4

528

60

0866 - 7861

CÂY BÌM BỊP

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau
Họ Ô rô - Acanthaceae
BỘ Y TẾ XUẤT BẢN
Địa chỉ Tòa soạn: 138A Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội
Tel: 0243.8461430 - 0243.7368367

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

2020

PHARMACEUTICAL JOURNAL
ISSN 0866 - 7861
4/2020 (No 528 Vol. 60)

MỤC LỤC

CONTENTS

NGHIÊN CỨU - KỸ THUẬT

RESEARCH - TECHNIQUES

●● KIỀU MAI ANH, CẤN KHÁNH LINH, NGUYỄN
THÀNH HẢI: Tổng quan về hiệu quả và độ an
toàn của chế độ liều olanzapin trong điều trị
bệnh tâm thần phân liệt

3

●● KIỀU MAI ANH, CẤN KHÁNH LINH, NGUYỄN
THÀNH HẢI: Efficacy and safety of olanzapine
at various dose levels for schizophrenia:
A systematic review

3

●● NGUYỄN HOÀNG ANH (B), NGUYỄN THỊ MAI
ANH, VŨ ĐÌNH HÒA, NGUYỄN MAI HOA, LÊ
THỊ THANH NGA, NGUYỄN THỊ THANH THỦY,
ĐÀO QUANG MINH, NGUYỄN HOÀNG ANH:
Phân tích thực trạng sử dụng vancomycin ở
bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực,
Bệnh viện Thanh Nhàn
10

●● NGUYỄN HOÀNG ANH (B), NGUYỄN THỊ MAI
ANH, VŨ ĐÌNH HÒA, NGUYỄN MAI HOA, LÊ
THỊ THANH NGA, NGUYỄN THỊ THANH THỦY,
ĐÀO QUANG MINH, NGUYỄN HOÀNG ANH:
Analysis of the actual use of vancomycin at
the Intensive Care Unit of Thanh Nhan Hosptal
(Hanoi, SRV)
10

●● NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, ĐOÀN VĂN
GIANG: Phân tích danh mục thuốc kháng sinh
sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh
An Giang năm 2018
15

●● NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, ĐOÀN VĂN
GIANG: Analysis of antibiotic consumption at
An Phu Health Centre (An Giang province)
in 2018
15

●● TRẦN PHƯƠNG THẢO, HOÀNG VĂN HẢI:
Tổng hợp và thử tác dụng ức chế enzym
glutaminyl cyclase của một số hợp chất amid
hướng điều trị bệnh Alzheimer
18

●● TRẦN PHƯƠNG THẢO, HOÀNG VĂN HẢI:
Synthesis and glutaminyl-cyclase inhibitory
activity of some amide-containing compounds
as anti-Alzheimer’s disease agents
18

●● VÕ QUỐC ÁNH, NGUYỄN ANH VŨ: Ứng dụng
giản đồ pha hệ hai cấu tử để tối ưu hóa thành
phần hệ phân tán rắn nhằm tăng độ hòa tan của
fenofibrat
23

●● VÕ QUỐC ÁNH,
NGUYỄN ANH VŨ:
Application of binary phase diagram to optimize
solid dispersion formulation for enhancement of
fenofibrate disolution
23

●● PHẠM VĂN HÙNG, TRƯƠNG ĐỨC MẠNH,
NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN, TRẦN THỊ
HẢI YẾN, NGUYỄN THỊ HIỀN: Nghiên cứu
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Phân tích thực trạng sử dụng vancomycin ở bệnh nhân
điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn
Nguyễn Hoàng Anh (b)2, Nguyễn Thị Mai Anh1, Vũ Đình Hòa2*
Nguyễn Mai Hoa2, Lê Thị Thanh Nga1, Nguyễn Thị Thanh Thủy1
Đào Quang Minh1, Nguyễn Hoàng Anh2

Bệnh viện Thanh Nhàn
Trung tâm DI và ADR Quốc gia, Trường Đại học Dược Hà Nội
* E-mail: vudinhhoa@gmail.com

Summary

In view that the emergence of vancomycin resistance in gram-positive organisms over the past 20 years has raised
serious health concerns worldwide, and the risk of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in Intensive
Care Unit (ICU) is so increasing with high rate of morbidity and mortality that requires recommendations for appropriate
use of vancomycin, the use of vancomycin in ICU patients at Thanh Nhan Hospital was investigated by retrospective
analysis of the medical records therein from July 2017 to December 2018. A total of 138 medical records of patients
with vancomycin therapy were reviewed. Most patients were elderly (median age of 67) with high Apache II score
(18.5 ± 6.1), prolonged stay in ICU (median of 17 days, ranged 10 – 25), and on long vancomycin treatment (median
of 12 days, interquartile ranged at 7 – 18 days). Based on predifined criteria, the appropriate indications of vancomycin
accounted for 88.4 % (76.1 % in the first 24 h and after 72 h, respectively). Only 21 % patients the loading regiment
were applied (29.8 ± 5.08 mg/kg, ranged 20 – 40 mg/kg). The appropriate of administration method was low, just about
19.6 %. Renal function was monitored in most patients (99.3 %). In general, the unappropriate use of vancomycin in
ICU was so common that it requires to strengthen antibiotic stewardship at Thanh Nhan hospital.
Keywords: Vancomycin, antibiotic, appropriate evaluation, Thanh Nhan hospital.

Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, đề kháng kháng sinh
ở vi khuẩn Gram (+) trở thành thách thức không nhỏ
trong thực hành lâm sàng. Theo báo cáo toàn cầu
về tình hình đề kháng kháng sinh của Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO) năm 2014, bệnh nhân nhiễm tụ cầu
vàng kháng methicilin (MRSA) có nguy cơ tử vong
cao hơn 64% so với những bệnh nhân không nhiễm
vi khuẩn này [1]. Tại các đơn vị hồi sức, tỷ lệ MRSA
được ghi nhận lên đến 16% và có thể dẫn đến nhiễm
khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn với tỷ lệ tử vong lên
tới 50% [2]. Sau hơn 60 năm được đưa vào sử dụng,
vancomycin hiện vẫn là lựa chọn ưu tiên trong điều
trị nhiễm khuẩn do MRSA, nhưng việc sử dụng rộng
rãi kháng sinh này có thể dẫn đến tình trạng gia tăng
các chủng vi khuẩn đề kháng và giảm nhạy cảm [3].
Từ năm 1995, Ủy ban Tư vấn thực hành kiểm soát
nhiễm khuẩn bệnh viện (HICPAC) trực thuộc Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã đưa ra
hướng dẫn sử dụng vancomycin nhằm ngăn ngừa
đề kháng kháng sinh này [4]. Tuy nhiên, kết quả từ các
nghiên cứu đánh giá sự tuân thủ hướng dẫn của CDC
tại các cơ sở y tế cho thấy có đến 60% tỷ lệ chỉ định
vancomycin theo kinh nghiệm là không phù hợp [5].
10

Tại Việt Nam, Bệnh viện Thanh Nhàn là bệnh viện
đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội
với mô hình các bệnh nhiễm khuẩn tương đối phức
tạp, đặc biệt là tại Khoa Hồi sức tích cực (HSTC).
Bệnh viện cũng đã đưa vancomycin vào danh mục
các kháng sinh cần phải hội chẩn duyệt thuốc trước
khi sử dụng nhằm hạn chế gia tăng đề kháng của vi
khuẩn gây bệnh với kháng sinh quan trọng này. Trong
bối cảnh đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm
phân tích một số đặc điểm sử dụng vancomycin tại
Khoa HSTC và sự phù hợp với các khuyến cáo hiện
tại, từ đó đề xuất một số biện pháp giúp tăng cường
sử dụng vancomycin hợp lý trong chương trình quản
lý kháng sinh của Bệnh viện Thanh Nhàn.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh án của bệnh nhân
điều trị nội trú tại Khoa HSTC, Bệnh viện Thanh Nhàn
có chỉ định dùng vancomycin từ 01/07/2017 đến
30/12/2018.
Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh án của bệnh nhân có
thời gian sử dụng vancomycin dưới 3 ngày hoặc hồ
sơ bệnh án không tiếp cận được trong quá trình thu
thập thông tin.
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l Nghiên cứu - Kỹ thuật
Nghiên cứu hồi cứu mô tả, phân tích tính phù hợp
trong sử dụng vancomycin thông qua bộ tiêu chí được
xây dựng sẵn. Bộ tiêu chí được xây dựng dựa trên
tham khảo thông tin từ Dược thư Quốc gia Việt Nam
2015, tờ thông tin sản phẩm của thuốc “Vancocin”
lưu hành tại Anh và Mỹ, tài liệu “The Sanford Guide
to antimicrobial therapy 2017” và hướng dẫn của các
hiệp hội chuyên môn như Hội truyền nhiễm Hoa Kỳ
(IDSA), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch
bệnh Hoa Kỳ (CDC), Hội tim mạch Hoa Kỳ (AHA),
Hiệp hội Hồi sức cấp cứu Hoa Kỳ và Hiệp hội Hồi
sức tích cực châu Âu. Bộ tiêu chí được soạn thảo bởi
dược sỹ lâm sàng, có tham khảo ý kiến chuyên môn
của bác sỹ điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, sau đó
được thảo luận và thông qua bởi Hội đồng thuốc và
điều trị Bệnh viện trước khi triển khai đánh giá.
Đặc điểm sử dụng vancomycin được phân
tích trong nghiên cứu
• Chỉ định: Tính phù hợp được đánh giá tại các
thời điểm: trong vòng 24 giờ đầu và sau 72 giờ sử
dụng vancomycin đối với 3 loại chỉ định: dự phòng
phẫu thuật, theo kinh nghiệm hoặc theo kết quả vi
sinh.
• Cách dùng: Liều dùng (bao gồm liều tải căn
cứ trên cân nặng thực tế của bệnh nhân, liều duy
trì căn cứ trên cân nặng và độ thanh thải creatinin
của bệnh nhân), cách pha (bao gồm dung môi hoàn
nguyên, dung môi pha, nồng độ dung dịch sau khi
pha), cách truyền (tốc độ truyền, tương hợp/tương kị
trong đường truyền).
• Giám sát chức năng thận: Bệnh nhân được
đánh giá chức năng thận trước và trong quá trình sử
dụng vancomycin và được hiệu chỉnh liều vancomycin
khi Clcr thay đổi. Bệnh nhân được coi là có xuất hiện
độc tính trên thận khi nồng độ creatinin huyết thanh
tăng thêm 0,5 mg/dL (44 µg/mL), tăng trên 50% so
với giá trị trước khi sử dụng thuốc hoặc có chỉ định
lọc máu, đồng thời đã loại trừ các nguyên nhân không
liên quan đến thuốc.
Xử lý số liệu
Số liệu được quản lý và phân tích thống kê bằng
phần mềm Microsoft Excel 2010 và SPSS 22.0. Các
biến liên tục có phân phối chuẩn được mô tả bằng
giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. 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 %.
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Kết quả
Đặc điểm của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Trong giai đoạn 07/2017 – 12/2018, có 138 bệnh
nhân tại Khoa HSTC được lựa chọn đưa vào nghiên
cứu. Đặc điểm chung của bệnh nhân tham gia nghiên
cứu được tóm tắt tại bảng 1.
Bảng 1. Đặc điểm của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu

Tuổi (năm), trung vị (tứ phân vị)

Kết quả
(N = 138)
67 (55 – 77)

Cân nặng (kg), trung vị (tứ phân vị)

55 (49 – 60)

Đặc điểm, cách tính

Giới tính nam, n (%)

97 (70,3)

Điểm APACHE II, trung bình ± SD (min – max)

18,5 ± 6,1 (3, 35)

Điểm SOFA, trung bình ± SD (min – max)

4,9 ± 2,8 (0, 15)

Điểm Charlson, trung vị (tứ phân vị)

3 (2 – 4)

Bệnh nhân thở máy, n (%)

63 (45,7)

Bệnh nhân lọc máu ngắt quãng, n (%)

11 (8,0)

Bệnh nhân lọc máu liên tục, n (%)

13 (9,4)

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, n (%)

50 (36,2)

Can thiệp ngoại khoa, n (%)
Phẫu thuật tim mạch
Phẫu thuật xương khớp
Phẫu thuật thần kinh
Cắt lọc, rạch tháo mủ áp xe n (%)

1 (0,7)
3 (2,2)
17 (12,3)
5 (3,6)

Độ thanh thải creatinin (Clcr) tại thời điểm bắt đầu
sử dụng vancomycin (ml/phút), n (%)
< 10
10 – 50
> 50

6 (4,4)
59 (42,7)
73 (52,9)

Nhập viện trong vòng 90 ngày trước, n (%)

54 (39,1)

Tiền sử có nhiễm MRSA, n (%)
Điều trị kháng sinh IV trong 90 ngày trước, n (%)

3 (2,2)
44 (31,9)

Thời gian điều trị tại khoa HSTC (ngày),
trung vị (tứ phân vị)

17 (10 – 25)

Thời gian sử dụng vancomycin (ngày),
trung vị (tứ phân vị)

12 (7 – 18)

Bệnh nhân trong nghiên cứu có các đặc điểm đặc
trưng của bệnh nhân điều trị tại Khoa HSTC, bao
gồm tuổi cao, chủ yếu là nam giới, điểm APACHE II
là 18,5 ± 6,1 dao động từ 3 đến 35 điểm, điểm SOFA
trung bình là 4,9 ± 2,8 dao động từ 0 đến 15 điểm,
điểm Charlson có trung vị là 3,0. Các yếu tố nguy cơ
liên quan đến nhiễm MRSA tại Khoa HSTC được ghi
nhận bao gồm bệnh nhân nhập viện trong vòng 90
ngày trước đó (39,1%); đã điều trị kháng sinh tĩnh
mạch trong vòng 90 ngày trước đó (31,9%) và có tiền
sử nhiễm MRSA (2,2%).
Chỉ định vancomycin
Các trường hợp chỉ định vancomycin trong mẫu
nghiên cứu được thống kê trong bảng 2.
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Thiết kế nghiên cứu

Bảng 2. Chỉ định vancomycin trong mẫu nghiên cứu
Chỉ định

Số lượng (%)

Viêm màng não mủ

46 (33,3)

Nhiễm khuẩn da và mô mềm

29 (21,0)

Viêm phổi cộng đồng

13 (9,4)

Viêm phổi mắc tại bệnh viện

23 (16,7)

Viêm phổi liên quan thở máy

4 (2,9)

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn

3 (2,2)

Nhiễm khuẩn cơ xương khớp

4 (2,9)

Viêm phúc mạc trên BN lọc màng bụng

2 (1,4)

Nhiễm khuẩn huyết

81 (58,7)

Sốc nhiễm khuẩn do nhiễm khuẩn huyết

23 (16,7)

Sau phẫu thuật thần kinh

12 (8,7)

Kết quả đánh giá chỉ định vancomycin tại 2 thời
điểm (trong vòng 24 giờ đầu và sau 72 giờ sử dụng
vancomycin) được thể hiện tại bảng 3.
Bảng 3. Kết quả đánh giá chỉ định vancomycin
Chỉ tiêu

Số lượng (%, N = 138)
24 giờ đầu

Sau 72 giờ

Phù hợp về chỉ định

122 (88,4)

105 (76,1)

Dự phòng

0 (0)

0 (0)

115 (83,3)

86 (62,3)

Sau khi có kết quả vi sinh

Dùng theo kinh nghiệm

7 (5,1)

19 (13,8)

Không phù hợp về chỉ định

16 (11,6)

33 (23,9)

Tỷ lệ phủ hợp về chỉ định vancomycin nói chung
giảm từ mức 88,4% tại thời điểm 24 giờ đầu xuống
còn 76,1% tại thời điểm sau 72 giờ. Trong đó, tại
cả 2 thời điểm, đa số chỉ định sử dụng vancomycin
theo kinh nghiệm của bác sỹ, không có bệnh nhân
được chỉ định vancomycin để dự phòng trước

các phẫu thuật phức tạp liên quan đến đặt các thiết
bị vào cơ thể như phẫu thuật tim mạch, thần kinh hay
thay khớp háng toàn bộ.
Chế độ liều vancomycin
Đặc điểm liều nạp vancomycin của các bệnh
nhân trong nghiên cứu được trình bày trong bảng 4,
trong đó chế độ liều nạp được áp dụng ở 29 bệnh
nhân (21%). Chế độ liều duy trì được sử dụng khá
biến thiên, trong đó chiếm tỷ lệ lớn nhất là mức liều
1 g/12giờ (40 bệnh nhân, 29,0%) phổ biến ở bệnh
nhân có mức thanh thải creatinin > 50 ml/phút và mức
liều 1 g/24 giờ (23 bệnh nhân, 16,7%) phổ biến ở các
bệnh nhân có creatinin trong khoảng từ 10-50 ml/phút.
Hình 1 thể hiện các mức liều duy trì vancomycin và độ
thanh thải creatinin (Clcr) trên các bệnh nhân không
có can thiệp lọc máu. Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi
nhận 3 bệnh nhân được thực hiện can thiệp lọc máu
liên tục qua đường tĩnh mạch (CVVH) với mức liều
0,5-1 g/24 giờ và 0,5 g/48 giờ; 8 bệnh nhân lọc máu
ngắt quãng (HD), trong đó có 4 bệnh nhân lọc hàng
ngày sử dụng vancomycin với mức liều 0,5-1 g mỗi
24 giờ, 4 bệnh nhân còn lại lọc HD cách ngày sử
dụng vancomycin với mức liều 0,5-1 g mỗi 24-48 giờ,
thời điểm dùng vancomycin đều được chỉ định ngay
sau khi kết thúc quá trình lọc máu.
Bảng 4. Chế độ liều nạp trong mẫu nghiên cứu
Chỉ tiêu, cách tính
Không có liều nạp, n (%)

Kết quả
(N = 138)
109 (79,0)

29 (21,0)
29,8 ± 5,08
Liều nạp theo cân nặng (mg/kg), trung bình ±SD (min – max)
(20,0– 40,0)
Có liều nạp, n (%)

Hình 1. Mức liều duy trì vancomycin và độ thanh thải creatinin trên các bệnh nhân không có can thiệp lọc máu
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Cách dùng vancomycin
Cách dùng vancomycin được đánh giá theo 4
tiêu chí: Đường dùng, dung môi pha truyền, nồng độ
dung dịch và thời gian truyền. Kết quả được trình bày
trong bảng 5.
Bảng 5. Đặc điểm cách dùng vancomycin trong nghiên cứu
Chỉ tiêu

Số lượng
(%, N = 138)

138 (100)

Đường dùng
Truyền tĩnh mạch ngắt quãng

138 (100)
138 (100)

Dung môi pha truyền
Natri clorid 0.9%
Glucose 5%

129 (93,5)
9 (6,5)
88 (63,8)

Nồng độ sau khi pha loãng (mg/mL)
5

28 (20,3)

10

108 (78,3)

20

2 (1,4)

Thời gian truyền (phút) (ứng với 1 g vancomycin)
60

59 (42,8)

90 - 120

48 (34,8)

> 120

31 (22,5)

Phù hợp về nồng độ và tốc độ truyền

Số lượng phù hợp
(%, N = 138)

54 (39,1)

27 (19,6)

Kết quả đánh giá sự phù hợp về cách dùng
vancomycin cho thấy 100% trường hợp sử dụng
đường dùng và dung môi pha loãng phù hợp. Số
lượng bệnh nhân được sử dụng vancomycin phù hợp
về nồng độ pha truyền và thời gian truyền lần lượt
là 63,8% và 39,1%. Tuy nhiên, chỉ có 27 bệnh nhân
(19,6%) phù hợp về cả 2 tiêu chí này.
Giám sát chức năng thận
Trong mẫu nghiên cứu, hầu hết bệnh nhân đều
được đánh giá chức năng thận trước và trong quá
trình sử dụng vancomycin (137 bệnh nhân, chiếm
tỷ lệ 99,3%), trong đó 92,0% bệnh nhân được xét
nghiệm creatinin huyết thanh mỗi 1-3 ngày. Ngoài ra,
quá trình theo dõi đã ghi nhận 28 trường hợp bệnh
nhân có thay đổi mức thanh thải creatinin cần được
hiệu chỉnh liều vancomycin nhưng chỉ có 8 bệnh nhân
được hiệu chỉnh liều phù hợp (28,6%). Độc tính trên
thận cũng được ghi nhận trên 4 bệnh nhân (2,9%).

Bàn luận
Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu mang đặc
trưng của bệnh nhân điều trị tại Khoa HSTC với tỷ
lệ khá cao có yếu tố nguy cơ nhiễm MRSA. Các yếu
tố nguy cơ này góp phần giúp bác sỹ điều trị định
hướng chỉ định vancomycin theo kinh nghiệm trên
bệnh nhân. Mặc dù một số chỉ định theo kinh nghiệm
của vancomycin chưa được đề cập trong tờ thông tin
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sản phẩm nhưng đã được ghi nhận tại nhiều hướng
dẫn điều trị hiện có. Chỉ định vancomycin sớm theo
kinh nghiệm giúp tăng cơ hội tiếp cận điều trị cho
bệnh nhân nhưng cần hạn chế việc mở rộng quá
mức việc sử dụng này, dẫn đến tăng nguy cơ kháng
thuốc. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ chỉ định phù hợp tại
thời điểm 72 giờ thấp hơn thời điểm 24 giờ chủ yếu
là do vancomycin được tiếp tục dùng mặc dù không
phù hợp với kết quả vi sinh được trả về. Đặc điểm này
cũng tương tự nghiên cứu của Atefeh và CS. vào năm
2016. Việc thiếu tin tưởng vào kết quả vi sinh cùng với
tình trạng nặng của bệnh nhân sẽ làm gia tăng chỉ định
không phù hợp của vancomycin [6]. Điều này cho thấy
sự cần thiết xây dựng hướng dẫn sử dụng vancomycin
nhằm thống nhất chỉ định tại Bệnh viện Thanh Nhàn
là rất cần thiết. Bệnh viện cũng cần tiến hành tổng
kết thường xuyên tình hình đề kháng kháng sinh
của vi khuẩn, đặc biệt là các vi khuẩn Gram dương
(S. aureus, Enterococcus spp., Streptococcus spp.)
với từng đơn vị điều trị, đặc biệt là Khoa HSTC để
xây dựng phác đồ vancomycin phù hợp trong một số
bệnh lý nhiễm khuẩn.
Về liều dùng vancomycin, chỉ 29% bệnh nhân áp
dụng chế độ liều nạp trong khi có gần 60% bệnh nhân
trong mẫu nghiên cứu có chẩn đoán nhiễm khuẩn
huyết và 28% trong số này rơi vào tình trạng sốc
nhiễm khuẩn. Do đó, chế độ liều nạp vancomycin 2530 mg/kg nên được lưu ý sử dụng trên đối tượng
bệnh nhân nặng được áp dụng để sớm đạt nồng độ
đáy mục tiêu 15-20 mg/L, bao gồm bệnh nhân nhiễm
khuẩn huyết, viêm màng não mủ, viêm phổi, viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn [3, 7, 8].
Trong nghiên cứu này, các bệnh nhân có hệ số
thanh thải creatinin > 50 ml/phút được sử dụng mức
liều phổ biến là 1 g mỗi 12 giờ (65,6%). Tuy nhiên
mức liều 1 g/12 giờ hay 15 mg/kg/12 giờ chỉ đạt đích
PK/PD với các chủng vi khuẩn có MIC < 1 mg/L [9].
Đối với các bệnh nhân có hệ số thanh thải creatinin
từ 10- 50 ml/phút không có can thiệp lọc máu, mức
liều vancomycin phổ biến là 1 g/24 giờ (15 mg/kg/24
giờ). Tuy nhiên, nghiên cứu cũng ghi nhận một số
bệnh nhân sử dụng mức liều khá cao (1 g/12 giờ,
1 g/8 giờ, 2 g/12 giờ), tiềm ẩn nguy cơ tăng tích lũy
vancomycin dẫn đến các phản ứng bất lợi. Bên cạnh
đó, nghiên cứu cũng ghi nhận 11 bệnh nhân có can
thiệp lọc máu với mức liều vancomycin rất khác nhau.
Trong bối cảnh thông tin về liều dùng vancomycin
khá khác biệt trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
tại Anh, Mỹ hoặc trong hướng dẫn điều trị MRSA
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Truyền vancomycin với nồng độ cao (> 5 mg/ml)
và tốc độ nhanh (> 10 mg/phút) làm tăng nguy cơ
xuất hiện phản ứng viêm mạch, phản ứng giả dị ứng.
Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ phù hợp
cả về nồng độ và tốc độ truyền chỉ đạt 19,6%. Điều
này đặt bệnh nhân trước nguy cơ gặp phản ứng giả
dị ứng của vancomycin [8]. Cụ thể, trong nghiên cứu
cũng đã ghi nhận 04 bệnh nhân gặp phản ứng người
đỏ và đều liên quan đến cách dùng vancomycin
không hợp lý: tốc độ truyền nhanh, sai đường dùng
(tiêm tĩnh mạch). Do đó cần tiếp tục phổ biến việc
tuân thủ thực hành kê đơn và thực hiện tiêm truyền
vancomycin đúng kỹ thuật cho bác sỹ và điều dưỡng
để hạn chế tối đa tác dụng không mong muốn này.
Tuy hiện chưa có tài liệu hướng dẫn cụ thể về
thời gian theo dõi nồng độ creatinin khi sử dụng
vancomycin nói chung và các thuốc khác có cùng độc
tính trên thận, đa số bệnh nhân trong nghiên cứu này
được giám sát creatinin huyết thanh với tần suất 1-3
ngày/lần (92%). Mặc dù được theo dõi đánh giá chức
năng thận thường xuyên như vậy, chỉ có 08 bệnh
nhân được hiệu chỉnh liều vancomycin phù hợp với
sự thay đổi chức năng thận. Như vậy, vấn đề hiệu
chỉnh liều kháng sinh cần được lưu ý trong thực hành
lâm sàng tại đơn vị.

Kết luận
Nghiên cứu đã thực hiện đánh giá sử dụng một số
đặc điểm và tính phù hợp trong sử dụng vancomycin
trên 138 bệnh nhân được chỉ định thuốc trong giai
đoạn 07/2017 – 12/2018 tại Khoa Hồi sức tích
cực – Bệnh viện Thanh Nhàn. Kết quả cho thấy tỷ
lệ bệnh nhân được chỉ định vancomycin phù hợp
chưa cao, chế độ liều nạp chưa được sử dụng nhiều

và liều duy trì có sự biến thiên lớn, tỷ lệ tuân thủ về
nồng độ và tốc độ tiêm truyền khá thấp.
Thực trạng sử dụng vancomycin tại đơn vị cho
thấy Bệnh viện Thanh Nhàn cần xây dựng hướng
dẫn sử dụng vancomycin nhằm thống nhất chỉ định,
liều dùng vancomycin tại Bệnh viện, đồng thời xây
dựng và triển khai triển khai quy trình hiệu chỉnh liều
vancomycin thông qua giám sát nồng độ thuốc trong
máu để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho bệnh nhân.
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của Hội truyền nhiễm Hoa Kỳ, đặc biệt là thông tin
hạn chế về liều vancomycin trên bệnh nhân trong
lọc máu [3], giám sát nồng độ thuốc trong máu vẫn
được coi là biện pháp giúp đảm bảo hiệu quả điều
trị và giảm thiểu độc tính của vancomycin, đặc biệt
là trên đối tượng bệnh nhân hồi sức có tình trạng
bệnh lý phức tạp và có nhiều can thiệp y khoa tích
cực [10]. Do đó, Bệnh viện Thanh Nhàn nên triển khai
xây dựng hướng dẫn chế độ liều vancomycin cùng
với triển khai quy trình hiệu chỉnh liều thông qua giám
sát nồng độ thuốc trong máu để thống nhất áp dụng,
đảm bảo hiệu quả, an toàn khi sử dụng vancomycin
cho bệnh nhân.

