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Phân tích đặc điểm sử dụng thuốc kháng nấm
tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2012 – 2016
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Summary

Characteristics and consumption trends of antifungal agents in Bach Mai Hospital in the period of 2012 - 2016 were
analyzed. Consumption data were obtained from the computerized databases and calculated in defined daily doses
(DDD)/1000 patient-days. Average antifungal drug use was 13.00 and higher in the Departments of Infectious Diseases
- 158.07, against 121.17 and 78.82 for the Intensive Care Medicine and Hematology, respectively. Prescription of
Itraconazole and fluconazole was the most frequent. Intensive care unit and Hematology unit showed an increase
in the consumption of antifungal agents. An upward trend was also observed in the consumption of amphotericin B
deoxycholate, amphotericin B lipid complex, itraconazole, fluconazole, while caspofulgin and voriconazol started their
use in the recent years. That an increase in the consumption of antifungal drugs, and a trend towards the substitution
of older agents by other new ones were observed really suggested the need of implementing an antifungal stewardship
program in Bach Mai Hospital.
Keywords: Trends, antifungal, consumption, DDD, Bach Mai hospital.
Bên cạnh đó, tình trạng nhiễm nấm xâm lấn thường
Đặt vấn đề
Nhiễm nấm xâm lấn là một bệnh lý nhiễm trùng khó chẩn đoán do không có triệu chứng đặc hiệu và
với tỷ lệ mắc bệnh và tử vong có xu hướng gia tăng dễ bị nhầm lẫn với các nhiễm trùng khác dẫn đến việc
do tình trạng sử dụng rộng rãi kháng sinh phổ rộng, sử dụng thuốc kháng nấm không hợp lý, làm gia tăng
liệu pháp ức chế miễn dịch và các thiết bị xâm lấn [1]. chi phí điều trị, tăng nguy cơ gặp độc tính và gây ra
[1,3]
Tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai, tình trạng nhiễm nấm tình trạng kháng thuốc . Mặc dù thuốc kháng nấm
xâm lấn cũng có xu hướng tăng dần, tỷ lệ nhiễm nấm có giá thành khá cao và mức độ tiêu thụ đang tăng lên
trên tổng số căn nguyên gây bệnh phân lập được là đáng kể, vấn đề đánh giá tiêu thụ và quản lý sử dụng
7% vào năm 2013 và 10,6% vào năm 2016. Trong đó, các thuốc kháng nấm còn chưa được quan tâm đúng
Khoa Hồi sức tích cực là đơn vị có tỷ lệ nhiễm nấm mức và chưa có nhiều nghiên cứu được thực hiện tại
xâm lấn cao nhất bệnh viện, với tỷ lệ nhiễm trung bình Việt Nam [3-5]. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này được
trong giai đoạn 01/2013 - 06/2017 tại đơn vị là 17,6% [2]. thực hiện nhằm khảo sát tình trạng tiêu thụ thuốc
TẠP CHÍ DƯỢC HỌC - 1/2019 (SỐ 513 NĂM 59)

9

l Nghiên cứu - Kỹ thuật
kháng nấm tại BV Bạch Mai trong giai đoạn 2012
–2016, xác định các khoa lâm sàng có mức độ tiêu thụ
cao và các thuốc có xu hướng sử dụng tăng, từ đó làm
căn cứ cho các hoạt động quản lý thuốc kháng nấm tại
Bệnh viện.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Số liệu về tiêu thụ thuốc kháng nấm của bệnh nhân
nội trú và số ngày nằm viện của mỗi đơn vị lâm sàng
và toàn BV. trong giai đoạn 2012 – 2016 được trích
xuất theo từng tháng từ phần mềm quản lý thuốc của
Khoa Dược và phần mềm quản lý bệnh nhân nội trú
của Phòng Kế hoạch tổng hợp để thực hiện phân tích
đặc điểm tiêu thụ thuốc kháng nấm.
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu hồi cứu, phân tích định lượng dựa trên
chỉ số DDD (Defined Daily Dose – liều xác định hàng
ngày)/1000 ngày nằm viện của các thuốc kháng nấm
tại BV. Bạch Mai. Giá trị DDD của các thuốc kháng nấm
được tham khảo từ cơ sở dữ liệu của Trung tâm Hợp
tác về Phương pháp Thống kê Dược - Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics
Methodology) với giá trị cụ thể như sau: amphotericin B
dạng quy ước: 0,035 g; caspofungin: 0,05 g; fluconazol:
0,2 g; itraconazol: 0,2 g; voriconazol: 0,4 g [6]. Do cơ
sở dữ liệu này chưa có giá trị DDD cho amphotericin
B dạng phức hợp lipid, vì vậy nhóm nghiên cứu sử
dụng liều được chỉ định hàng ngày (Prescibed Daily
Dose – PDD) của amphotericin B dạng phức hợp lipid
là 0,25 g [7].
Số liều DDD/1000 ngày nằm viện theo từng tháng
được sử dụng để đánh giá mức độ và xu hướng sử
dụng thuốc kháng nấm tại các đơn vị lâm sàng và
toàn BV. theo từng tháng và được tính theo công
thức [8]:
Tổng số gram sử dụng x 100
DDD/1000
=
ngày nằm viện
DDD x số ngày nằm viện

Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê y học
bằng phần mềm Microsoft Excel 2013, XLSTAT 2018.
Kiểm định Mann – Kendall được sử dụng để phân
tích xu hướng tiêu thụ thuốc kháng nấm. Xu hướng
được kết luận là tăng nếu các chỉ số phân tích S > 0 và
p < 0,05; xu hướng được kết luận là giảm nếu S < 0
và p < 0,05; các trường hợp cho kết quả phân tích có
p > 0,05 được kết luận là không có xu hướng.
Xu hướng tiêu thụ các hoạt chất kháng nấm trong
toàn Bệnh viện được phân tích trong các giai đoạn khác
nhau phụ thuộc vào thời gian thuốc sẵn có trong Bệnh
viện, cụ thể như sau: thời gian amphotericin B dạng
quy ước, itraconazol và fluconazol sẵn có là 01/2012 12/2016; caspofungin là 4/2015 - 12/2016; amphotericin
B dạng phức hợp lipid là 8/2013 - 12/2016; voriconazol
là 9/2016 - 12/2016.

Kết quả nghiên cứu
Mức độ tiêu thụ thuốc kháng nấm giai đoạn
2012 – 2016
Trong giai đoạn 2012 – 2016, thuốc kháng nấm
được sử dụng tại 23/26 đơn vị trong BV. Bạch Mai,
mức độ tiêu thụ trung bình toàn Bệnh viện là 13,00
DDD/1000 ngày nằm viện. Tình hình tiêu thụ thuốc
kháng nấm của một số khoa lâm sàng chính được
trình bày ở hình 1. Trong đó, Khoa Truyền nhiễm, Hồi
sức tích cực và Trung tâm Huyết học - Truyền máu
là 3 đơn vị sử dụng chủ yếu, mức độ tiêu thụ tương
ứng là 158,07; 121,17 và 78,82 DDD/1000 ngày nằm
viện. Trung tâm Hô hấp có số liều DDD/1000 ngày
nằm viện không cao (7,75) nhưng tổng số liều DDD
sử dụng tại đơn vị khá lớn, đứng thứ 4 trong toàn
Bệnh viện (tương ứng với 2421,85 liều DDD, chiếm
tỷ lệ 2,5%). Về cơ cấu sử dụng thuốc, fluconazol và
itraconazol là 2 thuốc chiếm tỷ lệ tiêu thụ lớn trong
toàn Bệnh viện. Caspofungin và voriconazol được sử
dụng chủ yếu tại Khoa Hồi sức tích cực và Trung tâm
Huyết học-Truyền máu trong khi amphotericin B dạng
phức hợp lipid được sử dụng chủ yếu tại Khoa Hồi
sức tích cực và Trung tâm Hô hấp.

Hình 1. Tình hình tiêu thụ thuốc kháng nấm của toàn bệnh viện và một số khoa lâm sàng chính
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Xu hướng sử dụng thuốc kháng nấm giai đoạn
2012 – 2016
Kết quả kiểm định Mann – Kendall về xu hướng
sử dụng thuốc kháng nấm của toàn BV và 4 khoa lâm
sàng chính được thể hiện tại hình 2 và bảng 1. Tình
hình tiêu thụ thuốc kháng nấm nói chung không thể
hiện xu hướng rõ rệt trên quy mô toàn BV, tuy nhiên có
tăng tại các Khoa Hồi sức Tích cực và Trung tâm Huyết
học-Truyền máu. Đánh giá trên từng thuốc kháng nấm
cụ thể cho thấy sử dụng amphotericin B dạng quy
ước có xu hướng tăng ở Khoa Truyền nhiễm trong
khi amphotericin B dạng phức hợp lipid có xu hướng
tăng ở khoa Hồi sức Tích cực và Trung tâm Hô hấp.
Tiêu thụ itraconazol tăng ở cả Khoa Truyền nhiễm, Hồi
sức tích cực và TT Huyết học - Truyền máu trong khi

tiêu thụ fluconazol giảm rõ rệt ở Khoa Truyền nhiễm và TT
Huyết học-Truyền máu. Riêng với voriconazol, thuốc mới
được đưa vào sử dụng tại BV từ 09/2016 - 12/2016 nên
chưa đủ dữ liệu để kiểm định xu hướng tiêu thụ.

Hình 2. Xu hướng tiêu thụ thuốc kháng nấm
của toàn Bệnh viện và một số khoa phòng chính

Bảng 1. Xu hướng sử dụng thuốc kháng nấm theo kiểm định Mann - Kendall
Kết quả kiểm định Mann Kendall: S (p)
Đơn vị lâm sàng

Thuốc kháng
nấm (chung)

Amphoteri
cin B dạng quy ước

Amphote ricin B
dạng phức hợp lipid

Caspofun gin

Itraco
nazol

Fluco
nazol

Toàn Bệnh viện

278
(0,077)

311
(0,048)

256
(0,001)

-33
(0,328)

712 (< 0,0001)

-190
(0,228)

Khoa Truyền nhiễm

88
(0,579)

369
(0,016)

40
(0,099)

*

342
(0,030)

-403
(0,010)

Khoa Hồi sức tích cực

380
(0,016)

-155
(0,129 )

224
(0,001)

-19
(0,579)

316
(0,044)

136
(0,389)

36
(0,790)

*

-5
(0,879)

1111 (< 0,0001)

-502
(0,001)

140
(0,346)

192
(0,009)

*

74 (0,640)

-217
(0,082)

Trung tâm Huyết học-Truyền máu 678 (< 0,0001)
Trung tâm hô hấp

77
(0,628)

* Thuốc không được sử dụng tại Khoa

Nhằm đánh giá sâu hơn diễn biến sử dụng thuốc
kháng nấm tại các đơn vị thể hiện xu hướng qua
kiểm định Mann – Kendall, hình 3 và hình 4 biểu thị
tình hình sử dụng của amphotericin B dạng quy ước,
amphotericin B dạng phức hợp lipid, itraconazol và
fluconazol theo từng tháng. Theo đó, amphotericin
B dạng phức hợp lipid bắt đầu được sử dụng nhiều
từ năm 2016 tại cả 3 Khoa Truyền nhiễm, Hồi sức

Khoa Truyền nhiễm

tích cực, Trung tâm hô hấp, đặc biệt thuốc này có xu
hướng dần thay thế cho amphotericin dạng quy ước ở
khoa Hồi sức tích cực. Itraconazol được sử dụng nhiều
nhất trong năm 2015 và có xu hướng thấp hơn trong
năm 2016 ở Khoa Truyền nhiễm và Khoa Hồi sức tích
cực trong khi tiêu thụ fluconazol giảm mạnh vào năm
2016 ở 2 Khoa Truyền nhiễm và Trung tâm Huyết học
- Truyền máu.

Khoa Hồi sức tích cực

Trung tâm Hô hấp

Hình 3. Xu hướng sử dụng amphotericin B dạng quy ước (C-AMB) và amphotericin B dạng phức hợp lipid (ABLC)
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Khoa Truyền nhiễm

Khoa Hồi sức tích cực

Trung tâm Huyết học-Truyền máu

Hình 4. Xu hướng sử dụng itraconazol và fluconazol

Bàn luận
Mức độ tiêu thụ thuốc kháng nấm trung bình của BV
Bạch Mai trong giai đoạn 2012 – 2016 đạt 13,004 liều
DDD/1000 ngày nằm viện, thấp hơn một số BV. khác
trên thế giới với khoảng 26,9 liều DDD/1000 ngày nằm
viện [9]. Nghiên cứu cũng cho thấy Khoa Truyền nhiễm,
Hồi sức tích cực và Trung tâm Huyết học-Truyền máu
là các đơn vị sử dụng thuốc kháng nấm nhiều nhất
trong Bệnh viện với số liều DDD/1000 ngày nằm viện
tương ứng gấp 12,15; 9,32 và 6,06 lần so với mức tiêu
thụ trung bình toàn BV. Kết quả này khá phù hợp với
tình hình nhiễm nấm xâm lấn tại BV Bạch Mai vì cả 3
khoa trên đều là các đơn vị có tỷ lệ phân lập nấm trên
tổng số chủng vi sinh vật gây nhiễm trùng cao nhất [2].
Các nghiên cứu khác trên thế giới cũng ghi nhận Khoa
Hồi sức tích cực và khoa Ung thư - Huyết học là những
khoa sử dụng thuốc kháng nấm nhiều nhất [4, 5, 9]. Do
đó, các chương trình quản lý thuốc kháng nấm nên tập
trung ưu tiên tại các khoa này.
Trong số 6 thuốc kháng nấm được sử dụng trong
BV, hai thuốc nhóm triazol bao gồm fluconazol và
itrazonazol chiếm tỷ trọng vượt trội. Kết quả này khá
phù hợp với tình hình nhiễm nấm xâm lấn tại bệnh
viện và các hướng dẫn điều trị, trong đó fluconazol và
itraconazol có thể được sử dụng để điều trị đích và điều
trị kinh nghiệm nhiễm nấm Candida và Aspergillus xâm
lấn với giá thành tương đối thấp [2,10,11]. Các thuốc còn
lại được sử dụng khá ít do độc tính cao (amphotericin
B dạng quy ước) hoặc chi phí lớn (amphotericin B dạng
phức hợp lipid, caspofungin, voriconazol) nên thường
chỉ được sử dụng trong điều trị một số dạng nhiễm nấm
đặc biệt hoặc khi có đề kháng với các thuốc khác [10, 11].
Trong giai đoạn 2012 – 2016, mức độ tiêu thụ thuốc
kháng nấm tại Khoa Hồi sức tích cực và Trung tâm
Huyết học-Truyền máu đều có xu hướng tăng. Kết quả
này có thể được giải thích do tình trạng nhiễm nấm
ngày càng gia tăng trên đối tượng bệnh nhân tại Khoa
Hồi sức tích cực và Trung tâm Huyết học - Truyền máu
có sử dụng thiết bị xâm lấn hoặc các liệu pháp ức chế
miễn dịch [1, 2, 9].
12

Phân tích tình hình tiêu thụ các thuốc kháng nấm
tại BV còn cho thấy xu hướng chuyển dịch từ sử
dụng fluconazol sang amphotericin B dạng quy ước
hoặc amphotericin B dạng phức hợp lipid, đặc biệt là
tại Khoa Truyền nhiễm và TT Huyết học-Truyền máu.
Theo hướng dẫn điều trị năm 2016 của Hiệp hội các
bệnh nhiễm trùng Hoa Kỳ (Infection Diseases Society
of American – IDSA), caspofungin và voriconazol lần
lượt là các thuốc được khuyến cáo ưu tiên lựa chọn
trong điều trị nhiễm nấm Candida và Aspergillus xâm
lấn. Các thuốc này bắt đầu được sử dụng tại BV Bạch
Mai trong thời gian gần đây nhưng do giá thành khá
cao nên amphotericin B vẫn được ưu tiên lựa chọn
trong phác đồ điều trị nhiễm nẫm tại bệnh viện [12,13].
Fluconazol cũng là thuốc nằm trong phác đồ thay thế
điều trị nhiễm Candida nhưng việc sử dụng thuốc này
có xu hướng giảm có thể do lo ngại mức độ nhạy cảm
của chủng Candida tropicalis với thuốc này tại Việt Nam
thấp hơn thế giới khá nhiều [12-14]. Đối với itraconazol,
mức độ tiêu thụ tăng dần từ năm 2012 và đạt cao nhất
vào năm 2015, sau đó giảm thấp hơn vào năm 2016
cho thấy tiêu thụ itraconazol có khả năng sẽ giảm dần
trong bối cảnh các hướng dẫn điều trị mới năm 2016
không còn lựa chọn itraconazol là thuốc điều trị nhiễm
nấm như trong các phác đồ cũ năm 2008 và 2009 [10-13].
Xu hướng sử dụng thuốc kháng nấm tại BV Bạch
Mai khá phù hợp với tình hình dịch tễ và các hướng
dẫn điều trị nhiễm nấm xâm lấn trên thế giới. Tuy nhiên
việc lựa chọn phác đồ kháng nấm cần dựa trên cân
đối giữa hiệu quả, độc tính và chi phí điều trị của các
loại thuốc. Amphotericin B dạng phức hợp lipid chỉ nên
được sử dụng khi bệnh nhân không dung nạp với các
thuốc khác hoặc có nguy cơ cao gặp độc tính trên thận.
Fluconazol vẫn nên được ưu tiên điều trị nhiễm nấm
Candida trong khi caspofungin chỉ nên được ưu tiên
trên đối tượng bệnh nhân có huyết động không ổn định
và có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn [12].

Kết luận
Nghiên cứu cho thấy Khoa Truyền nhiễm, Hồi sức
tích cực và TT Huyết học-Truyền máu là các đơn vị
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chủ yếu sử dụng thuốc kháng nấm tại BV Bạch Mai với
itraconazol và fluconazol là hai thuốc kháng nấm được
dùng nhiều nhất. Tiêu thụ thuốc kháng nấm nói chung
tăng ở các Khoa Hồi sức tích cực và Trung tâm Huyết
học - Truyền máu cùng với xu hướng tăng sử dụng
amphotericin B và bắt đầu đưa vào điều trị các thuốc
mới như caspofulgin và voriconazol.
Những kết quả gợi ý cần triển khai chương trình
quản lý thuốc kháng nấm tại bệnh viện, bao gồm
xây dựng quy trình sử dụng các thuốc mới như
caspofungin, voriconazol, đồng thời tối ưu hóa việc sử
dụng các thuốc kháng nấm khác đang sử dụng phổ
biến (fluconazol) và cân nhắc lựa chọn hợp lý giữa 2
dạng amphotericin B.
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Nghiên cứu bào chế hydrogel chứa tiểu phân niosome tadalafil
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Summary

Tadalafil loaded niosomes were formed by ethanol injection method. Suspension were prepared with tadalafil as
the core, span 60 and cholesterol as coating materials and D-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate (TPGS)
as stabilizer. The oil phase containing Span 60, cholesterol and tadalafil was injected into a solution of TPGS 0.2 % as
the water phase by a high speed mixer at 300 rpm for 2 minutes at 650C. The obtained suspensions were stirred at 150
rpm for 1 hr to evaporate ethanol. The final hydogels were achieved by dispersion of xanthan gum and a permeability
enhancer into the tadalafil niosomes. The drug release of the formulated hydrogels reached up to 21.11 ± 0.40 % after
6 hours as measured with Franz diffusion cells.
Keywords: Tadalafil, niosome, D-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate, span 80.

Đặt vấn đề
Đường dùng thuốc qua da là một trong số những
đường dùng thay thế đường uống với nhiều ưu điểm
như hạn chế tác dụng không mong muốn trên đường
tiêu hóa, không chuyển hóa qua gan lần đầu, dễ dàng
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kiểm soát nồng độ thuốc trong huyết tương, do vậy ổn
định sinh khả dụng trên bệnh nhân, an toàn và tiện lợi
trong sử dụng. Với đặc tính kém tan nhưng thấm tốt
[1,2]
, tadalafil được sử dụng như là một mô hình thuốc
để thực hiện nghiên cứu qua da sử dụng niosome –
13

