/L hoặc nếu bệnh nhân suy thận nặng hoặc có nguy
cơ xuất hiện độc tính trên thận: đa số các hướng dẫn không khuyến cáo dùng vancomycin
và ưu tiên thay thế bằng daptomycin [24], [42], [60]. Với bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn,
suy thận cấp, hoặc tại địa phương có dịch tễ kháng thuốc của S. aureus cao với MIC của
vancomycin ≥ 2 mg/L, một số hướng dẫn của Hiệp hội Hồi sức và đơn vị mạch vành
Tây Ban Nha (SEMICYUC), Hiệp hội Dược sỹ Bệnh viện Hoa Kỳ 2009 (ASHP) khuyến
cáo nên sử dụng kháng sinh khác thay thế cho vancomycin [42], [91].


Trường hợp vi khuẩn là MSSA: vancomycin chỉ là lựa chọn thay thế trong

trường hợp bệnh nhân dị ứng với kháng sinh nhóm beta-lactam [24], [42], [92].


Trường hợp vi khuẩn là Enterococcus sp.: Cơ quan nghiên cứu sức khỏe

và đảm bảo chất lượng Australia (AHRQ) khuyến cáo vancomycin chỉ dùng trong
trường hợp vi khuẩn kháng ampicilin hoặc bệnh nhân dị ứng với kháng sinh nhóm betalactam [24], [42].


Thời gian sử dụng vancomycin trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tùy thuộc

vào từng trường hợp cụ thể: nhiễm khuẩn huyết do S. aureus không biến chứng điều trị
ít nhất 14 ngày [24], [43], [60], [73]; nhiễm khuẩn huyết do S. aureus có biến chứng cần
điều trị ít nhất 28 ngày [24], [60], [73]; nhiễm khuẩn huyết kèm viêm nội tâm mạc do S.
aureus điều trị từ 28 - 42 ngày [24].
1.6.2. Thách thức trong điều trị bằng vancomycin
Hiện tượng vi khuẩn giảm nhạy cảm với vancomycin
Hiện nay, hiện tượng vi khuẩn giảm nhạy cảm với vancomycin (MIC của vi
khuẩn với vancomycin tăng lên) hay còn gọi là “MIC creep”, đặc biệt trên các chủng
MRSA đã được mô tả trong một số nghiên cứu [2], [18], [49], [97]. Theo tiêu chuẩn của
Viện Chuẩn thức Lâm sàng và Xét nghiệm Hoa Kỳ (CLSI) năm 2019, “MIC creep” bao
gồm: S. aureus nhạy cảm trung gian (VISA) có MIC = 4-8 mg/L, S. aureus kháng
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và Enterococcus kháng ampicillin, trong đó bao gồm cả nhiễm khuẩn huyết [24], [29],

vancomycin (VRSA) có MIC ≥ 16 mg/L, S. aureus dị kháng vancomycin (hVISA) có
MIC từ 1 đến 2 mg/L và có thể phát triển trong môi trường chứa 2 mg/L vancomycin
thức đối với các bác sĩ lâm sàng trong việc đảm bảo hiệu quả điều trị và khả năng đạt
đích PK/PD của thuốc [48], [76].
Tại Việt Nam, một số tác giả đã mô tả hiện tượng “MIC creep” tương đối rõ.
Nghiên cứu của Đoàn Mai Phương năm 2008 về các về các căn nguyên gây nhiễm khuẩn
huyết tại Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận tỷ lệ VRSA và VISA là 6,1% [18]. Kết quả
khảo sát tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2008 cho thấy trong số 100 chủng S. aureus phân
lập có 8% các chủng giảm nhạy cảm với vancomycin [16]. Nghiên cứu đa trung tâm
đánh giá tính nhạy cảm của các chủng S. aureus với vancomycin từ 12 quốc gia Châu Á
năm 2013 cũng ghi nhận tỷ lệ hVISA trong các chủng tụ cầu phân lập tại Việt Nam là
2,4% [97].
Trên thế giới, theo nghiên cứu SENTRY trong giai đoạn 1997 - 2016, trong số
56579 mẫu bệnh phẩm nhiễm khuẩn huyết do căn nguyên S. aureus đã có 0,1% số chủng
kháng vancomycin theo tiêu chuẩn của Ủy ban về Thử độ nhạy cảm Châu Âu
(EUCAST) [49]. Ngoài ra, SENTRY cũng ghi nhận tỷ lệ Enterococcus kháng
vancomycin (VRE) tăng theo thời gian, cao nhất lên tới 35% ở Bắc Mỹ [49]. Theo số
liệu công bố năm 2014 của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, khoảng
30% các trường hợp nhiễm khuẩn do Enterococcus có liên quan đến chăm sóc y tế đã
kháng với vancomycin [95].
Năm 2006, CLSI đã thay đổi độ nhạy của S. aureus đối với vancomycin từ ≤ 4
mg/L xuống còn ≤ 2 mg/L [26]. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy ngay cả các chủng
nhạy cảm với vancomycin (MIC ≤ 2 mg/L), hiệu quả điều trị có thể kém hơn trên các
chủng có MIC từ 1,5 đến 2 mg/L. Nghiên cứu hồi cứu của Lodise trên 92 bệnh nhân
nhiễm khuẩn huyết do MRSA được dùng vancomycin cũng ghi nhận 71% bệnh nhân có
MIC ≥1,5 mg/L có thất bại điều trị, cao hơn 2,6 lần so với nhóm có MIC ≤ 1 mg/L [74].
Nghiên cứu của Holmes và Turnidge trên 538 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do S.
aureus (MRSA hoặc MSSA) cho thấy tình trạng tăng MIC với vancomycin có liên quan
đến tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân điều trị bằng vancomycin [64]. Mohr và Murray phân
tích các nghiên cứu và cho thấy khi S. aureus có MIC = 2 mg/L, trong số các trường hợp
đạt nồng độ đáy trên 15 µg/mL, tỷ lệ đạt chỉ số pK/pD: AUC24h/MIC > 400 là 0% [67].
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[26], [27]. Việc xuất hiện các chủng vi khuẩn với giá trị MIC gia tăng đang là một thách

Do đó, khi S. aureus có MIC= 2 mg/L thì nên chọn kháng sinh khác để thay thế
vancomycin [97]. Như vậy, các nghiên cứu trên cho thấy chế độ liều thông thường có
có các biện pháp tối ưu hóa hơn nữa việc sử dụng vancomycin trong điều trị.
Nguy cơ gặp biến cố bất lợi của thuốc
Việc sử dụng vancomycin với chế độ liều cao và dài ngày trên các đối tượng bệnh
nhân nhiễm khuẩn nặng như nhiễm khuẩn huyết có thể làm tăng nguy cơ bệnh nhân gặp
biến cố bất lợi của thuốc. Các phản ứng có hại cần lưu ý với vancomycin bao gồm:
 Độc tính trên thận của vancomycin: thường được định nghĩa là tình trạng tăng
nồng độ creatinin huyết thanh trên 1,5 lần hoặc mức lọc cầu thận tính theo công thức
Cockcroft - Gault giảm trên 25% so với giá trị tại thời điểm trước khi bắt đầu dùng
thuốc, duy trì trong ít nhất 24 giờ và xảy ra sau ít nhất 2 ngày dùng vancomycin [63].
Theo Lodise và cộng sự, mức liều vancomycin trên 4 g/ngày làm tăng nguy cơ gặp độc
tính lên gấp 3 lần so với mức liều dưới 4 g/ngày [75]. Bên cạnh đó, mối liên quan chặt
chẽ giữa thời gian sử dụng vancomycin và độc tính trên thận cũng được ghi nhận ở nhiều
nghiên cứu, trong đó việc sử dụng vancomycin trên 7 ngảy làm tăng nguy cơ độc tính
trên thận từ 6% đến 21% [34], [53]. Độc tính trên thận của vancomycin thường hồi phục
ở đa số các bệnh nhân sau khi ngừng thuốc hoặc sau khi đã hiệu chỉnh liều phù hợp [25],
[34], [63].
 Độc tính trên thính giác là tác dụng không mong muốn tương đối hiếm gặp
của vancomycin (tỷ lệ xảy ra < 1/1000) [25]. Một số yếu tố nguy cơ đã được đề cập bao
gồm bệnh nhân cao tuổi (> 53 tuổi), bệnh nhân có giảm thính lực từ trước hoặc sử dụng
đồng thời với thuốc có độc tính trên thính giác khác [33], [37]. Ngoài ra, độc tính trên
thính giác có liên quan đến nồng độ đỉnh vancomycin > 30-50 µg/mL và/hoặc nồng độ
đáy vancomycin > 10-20 µg/mL [25], [38], [58].
 Độc tính trên hệ tạo máu: vancomycin có thể gây giảm bạch cầu trung tính với
tỷ lệ hiếm gặp, phản ứng thường xảy ra sau 1 tuần điều trị hoặc khi tổng liều điều trị ≥
25g với tỷ lệ dao động từ 2-12% [38], [58]. Bệnh nhân được khuyến cáo nên theo dõi
công thức máu khi thời gian sử dụng vancomycin kéo dài trên l tuần. Giảm bạch cầu có
thể hồi phục sau khi ngừng vancomycin [25], [38], [58].
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thể không phù hợp để điều trị những vi khuẩn giảm nhạy cảm với vancomycin và cần

1.6.3. Các hướng dẫn về giám sát nồng độ vancomycin trong điều trị
Chỉ số AUC/MIC được xác định có thể sử dụng để tối ưu hóa hiệu quả điều trị
trên thận và trên thính giác phụ thuộc liều. Thêm vào đó, có sự biến thiên lớn về dược
động học của vancomycin giữa các cá thể nên các phương pháp ước tính nồng độ
vancomycin truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế và không để dự đoán chính xác nồng
độ trên thực tế [25]. Do đó, việc theo dõi nồng độ vancomycin trong điều trị là rất cần
thiết để xác định được chế độ liều phù hợp, đặc biệt trong những trường hợp vi khuẩn
giảm nhạy cảm hoặc trên những quần thể bệnh nhân đặc biệt hay bệnh nhân có nguy cơ
cao gặp độc tính do thuốc [25], [89]. Trên thực tế, giám sát nồng độ vancomycin đã
được áp dụng thường quy trong thực hành lâm sàng và có nhiều hướng dẫn điều trị cụ
thể đã được ban hành (bảng 1.6). Các khuyến cáo đều nêu rõ bệnh nhân cần được giám
sát nồng độ thuốc trong máu, với cả hai mục tiêu tối ưu hiệu quả vả hạn chế độc tính
[77], [90], [91]. Các hướng dẫn cũng nhấn mạnh việc cá thể hóa liều dùng vancomycin
trong điều trị thông qua theo dõi nồng độ thuốc trong máu là cần thiết trong trường hợp
nhiễm khuẩn nặng như nhiễm khuẩn huyết [5], [73], [77], [90], [91].
Theo các hướng dẫn ban hành trước năm 2020, tuy chỉ số AUC/MIC đã được
chứng minh có tương quan với hiệu quả điều trị của vancomycin, việc lấy nhiều mẫu
định lượng để tính toán AUC/MIC gặp nhiều khó khăn và khó có thể áp dụng trên thực
tế lâm sảng. Nồng độ đáy (Ctrough) đã được xác định có tương quan với AUC24h và có thể
sử dụng thay thế cho AUC như là phương pháp phù hợp và thực tế nhất trong giám sát
điều trị vancomycin [73], [77], [91]. Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng về việc đạt
nồng độ đáy ≥ 15 µg/mL giúp cải thiện hiệu quả điều trị, thời gian nhiễm khuẩn huyết
và tỷ lệ tử vong, ngưỡng nồng độ này đã được chứng minh là giúp giảm tỷ lệ đề kháng
của vi khuẩn gây bệnh [29], [73], [77], [91]. Để xác định nồng độ đáy của vancomycin,
các hướng dẫn đều khuyến cáo lấy mẫu máu ở trạng thái ổn định trong vòng 30 phút
trước khi cho liều kế tiếp, với mục tiêu cần đạt trong truyền ngắt quãng là 15 – 20 µg/mL
cho nhiễm khuẩn huyết [73], [77], [91]. Năm 2018, hướng dẫn của Bệnh viện đại học
Wisconsin (Hoa Kỳ) đã cập nhật thêm chế độ liều truyền liên tục vancomycin [29]. Gần
đây nhất, bản đồng thuận năm 2020 của 4 hiệp hội lớn tại Hoa Kỳ (IDSA-ASHP-PIDSSIDP) đã khuyến cáo hiệu chỉnh liều dựa trên AUC/MIC mục tiêu 400 mg.h/L -
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của vancomycin. Thuốc có phạm vi điều trị hẹp với nhiều tác dụng không mong muốn

600mg.h/L, dựa trên thu thập 1 hoặc 2 nồng độ vancomycin thay vì theo dõi nồng độ
đáy như trước đây [90].
nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩna
JSC 2013 [77],
IDSA-ASHP-PIDS-SIDP
IDSA 2011 [73], UW Health 2018 [29]
2020 [90]
ASHP 2009 [91]
25-30 mg/kg, tối 25 mg/kg (tối đa 2000
- +Truyền ngắt quãng: 20 đa 2000 mg
mg)
35 mg/kg, tối đa 3000 mg
Liều
+Truyền liên tục: 15 - 20
nạp
mg/kg
 + Truyền ngắt + AUC/MIC mục tiêu •≥ +AUC/MIC mục tiêu từ 400
mg.h/L đến 600 mg.h/L.
quãng: Ctrough từ 400 mg.h/L
15 - 20 µg ml, + Truyền ngắt quãng: +Khuyến cáo cả phác đồ
Ctrough ≥ 20 µg/ml Ctrough là 15-20 µg/ml. truyền tĩnh mạch ngắt
Thông không
được Ctrough ≥ 20 µg/ml có thể quãng và liên tục. Truyền
số giám khuyến cáo do làm tăng nguy cơ độc tĩnh mạch liên tục có thể
được sử dụng thay thế khi
sát và nguy cơ độc tính tính thận.
+ Truyền liên tục: giúp chế độ truyền ngắt quãng
đích
thận.
giám
+ Phác đồ truyền đạt được đích và không thể đạt được mục tiêu
sát
liên tục: không AUC/MIC nhanh hơn, AUC với các ưu điểm về
ít gây độc thận hơn thời gian lấy mẫu, hiệu
khuyến cáo
truyền ngắt quãng, chỉnh liều thông qua thay
Ctrough mục tiêu là 20-28 đổi tốc độ truyền.
µg/ml
Đo nồng độ đáy +Truyền ngắt quãng: Dựa trên thu thập 1 hoặc 2
30 phút trước liều Đo nồng độ đáy 30 phút nồng độ vancomycin, với ít
thứ 4.
trước liều thứ 4.
nhất 1 nồng độ đáy để áp
+Truyền liên tục: Đo dụng theo mô hình
Cách
nồng độ đáy sau ít nhất Bayesian để hiệu chỉnh liều.
lấy mẫu
24h dùng vancomycin
hoặc sau khi hiệu chỉnh
liều
Hướng
dẫn

Chú thích: JSC: Hiệp hội Hóa trị liệu Nhật Bản, IDSA: Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ,
ASHP: Hiệp hội Dược sỹ Bệnh viện Hoa Kỳ, PIDS: Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm nhi khoa,
SIDP: Hiệp hội Dược sỹ về các Bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ
UW Health: Hệ thống chăm sóc y tế của Bệnh viện đại học Wisconsin (Hoa Kỳ),
a
Chế độ liều duy trì với mỗi hướng dẫn được trình bày chi tiết trong phụ lục 4

Tại Việt Nam, hiện chưa có hướng dẫn giám sát nồng độ vancomycin máu trên
quy mô quốc gia. Một số đơn vị điều trị đã bắt đầu triển khai xây dựng và áp dụng quy
trình sử dụng và TDM vancomycin tại cơ sở như Bệnh viện Bạch Mai (bắt đầu nghiên
20

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

Bảng 1.6: Một số hướng dẫn giám sát nồng độ vancomycin trên thế giới trên bệnh

cứu triển khai từ năm 2011) và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh (từ
năm 2017).
Sử dụng vancomycin và giám sát nồng độ thuốc trong máu tại Bệnh viện

Bạch Mai và Trung tâm Bệnh Nhiệt đới
Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến trung ương, hạng đặc biệt với số lượng
giường bệnh lớn và mô hình bệnh tật phức tạp. Tỷ lệ bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn huyết
do căn nguyên vi khuẩn Gram dương khá cao (trên 30%) [21], [100]. Các nghiên cứu
tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy Trung tâm Bệnh Nhiệt đới là đơn vị thứ 2 sử dụng
nhiều vancomycin (19,6%) [11] và cũng là điểm tập trung chủ yếu của nhiễm khuẩn
huyết (10,1%) [18], chỉ sau khoa Hồi sức tích cực.
Quy trình giám sát nồng độ vancomycin tại Bệnh viện Bạch Mai đã bước đầu xây
dựng qua các nghiên cứu của Lê Vân Anh (2015) và Đỗ Thị Hồng Gấm (2014) trên
bệnh nhân được truyền ngắt quãng [1], [11]. Tiếp theo, nghiên cứu của Trần Duy Anh
(2017) và Hồ Trọng Toàn (2018) đã tiếp tục nghiên cứu áp dụng và cải thiện phác đồ
truyền tĩnh mạch liên tục trên các bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực [3], [23], [105].
Từ đó, Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức ban hành “Hướng dẫn sử dụng và giám sát
điều trị vancomycin trên bệnh nhân người lớn” vào ngày 04/01/2019 nhằm đảm bảo
vancomycin được sử dụng an toàn - hợp lý - hiệu quả [5]. Hướng dẫn đã được áp dụng
thường quy tại khoa Hồi sức tích cực và bước đầu triển khai tại một số khoa phòng trong
bệnh viện, trong đó có Trung tâm Bệnh Nhiệt đới.
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1.7.

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu
Tất cả các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Bạch
Mai từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019, thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ
sau:
Tiêu chuẩn lựa chọn:
-

Bệnh nhân có chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết (bao gồm cả các bệnh nhân đã
được chẩn đoán xác định hoặc theo dõi/nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết).

-

Bệnh nhân được điều trị nhiễm khuẩn huyết với phác đồ có chứa vancomycin.

Tiêu chuẩn loại trừ:
-

Bệnh nhân có thời gian dùng vancomycin dưới 48 giờ

-

Bệnh nhân ít hơn 18 tuổi

-

Phụ nữ có thai, cho con bú.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thiết kế tiến cứu, quan sát. Mỗi bệnh nhân được theo dõi hàng
ngày, từ ngày đầu tiên sử dụng vancomycin cho đến khi bệnh nhân rời khoa hoặc xin
về/tử vong. Thông tin bệnh nhân từ ngày bắt đầu vào Trung tâm Bệnh Nhiệt đới đến
ngày bắt đầu theo dõi bệnh nhân được thu thập đầy đủ và thông qua trao đổi với bác sỹ
điều trị.
Nghiên cứu sử dụng Quy trình giám sát nồng độ vancomycin trong máu của Bệnh
viện Bạch Mai được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt theo Quyết định số 84/QĐ-BM
ngày 04/01/2019 (phụ lục 3). Các chế phẩm vancomycin được sử dụng trên bệnh nhân
đều là kháng sinh trong danh mục tại bệnh viện trong thời gian triển khai nghiên cứu.
Mẫu định lượng do điều dưỡng tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới lấy và việc định lượng
vancomycin được thực hiện tại khoa Hóa sinh, Bệnh viện Bạch Mai.
2.3.

Chỉ tiêu nghiên cứu
Mục tiêu 1: Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, vi sinh và phác đồ kháng

sinh chứa vancomycin trên các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Trung tâm Bệnh
Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai
- Đặc điểm chung của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu: tuổi, giới, cân nặng.
- Tình trạng bệnh nhân tại thời điểm bắt đầu sử dụng vancomycin:
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2.1.

+ Chức năng thận của bệnh nhân đánh giá thông qua nồng độ creatinin huyết
thanh và độ thanh thải creatinin tính theo công thức Cockroft-Gault.
+ Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện trước đó 90 ngày.
+ Tỷ lệ bệnh nhân có các can thiệp và thủ thuật xâm lấn: thở máy, sonde tiểu,
sonde dạ dày, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm.
+ Tỷ lệ bệnh nhân có sử dụng thuốc ức chế miễn dịch/hóa chất trong vòng 30
ngày trước đó.
+ Đặc điểm các bệnh mắc kèm của bệnh nhân qua thang điểm Charlson [41].
+ Tỷ lệ bệnh nhân có sốc nhiễm khuẩn.
+ Mức độ nặng của bệnh nhân theo thang điểm qSOFA, NEWS (Chi tiết các
thang điểm được trình bày tại phụ lục 2).
- Đặc điểm vi sinh trong mẫu nghiên cứu:
+ Đặc điểm về chỉ định nuôi cấy vi sinh từ bệnh phẩm máu: tỷ lệ số bệnh nhân
được chỉ định cấy máu và tỷ lệ bệnh nhân có kết quả cấy máu dương tính; tổng số bệnh
phẩm máu được chỉ định cấy và tỷ lệ bệnh phẩm máu có kết quả cấy dương tính.
+ Số lượng và tỷ lệ các chủng vi khuẩn phân lập được từ bệnh phẩm máu; số
chủng vi khuẩn được chỉ định xác định MIC (giá trị nồng độ ức chế tối thiểu) với
vancomycin và giá trị MIC tương ứng.
- Đặc điểm phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn huyết:
+ Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân được dùng phác đồ chứa vancomycin, bao gồm
phác đồ vancomycin đơn độc hoặc phác đồ vancomycin phối hợp với kháng sinh khác.
+ Đặc điểm phác đồ kháng sinh ban đầu và phác đồ kháng sinh tiếp nối (sau khi
có kết quả vi sinh) trên nhóm bệnh nhân có kết quả cấy máu âm tính và nhóm có kết quả
cấy máu dương tính.
-

Đặc điểm biến cố trên thận và kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân:
+ Đặc điểm xuất hiện biến cố thận: Số lượng, tỷ lệ bệnh nhân được ghi nhận

biến cố bất lợi trên thận, thời gian khởi phát biến cố và phân loại biến cố theo thang
phân loại RIFLE.
+ Thời gian điều trị tại khoa và kết quả điều trị trên bệnh nhân: khỏi/đỡ, nặng/tử
vong/xin về.
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+ Tỷ lệ bệnh nhân vào thẳng, chuyển khoa, chuyển tuyến.

Mục tiêu 2: Phân tích đặc điểm sử dụng vancomycin và đánh giá việc áp
dụng quy trình giám sát nồng độ thuốc trong máu trên bệnh nhân nhiễm khuẩn
Đặc điểm sử dụng phác đồ vancomycin truyền tĩnh mạch
- Thời gian sử dụng phác đồ vancomycin (ngày điều trị vancomycin được tính
bằng mỗi 24 giờ khi bắt đầu dùng vancomycin, bệnh nhân khi ngừng vancomycin nếu
chưa đủ 24 giờ nhưng có dùng 1 liều của ngày đó vẫn tính là 1 ngày).
- Đường dùng vancomycin: số lượng, tỷ lệ số bệnh nhân dùng phác đồ liên tục
hoặc ngắt quãng, hoặc chuyển từ liên tục chuyển sang ngắt quãng và ngược lại.
- Dung môi pha truyền vancomycin: số lượng, tỷ lệ số bệnh nhân dùng các loại
dung môi khác nhau.
- Đặc điểm liều nạp:
+ Số lượng, tỷ lệ bệnh nhân được kê liều nạp, số bệnh nhân, tỷ lệ được kê theo
từng loại liều nạp (mg), liều nạp theo cân nặng (mg/kg).
+ Thời gian truyền liều nạp (phút) tương ứng với 1g vancomycin.
+ Nồng độ vancomycin (mg/ml) sau khi pha liều nạp.
- Đặc điểm liều duy trì trong ngày đầu sử dụng vancomycin:
+ Truyền ngắt quãng: mức liều duy trì trên các bệnh nhân, cách chia liều, nồng
độ vancomycin sau pha loãng (mg/ml) và thời gian truyền liều duy trì (tương ứng với
1g vancomycin).
+ Truyền liên tục: Mức liều duy trì trên các bệnh nhân: tổng liều (mg/ngày);
nồng độ vancomycin sau pha loãng (mg/ml).
+ Phân tích mối tương quan giữa mức liều duy trì ngày 1 và độ thanh thải
creatinin ngày 1 trên hai nhóm bệnh nhân: truyền ngắt quãng và truyền liên tục.
Đặc điểm áp dụng quy trình giám sát nồng độ thuốc trong máu.
- Số lượng, tỷ lệ bệnh nhân được chỉ định định lượng nồng độ vancomycin huyết
thanh.
- Số mẫu định lượng: tổng số mẫu định lượng đã được thực hiện, số mẫu định
lượng trung bình được thực hiện trên một bệnh nhân.
- Thời điểm bệnh nhân được chỉ định định lượng nồng độ vancomycin lần đầu
tiên.
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huyết tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

- Số lượng và tỷ lệ mẫu định lượng đạt đích nồng độ đáy 15-20 µg/ml trong
truyền ngắt quãng và nồng độ đáy 20-30 µg/ml trong truyền liên tục [5], [77].
- Thời gian cần thiết để đạt nồng độ đích (tính theo ngày kể từ khi bắt đầu sử
dụng phác đồ vancomycin đến ngày có mẫu định lượng đầu tiên đạt đích).
- Số lần can thiệp hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân trên thực tế (quy ước một lần
hiệu chỉnh liều là một lần thay đổi chế độ liều vancomycin theo kết quả định lượng).
- Kết quả định lượng nồng độ thuốc đích trong máu theo thời gian.
- Tương quan giữa các khoảng chức năng thận và khả năng đạt nồng độ thuốc
đích trong máu.
- Phân tích một số vấn đề liên quan đến chưa tuân thủ đúng Quy trình giám sát
nồng độ vancomycin trong máu của Bệnh viện Bạch Mai được Giám đốc Bệnh viện phê
duyệt theo Quyết định số 84/QĐ-BM ngày 04/01/2019 (phụ lục 3). Các tiêu chí đánh
giá bao gồm liều nạp, liều duy trì, cách pha truyền, khoảng đưa liều, thời điểm định
lượng lần đầu tiên, hiệu chỉnh liều vancomycin (nếu cần), định lượng lại sau hiệu chỉnh
liều, thực hiện xét nghiệm creatinin huyết thanh nhằm theo dõi, đánh giá chức năng thận.
2.4. Một số quy ước và tiêu chí đánh giá trong nghiên cứu.
- Chẩn đoán nhiễm khuẩn mới: Chẩn đoán nhiễm khuẩn mới được bác sỹ điều
trị đánh giá dựa trên tiêu chí chẩn đoán các bệnh nhiễm khuẩn của Trung tâm kiểm soát
và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ/Mạng lưới an toàn y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (US
Centers for Disease Control and Prevention/National Healthcare Safety Network –
CDC/NHSN) năm 2017 [39].
- Các thang điểm đánh giá: Điểm Charlson [41] đánh giá các tình trạng bệnh
mắc kèm của bệnh nhân; điểm qSOFA [94] dự đoán nguy cơ tử vong và kéo dài thời
gian nằm viện, điểm NEWS [59] đánh giá tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Các bảng
điểm này được trình bày chi tiết tại Phụ lục 2.
- Độ thanh thải creatinin (Clcr) của bệnh nhân: được tính theo công thức
Cockcroft – Gault [44], trong đó nồng độ creatinin huyết thanh và cân nặng của bệnh
nhân được lấy tại thời điểm bệnh nhân bắt đầu sử dụng phác đồ vancomycin.
Độ thanh thải
=
creatinin (Clcr)

(140 – tuổi) x trọng lượng cơ thể (kg)
x 0,85 (nữ)
Creatinin huyết thanh (µmol/L) x 0,815

(mL/phút)
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- Tỷ lệ bệnh nhân có ít nhất 1 mẫu định lượng đạt đích.

- Phân loại chức năng thận: tình trạng chức năng thận của bệnh nhân được chia
thành 3 nhóm theo “Hướng dẫn sử dụng và giám sát điều trị vancomycin trên bệnh nhân
cứu trước đó [5], [103].
+ Nhóm 1: Các bệnh nhân có Clcr < 60 ml/phút quy ước là nhóm suy thận.
+ Nhóm 2: Các bệnh nhận có 60 ml/phút ≤ Clcr <130 ml/phút quy ước là nhóm
chức năng thận bình thường.
+ Nhóm 3: Các bệnh nhân tăng thanh thải thận [103]: Clcr ≥ 130 ml/phút.
- Lần chỉ định cấy máu:
+ Cấy máu lần 1: được quy ước là lần cấy máu trước khi sử dụng kháng sinh,
mang ý nghĩa chẩn đoán. Mỗi bệnh nhân có thể được chỉ định lấy một hoặc đồng thời
nhiều mẫu máu để cấy lần 1.
+ Cấy máu lần 2, 3, 4: quy ước là các lần cấy máu tiếp theo khi bệnh nhân đã
dùng kháng sinh.
- Phác đồ kháng sinh:
+ Phác đồ ban đầu: là phác đồ kháng sinh được sử dụng trong vòng 48 -72 giờ
sau thời điểm bệnh nhân bắt đầu được chỉ định lấy bệnh phẩm máu nhằm phân lập căn
nguyên gây bệnh (với bệnh nhân có chỉ định cấy máu); hoặc là phác đồ phác đồ được
sử dụng tại thời điểm có chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết (với bệnh nhân không có chỉ
định cấy máu).
+ Phác đồ tiếp nối: phác đồ kháng sinh được sử dụng trong vòng 48 -72 giờ sau
khi có kết quả vi sinh của mẫu bệnh phẩm máu đầu tiên (với bệnh nhân được chỉ định
cấy máu); hoặc là phác đồ kháng sinh được sử dụng tại thời điểm 48 giờ sau khi sử dụng
phác đồ ban đầu (với bệnh nhân không có chỉ định cấy máu).
- Giá trị MIC của vi khuẩn Gram dương với vancomycin: nồng độ ức chế tối
thiểu của vi khuẩn với vancomycin được ghi nhận dựa trên kết quả xác định MIC tại
khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai bằng phương pháp E-test theo tiêu chuẩn của CLSI
năm 2019 [26].
- Biến cố trên thận nghi ngờ liên quan đến vancomycin: được định nghĩa là
tình trạng tăng nồng độ creatinin huyết thanh trên 1,5 lần hoặc mức lọc cầu thận tính
theo công thức Cockcroft and Gault giảm trên 25% so với giá trị tại thời điểm trước khi
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người lớn của Bệnh viện Bạch Mai” và định nghĩa tăng thanh thải thận trong các nghiên

bắt đầu dùng thuốc, duy trì trong ít nhất 24 giờ và xảy ra sau ít nhất 2 ngày dùng
vancomycin [63].
lúc bắt đầu sử dụng vancomycin đến ngày xảy ra biến cố bất lợi trên thận.
- Mức độ nghiêm trọng của biến cố thận: được phân loại dựa trên tiêu chuẩn
RIFLE theo các mức độ: “R-nguy cơ”, “I-tổn thương”, “F-suy”, “L-mất chức năng”, “Egiai đoạn cuối” theo bảng 2.1. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa mức độ phân loại
theo nồng độ creatinin và theo độ thanh thải creatinin thì lựa chọn mức độ nghiêm trọng
hơn [36]. Phân loại biến cố trên thận theo tiêu chuẩn RIFLE được trình bày ở bảng 2.1
[36].
Bảng 2.1. Phân loại biến cố trên thận theo tiêu chuẩn RIFLE
Mức độ
R - nguy cơ
I - tổn thương
F - suy
L - mất chức năng
E - giai đoạn cuối

Tiêu chí xác định
Nồng độ creatinin tăng ≥ 50% hoặc GFR giảm > 25%
Nồng độ creatinin tăng ≥ 100% hoặc GFR giảm > 50%
Nồng độ creatinin tăng ≥ 200% hoặc GFR giảm > 75%
Cần điều trị thay thế thận trong thời gian > 4 tuần
Cần điều trị thay thế thận trong thời gian > 3 tháng

GFR: mức lọc cầu thận.

2.4. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu.
- Số liệu được thu thập trực tiếp từ bệnh nhân, bệnh án và băng các theo dõi bệnh
nhân hằng ngày của điều dưỡng tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai
và được ghi nhận vào “Phiếu thu thập thông tin” (phụ lục 1).
- Dữ liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2013 và SPSS
Statistic 20.0.
- Các biến liên tục được kiểm chuẩn bằng phép kiểm định Kolmogorov – Sminrov
trong trường hợp cỡ mẫu trên 50, sử dụng phép kiểm định Shapiro-Wilk trong trường
hợp cỡ mẫu dưới 50. Biến được coi là phân phối chuẩn khi có mức ý nghĩa (Sig.) lớn
hơn 0,05.
- Các biến liên tục có phân phối chuẩn được mô tả bằng giá trị trung bình ± độ
lệch chuẩn (SD). Các biến liên tục có phân phối không chuẩn được mô tả bằng trung
vị, khoảng tứ phân vị. Các biến định tính được mô tả theo số lượng và tỷ lệ %.
- Các nhóm chức năng thận được so sánh bằng test ANOVA để so sánh sự khác

biệt về khả năng đạt nồng độ vancomycin đích. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi
p< 0,05.
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- Thời gian khởi phát biến cố trên thận sau khi dùng vancomycin: số ngày từ

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

đoán nhiễm khuẩn huyết (bao gồm cả các bệnh nhân nghi ngờ/theo dõi nhiễm khuẩn
huyết) và được điều trị bằng vancomycin tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch
Mai. Quá trình lựa chọn bệnh nhân tham gia nghiên cứu được mô tả ở hình 3.1.

110 bệnh nhân có chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết được điều trị bằng
vancomycin tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai
trong tháng 7- 12/2019

Loại trừ:
• 7 bệnh nhân có thời gian dùng
vancomycin dưới 48h
• 2 bệnh nhân nhỏ hơn 18 tuổi
• 1 bệnh nhân là phụ nữ có thai

100 bệnh nhân đủ điều kiện
đưa vào nghiên cứu

Hình 3.1. Sơ đồ lựa chọn mẫu nghiên cứu
3.1. Đặc điểm lâm sàng, vi sinh và phác đồ kháng sinh chứa vancomycin trên bệnh
nhân nhiễm khuẩn huyết tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai
3.1.1. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm chung của các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết trong mẫu nghiên cứu tại
thời điểm được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết được trình bày ở bảng 3.1.
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Trong giai đoạn từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019, có 110 bệnh nhân được chẩn

Bảng 3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm

Kết quả (N=100)

Giới nam, n (%)

65 (65,0%)

Cân nặng (kg), trung vị (tứ phân vị)

54,0 (49,0 – 62,3)

Nồng độ creatinin huyết thanh (µmol/L), trung vị (tứ phân vị)

71,0 (52,8 – 93,3)

Độ thanh thải creatinin (Clcr) khi bắt đầu sử dụng
vancomycin (ml/phút), trung vị (tứ phân vị)

76,0 (55,8 – 102,0)

Clcr < 60, n (%)

29 (29,0%)

60≤ Clcr < 130, n (%)

60 (60,0%)

Clcr ≥ 130, n (%)

11 (11,0%)

Nhập viện 90 ngày trước đó, n (%)

87 (87,0%)

Tiền sử nhập viện:

Vào thẳng, n (%)

21 (21,0%)

Chuyển viện, n (%)

22 (22,0%)

Chuyển khoa, n (%)

57 (57,0%)

Sử dụng thuốc ức chế miễn dịch/hóa chất trong vòng 30 ngày
trước đó, n (%)

15 (15,0%)

Thở máy, n (%)

16 (16,0%)

Sonde tiểu, n (%)

17 (17,0%)

Sonde dạ dày, n (%)

14 (14,0%)

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, n (%)

1 (1,0%)

Điểm Charlson, trung vị (tứ phân vị)

3,0 (2,0 – 4,3)

Điểm qSOFA, trung vị (tứ phân vị)
qSOFA ≥ 2, n (%)

(1,0 – 2,0)
49 (49,0%)

Shock nhiễm khuẩn, n (%)

7 (7,0%)

Điểm NEWS, trung vị (tứ phân vị)\
NEWS ≥ 5, n, %

6.0 (5,0 – 8,0)
76 (76,0%)

Nhận xét:
Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có tuổi tương đối cao, với trung vị là 54 tuổi.
Bệnh nhân nam giới chiếm đa số (65,0% bệnh nhân nghiên cứu) so với nữ giới. Cân
nặng của các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có trung vị là 54,0 kg, chủ yếu dao động
trong khoảng từ 49,0 kg đến 62,3 kg. Tình trạng chức năng thận của bệnh nhân cũng có
nhiều khác biệt, trong đó có khoảng 30% bệnh nhân có chức năng thận suy giảm với
ClCr<60 ml/phút và một số bệnh nhân (11,0%) có tăng thanh thải thận (ClCr > 130
ml/phút). Về tiền sử nhập viện, đa số bệnh nhân chuyển từ khoa khác đến (57%) và đã
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54,0 (41,8 – 63,3)

Tuổi, trung vị (tứ phân vị)

nhập viện trong vòng 90 ngày trước đó (87%). Tỷ lệ bệnh nhân có sử dụng các can thiệp
và thủ thuật xâm lấn khá thấp, với 16% bệnh nhân thở máy, 17% bệnh nhân có đặt sonde
trung tâm. Có 15% bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch/hóa chất trước
đó. Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có nhiều bệnh lý mắc kèm với trung vị điểm
Charlson 3,0. Tình trạng nền của bệnh nhân phản ánh qua điểm qSOFA với trung vị
(khoảng tứ phân vị) là 1 (1-2), trong đó khoảng một nửa (49%) số bệnh nhân có qSOFA
≥ 2. Tình trạng nhiễm khuẩn huyết cũng khá nặng với điểm NEWS tương đối cao với
trung vị điểm là 6, trong đó có 76% bệnh nhân có NEWS ≥ 5.
3.1.2. Đặc điểm vi sinh của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm về chỉ định cấy máu và kết quả phân lập vi khuẩn gây bệnh từ bệnh
phẩm máu được trình bày lần lượt tại bảng 3.2.
Bảng 3.2: Đặc điểm nuôi cấy vi sinh trên bệnh phẩm máu
Số lượng
(n, %)

Số lượng dương
tính (n, %)

Số bệnh nhân được chỉ định cấy máu, N=100

88 (88,0)

20 (22,7)

Lần 1

88 (88,0)

20 (22,7)

Lần 2

23a (23,0)

1 (4,3)

Lần 3

7b (7,0)

0 (0,0)

Lần 4

3 (3,0)

0 (0,0)

178

32 (18,0)

Lần 1

137 (77,0)

30 (21,9)

Lần 2

28 (15,7)

2 (7,1)

Lần 3 và lần 4

14 (7,3)

0 (0,0)

Tiêu chí

Số lượng bệnh phẩm máu được chỉ định cấy

: 5 bệnh nhân dương tính lần 1 được chỉ định cấy lại lần 2

a

: Không có bệnh nhân nào dương tính lần 2 được chỉ định cấy lại lần 3

b

Nhận xét:
Trong mẫu nghiên cứu, đa số các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết đều được chỉ
định cấy máu (chiếm 88%) với 178 mẫu bệnh phẩm (trung bình 2,0 bệnh phẩm/bệnh
nhân). Chỉ có 23% bệnh nhân được chỉ định cấy máu thêm ít nhất 1 lần trong quá trình
điều trị. Tỷ lệ bệnh nhân có bệnh phẩm máu dương tính và tỷ lệ bệnh phẩm máu dương
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tiểu, 14% bệnh nhân có đặt sonde dạ dày và chỉ 1% bệnh nhân có đặt catheter tĩnh mạch

tính đều không cao, lần lượt chiếm 22,7% và 18%, tập trung chủ yếu sau lần cấy máu
đầu tiên. Có 5 bệnh nhân dương tính lần 1 được cấy lại lần 2 (chiếm 25%) nhưng chỉ 1
Từ 20 bệnh nhân có kết quả cấy máu dương tính đã phân lập được các loại vi
khuẩn khác nhau. Kết quả vi sinh từ bệnh phẩm máu trong mẫu nghiên cứu được trình
bày ở bảng 3.3.
Bảng 3.3. Kết quả vi sinh từ bệnh phẩm máu trong mẫu nghiên cứu
Số lượng n, % (N= 20)

Vi khuẩn
Gram dương

18 (90,0)

MSSA

3 (15,0)

MRSA
 MIC vancomycin= 1 mg/L
 MIC vancomycin= 1,5 mg/L
 MIC vancomycin= 2 mg/L

12 (60,0)
3
2
1

Streptococcus sp.
Streptoccoccus agalactiae
Streptococcus consellatus

3 (15,0)
2
1

Gram âm

3 (15,0)

Burkholderia pseudomallei

1 (5,0)

E. coli

1 (5,0)

Enterobacter cloacae

1 (5,0)

Nhận xét:
Trong số 20 bệnh nhân có bệnh phẩm máu dương tính, đa số phân lập được các
chủng vi khuẩn Gram dương (chiếm 90%). Trong đó chủ yếu là các chủng MRSA (60%),
tiếp đến là các chủng MSSA (15%) và các chủng Streptococcus sp. (bao gồm
Streptoccoccus agalactiae và Streptococcus consellatus) với tỷ lệ 15,0%. Có 3 bệnh
nhân phân lập được các chủng vi khuẩn Gram âm (chiếm 15,0%).
Trong 12 bệnh nhân có bệnh phẩm máu phân lập được MRSA, có 6 bệnh nhân
được chỉ định xác định MIC vancomycin, chiếm tỷ lệ (50%). Các chủng MRSA phân
lập được từ bệnh phẩm đa số có MIC với vancomycin = 1 mg/L (3 bệnh nhân trên tổng
6 bệnh nhân được làm MIC). Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận các chủng
MRSA có giá trị MIC với vancomycin tương đối cao (2 chủng có MIC = 1,5 mg/L và 1
chủng có MIC = 2 mg/L).
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bệnh nhân tiếp tục cho kết quả dương tính.

3.1.3. Đặc điểm phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn huyết
Các phác đồ kháng sinh được sử dụng trên bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được
quả cấy máu) được trình bày theo nhóm bệnh nhân có/không phân lập được vi khuẩn từ
bệnh phẩm máu.
Bảng 3.4 Đặc điểm phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn huyết
trong mẫu nghiên cứu
Phác đồ tiếp nối
Phác đồ
ban đầu, n
(%, N=100)

BN không
có kết quả
vi sinh, n
(%, N=80)

BN có kết quả
vi sinh, n (%,
N=19a)

Phác đồ chứa vancomycin

93 (93,0)

80 (100,0)

17 (89,5)

Phác đồ vancomycin đơn độc

21 (21,0)

17 (21,3)

9 (47,4)

15 (15,0)
5 (5,0)

13 (16,3)
5 (6,3)

1 (5,3)
2 (10,5)

1 (1,0)

1 (1,3)

0 (0,0)

28 (28,0)
25 (25,0)
3 (3,0)

26 (32,5)
20 (25,0)
3 (3,8)

0 (0,0)
2 (10,5)
0 (0,0)

Phác đồ kháng sinh

Cephalosporin
thế hệ 3

Ceftazidim
Ceftriaxon

Piperacilin-tazobactam
Phác đồ
phối hợp
có chứa
vancomycin

Carbapenem

Imipenem
Meropenem
Ertapenem

Fluoroquinolon

Levofloxacin
Moxifloxacin

8 (8,0)
1 (1,0)

8 (10,0)
1 (1,3)

1 (5,3)
1 (5,3)

Aminoglycosid

Amikacin

5 (5,0)

5 (6,3)

1 (5,3)

1 (1,0)

1 (1,3)

0 (0,0)

7 (7,0)

0 (0,0)

2 (10,5)

Sulfamethoxazol/trimethoprim
Phác đồ không chứa vancomycin

20 bệnh nhân có bệnh phẩm máu dương tính, trong đó 1 bệnh nhân được người nhà xin về.

a

Nhận xét:
Đa số bệnh nhân (93%) được chỉ định vancomycin trong phác đồ kháng sinh ban
đầu để điều trị nhiễm khuẩn huyết theo kinh nghiệm. Trong đó 72 bệnh nhân được chỉ
định vancomycin phối hợp với kháng sinh khác, chủ yếu là carbapenem và
cephalosporin thế hệ 3. Sau khi có kết quả vi sinh, phác đồ kháng sinh được giữ nguyên
trên các bệnh nhân không phân lập được vi khuẩn từ máu. Trong khi đó, trên nhóm bệnh
nhân có bệnh phẩm máu dương tính, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng phác đồ vancomycin đơn
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mô tả trong bảng 3.4, trong đó phác đồ kháng sinh tiếp nối (sau khi bệnh nhân có kết

độc tăng lên 47,4%. Bên cạnh đó, có một số bệnh nhân được chuyển sang phác đồ không
chứa vancomycin sau khi phân lập được căn nguyên gây nhiễm khuẩn huyết là vi khuẩn
3.1.4. Đặc điểm biến cố trên thận và kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết
Đặc điểm biến cố trên thận và kết quả điều trị của bệnh nhân trong nghiên cứu
được trình bày ở bảng 3.5.
Bảng 3.5: Đặc điểm biến cố trên thận và kết quả điều trị của bệnh nhân
Tiêu chí

Kết quả

Số bệnh nhân được ghi nhận biến cố bất lợi trên thận,
n (%, N= 79)a
Thời gian khởi phát biến cố (ngày), mean ± SD (N=9)

Phân loại, n (%, N=79)

9 (11,4%)
9,7 ± 4,4

R- nguy cơ

3 (3,8%)

I – tổn thương

4 (5,1%)

F - suy

2 (2,5%)

Thời gian điều trị tại khoa (ngày), trung vị (tứ phân vị)
(N=100)

12,0 (7,0 – 17,0)

Đỡ/khỏi

82 (82,0%)

Nặng/tử vong/xin về

18 (18,0%)

Kết quả điều trị, n (%, N=100)

a

79 bệnh nhân được làm xét nghiệm creatinin trong quá trình điều trị

Nhận xét:
Trong 100 bệnh nhân dùng vancomycin để điều trị nhiễm khuẩn huyết, có 79%
bệnh nhân được theo dõi xét nghiệm creatinin trong quá trình điều trị. Trong số đó, tỷ
lệ bệnh nhân xuất hiện biến cố thận không cao (11,4%). Thời gian khởi phát biến cố
trung bình là 9,7 ngày. Các bệnh nhân có thời gian điều trị tại khoa tương đối ngắn,
trung vị là 12 ngày, chủ yếu dao động từ 7 đến 17 ngày. Đa số bệnh nhân (84%) được
điều trị khỏi hoặc đỡ, có 18% bệnh nhân có kết quả nặng hơn, được người nhà xin về
hoặc tử vong.
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Gram âm hoặc do MIC của vi khuẩn với vancomycin cao.

3.2. Phân tích đặc điểm sử dụng vancomycin và đánh giá việc áp dụng quy trình
tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai
3.2.1. Đặc điểm sử dụng phác đồ vancomycin truyền tĩnh mạch
Các đặc điểm chung về việc sử dụng vancomycin trong mẫu nghiên cứu được
trình bày trong bảng 3.6.
Bảng 3.6: Đặc điểm sử dụng vancomycin trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm

Kết quả

Thời gian dùng vancomycin (ngày), trung vị (tứ phân vị)
(N=100)
Đường dùng,
n (%, N=100)

Truyền ngắt quãng

10,0 (6,0 -14,0)
89 (89,0%)

Truyền liên tục chuyển sang ngắt quãng
Truyền liên tục

1 (1,0%)
10 (10,0%)

Dung môi pha truyền, n (%, N=100)

NaCl 0,9%

100 (100,0%)

Nhận xét:
Thời gian sử dụng vancomycin trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tương đối ngắn
với trung vị là 10 ngày, khoảng tứ phân vị dao động từ 6 đến 14 ngày. Đa số bệnh nhân
được truyền vancomycin theo đường tĩnh mạch ngắt quãng (89%), một số bệnh nhân
được truyền liên tục (10%) và có 1 trường hợp bệnh nhân chuyển từ truyền liên tục sang
ngắt quãng. Tất cả bệnh nhân đều được pha truyền vancomycin bằng dung môi NaCl
0,9%.
Các đặc điểm của chế độ nạp và liều duy trì được sử dụng trong ngày đầu tiên
trên nhóm bệnh nhân truyền ngắt quãng và truyền liên tục được trình bày trong bảng
3.7.
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giám sát nồng độ thuốc trong máu trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Trung

Bảng 3.7: Đặc điểm chế độ liều vancomycin trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm

Kết quả

Số bệnh nhân có liều nạp, n (%, N=100)

Tổng liều nạp (mg), n (%, N=90)

90 (90,0%)
1000mg

7 (7,8%)

1500mg

77 (85,6%)

2000mg

5 (5,6%)

Liều nạp theo cân nặng (mg/kg), trung vị (tứ phân vị)
(N=90)
Thời gian truyền liều nạp (đối với 1g
vancomycin), n (%, N=90)
Nồng độ vancomycin trong liều nạp
sau pha loãng (mg/ml), n (%, N=90)

27,8 (24,3 – 30,0)

60 – 90 phút

34 (37,8%)

> 90 phút

56 (62,2%)

≤ 5 mg/ml

90 (100,0%)

Liều duy trì
Truyền ngắt quãng (N=89)
Liều duy trì ngày 1 (mg/ngày)

2000 (1500 -3000)
0,5g mỗi 12 giờ

1 (1,1%)

1g mỗi 24 giờ

9 (10,1%)

1g mỗi 12 giờ

62 (69,7%)

1,5g mỗi 12 giờ

17 (19,1%)

Nồng độ vancomycin trong liều duy
trì sau khi pha loãng (mg/ml), n (%)

≤ 5 mg/ml

81 (91,0%)

Thời gian truyền (phút) ứng với 1g
vancomycin, n (%)

60 – 90 phút

18 (20,2%)

>90 phút

71 (79,8%)

Liều duy trì ngày 1, n (%)

6 mg/ml

8 (9,0%)

Truyền liên tục (N=11)
Liều duy trì ngày 1 (mg/ngày), (mg/kg/ngày),
mean ± SD
Nồng độ sau khi pha loãng (mg/ml),
n, %

2285,7± 755,9
36,3 ± 11,5

3 mg/ml

2 (18,2%)

4 mg/ml

9 (81,8 %)
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Liều nạp

Nhận xét:
Đa số bệnh nhân được dùng liều nạp (chiếm 90%), trong đó chủ yếu là mức liều
vị dao động từ 24,3-30,0 mg/kg. Thời gian truyền liều nạp (tính trung bình theo 1g
vancomycin) đều kéo dài trên 60 phút ở tất cả bệnh nhân, trong đó có 62,2% trường hợp
được truyền trong thời gian trên 90 phút.
Ở các bệnh nhân được truyền ngắt quãng, tổng liều duy trì trong ngày 1 có trung
vị là 2000 mg (khoảng tứ phân vị: 1500 - 3000mg). Trong đó, chế độ liều được dùng
phổ biến nhất ở thời điểm ban đầu là 1g mỗi 12 giờ (chiếm tới 69,7%), các chế độ liều
1,5g mỗi 12 giờ và 1g mỗi 24 giờ ít được dùng hơn, lần lượt chiếm tỷ lệ 10,1% và
19,1%). Trên đa số bệnh nhân (91%), nồng độ vancomycin sau khi pha loãng của liều
duy trì đều đảm bảo không quá 5mg/ml, tuy nhiên vẫn có 8% bệnh nhân được pha liều
nạp đặc hơn hướng dẫn. Thời gian truyền liều duy trì phần lớn đều dài hơn 90 phút tương
ứng với 1g vancomycin, chiếm tỷ lệ 79,8%.
Ở nhóm bệnh nhân được truyền liên tục, tổng liều duy trì trong ngày đầu tiên ở
mức cao hơn và dao động nhiều giữa các bệnh nhân, với trung bình tổng liều là 2285,7
(± 755,9) mg/ngày và trung bình liều tính theo cân nặng là 36,3 (± 11,5) mg/kg/ngày.
Sau khi pha loãng, nồng độ vancomycin trong liều duy trì đạt 4 mg/ml đối với hầu hết
trường hợp (81,8%), một số ít trường hợp pha loãng hơn hướng dẫn (18,2%).
Tương quan giữa các chế độ liều duy trì vancomycin và độ thanh thải creatinin
(Clcr) trên các nhóm bệnh nhân được truyền ngắt quãng và truyền liên tục được thể hiện
trong hình 3.2.

Hình 3.2: Tương quan giữa mức liều duy trì vancomycin và độ thanh thải creatinin
của bệnh nhân trong nghiên cứu
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1,5g (85,6%). Mức liều nạp tính theo cân nặng có trung vị 27,8 mg/kg, khoảng tứ phân

Nhận xét:
Trên các bệnh nhân được truyền ngắt quãng, chế độ liều duy trì vancomycin
bệnh nhân có độ thanh thải creatinin rất khác nhau, dao động từ 30ml/phút đến gần 300
ml/phút. Các chế độ liều thấp (1g/24 giờ và 0,5g/12 giờ) được áp dụng trên số ít bệnh
nhân có suy giảm chức năng thận (độ thanh thải creatinin dưới 60ml/phút).
Trên các bệnh nhân được truyền liên tục, tổng liều duy trì vancomycin phần lớn
đã được tính toán hợp lý dựa trên chức năng thận của bệnh nhân. Có 2 bệnh nhân được
chỉ định liều duy trì cao hơn mức liều tối đa được khuyến cáo theo quy trình (3,8g/ngày).
3.2.2. Đánh giá việc áp dụng quy trình giám sát nồng độ thuốc trong máu
Các đặc điểm áp dụng quy trình giám sát nồng độ vancomycin trong máu trên
bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết trong mẫu nghiên cứu được trình bày ở bảng 3.8.
Bảng 3.8: Đặc điểm áp dụng quy trình giám sát nồng độ vancomycin trong máu
Đặc điểm

Kết quả

Số bệnh nhân được định lượng, n (%, N=100)
 Truyền ngắt quãng, n (%, N=90)
 Truyền liên tục, n (%, N=10)

53 (53,0%)
43 (47,8%)
10 (100,0%)

Số mẫu định lượng đã được thực hiện
 Truyền ngắt quãng, n (%, N=79)
 Truyền liên tục, n (%, N=79)

79
63 (79,7%)
16 (20,3%)

Số mẫu định lượng trung bình/bệnh nhân (N=53)

1,5

Thời điểm định lượng
Ngay trước liều thứ 2,3,4,5
Thời điểm định lượng lần 1 trong truyền
ngắt quãng,
n (%, N=43)

Thời điểm định lượng trong truyền liên
tục tính từ khi bắt đầu truyền hoặc thay
đổi tốc độ truyền, n (%, N=10)

22 (51.2%)

Ngay trước liều thứ 6,7

12 (27,9%)

Ngay trước liều thứ 8,9

5 (11,6%)

Sau liều thứ 9

4 (9,3%)

< 24 giờ

1 (10,0%)

24-48 giờ

3 (30,0%)

> 48 giờ

6 (60,0%)

Số mẫu định lượng đạt đích, n (%, N=79)

19 (24,1%)

Số bệnh nhân có ít nhất 1 mẫu định lượng đạt đích, n (%, N=53)

17 (32,1%)

Số ngày cần thiết để bệnh nhân đạt đích (ngày), trung vị (tứ phân vị), N=17

Số lần hiệu chỉnh liều, n (%, N=53)

6,4 ± 2,5

0 lần

22 (41,5%)

1 lần

23 (43,4%)

2 lần

7 (13,2%)

3 lần

1 (1,9%)
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thường dùng (1g/12 giờ) hoặc chế độ liều cao (1,5g/12 giờ) được sử dụng trên các nhóm

Nhận xét:
Trong mẫu nghiên cứu, chỉ có 53,0% bệnh nhân được chỉ định định lượng nồng
47,8% và trong nhóm bệnh nhân truyền liên tục là 100%. Tổng số mẫu được định lượng
cũng tương đối thấp (79 mẫu) với trung bình 1,5 mẫu/bệnh nhân. Thời điểm có chỉ định
định lượng vancomycin có sự dao động khá lớn giữa các bệnh nhân, trong nhóm truyền
ngắt quãng, gần 50% bệnh nhân được chỉ định định lượng muộn (trước liều thứ 6), tỷ lệ
này ở nhóm truyền liên tục là 60% (định lượng sau 48 giờ kể từ khi bắt đầu truyền). Tỷ
lệ mẫu định lượng đạt đích và bệnh nhân có ít nhất một mẫu định lượng đạt đích đều
thấp, lần lượt là 24,1% và 32,1%. Thời gian cần thiết để bệnh nhân đạt nồng độ
vancomycin đích khá dài với trung bình là 6,4 ngày. Trong số các bệnh nhân được định
lượng, đa số bệnh nhân không được hiệu chỉnh liều dùng vancomycin (41,5%) hoặc chỉ
được hiệu chỉnh liều 1 lần (43,4%).
Kết quả theo dõi nồng độ vancomycin trong máu của tất cả các bệnh nhân
nghiên cứu trong thời gian điều trị được trình bày trong hình 3.3.

Hình 3.3: Kết quả định lượng nồng độ vancomycin trong huyết thanh trong thời
gian điều trị
Nhận xét:
Kết quả định lượng cho thấy nồng độ vancomycin trong máu có sự biến thiên
lớn giữa các bệnh nhân, trong đó nồng độ thuốc dao động từ 5-50 µg/ml trong nhóm
truyền ngắt quãng và từ 10 - 50 µg/ml trong nhóm truyền liên tục. Đa số bệnh nhân
không được chỉ định định lượng lại dù chưa đạt đích ở lần 1, đặc biệt là trong nhóm
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độ vancomycin trong máu, tỷ lệ này với bệnh nhân trong nhóm truyền ngắt quãng là

truyền ngắt quãng. Trong số các mẫu định lượng lại lần 2, tỷ lệ đạt đích cũng khá thấp,
chỉ khoảng 30 % ở nhóm truyền ngắt quãng và 40% ở nhóm truyền liên tục.
nhân có chức năng thận khác nhau được biểu diễn tại hình 3.3.

Hình 3.4: Kết quả định lượng nồng độ vancomycin trong huyết thanh ở các nhóm
bệnh nhân có chức năng thận khác nhau

Nhận xét:
Ở nhóm bệnh nhân được truyền ngắt quãng, tỷ lệ số mẫu định lượng đạt đích
cao nhất ở các bệnh nhân có chức năng thận bình thường (27,2%), trong khi đó đa số
bệnh nhân suy thận có kết quả định lượng cao hơn đích (70%) và đa số bệnh nhân ở
nhóm tăng thanh thải thận có kết quả định lượng thấp hơn đích (80%). Kết quả kiểm
định ANOVA cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 3 nhóm bệnh nhân này
(p<0,001). Kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở nhóm bệnh nhân dùng phác đồ truyền
liên tục, tuy nhiên sự khác biệt giữa 3 nhóm chưa có ý nghĩa thống kê (p=0,114).
Các đặc điểm sử dụng và định lượng nồng độ vancomycin chưa phù hợp với
Quy trình giám sát nồng độ vancomycin trong máu của Bệnh viện Bạch Mai được tổng
hợp tại bảng 3.9.
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Kết quả định lượng nồng độ đáy vancomycin trong máu trên các nhóm bệnh

Bảng 3.9: Một số đặc điểm sử dụng và định lượng nồng độ vancomycin chưa phù
hợp với Quy trình giám sát nồng độ vancomycin trong máu

Không có liều nạp n, (%, N=100)

10 (10,0%)

Liều nạp chưa phù hợp với cân nặng bệnh nhân, n (%, N=90)

44 (48,9%)

 Cao hơn khuyến cáo

20 (22,2%)

 Thấp hơn khuyến cáo

24 (26,7%)

Liều duy trì chưa phù hợp với Clcr, n (%, N=100)

47 (47,0%)

 Cao hơn khuyến cáo

19 (19,0%)

 Thấp hơn khuyến cáo

28 (28,0%)

Cách pha truyền chưa phù hợp, n (%, N=100)
 Pha 1,5g vancomycin trong 500 ml dung dịch NaCl

2 (2,0%)
2 (2,0%)

0,9% trong truyền liên tục
Thời điểm định lượng chưa phù hợp, n (%, N=53)

28 (52,8%)

Truyền ngắt quãng, n (%, N=43)
Thời điểm định lượng lần 1 muộn hơn khuyến cáo

21 (48,8%)

Truyền liên tục, n (%, N=10):
 Định lượng sớm hơn so với khuyến cáo

1 (10,0%)

 Định lượng lần 1 muộn hơn so với khuyến cáo

6 (60,0%)

Chưa hiệu chỉnh liều sau định lượng, n (%, N=45)

15 (33,3%)

Chưa định lượng lại sau khi hiệu chỉnh liều, n (%, N=30)

10 (33,3%)

Chưa xét nghiệm creatinin trong quá trình điều trị, n (%,

21 (21,0%)

N=100)
Chưa định lượng khi chức năng thận thay đổi, n (%, N=22)

14 (63,6%)

Nhận xét:
Trong số 100 bệnh nhân tham gia nghiên cứu, các vấn đề chưa phù hợp với
“Quy trình giám sát nồng độ vancomycin trong máu” đã được ban hành tại Bệnh viện
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Số lượng (n, %)

Tiêu chí

Bạch Mai khá đa dạng, thường gặp nhất là bệnh nhân có liều nạp chưa phù hợp (48,9%),
bao gồm 22,2 % bệnh nhân sử dụng liều cao hơn và 26,7% sử dụng liều thấp hơn khuyến
cao (47%), trong đó chủ yếu là liều duy trì bị thấp hơn khuyến cáo (28%). Đa số bệnh
nhân trong mẫu đều có thời điểm định lượng chưa phù hợp so với quy trình (52,8%). Có
tới 33,3% số bệnh nhân chưa được hiệu chỉnh lại liều khi chưa đạt đích lần đầu và 33,3%
bệnh nhân chưa có chỉ định định lượng lại lần 2 sau khi đã chỉnh liều. Trong quá trình
điều trị, 21% bệnh nhân chưa được làm xét nghiệm creatinin đánh giá chức năng thận,
và 63,6% bệnh nhân chưa được định lượng lại khi chức năng thận thay đổi. Các vấn đề
khác bao gồm không sử dụng liều nạp và cách pha truyền chưa phù hợp cũng được ghi
nhận trên 1 tỷ lệ nhỏ bệnh nhân (tương ứng 10% và 2%).
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cáo. Đối với liều duy trì, tỷ lệ kê đơn chưa phù hợp với độ thanh thải creatinin tương đối

CHƯƠNG 4:

BÀN LUẬN

có xu hướng gia tăng tại các bệnh viện trên thế giới và hiện đã trở thành một trong những
nhiễm khuẩn bệnh viện quan trọng với bệnh suất và tử suất cao [49], [55]. Trong đó, tụ
cầu vàng (Staphylococcus aureus) là căn nguyên hàng đầu gây nhiễm khuẩn huyết ở cả
cộng đồng và cơ sở chăm sóc y tế, đặt ra gánh nặng chi phí đáng kể lên hệ thống y tế
[55], [79]. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các báo cáo cũng ghi nhận tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết
do căn nguyên Gram dương nói chung và S. aureus nói riêng đều ở mức cao, lần lượt
23,4% và 11,9% [100], tập trung chủ yếu tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (10,1%) [18].
Hiện tại, vancomycin vẫn là lựa chọn đầu tay trong điều trị nhiễm khuẩn huyết do các
chủng vi khuẩn Gram dương kháng thuốc, điển hình là MRSA [5], [73], [77], [90]. Tuy
nhiên, xu hướng gia tăng MIC với vancomycin trên các chủng vi khuẩn này cùng với sự
xuất hiện của các chủng VISA, VRSA hay hVISA, hiện đang gây ra nhiều khó khăn trong
việc đảm bảo hiệu quả điều trị trên bệnh nhân [27], [76]. Việc giám sát nồng độ
vancomycin trong máu thông qua các thông số AUC/MIC và Ctrough đã được chứng minh
giúp đảm bảo khả năng đạt đích PK/PD của thuốc, qua đó giúp dự báo hiệu quả điều trị
cũng như độc tính của thuốc và đã được khuyến cáo triển khai thường quy trong thực
hành lâm sàng [5], [73], [77], [90], [91]. Trên cơ sở đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu
nhằm phân tích đặc điểm sử dụng vancomycin và đánh giá việc áp dụng quy trình giám
sát nồng độ thuốc trong máu trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Trung tâm Bệnh
Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Từ đó, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ đưa ra được một
số ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các vấn đề còn tồn tại và nâng cao hiệu quả sử dụng
thuốc hợp lý, an toàn.
4.1. Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, vi sinh và phác đồ kháng sinh chứa
vancomycin trên các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới,
Bệnh viện Bạch Mai.
4.1.1. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có các đặc điểm đặc trưng của bệnh nhân
nhiễm khuẩn huyết, bao gồm tuổi cao (trung vị là 54 tuổi), đa số là nam giới (chiếm
65%), cân nặng có trung vị là 54kg. Các điểm Charlson phản ánh tình trạng bệnh mắc
kèm của bệnh nhân có trung vị 3 điểm; các thang điểm qSOFA và NEWS có trung vị
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Trong những thập kỷ vừa qua, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Gram dương đang

(khoảng tứ phân vị) lần lượt là 1,0 (1,0 – 2,0) và 6,0 (5,0 - 8,0), tỷ lệ bệnh nhân có
qSOFA ≥ 2 chiếm 49% và NEWS ≥ 5 chiếm 76%. Kết quả này có sự tương đồng với

(2019) [43], [70]. Trong nghiên cứu của Yong Pil Chong, các bệnh nhân có tuổi trung
vị là 59 tuổi, dao động từ 49,5 đến 68 tuổi, nam giới chiếm 64%, điểm Charlson có trung
vị (khoảng tứ phân vị) là 3 (2-5) điểm [43]. Trong nghiên cứu của Kovach (2019), các
bệnh nhân có tuổi trung vị là 52 tuổi, nam giới chiếm 70%, qSOFA có trung vị bằng 1
(qSOFA ≥ 2 chiếm 45%), tuy nhiên điểm NEWS cao hơn nghiên cứu của chúng tôi với
trung vị bằng 9 (NEWS ≥ 5 chiếm 89%) [70]. Khác biệt này có thể do 34% bệnh nhân
trong nghiên cứu nói trên được điều trị khoa Hồi sức tích cực với tình trạng nặng hơn
so với bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi. Một nghiên cứu khác của Nguyễn Đức
Hạnh tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện trên đối
tượng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết vào năm 2016 cũng chỉ ra các đặc điểm tương đồng
với mẫu nghiên cứu của chúng tôi [12].
Tình trạng chức năng thận của bệnh nhân trong nghiên cứu cũng khá dao động
với trung vị (khoảng tứ phân vị) độ thanh thải creatinin là 76,0 (55,8 - 102,0), trong đó
có khoảng 30% bệnh nhân có suy giảm chức năng thận với Clcr < 60 ml/phút và một số
bệnh nhân (11,0%) có tăng thanh thải thận (Clcr > 130 ml/phút). Kết quả này khá phù
hợp với một số nghiên cứu sử dụng vancomycin tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện
Bạch Mai, như mẫu nghiên cứu của Trần Duy Anh (2017) có trung bình Clcr là 76,5
ml/phút, nghiên cứu của Đỗ Thị Hồng Gấm (2014) có 27,1% bệnh nhân ở mức suy giảm
chức năng thận [3], [11]. Trên quần thể bệnh nhân nặng tại khoa Hồi sức tích cực, nghiên
cứu của Lê Ngọc Quỳnh (2018) cũng ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân tăng thanh thải thận khá
cao (gần 40%), khác biệt này có thể do tình trạng nền của bệnh nhân nặng hơn nghiên
cứu của chúng tôi [19]. Vancomycin là kháng sinh thải trừ chủ yếu qua thận nên việc cá
thể hóa liều dùng, đặc biệt trên nhóm bệnh nhân suy thận và tăng thanh thải thận cần
phải được lưu ý nhằm đảm bảo nồng độ thuốc nằm trong ngưỡng điều trị [25], [77],
[90], [91]. Do đó, một phần khá lớn bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi cần
phải được hiệu chỉnh liều vancomycin theo chức năng thận.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, đa số bệnh nhân đã nhập viện trong vòng 90
ngày trước đó (87%) và bệnh nhân chủ yếu được chuyển từ khoa khác hoặc tuyến dưới
lên (chiếm lần lượt 57% và 22%). Tỷ lệ bệnh nhân có các can thiệp và thủ thuật xâm lấn
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nghiên cứu về nhiễm khuẩn huyết của Yong Pil Chong (2013) và Christopher P.Kovach

ở mức độ khá thấp, với 16% bệnh nhân thở máy, 17% bệnh nhân có đặt sonde tiểu, 14%
bệnh nhân có đặt sonde dạ dày và chỉ 1% bệnh nhân có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm.
nhập viện trước đó chiếm đa số (64%) và 18,4% bệnh nhân thở máy [93]. Tuy nhiên,
nghiên cứu này ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm lên tới
20,1%, cao hơn nghiên cứu của chúng tôi [93]. Điều này có thể giải thích do bệnh nhân
của chúng tôi là đối tượng ở chuyên khoa Truyền nhiễm, không phức tạp như đối tượng
bệnh nhân ở Hồi sức tích cực trong các nghiên cứu trên. Bên cạnh đó, mẫu nghiên cứu
của chúng tôi có 15% bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch/hóa chất
trong 30 ngày trước đó, tương tự ghi nhận của Mical Paul (2010) với tỷ lệ 11,5% [82].
Như vậy, các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi nhìn chung có nhiều yếu
tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, nhưng mức độ thấp hơn các bệnh nhân ở khoa Hồi
sức tích cực do có tỷ lệ các can thiệp và thủ thuật xâm lấn thấp hơn.
4.1.2. Đặc điểm vi sinh của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Trong mẫu nghiên cứu, có 88% bệnh nhân được chỉ định cấy máu với tổng số
178 mẫu bệnh phẩm, trung bình 2 bệnh phẩm/bệnh nhân. Việc lấy nhiều mẫu máu (tối
thiểu là 2 mẫu) đã được CLSI khuyến cáo nhằm đạt tỷ lệ bệnh phẩm máu dương tính
cao hơn [26]. Tỷ lệ bệnh nhân có cấy máu dương tính và tỷ lệ bệnh phẩm máu dương
tính đều không cao, lần lượt chiếm 22,7% và 18% tập trung chủ yếu sau lần cấy máu
đầu tiên. Tỷ lệ cấy máu dương tính không cao có thể được giải thích do Trung tâm Bệnh
Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối trong điều trị bệnh nên đa số bệnh nhân đã
được điều trị kháng sinh ở tuyến dưới/khoa phòng khác. Các nghiên cứu trong nước của
Hoàng Thị Thanh Thủy và các cộng sự năm 2012 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
và Nguyễn Quốc Anh tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2009-2012 có kết quả thấp hơn
với tỷ lệ cấy máu dương tính lần lượt là 11% và 13,9%. Điều này có thể do sự khác biệt
về đặc điểm bệnh nhân cũng như chỉ định lấy máu giữa các khoa phòng [22], [100].
Tuy tỷ lệ bệnh nhân được chỉ định cấy máu cao, chỉ có 23% bệnh nhân trong
nghiên cứu của chúng tôi được chỉ định cấy máu thêm ít nhất 1 lần trong quá trình điều
trị. Có 5 bệnh nhân dương tính lần 1 được cấy lại lần 2 (chiếm 25%) nhưng chỉ 1 bệnh
nhân tiếp tục cho kết quả dương tính. Như vậy mục đích cấy máu ở đây có khả năng
mang ý nghĩa chẩn đoán nhiều hơn là nhằm xác định lại hiệu quả vi sinh trong quá trình
điều trị. Tỷ lệ bệnh phẩm máu dương tính không cao có thể phản ánh vancomycin được
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Kết quả này tương đồng so với nghiên cứu của Jonathan Seah với tỷ lệ bệnh nhân đã

điều trị chủ yếu theo kinh nghiệm và việc chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết chủ yếu dựa
trên biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân (theo tiêu chuẩn của SSC 2016).
đó MRSA chiếm đa số (60%), tiếp đến là các chủng MSSA (15%) và các chủng
Streptococcus sp. (15,0%). Hình ảnh tương tự cũng được ghi nhận trong các nghiên cứu
trong nước về đặc điểm căn nguyên gây nhiễm khuẩn huyết, tuy nhiên vẫn có những
điểm khác biệt [10], [13], [100]. Trong nghiên cứu của Nguyễn Quốc Anh, vi khuẩn
Gram dương là căn nguyên chủ yếu gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bạch Mai giai
đoạn 2009-2012 (chiếm 32,9%), các chủng S. aureus đứng đầu với tần suất 16,7%, trong
khi các chủng Streptococcus chỉ chiếm 1,4% [100]. Nghiên cứu của Lê Thu Hồng và
cộng sự tại Bệnh viện Quân y 103 (2005-2011) cũng ghi nhận tác nhân Gram dương gây
bệnh chiếm 50,4% và phổ biến nhất là các chủng S. aureus (16,8%) [13]. Do mẫu nghiên
cứu của chúng tôi bao gồm các bệnh nhân đã được chẩn đoán/nghi ngờ nhiễm khuẩn
huyết định hướng căn nguyên Gram dương, nên tỷ lệ các chủng Gram dương gây bệnh
trong nghiên cứu của chúng tôi có thể cao hơn.
Theo khuyến cáo của CLSI 2019, thử nghiệm xác định độ nhạy cảm của
vancomycin phải được tiến hành bằng phương pháp xác định nồng độ ức chế tối thiểu
(MIC) [26]. Tuy nhiên, trong 12 bệnh nhân có bệnh phẩm máu phân lập được MRSA,
chỉ có 50% bệnh nhân được chỉ định xác định MIC vancomycin. Kết quả này phần nào
cho thấy việc xác định MIC với vancomycin của các chủng MRSA chưa được quan tâm
đúng mức. Kết quả xác định MIC với vancomycin của các chủng MRSA phân lập được
từ bệnh phẩm cho thấy đa số có MIC = 1 mg/L (3 bệnh nhân trên tổng 6 bệnh nhân được
làm MIC). Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận các chủng MRSA có giá trị
MIC với vancomycin tương đối cao (2 chủng có MIC = 1,5 mg/L và 1 chủng có MIC =
2 mg/L). Kết quả này phù hợp với hiện tượng “MIC creep” được mô tả trong nhiều
nghiên cứu, thể hiện mối tương quan giữa tỷ lệ thất bại khi điều trị bằng vancomycin
với gia tăng MIC vancomycin, kể cả khi vẫn nằm trong giới hạn nhạy cảm [27], [74].
Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trong nghiên cứu của Yong Pil Chong (2013) với
tỷ lệ MIC=1,5 và MIC=2 (mg/L) của vancomycin với các chủng MRSA lần lượt lên tới
53,3% và 20% [43]. Tuy chưa có nhiều nghiên cứu tại Việt Nam ghi nhận các chủng
MRSA kháng vancomycin [10], [30], hiện tượng “MIC creep” cũng đã xuất hiện tương
đối rõ. Nghiên cứu về nhiễm khuẩn huyết của Đoàn Mai Phương tại bệnh viện Bạch Mai
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Kết quả phân lập vi khuẩn chủ yếu là các chủng Gram dương (chiếm 90%). Trong

năm 2008 đã ghi nhận tỷ lệ VRSA và VISA là 6,1%, nghiên cứu 6 tháng đầu năm 2013
cho thấy 35% các chủng MRSA có MIC=1,5 mg/L [2], [18]. Kết quả về tỷ lệ các chủng
Tuy nhiên, số lượng chủng được xác định MIC của vancomycin trong nghiên cứu của
chúng tôi còn hạn chế nên chưa thể đưa ra được kết luận chính xác. Như vậy, hiện tượng
gia tăng giá trị MIC của vancomycin này đặt ra quan ngại trong việc đảm bảo hiệu quả
điều trị cũng như khả năng đạt đích PK/PD của thuốc.
4.1.3. Đặc điểm phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn huyết
Hiện nay, theo các hướng dẫn tại Việt Nam và trên thế giới, vancomycin là lựa
chọn đầu tay trong trường hợp nghi ngờ hoặc đã xác định bệnh nhân nhiễm các chủng
vi khuẩn Gram dương kháng thuốc như Staphylococcus aureus kháng methicillin,
Streptococcus pneumoniae kháng penicillin, và Enterococcus kháng ampicillin, trong
đó bao gồm cả nhiễm khuẩn huyết [29], [42]. Trong nghiên cứu của chúng tôi,
vancomycin được chỉ định trong phác đồ kháng sinh ban đầu để điều trị nhiễm khuẩn
huyết theo kinh nghiệm trên đa số bệnh nhân (93%). Trong đó 72 bệnh nhân được chỉ
định vancomycin phối hợp với các kháng sinh khác, chủ yếu là carbapenem và
cephalosporin thế hệ 3. Điều này tương đối phù hợp theo các hướng dẫn điều trị do đối
tượng bệnh nhân ở trong mẫu nghiên cứu này đa phần thuộc nhóm nhiễm khuẩn liên
quan đến chăm sóc y tế với nguy cơ đa kháng cao nên cần phối hợp kháng sinh để bao
phủ các căn nguyên gây bệnh (87% đã nhập viện trước đó, bệnh nhân tuổi cao với trung
vị 54 tuổi, có nhiều bệnh mạn tính đi kèm với trung vị điểm Charlson bằng 3, thời gian
nằm viện kéo dài, một số bệnh nhân có các can thiệp và thủ thuật xâm lấn) [6].
Sau khi có kết quả vi sinh, phác đồ kháng sinh được giữ nguyên trên các bệnh
nhân không phân lập được vi khuẩn từ máu nhằm tiếp tục bao phủ tác nhân theo khuyến
cáo từ các hướng dẫn điều trị [6], [7]. Ở nhóm bệnh nhân có bệnh phẩm máu dương tính
(19 bệnh nhân), phác đồ kháng sinh sử dụng trên bệnh nhân có sự thay đổi rõ rệt theo
hướng điều trị theo đích vi khuẩn [6], [9]. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng phác đồ
vancomycin đơn độc tăng lên 47,4% (điều trị trên bệnh nhân phân lập được các chủng
vi khuẩn Gram dương). Tuy nhiên, có 3 bệnh nhân có kết quả định danh vi khuẩn là
MSSA nhưng vẫn tiếp tục được dùng vancomycin để điều trị, chưa thực sự phù hợp theo
các khuyến cáo hiện hành, khi mà việc xuống thang bằng các kháng sinh có phổ tác
dụng trên MSSA có thể được cân nhắc [6], [24], [42], [92]. Bên cạnh đó, một số bệnh
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MRSA có MIC =2 mg/L trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn các nghiên cứu trên.

nhân trong mẫu nghiên cứu được chuyển sang phác đồ không chứa vancomycin, bao
gồm 1 bệnh nhân phân lập được căn nguyên gây nhiễm khuẩn huyết là vi khuẩn Gram

chuyển sang sử dụng linezolid.
4.1.4. Đặc điểm biến cố trên thận và kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết
Ngoài nguyên nhân liên quan đến độc tính trên thận do vancomycin, hiện nay
nhiều nghiên cứu đã ghi nhận 50% các tổn thương thận cấp có liên quan đến tình trạng
nhiễm khuẩn huyết và có tới 60% bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết có xuất hiện tổn thương
thận cấp trong quá trình điều trị [85]. Một nghiên cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng chỉ
ra nhiễm khuẩn huyết/sốc là nguyên nhân chính trong gây ra tổn thương thận (50%) và
vancomycin được xem là yếu tố nguy cơ [20]. Như vậy, tình trạng tổn thương thận cấp
trên bệnh nhân có thể bắt nguồn từ sự tác động của nhiều yếu tố (trong đó có thuốc) và
khó có thể xác định nguyên nhân một cách rõ ràng. Trong mẫu nghiên cứu của chúng
tôi, tỷ lệ bệnh nhân ghi nhận biến cố thận không cao (11,4%), trong đó đa số ở mức độ
nguy cơ (R) và tổn thương (I). Thời gian khởi phát biến cố trung bình là 9,7 ngày và có
dao động khá lớn (SD = 4,4 ngày). Nghiên cứu của Trần Duy Anh cũng ghi nhận kết
quả tương tự, với 16,5% bệnh nhân gặp biến cố thận và khởi phát trung bình sau 6 ngày
[3]. Kết quả của chúng tôi cao hơn trong nghiên cứu của Trần Ngọc Phương Minh (2019)
trên các bệnh nhân dùng vancomycin với tỷ lệ phát sinh độc tính thận là 6,9% [15]. Kết
quả này có thể do sự khác nhau về đối tượng lựa chọn trong 2 nghiên cứu, khi mà nghiên
cứu trên thực hiện ở các bệnh nhân sử dụng vancomycin nói chung, trong khi nghiên
cứu của chúng tôi tập trung trên các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết [15].
Các bệnh nhân có thời gian điều trị tại khoa tương đối ngắn, trung vị là 12 ngày,
chủ yếu dao động từ 7 đến 17 ngày, phản ánh áp lực điều trị ở tuyến trung ương cao, do
đó khi bệnh nhân khi có cải thiện về mặt lâm sàng sẽ được chuyển về tuyến dưới điều
trị tiếp. Đa số bệnh nhân (84%) được điều trị khỏi hoặc đỡ, có 18% bệnh nhân có kết
quả nặng hơn, được người nhà xin về hoặc tử vong. Nghiên cứu tại khoa Truyền nhiễm,
Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cũng chỉ ra kết quả tương tự, với tỷ lệ tử vong là 15,2%
[12]. Trong nghiên cứu của Yong Pil Chong (2013), Siegbert Rieg (2009) với tỷ lệ tử
vong ghi nhận được tương ứng là 20,7% và 22% [43], [87].
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âm, 1 bệnh nhân phân lập được MRSA với MIC của vancomycin là 2 mg/L nên đã được

4.2. Phân tích đặc điểm sử dụng vancomycin và đánh giá việc áp dụng quy trình
giám sát nồng độ thuốc trong máu trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Trung
4.2.1. Đặc điểm sử dụng phác đồ vancomycin truyền tĩnh mạch
Trong nghiên cứu của chúng tôi, thời gian sử dụng vancomycin trong điều trị
nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân tương đối ngắn với trung vị là 10 ngày, khoảng tứ
phân vị dao động từ 6 đến 14 ngày. Thời gian này ít hơn so với thời gian khuyến cáo
trong các hướng dẫn là tối thiểu 14 ngày [24], [60], [73]. Nghiên cứu của Yong Pil
Chong trên các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết cũng chỉ ra nhóm có thời gian điều trị trên
14 ngày có tỷ lệ tái phát thấp hơn nhóm có thời gian điều trị ngắn hơn (0% so với 7,9%,
p=0,036) [43]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, thời gian điều trị với vancomycin có thể
được tiếp nối tại các tuyến dưới, dẫn đến thời gian dùng vancomycin tại Trung tâm Bệnh
Nhiệt đới tương đối ngắn.
Trong mẫu nghiên cứu, đa số bệnh nhân được truyền vancomycin theo đường
tĩnh mạch ngắt quãng (89%); có 1 bệnh nhân ban đầu được truyền liên tục, sau đó 2
ngày khi lâm sàng có cải thiện, bệnh nhân được chuyển sang truyền ngắt quãng để thuận
tiện hơn trong việc dùng thuốc. Về đường dùng vancomycin, nhiều nghiên cứu đã được
tiến hành so sánh giữa chế độ truyền liên tục và truyền ngắt quãng và chưa cho thấy 2
chế độ này có khác biệt về kết quả điều trị. Tuy nhiên, so với truyền ngắt quãng, chế độ
truyền liên tục có khả năng làm giảm nguy cơ độc tính thận (7% so với 23%, p<0,05),
và khả năng đạt đích nhanh hơn (36 giờ so với 51 giờ, p< 0,001) [98], [107]. Hướng dẫn
mới nhất của IDSA-ASHP-PIDS-SIDP 2020 đã khuyến cáo chế độ truyền liên tục trên
đối tượng bệnh nhân nặng nếu truyền ngắt quãng không đạt được mục tiêu điều trị [90].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới mới bắt đầu triển khai quy
trình TDM nên đa số bác sỹ vẫn quen dùng phác đồ truyền ngắt quãng truyền thống
nhiều hơn, dẫn đến tỷ lệ chủ yếu bệnh nhân được điều trị theo phác đồ này.
Cách sử dụng vancomycin ảnh hưởng nhiều tới nguy cơ xuất hiện tác dụng
không mong muốn liên quan đến tiêm truyền. Truyền vancomycin với nồng độ cao
(>5mg/ml) (trường hợp hạn chế dịch có thể pha nồng độ 10 mg/ml) và tốc độ nhanh
(>10mg/phút) làm tăng nguy cơ xuất hiện hội chứng người đỏ “Redman” [38]. Thời
gian truyền vancomycin được khuyến cáo là ít nhất 60 phút với nồng độ 5mg/ml và ít
nhất 100 phút với nồng độ 10mg/ml [38]. Vì vậy cần pha vancomycin đúng cách và
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tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

truyền đúng tốc độ để hạn chế tác dụng không mong muốn. Trong nghiên cứu của chúng
tôi, đa số bệnh nhân (62,2%) đều được truyền liều nạp trong thời gian dài hơn 90 phút
Nồng độ vancomycin trong liều nạp sau khi pha loãng của tất cả bệnh nhân đều đảm bảo
nhỏ hơn 5 mg/ml theo như hướng dẫn [5]. Bên cạnh đó, tất cả bệnh nhân đều được pha
truyền vancomycin bằng dung môi NaCl 0,9% là dung môi được khuyến cáo để pha
truyền theo hướng dẫn [5].
Về liều nạp trên bệnh nhân sử dụng vancomycin, có 90 % bệnh nhân được dùng
liều nạp và chủ yếu là mức liều 1,5g (85,6%). Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng liều nạp trong
nghiên cứu của chúng tôi cao hơn nhiều nghiên cứu trên thế giới và ở trong nước, khi
số bệnh nhân được chỉ định liều nạp chỉ chiếm 9% (Philips, 2015) đến 10% (Philips,
2018) nếu không có can thiệp của dược lâm sàng [83], [84]. Nghiên cứu của Nguyễn
Thị Mai Anh (2019) cũng cho thấy tỷ lệ bệnh nhân được dùng liều nạp thấp hơn nhiều
(21%) [4]. Điều này có thể lý giải do Trung tâm Bệnh Nhiệt đới là đơn vị sử dụng
vancomycin cao thứ hai trong bệnh viện Bạch Mai, đã được tập huấn nên các bác sĩ điều
trị đã nhận thức được vai trò của liều nạp và đã chú trọng áp dụng trong thực hành tại
khoa [11].
Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được sử dụng mức liều nạp tính theo cân nặng
có trung vị 27,8 mg/kg, khoảng tứ phân vị dao động từ 24,3 - 30,0 mg/kg, mức liều nạp
này nằm trong khoảng 25-30 mg/kg là mức liều được đưa ra trong các hướng dẫn hiện
nay [5], [73], [77], [90], [91]. Tuy nhiên, khi đánh giá tính phù hợp của liều nạp trên
bệnh nhân, nghiên cứu cũng ghi nhận 48,9% trường hợp có liều nạp không phù hợp, bao
gồm 22,2 % bệnh nhân sử dụng liều cao hơn 30 mg/kg và 26,7% sử dụng liều thấp hơn
25 mg/kg. Mức liều nạp 25 -30 mg/kg trên các bệnh nhân nặng như nhiễm khuẩn huyết
đã được khuyến cáo trong các hướng dẫn điều trị. Như vậy có một số lượng lớn bệnh
nhân bị kê thiếu hoặc thừa liều nạp, có thể dẫn đến kéo dài thời gian đạt nồng độ đáy
mục tiêu hoặc gia tăng nguy cơ xuất hiện tác dụng không mong muốn [5], [38], [73],
[77].
Về liều duy trì trên bệnh nhân sử dụng vancomycin, ở các bệnh nhân được
truyền ngắt quãng, tổng liều duy trì trong ngày 1 có trung vị là 2000 mg với chế độ liều
phổ biến nhất 1g mỗi 12 giờ (chiếm tới 69,7%), các chế độ liều 1,5g mỗi 12 giờ và 1g
mỗi 24 giờ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Trong đó, cả chế độ liều phổ biến (1g/12 giờ) hoặc chế
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tính trên 1g vancomycin, các bệnh nhân còn lại (37,8%) được truyền trong 60-90 phút.

độ liều cao (1,5g/12 giờ) đều được sử dụng trên các nhóm bệnh nhân có độ thanh thải
creatinin rất khác nhau, dao động từ 30ml/phút đến gần 300 ml/phút, dẫn tới nhiều bệnh
trong Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế, nhưng các hướng dẫn về TDM hiện
nay đều nhấn mạnh việc cần tính toán mức liều duy trì vancomycin căn cứ theo độ thanh
thải creatinin của bệnh nhân [5], [73], [77], [90], [91]. Bên cạnh đó, chế độ liều
0,5g/12giờ thực tế cũng không nằm trong “Hướng dẫn sử dụng và giám sát điều trị
vancomycin trên bệnh nhân người lớn" của Bệnh viện, điều này phần nào cho thấy việc
chỉ định mức liều duy trì vancomycin vẫn dựa trên kinh nghiệm mà chưa cân nhắc đến
hướng dẫn tại Bệnh viện. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Mai Anh (2019) và Trần Ngọc
Phương Minh (2019) cũng ghi nhận các vấn đề tương tự [4], [15]. Tại Bệnh viện Thanh
Nhàn, liều duy trì 1g mỗi 12 giờ cũng chiếm tỷ lệ cao nhất (29%) và được áp dụng cho
tất cả bệnh nhân có độ thanh thải creatinin ≥ 50 ml/phút [4]. Nghiên cứu tại Bệnh viện
Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cho thấy có 94,5% bệnh nhân được
dùng liều duy trì 1g với khoảng đưa liều 12 giờ [15].
Ở nhóm bệnh nhân được truyền liên tục, tổng liều duy trì trong ngày đầu tiên ở
mức cao hơn chế độ truyền ngắt quãng và dao động nhiều giữa các bệnh nhân, với trung
bình tổng liều là 2285,7 (± 755,9) mg/ngày và trung bình liều tính theo cân nặng là 36,3
(± 11,5) mg/kg/ngày. Kết quả này tương tự với nghiên cứu của Trần Duy Anh trên các
bệnh nhân dùng vancomycin truyền liên tục tại khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch
Mai, với mức liều duy trì ngày 1 lần lượt là 1971 (± 751) mg/ngày và 35,8 (±14,6)
mg/kg/ngày [3]. Có thể nhận thấy mức liều duy trì vancomycin truyền liên tục trên phần
lớn bệnh nhân đã được tính toán tương đối hợp lý dựa trên chức năng thận. Kết quả này
có thể do Trung tâm Bệnh Nhiệt đới mới bắt đầu triển khai áp dụng chế độ truyền liên
tục vancomycin (sau khoa Hồi sức tích cực) và phác đồ này chủ yếu được sử dụng trên
bệnh nhân nặng, do đó chế độ liều đã được tính toán cẩn thận hơn. Tuy nhiên, nghiên
cứu cũng ghi nhận 2 bệnh nhân được chỉ định liều duy trì cao hơn mức liều tối đa ngày
1 được khuyến cáo theo quy trình (3,8g/ngày), khi bao gồm cả liều nạp sẽ có nguy cơ
vượt quá ngưỡng liều tối đa trong ngày (4g) [5]. Các bệnh nhân này có nguy cơ gặp biến
cố thận cao hơn do nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mức liều trên 4g mỗi ngày có nguy cơ
tăng gấp 3 lần khả năng gặp biến cố thận so với mức liều thấp hơn 4g [75], [77], [90].
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nhân có thể bị thừa liều hoặc thiếu liều. Tuy chế độ liều duy trì 1g/12 giờ được ghi nhận

Thực tế, chúng tôi cũng ghi nhận tỷ lệ chỉ định liều duy trì chưa phù hợp với độ
thanh thải creatinin cũng tương đối cao (47%) trên cả 2 nhóm bệnh nhân truyền liên tục
đến bệnh nhân bị thiếu liều. Các kết quả này cao hơn so với nghiên cứu của Alhameed
(2019) với tỷ lệ kê đơn liều ban đầu không phù hợp là 30%, nhưng thấp hơn trong nghiên
cứu của Philips (2015) với tỷ lệ lên tới 47% [32], [83]. Như vậy, việc chỉ định liều duy
trì theo độ thanh thải creatinin chưa phù hợp với các hướng dẫn hiện hành là vấn đề khá
phổ biến và cần được đặc biệt quan tâm [5], [73], [77], [90], [91].
Xét về cách pha truyền, nồng độ thuốc trong liều duy trì ở nhóm truyền ngắt
quãng đa số đều đảm bảo ≤ 5 mg/ml như hướng dẫn, chỉ một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân (9%)
được pha đặc hơn (6 mg/ml) nhưng thời gian truyền đã được điều chỉnh chậm hơn nên
vẫn đảm bảo tuân thủ đúng như hướng dẫn của Bệnh viện [5]. Ở nhóm truyền liên tục,
nồng độ vancomycin trong liều duy trì sau pha loãng đều đạt 4 mg/ml đối với hầu hết
trường hợp (81,8%) theo đúng hướng dẫn. Tuy nhiên, một số ít trường hợp (2/11) bệnh
nhân, chiếm 18,2%) pha loãng hơn hướng dẫn dẫn tới mức liều thấp hơn khuyến cáo và
có thể dẫn đến nguy cơ không đạt đích nồng độ mục tiêu [5], [38].
4.2.2. Đánh giá việc áp dụng quy trình giám sát nồng độ thuốc trong máu
Hiện nay, việc cá thể hóa liều dùng vancomycin trong điều trị thông qua giám sát
nồng độ thuốc trong máu được các hướng dẫn nhấn mạnh là cần thiết đối với trường
hợp nhiễm khuẩn nặng như nhiễm khuẩn huyết, nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị và
giảm thiểu độc tính [5], [73], [77], [90], [91]. Tại Bệnh viện Bạch Mai, Quy trình giám
sát nồng độ vancomycin trong máu đã được ban hành chính thức từ đầu năm 2019 và
cần được áp dụng thường quy trong thực hành tại các khoa lâm sàng, trong đó bao gồm
Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Do đó, nghiên cứu của chúng tôi thực hiện đánh giá việc sử
dụng vancomycin theo các tiêu chí của dựa trên “Hướng dẫn sử dụng và giám sát nồng
độ vancomycin trên bệnh nhân người lớn” được Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã phê
duyệt theo quyết định số 84/QĐ-BM ngày 04/01/2019 (phụ lục 3) [5].
Kết quả đánh giá cho thấy trong mẫu nghiên cứu chỉ có 53,0% bệnh nhân được
chỉ định định lượng nồng độ vancomycin trong máu, chỉ ở mức 47,8% ở nhóm truyền
ngắt quãng nhưng đạt 100% ở nhóm bệnh nhân truyền liên tục. Điều này phản ánh thực
trạng việc giám sát nồng độ vancomycin trong máu chưa thực sự được quan tâm tại đơn
vị, trong khi bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nằm trong đối tượng cần được giám sát theo
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và truyền ngắt quãng, trong đó chủ yếu là liều duy trì bị thấp hơn khuyến cáo (28%) dẫn

hướng dẫn của Bệnh viện. Tổng số mẫu được định lượng cũng khá thấp (79 mẫu) với
trung bình 1,5 mẫu/bệnh nhân. Tỷ lệ mẫu định lượng đạt đích và bệnh nhân có ít nhất
Trần Ngọc Phương Minh (2019) tại Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
cũng ghi nhận kết quả tương tự với tỷ lệ bệnh nhân được đo nồng độ vancomycin chỉ
đạt 43,5%, nhưng tỷ lệ bệnh nhân đạt đích trong nghiên cứu này cao hơn ở cả giai đoạn
chưa can thiệp và giai đoạn sau can thiệp (lần lượt đạt 59,8% và 70,5%) [15]. Bên cạnh
đó, thời gian cần thiết để bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi đạt nồng độ
vancomycin đích khá dài với trung bình là 6,4 ngày. Kết quả này tương tự nghiên cứu
triển khai TDM vancomycin tại Úc của Phillips (2018) ở giai đoạn chưa có can thiệp
dược lâm sàng, với nồng độ đích đạt 32,6% và thời gian trung bình đạt nồng độ mục
tiêu là 6 ngày [84]. Trong một nghiên cứu khác của James Truong (2018), tỷ lệ đạt đích
nồng độ đáy 15-20 µg/ml cao hơn (42,6%) và thời gian đạt đích ngắn hơn (2 ngày) so
với nghiên cứu của chúng tôi, có thể do việc giám sát nồng độ vancomycin tại các đơn
vị này đã trở thành thường quy và được thực hiện tích cực hơn [65]. Trong giai đoạn
đầu triển khai, việc thực hiện Quy trình TDM tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới có thể chưa
thu hút được sự quan tâm đúng mức, dẫn tới các kết quả TDM chưa đạt được như kỳ
vọng.
Thời điểm có chỉ định định lượng vancomycin có sự dao động khá lớn giữa các
bệnh nhân: trong nhóm truyền ngắt quãng, khoảng 50% bệnh nhân được chỉ định định
lượng đúng theo hướng dẫn (trước liều thứ 2,3,4 hoặc 5), tỷ lệ này ở nhóm truyền liên
tục là 30% (định lượng trong vòng 24 - 48 giờ kể từ khi bắt đầu truyền). Như vậy, có
một lượng lớn bệnh nhân bị “trễ định lượng” dẫn đến thời gian đạt đích nồng độ bị kéo
dài. Đối chiếu với nghiên cứu của Trần Ngọc Phương Minh (2019), mức độ tuân thủ đo
nồng độ đáy đầu tiên thấp hơn mẫu của chúng tôi (35% bệnh nhân) [15]; nghiên cứu của
Maria Swartling (2012) chỉ ra thời điểm lấy mẫu phù hợp chỉ đạt tỷ lệ 37% khi chưa có
can thiệp dược lâm sàng [99], phản ánh những khó khăn trong việc tuân thủ quy trình ở
giai đoạn bắt đầu triển khai giám sát nồng độ vancomycin trong máu.
Trong số các bệnh nhân được định lượng, một số lượng lớn bệnh nhân không
được hiệu chỉnh liều dùng vancomycin (41,5%) hoặc chỉ được hiệu chỉnh liều 1 lần
(43,4%). Các nghiên cứu của Philips (2015) và Phillips (2018) cũng cho thấy tỷ lệ bệnh
nhân được hiệu chỉnh liều bằng phương pháp đo nồng độ thuốc trong máu khi chưa có
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một mẫu định lượng đạt đích đều thấp, lần lượt là 24,1% và 32,1%. Nghiên cứu của

sự can thiệp sâu của dược sĩ cũng ở mức tương tự (khoảng 53%) [83], [84]. Tuy nhiên,
nghiên cứu của Trần Duy Anh ghi nhận có tới 40% bệnh nhân được hiệu chỉnh liều từ
y tế đã có sự quan tâm đúng mức tới vấn đề giám sát nồng độ thuốc trong máu thông
qua tương tác với dược sĩ lâm sàng [3].
Về nồng độ thuốc đáy, kết quả định lượng cho thấy vancomycin trong máu có
sự biến thiên lớn giữa các bệnh nhân, trong đó nồng độ thuốc dao động từ 5 - 50 µg/ml
trong truyền ngắt quãng và từ 10 - 50 µg/ml trong truyền liên tục. Trong nghiên cứu của
Johnathan Seah (2013) và các cộng sự, nồng độ đáy vancomycin trung bình là 16.5
(±4.4) µg/ml, ít dao động hơn nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi [93]. Nghiên cứu
này quy định giám sát nồng độ thuốc là thường quy với tất cả bệnh nhân, còn nghiên
cứu của chúng tôi đang ở giai đoạn bắt đầu triển khai quy trình TDM nên nồng độ đáy
chưa được kiểm soát tốt. Trong nhóm được truyền ngắt quãng, đa số các bệnh nhân
không có chỉ định định lượng lại dù chưa đạt đích ở lần đầu. Trong nhóm được truyền
liên tục, các bệnh nhân được chỉnh liều và được định lượng lại nhiều lần (3 đến 4 lần)
do đối tượng chủ yếu là các bệnh nhân nặng, nhưng tỷ lệ đạt đích cũng không cao do
biến thiên lớn giữa các cá thể bệnh nhân. Trong các mẫu định lượng lại lần 2, tỷ lệ đạt
đích cũng khá thấp, chỉ khoảng 30% ở nhóm được truyền ngắt quãng và 40% ở nhóm
được truyền liên tục. Nghiên cứu của Trần Ngọc Phương Minh (2019) trên các bệnh
nhân được truyền ngắt quãng cho thấy tỷ lệ đạt đích cao hơn nghiên cứu của chúng tôi
(54,1%), có thể do khoảng nồng độ đích rộng hơn (10-20) µg/ml và tác giả không đề
cập chi tiết kết quả ở các lần định lượng [15].
Tỷ lệ bệnh nhân đạt đích trong nghiên cứu của chúng tôi khá thấp có thể được
giải thích khi đánh giá mối tương quan giữa khả năng đạt nồng độ thuốc đích giữa các
nhóm bệnh nhân có chức năng thận khác nhau. Ở nhóm bệnh nhân truyền ngắt quãng,
tỷ lệ số mẫu định lượng đạt đích cao nhất ở nhóm bệnh nhân có chức năng thận bình
thường (27,2%), đa số bệnh nhân ở nhóm suy thận có nồng độ cao hơn đích (70%) và
đa số bệnh nhân ở nhóm tăng thanh thải thận có nồng độ thấp hơn đích (80%). Nguyên
nhân của hiện tượng này là chế độ liều duy trì 1g mỗi 12h được áp dụng phổ biến trên
toàn bộ mẫu nghiên cứu. Trong khi đó, chế độ liều này chỉ phù hợp trên đối tượng bệnh
nhân có chức năng thận bình thường nên dẫn đến tỷ lệ đạt đích cao ở riêng nhóm này.
Đối với các nhóm bệnh nhân khác, việc áp dụng chế độ 1g mỗi 12h có thể dẫn đến bệnh
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2 lần trở lên, do các bệnh nhân này điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, và các nhân viên

nhân bị thừa liều (trên bệnh nhân suy thận) hoặc thiếu liều (trên bệnh nhân tăng thanh
thải thận). Do đó, đa số kết quả định lượng tương ứng trên 2 nhóm bệnh nhân này là cao
thống kê giữa 3 nhóm bệnh nhân (p <0,001). Trong nhóm được truyền liên tục, tuy đã
có tính toán chỉnh liều cẩn thận hơn theo chức năng thận, tỷ lệ đạt đích ghi nhận cũng
chưa cao, có thể do biến thiên cá thể lớn làm thay đổi các thông số dược động học của
thuốc.
Áp dụng đúng quy trình TDM là một yếu tố rất quan trọng quyết định khả năng
đạt nồng độ thuốc đích, nhằm mục tiêu tối ưu hiệu quả điều trị và giảm thiểu độc tính
cho bệnh nhân [73], [77], [83], [91]. Với thiết kế tiến cứu, chúng tôi đã xác định một số
vấn đề về thực hiện quy trình TDM trong thực tế thực hành lâm sàng, điều ít được ghi
nhận trong các nghiên cứu hồi cứu. Đối với mẫu nghiên cứu của chúng tôi, các vấn đề
chưa phù hợp với “Quy trình giám sát nồng độ vancomycin trong máu đã được ban hành
tại Bệnh viện Bạch Mai” khá đa dạng. Trong đó, thường gặp nhất là bệnh nhân có liều
nạp chưa phù hợp (48,9%) và tỷ lệ kê đơn liều duy trì chưa phù hợp với độ thanh thải
creatinin cũng tương đối cao (47%). Liều nạp và liều duy trì chưa phù hợp thường có
liên quan đến văn hóa kê đơn của các bác sỹ và đã được đề cập đến trong nghiên cứu
của Chan (2018), theo đó đa số các bác sỹ trẻ, dựa vào quan điểm của các bác sỹ có kinh
nghiệm hơn trong khoa, sẽ kê theo liều 1g mỗi 12 giờ dựa trên kinh nghiệm lâm sàng
thay vì căn cứ vào hướng dẫn TDM [40].
Bên cạnh đó, đa số bệnh nhân trong mẫu đều có thời điểm định lượng chưa phù
hợp (52,8%), chủ yếu là định lượng muộn hơn so với quy trình. Kết quả này cũng tương
tự với nghiên cứu của Phillip (2015), Trần Ngọc Phương Minh (2019) với tỷ lệ các bệnh
nhân có thời điểm định lượng không thích hợp là 57% và 56%, vì thời điểm định lượng
do bác sỹ quyết định, không có can thiệp của Dược sĩ lâm sàng [15], [83]. Trong nghiên
cứu của chúng tôi, có tới 33,3% số bệnh nhân chưa được hiệu chỉnh lại liều khi chưa đạt
đích lần đầu, và 33,3% bệnh nhân chưa có chỉ định định lượng lại lần 2 sau khi đã chỉnh
liều. Đây cũng là các vấn đề được chỉ ra trong nhiều nghiên cứu khi bắt đầu triển khai
quy trình TDM vancomycin. Alhameed (2019) và các cộng sự đã ghi nhận tỷ lệ hiệu
chỉnh liều chưa phù hợp là 30%, trong khi nghiên cứu của Phillips (2015) ghi nhận tỷ lệ
không hiệu chỉnh liều theo kết quả định lượng ở mức 47% [32], [83]. Việc hiệu chỉnh
liều trong các nghiên cứu này chỉ được quyết định bởi bác sỹ điều trị còn trong nghiên
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hơn đích hoặc thấp hơn đích. Kiểm định ANOVA cũng cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa

cứu của chúng tôi, các trường hợp hiệu chỉnh liều đã tham khảo qua ý kiến dược sĩ nên
không có tình trạng hiệu chỉnh liều chưa phù hợp. Mặt khác, 21% bệnh nhân chưa được
vancomycin và 63,6% bệnh nhân chưa được định lượng lại vancomycin khi có chức
năng thận thay đổi. Nghiên cứu của Trần Ngọc Phương Minh (2019) cũng chỉ ra 57,5%
bệnh nhân chưa được hiệu chỉnh liều, và tỷ lệ tuân thủ theo dõi chức năng thận hằng
tuần là 83% ở giai đoạn chưa có can thiệp, cao hơn nghiên cứu của chúng tôi [15].
Tình trạng chưa tuân thủ quy trình TDM có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân.
Chan và các cộng sự (2018) thông qua phỏng vấn các bác sỹ đã đề cập một số rào cản
thực tế trong thực hành lâm sàng [40]. Nguyên nhân có thể từ những khó khăn do áp lực
quá tải công việc, áp lực thời gian nên không đưa ra chỉ định lấy mẫu TDM hay hiệu
chỉnh liều kịp thời; khó khăn trong trao đổi thông tin với điều dưỡng để lấy ngay mẫu
máu trước khi dùng liều tiếp theo, hoặc khi bàn giao công việc với các bác sỹ của ca tiếp
theo về bệnh nhân cần TDM. Ngoài ra, quan niệm chưa đúng về phải trì hoãn 1 liều
vancomycin để chờ kết quả nồng độ thuốc trong máu cũng làm giảm khả năng tuân thủ
quy trình TDM [40].
Trước thực trạng kháng sinh mới rất ít được nghiên cứu và áp dụng vào điều trị,
việc sử dụng vancomycin hợp lý có vai trò quan trọng giúp duy trì hiệu lực và kéo dài
tuổi thọ của kháng sinh [88]. Các nghiên cứu đánh giá sử dụng vancomycin tại Việt
Nam và trên thế giới đều cho thấy một tỷ lệ không nhỏ bệnh nhân sử dụng vancomycin
không phù hợp, bao gồm các vấn đề về chỉ định, liều dùng ban đầu, cách dùng, không
giám sát nồng độ vancomycin trong máu hoặc giám sát không đầy đủ [1], [4], [11], [32],
[83]. Việc áp dụng quy trình giám sát nồng độ thuốc vẫn còn nhiều khó khăn mặc dù
các bác sỹ đã có những hiểu biết nhất định về sự cần thiết và ý nghĩa của hoạt động này,
do đó sự tư vấn và hỗ trợ tích cực của các dược sĩ lâm sàng trong công tác hiệu chỉnh,
xác định liều trên bệnh nhân suy thận hoặc đang dùng kèm thuốc độc thận đóng vai trò
quan trọng [40]. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã chứng minh vai trò quan trọng của
dược sĩ lâm sàng trong việc cải thiện tình hình sử dụng vancomycin tại bệnh viện.
Alhameed (2018) so sánh 2 giai đoạn trước và sau khi có can thiệp dược lâm sàng cho
thấy giai đoạn sau có tỷ lệ bệnh nhân đạt nồng độ đích cao hơn và thời gian điều trị
kháng sinh ít hơn so với giai đoạn trước [32]. Nghiên cứu của Phillip (2015) cũng đưa
ra các cải thiện tích cực sau khi thực hiện các can thiệp của dược sĩ: tỷ lệ bệnh nhân có
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làm lại xét nghiệm creatinin đánh giá chức năng thận trong quá trình sử dụng

nồng độ đáy trong phạm vi mục tiêu tăng từ 33% lên 44% (p = 0,10), trong khi tỷ lệ
bệnh nhân có nồng độ nằm trong ngưỡng có khả năng gây độc giảm từ 32% xuống 21%
nghiên cứu của Trần Ngọc Phương Minh (2019) ghi nhận nỗ lực của dược sỹ lâm sàng
trong sử dụng vancomycin, khi mức độ tuân thủ hướng dẫn tăng lên đáng kể so với giai
đoạn trước có can thiệp dược lâm sàng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm
thiểu độc tính của thuốc [15]. Nghiên cứu của Đỗ Thị Hồng Gấm tại Bệnh viện Bạch
Mai cũng cho thấy tính phù hợp với hướng dẫn sử dụng về liều dùng, chỉ định TDM và
hiệu chỉnh liều vancomycin có cải thiện rõ rệt ở giai đoạn sau khi có can thiệp của dược
sĩ lâm sàng (p < 0,001) [11]. Các kết quả trên cho thấy tầm quan trọng của việc đẩy
mạnh hoạt động dược lâm sàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vancomycin hợp lý,
an toàn.
4.3. Một số ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu
Nghiên cứu của chúng tôi vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần lưu ý sau đây. Thứ
nhất, thời gian triển khai nghiên cứu khá hạn hẹp dẫn đến cỡ mẫu nhỏ (đặc biệt trên
nhóm bệnh nhân truyền liên tục), do đó có thể chưa phản ánh được đầy đủ thực tế sử
dụng vancomycin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại đơn vị. Thứ hai, nghiên cứu
chưa thu thập được thông tin về điểm SOFA trên bệnh nhân, mặc dù tiêu chuẩn lâm sàng
của nhiễm khuẩn huyết được phản ánh chính xác nhất thông qua mức điểm SOFA tăng
≥ 2 điểm [94], do một số xét nghiệm cần thiết trong thang điểm SOFA chưa được thực
hiện thường quy tại khoa. Thay vào đó, chúng tôi đã áp dụng các thang điểm qSOFA
mô tả tình trạng nền của bệnh nhân, thang điểm NEWS đánh giá tình diễn tiến lâm sàng
cũng như tiên lượng trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết [28], [59], [106]. Thứ ba, đa số
các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết trong nghiên cứu của chúng tôi không được các bác
sỹ xác định rõ đường vào của nhiễm trùng, nên chúng tôi chưa thống kê tiêu chí này.
Cuối cùng, do hạn chế về thời gian điều trị tại đơn vị, chúng tôi chỉ theo dõi và ghi nhận
biến cố trên thận của các bệnh nhân mà chưa theo dõi được khả năng hồi phục hay những
độc tính khác phát sinh sau khi bệnh nhân rời đơn vị.
Tuy còn tồn tại một số điểm hạn chế nói trên, nghiên cứu của chúng tôi đã được
thiết kế tiến cứu, theo dõi bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị, cho phép thu thập đầy
đủ các thông tin của bệnh nhân, đặc biệt là thông tin về sử dụng vancomycin. Bên cạnh
đó, theo hiểu biết của chúng tôi, nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu đầu tiên
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(p = 0,05) và hiệu quả điều trị tăng từ 85% lên 96% (p = 0,11) [83]. Tại Việt Nam,

tiến hành mô tả thực trạng sử dụng vancomycin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết trong
môi trường chuyên khoa Truyền nhiễm tại bệnh viện. Do đó, kết quả nghiên cứu có khả
nồng độ vancomycin tại một đơn vị lâm sàng ngoài chuyên khoa hồi sức, từ đó rút kinh
nghiệm và định hướng các biện pháp thúc đẩy triển khai quy trình TDM thông qua sự
phối hợp tham gia của dược sĩ lâm sàng.
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năng tham khảo nhất định để xác định các vấn đề trong triển khai quy trình giám sát

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
vancomycin để điều trị nhiễm khuẩn huyết tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện
Bạch Mai trong thời gian tháng 7/2019 đến tháng 12/2019 cho thấy:
1. Đặc điểm lâm sàng, vi sinh và phác đồ kháng sinh chứa vancomycin
- Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có độ tuổi trung vị là 54 tuổi, chủ yếu là nam
giới (65%), tình trạng nhiễm khuẩn huyết khá nặng với điểm qSOFA ≥ 2 chiếm 49%,
điểm NEWS ≥ 5 chiếm 76%.
- Tỷ lệ bệnh nhân có bệnh phẩm máu dương tính không cao (22,7%), kết quả
phân lập vi khuẩn chủ yếu là các chủng vi khuẩn Gram dương (90%), trong đó các chủng
MRSA chiếm (60%).
- Vancomycin chủ yếu được chỉ định trong phác đồ phối hợp để điều trị nhiễm
khuẩn huyết theo kinh nghiệm (chiếm 93%), tỷ lệ sử dụng vancomycin đơn độc tăng lên
trên nhóm bệnh nhân có cấy máu dương tính (47%).
2. Đặc điểm sử dụng vancomycin và đánh giá việc áp dụng quy trình giám
sát nồng độ thuốc trong máu
- Thời gian dùng vancomycin để điều trị nhiễm khuẩn huyết tương đối ngắn
(trung vị là 10 ngày). Mức liều nạp 1,5g được dùng trên hầu hết bệnh nhân (85,6%), liều
duy trì phổ biến cách dùng chẵn lọ 1g mỗi 12 giờ (69,7%).
- Tỷ lệ bệnh nhân trong mẫu được chỉ định định lượng nồng độ vancomycin tương
đối thấp (53%), tỷ lệ bệnh nhân đạt đích nồng độ thấp (32,1%) và thời gian cần thiết để
đạt đích dài (6,4 ngày).
- Một số đặc điếm sử dụng vancomycin chưa phù hợp với quy trình TDM, bao
gồm: liều nạp và liều duy trì chưa phù hợp (lần lượt chiếm 48,9% và 47% số bệnh nhân),
thời điểm định lượng chưa phù hợp và chưa hiệu chỉnh liều trong quá trình điều trị cũng
được ghi nhận tương ứng ở 52,8% và 33,3% bệnh nhân.
Kiến nghị
Trên cơ sở những kết quả của nghiên cứu, chúng tôi có một số kiến nghị như sau:
- Đẩy mạnh hoạt động dược lâm sàng tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới trong triển

khai quy trình giám sát nồng độ vancomycin trong máu nhằm khắc phục được các vấn
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Kết quả đánh giá 100 bệnh nhân được dùng phác đồ kháng sinh có chứa

đề đã phát hiện được trong nghiên cứu và tiếp tục tổng kết đánh giá lại hiệu quả của
chương trình.

sàng có sử dụng vancomycin trong bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc
hợp lý, an toàn.
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- Nhân rộng mô hình giám sát nồng độ vancomycin trong máu tại các khoa lâm
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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN SỬ DỤNG VANCOMYCIN ĐỂ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT
I . THÔNG TIN HÀNH CHÍNH
Họ và tên bệnh nhân:
Mã bệnh án:

Tuổi:

Giới: Nam/nữ

Giường số:

Tình trạng bệnh nhân vào khoa

Vào thẳng 

Tên BV/khoa chuyển đến:

Chuyển khoa 

Chuyển tuyến 

Ngày nhập viện đợt gần nhất:

Ngày vào khoa:

Số ngày điều trị:

Ngày ra khoa:

Chẩn đoán lúc vào khoa:
Chẩn đoán sau 48h:
Lí do ra khoa:

Khỏi/đỡ 

Nặng/xin về/tử vong 

Chuyển khoa/chuyển tuyến 

II. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN:
1.Đặc điểm chung
Cân nặng (kg)

Chiều cao

(cm)

BMI

(kg/m2)

Creatinin HT

MLCT:

ml/ph

2. Bệnh mắc kèm
Bệnh mãn tính:

1.ĐTĐ 

2.THA 

4.HIV 

5. Xơ gan 

6. COPD 

8. Bệnh lý khác: ……………………………….

Nghiện các chất kích thích: 1. Rượu 
Dùng thuốc kéo dài:

ƯCMD 

3.Bệnh thận vừa hoặc nặng 

2. Hút thuốc 
Hóa chất 

Corticoid 

Điểm Charlson….
3. Các can thiệp và thủ thuật xâm lấn
Thở máy 

Ngày bắt đầu/kết thúc:

Lọc máu ngắt quãng 

Ngày bắt đầu/kết thúc:
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PHỤ LỤC 01:

Sốc nhiễm khuẩn 

Ngày bắt đầu/kết thúc:

Sonde tiểu 

Ngày bắt đầu/kết thúc:

Dùng thuốc vận mạch: 

Khác:
Bảng điểm đánh giá mức độ nặng:
Tại thời điểm bắt đầu dùng Vancomycin
Điểm q SOFA …..

Điểm NEWS …….

4, Đặc điểm vi sinh
Lần
XN

Mã BF

Tên BF

Ngày lấy/trả/ngày có KSĐ/ngày có MIC

5. Thuốc dùng kèm (kháng sinh hoặc thuốc có độc tính thận)
Tên thuốc

Đặc điểm (thời gian dùng, chế độ liều)

Kết quả

Loại VK

MIC Vancomycin
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Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm  Ngày bắt đầu/kết thúc:

1, Đặc điểm sử dụng Vancomycin và theo dõi bệnh nhân
Tên thương mại:

Ngày bắt đầu/kết thúc:

Liều nạp:

Liều duy trì:
Ngắt quãng 

Cách truyền:
Ngày
Liều vancomycin
Giờ truyền
Tốc độ truyền
Cách truyền
Thời gian lấy
mẫu/ngày
Nồng độ
Vancomycin
(Ctrough)

Ngày

Liên tục: 
Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày
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III. ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC

Ure/Creatinin
Clcr
PCT/CRP
Albumin
Nhiệt độ
Bạch cầu/Tiểu cầu
TT/Lymph
Ghi chú
2, Độc tính trên thận
Kết quả độc tính trên thân:
Tổn thương thận theo tiêu chuẩn RIFLE

R



I



F

Ngày khởi phát:
Ngày creatinin huyết thanh cao nhất
Khả năng hồi phục:

Không 

Có 

Ngày bắt đầu hồi phục:…………..
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Liều hiệu chỉnh

Bảng điểm NEWS (National Early Warning Score)
Thông số sinh lý

Điểm
3

Nhịp thở (lần/phút)

≤8

Độ bão hòa oxy (%)

≤91

Sử dụng hỗ trợ oxy
Nhiệt độ (ºC)
Huyết áp tâm thu
(mmHg)
Nhịp tim (lần/phút)

2

92-93

1

0

9 - 11

12 - 20

94-95

≥96

có
≤35
≤90
≤40

91-100

1

2

3

21-24

≥25

không
35,1-36,0

36,1-38,0

101-110

111-219

41 - 50

51 - 90

38,1 – 39,0

≥39,1
≥220

91 - 110

111-130

≥131
Đáp ứng lời nói, cảm

Mức độ ý thức

Tỉnh táo

giác đau, hoặc không
đáp ứng
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PHỤ LỤC 2: CÁC BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN

Thông số sinh lý

Điểm số
+3

+2

+1

0

+1

+2

+3

9-14

15-20

21-29

≥30
≥130

Nhịp thở

<9

Mạch

≤40

41-50

51-100

101-110

111-129

Nhiệt độ (ºC)

≤35

35,1-36,0

36,1-38,0

38,1-38,5

>38.5

71-80

81-100

101-199

Lú lẫn/kích
động

Bình thường

Huyết áp tâm thu
(mmHg)

≤70

Hệ thần kinh
trung ương

≥ 200
Đáp ứng với
lời nói

Đáp ứng với
kích thích đau

Không đáp
ứng

Bảng điểm Charlson
Bệnh lý

Điểm Charlson

Giá trị của
bệnh nhân

Bệnh lý

Nhồi máu cơ tim

ĐTĐ có biến chứng

Suy tim xung huyết

Suy thận mức độ vừa và
nặng

Bệnh lý mạch ngoại vi

Liệt

Bệnh lý mạch não

Leukemia

Mất trí nhớ

U lympho ác tính

COPD

Ung thứ dạng rắn

Bệnh mô liên kết

Suy gan nặng

Suy gan nhẹ

Ung thư di căn

Điểm Charlson

Giá trị của
bệnh nhân
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Bảng điểm MEWS (Modified Early Warning Score)

PHỤ LỤC 3:
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG VANCOMYCIN
(Căn cứ dựa trên “Hướng dẫn sử dụng và giám sát điều trị vancomycin trên bệnh nhân
người lớn” được phê duyệt theo Quyết định 84/QĐ-BM của Giám đốc Bệnh viện Bạch
Mai ngày 04/01/2019)
1. Liều nạp.
- Tất cả các bệnh nhân được dùng vancomycin liều nạp khởi đầu để nhanh chóng đạt
đích nồng độ điều trị, đặc biệt là các bệnh nhân ICU có nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm
khuẩn, tăng thể tích phân bố.
- Liều nạp được tính theo cân nặng thực tế của người bệnh (kể cả bệnh nhân béo phì
hoặc suy thận). Liều nạp 25 – 30 mg/kg, tối đa 2000 mg (2g). Liều nạp được làm tròn
đến 250mg gần nhất. Chi tiết xem bảng 1.
Bảng 1 – Liều nạp khởi đầu của vancomycin tính theo cân nặng thực tế
Cân nặng

Liều nạp

Cách pha dung dịch truyền:

(kg)

(mg)

≤ 1000mg pha trong 250ml, truyền trong 60 phút

35 – 40

1000

41 – 50

1250

51 – 60

1500

61 – 70

1750

1000mg – 1500mg pha trong 250ml, truyền trong
90 phút
1500mg pha trong 500ml, truyền trong 120 phút
Dung môi: natri clorid 0,9% hoặc glucose 5%
Với bệnh nhân phải hạn chế dịch, nồng độ

>70

2000

vancomycin sau pha loãng cần đảm bảo ≤ 10
mg/mL

2. Liều duy trì và giám sát nồng độ thuốc trong máu.
2.1. Liều duy trì và giám sát nồng độ thuốc trong máu đối với truyền ngắt quãng
- Dựa vào độ thanh thải creatinin để tính liều duy trì vancomycin. Độ thanh thải creatinin
được tính theo công thức Cockcroft - Gault như sau:
Độ thanh thải creatinin –
Clcr (mL/phút)

(140 – tuổi) x trọng lượng cơ thể (kg)

=

x 0,85 (nữ)

Creatinin huyết thanh (mcmol/L) x 0,815

- Liều duy trì trong truyền ngắt quãng vancomycin được dùng sau khi truyền liều nạp
01 lần khoảng cách đưa thuốc. Chi tiết xem bảng 2
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TRÊN BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN

Bảng 2 – Liều duy trì của vancomycin trong truyền ngắt quãng
Clcr

Liều duy trì (mg)

Ghi chú

Clcr > 90

1500 mg mỗi 12h

Cách pha dung dịch truyền:

ClCr 60 – 90

1000mg mỗi 12h

ClCr 20 – 59

1000mg mỗi 24h

≤ 1000mg pha trong 250ml,
truyền trong 60 phút

1000mg – 1500mg pha trong
250ml, truyền trong 90 phút
Lọc máu chu Liều tải: 25 – 30mg/kg
kỳ
Duy trì: 500mg/ngày (7,5 – 1500mg pha trong 500ml,
10mg/kg/ngày) sau mỗi lần lọc truyền trong 120 phút
Dung môi: natri clorid 0,9%
Lọc máu liên Liều tải: 25 – 30mg/kg
hoặc glucose 5%
tục
Duy trì: 1000 mg/ngày
ClCr < 20

-

1000mg mỗi 48h

Giám sát nồng độ thuốc trong máu và hiệu chỉnh liều dùng

+Nồng độ mục tiêu: (Ctrough) cần đạt từ 15 – 20 mg/L.
+Thời điểm lấy máu định lượng nồng độ tùy thuộc vào khoảng cách đưa liều, chi tiết
xem trong bảng 3
Bảng 3 – Thời điểm lấy máu định lượng Ctrough trong truyền vancomycin ngắt quãng
Clcr (ml/phút) Liều duy trì (mg)

Thời điểm lấy máu
định lượng Ctrough

ClCr > 90

1500 mg mỗi 12h

30’ trước liều thứ 4

Clcr 60 – 90

1000 mg mỗi 12h

30’ trước liều thứ 4

ClCr 20 – 59

1000 mg mỗi 24h

30’ trước liều thứ 3

ClCr < 20

1000 mg mỗi 48h

30’ trước liều thứ 2

Lọc máu chu

Liều tải: 25 – 30mg/kg

Trước khi lọc máu

kỳ

Duy trì: 500mg/ngày
(7,5 – 10mg/kg/ngày)
sau mỗi lần lọc

Lọc máu liên
tục

Liều tải: 25 – 30mg/kg
Duy trì: 1000 mg/ngày

30’ trước liều thứ 3

Ghi chú

Không
dùng liều
tiếp theo
cho tới khi
có kết quả
định lượng
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(mL/phút)

-

Phiên giải kết quả định lượng

+Nếu kết quả định lượng đạt nồng độ mục tiêu giữ nguyên chế độ liều

Liều mới = Liều đang dùng ×

Ctrough mục tiêu
Ctrough thực tế

- Sau khi hiệu chỉnh liều có thể định lượng lại nồng độ thuốc trong máu theo chế độ
liều mới.
2.2. Liều duy trì và giám sát nồng độ thuốc trong máu đối với truyền liên tục
- Liều duy trì trong truyền liên tục vancomycin được dùng ngay sau khi kết thúc
truyền liều nạp. Chi tiết xem bảng 4
Bảng 4 – Liều duy trì của vancomycin trong truyền liên tục
Clcr (mL/phút)

Tốc độ truyền (mL/giờ)

Cách pha dung dịch

<10

3

truyền:

10 – 20

5

Dung dịch vancomycin sau

21 – 30

8

khi pha loãng có nồng độ 4

31 – 45

10

mg/ml (tương ứng với 1g

46 – 60

16

vancomycin trong 250ml

61 – 85

21

dung môi pha truyền natri

86 – 110

26

clorid 0,9% hoặc glucose 5%

>110

31

- Giám sát nồng độ thuốc trong máu và hiệu chỉnh liều dùng
+ Nồng độ mục tiêu cần đạt từ 20 – 30 mg/L đối với tất cả các trường hợp điều trị tại
khoa ICU có chỉ định truyền vancomycin tĩnh mạch liên tục
+ Thời điểm lấy máu định lượng nồng độ: bất kì thời điểm nào sau khi truyền liều duy
trì được ít nhất 24 giờ hoặc 24 giờ sau khi sử dụng liều dùng mới (liều đã được hiệu
chỉnh theo nồng độ mục tiêu sau khi có kết quả định lượng)
-Phiên giải kết quả nồng độ đo được và hiệu chỉnh liều dùng theo bảng 5
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+Nếu không đạt nồng độ mục tiêu, hiệu chỉnh liều theo công thức

Bảng 5 – Phiên giải kết quả và hiệu chỉnh liều vancomycin truyền liên tục
Nồng độ
0–5

Thêm 1 liều nạp* 20mg/kg và tăng tốc độ truyền thêm 20ml/h**

6 – 10

Thêm 1 liều nạp* 15mg/kg và tăng tốc độ truyền thêm 15ml/h**

11 – 15

Thêm 1 liều nạp* 10mg/kg và tăng tốc độ truyền thêm 10ml/h**

16 – 19

Tăng tốc độ truyền thêm 5ml/h**

20 – 30

Không thay đổi

31 – 35

Giảm tốc độ truyền 5ml/h

> 35

Dừng truyền trong 6 giờ sau đó giảm tốc độ truyền 10ml/h so với
lúc trước khi dừng

Lưu ý: Kết quả định lượng sử dụng để hiệu chỉnh được làm tròn đến hàng đơn vị
* Liều nạp bổ sung làm tròn đến 250mg gần nhất, cách dùng như bảng 5, tạm dừng duy
trì liều cũ trong trường hợp phải dùng thêm liều nạp, duy trì liều mới lại ngay sau khi
kết thúc liều nạp.
** Tổng liều duy trì không nên vượt quá 4g/ngày (tương ứng với tốc độ truyền
41ml/giờ).
Bệnh nhân có chỉ định thay thế thận, thay huyết tương, tim phổi nhân tạo hoặc bệnh
nhân chuyển khoa/viện được khuyến cáo chuyển sang vancomycin truyền ngắt quãng.
3. THEO DÕI
- Trong quá trình sử dụng vancomycin cần chú ý theo dõi về hiệu quả điều trị cũng như
độc tính của thuốc.
- Về hiệu quả điều trị: cần theo dõi Ctrough đảm bảo đạt nồng độ mục tiêu.
- Về độc tính của thuốc: cần theo dõi tốc độ truyền, theo dõi chức nặng thận qua định
lượng creatinin huyết thanh, công thức máu và các dấu hiệu độc tính trên tai để có các
biện pháp xử trí phù hợp.
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Liều dùng và tốc độ truyền cần hiệu chỉnh

(mg/L)

PHỤ LỤC 4:
CHẾ ĐỘ LIỀU VANCOMYCIN TRONG MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TRÊN THẾ GIỚI
Chế độ liều vancomycin trong truyền ngắt quãng

2013

[77], IDSA
2011 [73],

Liều nạp

Liều duy trì theo độ thanh thải creatinin (ml/phút)

ASHP

25-30

>110

90-110

75-89

55-74

40-54

30-39

20-29

<20

mg/kg

1.5g/12

1.25g/

1g/ 12

0.75g/ 12

0.5g/ 12

0.75g/ 24

0.5g/ 24

0.5g/ 48

giờ

12 giờ

giờ

giờ

giờ

giờ

giờ

giờ

2009 [91]

Chế độ liều vancomycin trong truyền ngắt quãng

UW Health
2018 [29]

Độ thanh thải creatinin

Liều nạp Liều duy trì

>100 ml/phút

25

10-15 mg/kg mỗi 8 giờ

80 – 99 ml/phút

mg/kg

15 mg/kg mỗi 12 giờ

60 – 79 ml/phút

(tối đa

15 mg/kg mỗi 12 giờ

50 – 59 ml/phút

2000

10 mg/kg mỗi 12 giờ

40 – 49 ml/phút

mg)

15 mg/kg mỗi 24 giờ

30 – 39 ml/phút

15 mg/kg mỗi 24 giờ

20 – 29 ml/phút

15 mg/kg mỗi 48 giờ hoặc theo dõi nồng độ
thuốc trong máu và chỉnh liều đến khi đạt
đích
Theo dõi nồng độ thuốc trong máu và chỉnh

< 20 ml/phút

liều đến khi đạt đích

Chế độ liều vancomycin trong truyền liên tục
Độ thanh thải

Liều nạp

Liều duy trì

25 mg/kg (tối đa 2000 mg)

45 mg/kg/24 giờ

creatinin ước tính
>90 ml/phút
75-89 ml/phút

35 mg/kg/24 giờ

60 -74 ml/phút

30 mg/kg/24 giờ

45 -59 ml/phút

25 mg/kg/24 giờ

<45 ml/phút

IDSA-

•

Phác đồ truyền tĩnh mạch ngắt quãng được khuyến cáo hơn

Đối với truyền liên tục trên bệnh nhân nặng có thể cân nhắc liều nạp từ

ASHP-

15 đến 20 mg/kg, sau đó là liều duy trì hàng ngày từ 30 đến 40 mg/kg

PIDS-

(tối đa 60 mg/kg) để đạt nồng độ đích ở trạng thái ổn định từ 20 đến 25

SIDP 2020. mg/L.
[90]
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JSC

PHỤ LỤC 5

STT

Mã bệnh án

Họ và tên

Tuổi

Giới tính

1

190220943

Bùi Văn H.

50

Nam

2

190220798

Phạm Ngọc Q.

69

Nam

3

190222206

Nguyễn Văn K.

56

Nam

4

190223923

Nguyễn Thị C.

35

Nữ

5

190801337

Ninh Đức T.

42

Nam

6

190801212

Hoàng Kim B.

79

Nam

7

190222119

Bùi Văn N.

49

Nam

8

190027095

Lê Xuân T.

51

Nam

9

190222766

Vũ Đức K.

72

Nam

10

190222910

Trần Hoàn A.

41

Nữ

11

190030008

Bùi Văn T.

59

Nam

12

190801016

Nguyễn Thị V.

59

Nữ

13

190224979

Vũ Thị L.

44

Nữ

14

190231464

Phan Văn Đ.

62

Nam

15

190227176

Sầm Đức H.

67

Nam

16

190232340

Vũ Thị Ng.

60

Nữ

17

190801045

Trần Thị L.

31

Nữ

18

190801626

Lê Thị M.

79

Nữ

19

190801626

Lê Thị M.

79

Nữ

20

190801993

Nguyễn Đình H.

63

Nam

21

190801890

Nguyễn Thị L.

63

Nữ

22

190228617

Nguyễn Qúy K.

62

Nam

23

190231677

Nguyễn Văn L.

65

Nam

24

190232094

Đặng Văn Đ.

40

Nam

25

190801768

Trần Văn V.

66

Nam

26

19026956

Phạm Thị S.

49

Nữ

27

190037698

Phạm Thị T.

67

Nữ
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DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU

Mã bệnh án

Họ và tên

Tuổi

Giới tính

28

190801709

Nguyễn Văn Đ.

36

Nam

29

191303282

Nguyễn Kim C.

61

Nam

30

190802888

Nguyễn Đức T.

54

Nam

31

190227968

Đỗ Thế H.

64

Nam

32

190229478

Nguyễn Hữu K.

79

Nam

33

190230415

Nguyễn Văn H.

61

Nam

34

190802809

Lê Như N.

48

Nam

35

190229068

Lương Quang D.

53

Nam

36

190802656

Lê Văn S.

82

Nam

37

190233582

Đào Trọng C.

40

Nam

38

190802649

Đỗ Phương H.

60

Nữ

39

190236314

Vi Thị P.

51

Nữ

40

190236751

Nguyễn Thị L.

88

Nữ

41

190802298

Phạm Thị Minh C.

53

Nữ

42

190239077

Trần Thị Kim H.

71

Nữ

43

190245367

Bùi Văn C.

46

Nam

44

190239363

Lê Thị T.

75

Nữ

45

190228522

Nguyễn Mạnh D.

54

Nam

46

190801797

Nguyễn Thị L.

47

Nữ

47

190232788

Đặng Thị T.

67

Nữ

48

190802245

Hồ Sỹ L.

60

Nam

49

190801336

Nguyễn Văn B.

40

Nam

50

190801481

Nguyễn Vũ H.

20

Nam

51

190222492

Nguyễn Văn T.

42

Nam

52

190903636

Nguyễn Thị N.

41

Nữ

53

190801541

Trần Quang A.

59

Nam

54

190222670

Trần Văn T.

43

Nam

55

190801461

Nguyễn Thế C.

29

Nam

56

190801459

Nguyễn Thị T.

61

Nữ

57

190030416

Phạm Mạnh Q.

71

Nam

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

STT

Mã bệnh án

Họ và tên

Tuổi

Giới tính

58

190224433

Nguyễn Đức Q.

29

Nam

59

190801312

Bùi Đức H.

63

Nam

60

190801458

Bùi Văn B.

51

Nam

61

190225888

Hoàng Bá H.

40

Nam

62

190224670

Đỗ Thị H.

28

Nữ

63

190801068

Đỗ Văn T.

28

Nam

64

190801670

Quyền Thị T.

73

Nữ

65

190031624

Trần Văn T.

43

Nam

66

190801375

Hoàng Thị S.

77

Nữ

67

190801715

Đỗ Thị H.

48

Nữ

68

190038083

Hoàng Văn K.

50

Nam

69

190231646

Nguyễn Duy L.

48

Nam

70

190801773

Phan Văn H.

31

Nam

71

190229005

Hoàng Văn C.

26

Nam

72

190801795

Phạm Ngọc K.

47

Nam

73

190801779

Phan Bá Đ.

63

Nam

74

190801752

Mai Văn C.

31

Nam

75

190801955

Trần Đức C.

34

Nam

76

190228660

Nguyễn Văn H.

51

Nam

77

190034040

Nguyễn Mạnh C.

56

Nam

78

190801977

Trương Văn H.

59

Nam

79

190801999

Lê Thị M.

61

Nam

80

190801023

Nguyễn Hoàng M.

50

Nam

81

190227204

Hoàng Quốc H.

41

Nam

82

190801978

Hồ Xuân T.

50

Nam

83

190802752

Lê Văn H.

66

Nam

84

190229098

Phạm Thị L.

61

Nữ

85

190802720

Nguyễn Tất Y.

77

Nam

86

190802705

Bùi Kim C.

24

Nữ

87

190802350

Lê Thị N.

36

Nữ

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

STT

Mã bệnh án

Họ và tên

Tuổi

Giới tính

88

190224241

Đinh Văn P.

60

Nam

89

190802535

Phàng Thị S.

19

Nữ

90

190235157

Nguyễn Đình M.

74

Nữ

91

190234327

Lê Cảnh P.

44

Nam

92

190027587

Phạm Thị B.

27

Nữ

93

190224330

Lê Thị T.

65

Nữ

94

190036117

Phạm Thị S.

65

Nữ

95

190802990

Đoàn Thị B.

62

Nữ

96

190037757

Nguyễn Văn L.

40

Nam

97

190905735

Bùi Huy T.

70

Nam

98

190801692

Trần Quang M.

59

Nam

99

190229589

Trần Văn S.

61

Nam

100

190050272

Ngô Thùy L.

19

Nữ
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