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Summary

Given the absense of any applicable standard guidelines on vancomycin dosing for renal replacement therapies
(RRTs) in the Intensive Care Unit (ICU) of Bach Mai Hospital (Hanoi), the therapeutic drug monitoring usage of
vancomycin for critically ill patients there undergoing RRTs from February 2019 to December 2019 was investigated
by cross-sectional study to gain further guiding approach of dosing optimization for this patient population. The study
involved fourty-five patients, of them 57.8 % were male, with mean age of 53.8 years, all met inclusion and exclusion
criteria. The majority were on mechanical ventilation (77.8 %) and vasoactive agents (55.6 %), of which approximately
one-third had septic shock during their hospital stay. Daily dose needed to attain the first target drug concentration got a
median of 10.8 (mg/kg). At the first time of TDM, 47.8 % of patients reached the target level while 26.1 %. were sub and
supratherapeutic almost at the same. Wide variability of vancomycin concentration observed in ICU patients requiring
RRTs suggested that further dose optimization should be considered in this special population.
Keywords: Vancomycin, therepeutic drug monitoring, renal replacement therapies, critically ill patients, intensive
care unit, Bach Mai hospital.

Đặt vấn đề
Tổn thương thận cấp (AKI) là một tình trạng phổ
biến xảy ra ở khoảng 16 – 65 % bệnh nhân nằm tại
Khoa Hồi sức Tích cực (ICU), thường gây ra bởi sốc
nhiễm khuẩn. Có đến 70 % trong số các bệnh nhân
này cần phải điều trị bằng liệu pháp thay thế thận
(RRT). Tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân AKI còn ở mức
cao (50 %) và đa số cần điều trị bằng RRT. Gánh
nặng bệnh tật tại ICU còn được gia tăng bởi tỷ lệ cao
nhiễm trùng gây ra do vi khuẩn Gram dương (chiếm
47 %), trong đó Staphylococcus aureus là một trong
những căn nguyên gây bệnh phổ biến nhất được
phân lập tại ICU (chiếm 20 %). Do đó, vancomycin,
hiện đang được sử dụng như là một kháng sinh lựa
chọn ưu tiên dùng để điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn
Gram dương đề kháng, cả trong phác đồ điều trị theo
kinh nghiệm hay theo kết quả kháng sinh đồ [1]. Việc
đảm bảo đủ nồng độ vancomycin nhằm đạt đích
dược động học/dược lực học (PK/PD) tối ưu ở những
bệnh nhân này đóng vai trò rất quan trọng góp phần
làm giảm tỷ lệ tử vong. Có rất nhiều yếu tố làm ảnh
hưởng tới dược động học của thuốc và một trong số
đó là các thủ thuật can thiệp ngoài cơ thể, trong đó
có RRT [1, 2]. Chế độ liều vancomycin khuyến cáo cho
bệnh nhân RRT mới đây đã được ban hành trong
hướng dẫn đồng thuận cập nhật về giám sát nồng độ
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vancomycin trong điều trị nhiễm khuẩn nghiêm trọng
do MRSA năm 2020 [3]. Tại Bệnh viện Bạch Mai, quy
trình giám sát nồng độ thuốc trong máu và hiệu chỉnh
liều vancomycin ở bệnh nhân người lớn với mục tiêu
duy trì nồng độ đich từ 20 - 30 mg/L đã được đưa
vào áp dụng trong thực hành lâm sàng từ đầu tháng
1 năm 2019 theo Quyết định số 84/QĐ-BM của Giám
đốc Bệnh viện. Với những ưu điểm của truyền liên
tục vancomycin nên cách sử dụng này đã được áp
dụng cho hầu hết các bệnh nhân tại ICU, bao gồm
cả các bệnh nhân có RRT [4]. Vì vậy, nghiên cứu này
được thực hiện với mục tiêu khảo sát đặc điểm người
bệnh, đặc điểm sử dụng vancomycin và đặc điểm
nồng độ thuốc trên bệnh nhân lọc máu tại Khoa Hồi
sức Tích cực (HSTC), Bệnh viện Bạch Mai để từ đó
định hướng tối ưu hóa chế độ liều vancomycin trên
những bệnh nhân này.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân điều trị tại Khoa
HSTC, Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian
từ 1/2/2019 đến 31/12/2019 có chỉ định vancomycin
truyền tĩnh mạch liên tục và TDM, được can thiệp lọc
máu trong khoảng thời gian trước hoặc trong khi sử
dụng vancomycin.
3
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Khảo sát thực trạng hiệu chỉnh liều thông qua giám sát
nồng độ vancomycin huyết thanh trên bệnh nhân lọc máu
tại Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

l Nghiên cứu - Kỹ thuật
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Bệnh nhân được
sử dụng vancomycin theo quy trình giám sát nồng độ
thuốc trong máu và hiệu chỉnh liều đối với vancomycin
trên bệnh nhân người lớn được tóm tắt tại bảng 1.

Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân được can thiệp
từ 2 loại lọc máu trở lên, bệnh nhân có chỉ định
thay thế huyết tương (PEX) hoặc oxy hóa máu
màng ngoài cơ thể (ECMO), bệnh nhân đã dùng
vancomycin tại Khoa trước đó.

Bảng 1. Phác đồ vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục
Cân nặng (kg)

Liều (mg)

35 – 40

1000

41 – 50

1250

51 – 60

1500

61 – 70

1750

> 70

2000

Bước 2 – Dùng liều duy trì tính theo thanh thải creatinin ngay sau liều nạp
CLcr (mL/phút)

Liều (mL/giờ)

< 10

3

10 – 20

5

21 – 30

8

31 – 45

10

46 – 60

16

61 – 85

21

86 – 110

26

> 110

31

Bước 3 - Hiệu chỉnh liều theo kết quả định lượng
Nồng độ thuốc (mg/L)

Hiệu chỉnh

0–5

Thêm 1 liều nạp 20 mg/kg, và tăng tốc độ truyền liều duy trì thêm 20 ml/giờ

6 – 10

Thêm 1 liều nạp 15 mg/kg, và tăng tốc độ truyền liều duy trì thêm 15 ml/giờ

11 – 15

Thêm 1 liều nạp 10 mg/kg, và tăng tốc độ truyền liều duy trì thêm 10 ml/giờ

16 – 19

Tăng tốc độ truyền liều duy trì thêm 5 ml/giờ

20 – 30

Không thay đổi

31 – 35

Giảm tốc độ truyền liều duy trì đi 5 ml/giờ

> 35

Dừng truyền trong 6 giờ, và giảm tốc độ truyền liều duy trì đi 10 ml/giờ
Chú ý: 1 ml dung dịch truyền cho liều duy trì có chứa 4mg vancomycin.

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 kết quả định lượng).
Đích nồng độ cần đạt trong giám sát là 20 – 30 mg/L [5].
Đặc điểm chung của bệnh nhân trong nghiên cứu
bao gồm các thông tin về sinh lý, bệnh lý cũng như
các chỉ số hồi sức sẽ được ghi nhận. Việc sử dụng
vancomycin cũng như kết quả giám sát nồng độ
thuốc trong máu cũng được trình bày và phân tích.
Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý bằng phương pháp thống kê
y sinh học, trên phần mềm Excel 2016 và Rstudio
3.6.3. Các biến liên tục mô tả dưới dạng trung bình
± độ lệch chuẩn (trung bình ± SD) nếu có phân phối
4

chuẩn, trung vị (tứ phân vị) với các biến có phân phối
không chuẩn. Các biến phân hạng được trình bày giá
trị tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm. Do thuốc được truyền
liên tục nên với giả định đã đạt trạng thái cân bằng
diện tích dưới đường cong trong 24 giờ được ước
tính theo công thức AUC24h = nồng độ x 24.

Kết quả nghiên cứu
Đặc điểm các bệnh nhân nghiên cứu
Từ 1/2/2019 đến 31/12/2019, có 229 bệnh nhân
điều trị tại Khoa HSTC – Bệnh viện Bạch Mai được
chỉ định vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục, trong
đó có 45 bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và
tiêu chuẩn loại trừ được đưa vào phân tích. Đặc điểm
chung của bệnh nhân trong nghiên cứu được trình
bày trong bảng 2.
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Bước 1 – Sử dụng liều nạp tính theo cân nặng

l Nghiên cứu - Kỹ thuật
Bảng 2. Đặc điểm chung của bệnh nhân trong nghiên cứu
Chỉ tiêu nghiên cứu (n = 45)

Kết quả

Tuổi (năm), trung bình ± SD (min - max)

53,8 ± 17,2 (20,0 – 86,0)
26 (57,8)

Cân nặng (kg), trung bình ± SD (min - max)

52,2 ± 10,1 (34,0 – 80,0)

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

20,2 ± 6,7 (8,0 – 37,0)

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

9,0 ± 4,2 (2,0 – 20,0)

Điểm Charlson, trung vị (tứ phân vị)

2 (0,25 – 2)

Bệnh nhân thở máy, n (%)

35 (77,8)

Bệnh nhân dùng thuốc vận mạch, n (%)

25 (55,6)

Bệnh nhân có sốc nhiễm khuẩn, n (%)

14 (31,1)

Thanh thải creatinin nền (ml/phút), trung vị (tứ phân vị)

13 (7 - 33)

Nồng độ albumin huyết thanh ngày đầu vào khoa (g/L), trung bình ± SD (min - max)

27,0 ± 5,1 (15,1 - 38,9)

Loại lọc máu, n (%)
- Lọc máu ngắt quãng (IHD)

22 (48,9)

- Lọc máu liên tục qua đường tĩnh mạch - tĩnh mạch (CVVH)

13 (28,9)

- Lọc thẩm tách máu liên tục qua đường tĩnh mạch – tĩnh mạch (CVVHDF)

10 (22,2)

Loại nhiễm khuẩn, n (%)
- Viêm phổi bệnh viện/viêm phổi thở máy

25 (55,6)

- Nhiễm khuẩn huyết

17 (37,8)

- Nhiễm khuẩn tiết niệu

7 (15,6)

- Nhiễm khuẩn ổ bụng

4 (8,9)

- Khác

6 (13,3)

Số bệnh nhân phân lập được vi khuẩn Gram dương, n

15

- MRSA, n (%)

7 (46,7)

- MSSA, n (%)

3 (20,0)

- Enterococcus sp, n (%)

3 (20,0)

- Khác, n (%)
Thời gian điều trị tại khoa HSTC (ngày), trung vị (tứ phân vị)

2 (13,3)
9 (5 - 16)

Kết quả điều trị, n (%)
- Đỡ/ khỏi

26 (57,8)

- Nặng, xin về/Tử vong

19 (42,2)

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 và
SOFA cao, trung bình lần lượt là 20,2 và 9,0. Tỷ lệ
bệnh nhân có thở máy lên đến 77,8 %. 55,6 % số bệnh
nhân cần sử dụng thuốc vận mạch, trong đó 31,1 %
có sốc nhiễm khuẩn. Trung vị độ thanh thải creatinin
nền tính theo công thức Cockcroft - Gault của quần
thể nghiên cứu thấp (13 ml/phút). Albumin huyết thanh
ngày đầu nhập khoa của các bệnh nhân tương đối
thấp, với trung vị là 27 g/L. Lọc máu ngắt quãng là chỉ
định lọc máu phổ biến nhất chiếm 48,9 %. Loại nhiễm
khuẩn thường gặp nhất trong mẫu nghiên cứu là
viêm phổi (55,6 %). Có 46,7 % căn nguyên gây bệnh
TẠP CHÍ DƯỢC HỌC - 7/2020 (SỐ 531 NĂM 60)

phân lập được là MRSA. Tỷ lệ bệnh nhân tử vong
hoặc xin về tương đối cao, chiếm 42,2 %.
Đặc điểm sử dụng vancomycin
Đặc điểm sử dụng vancomycin của các bệnh nhân
trong nghiên cứu trong đợt điều trị được trình bày
trong bảng 3. Tất cả bệnh nhân đều được sử dụng
liều nạp, với giá trị trung vị là 27,3 mg/kg cân nặng
và có xu hướng phù hợp với liều đã được tối ưu 25 –
30 mg/kg [6]. Liều duy trì để đạt nồng độ thuốc đích lần
đầu tiên có sự dao động lớn giữa các bệnh nhân với
trung vị là 10,8 mg/kg, khoảng tứ phân vị từ 6,7 đến
26,1 (mg/kg/ngày). Thời gian sử dụng vancomycin
cũng có sự dao động tương đối lớn, trung vị là 4 ngày
và tứ phân vị là 2,7 ngày đến 8,8 ngày.
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Giới tính (nam), n (%)

l Nghiên cứu - Kỹ thuật
Bảng 3. Đặc điểm sử dụng vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục
Chỉ tiêu nghiên cứu

Kết quả
45 (100,0)

Bệnh nhân được chỉ định liều nạp, n (%)
Liều nạp (mg/kg), trung vị (tứ phân vị)

27,3 (25,9 - 29,1)

Liều duy trì của một đợt điều trị (mg/ngày), trung vị (tứ phân vị)

964,3 (670,8 - 1666,7)
10,8 (6,7 - 26,1)

Thời gian dùng thuốc (số ngày), trung vị (tứ phân vị)

Giám sát nồng độ vancomycin trong máu
Kết quả nồng độ vancomycin trong 3 lần định
lượng đầu tiên được trình bày trong bảng 4.

4 (2,7 – 8,8)

Nồng độ vancomcyin của các bệnh nhân trong 5 lần
định lượng đầu tiên phân theo loại lọc máu được
trình bày trong hình 1.

Bảng 4. Kết quả nồng độ vancomycin trong 3 lần định lượng sau ngày đầu điều trị
Thời điểm TDM vancomycin
Số bệnh nhân được định lượng
Nồng độ vancomycin, mg/L, trung vị (tứ phân vị)
Nồng độ vancomycin < 20 mg/L, n (%)

Lần 1

Lần 2

Lần 3

45*

30

20

24,3 (19,7 - 30,1)

26,7 (21,1 - 30,4)

27,5 (23,3 - 35,7)

12 (26,1)

6 (20,0)

4 (20,0)

Nồng độ vancomycin: 20 – 30 mg/L, n (%)

22 (47,8)

14 (46,7)

8 (40,0)

Nồng độ vancomycin > 30 mg/L, n (%)

12 (26,1)

10 (33,3)

8 (40,0)

583 (473 - 722)

640 (505 – 729)

660 (558 – 858)

AUC24h (mg/L.h), trung vị (tứ phân vị)

* Có 01 bệnh nhân được sử dụng 2 đợt vancomycin

Có sự dao động lớn về nồng độ vancomycin
giữa các cá thể bệnh nhân được giám sát nồng độ
trong những ngày đầu điều trị, sự dao động này
có xu hướng tăng dần trong 3 lần định lượng đầu
tiên và nhóm bệnh nhân có CVVH có sự dao động

nồng độ lớn nhất trong 3 nhóm bệnh nhân lọc máu. Tỷ
lệ bệnh nhân có nồng độ nằm trong khoảng đích (20
- 30 mg/L) giảm dần trong 3 lần đầu định lượng trong
khi tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ nằm vượt ngưỡng
điều trị (> 30 mg/L) lại tăng lên.

Hình 1. Nồng độ vancomycin theo lần định lượng phân theo loại lọc máu

Bàn luận
Nghiên cứu của chúng tôi đã ghi nhận sự dao động
lớn của nồng độ vancomycin trong huyết thanh ở bệnh
nhân lọc máu. Đặc điểm này cũng được nhận thấy
trong nghiên cứu trước đây [2]. Sự dao động này có
thể đến từ nguyên nhân thuộc về tình trạng sinh lý
6

bệnh của bệnh nhân và các yếu tố từ can thiệp lọc
máu làm ảnh hưởng đến dược động học của kháng
sinh này. Các đặc điểm thuộc về bệnh nhân và các
can thiệp điều trị tại Hồi sức như thở máy (chiếm
77,8 %), dùng thuốc vận mạch (55,6 %), sốc nhiễm
khuẩn (31,1 %), albumin máu thấp (trung bình 27,0 g/L)
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Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Tài liệu được tải miễn phí tại CANHGIACDUOC.ORG.VN

Liều duy trì để đạt nồng độ thuốc đích lần đầu tiên (mg/kg/ngày), trung vị (tứ phân vị)

có thể góp phần làm tăng thể tích phân bố của
vancomycin. Thanh thải creatinin nền thấp (trung vị
13 ml/phút) phản ánh chức năng thận suy giảm ở các
bệnh nhân trong nghiên cứu, là yếu tố ảnh hưởng tới
thải trừ của vancomycin. Trong khi đó lọc máu liên
tục và lọc máu ngắt quãng được thực hiện trên người
bệnh đều ảnh hưởng đáng kể theo các chiều hướng
khác nhau tới thải trừ của vancomycin [3]
Tỷ lệ đạt đích lần đầu định lượng là 47,8 % và 40,0 %
ở lần định lượng thứ 3, cao hơn so với nghiên cứu
của Akers và CS. khi chỉ có 1/3 số mẫu định lượng
đạt đích [7], song thấp hơn so với nghiên cứu của Lin
và CS. khi tỷ lệ đạt đích là 100 % [8]. Tuy vậy, cần lưu
ý cả 2 nghiên cứu này đều có đích vancomycin thấp
hơn so với nghiên cứu của chúng tôi. Tỷ lệ số mẫu
định lượng vượt ngưỡng điều trị (> 30 mg/L) trong 3
lần định lượng đầu tiên tăng cho thấy sự phức tạp
trong việc hiệu chỉnh liều ở quần thể bệnh nhân này.
Chúng tôi cũng ghi nhận được 10,9 % bệnh nhân
không đạt được đích PK/PD là 400 trong lần định
lượng đầu tiên đối với vi khuẩn có MIC là 1 mg/L
(tương ứng với giá trị MIC90 của vancomycin với các
chủng tụ cầu phân lập tại Bệnh viện Bạch Mai) trong
khi tỷ lệ này có thể lên tới 40 % ở nghiên cứu khác [1].
Việc không đạt đích PK/PD sớm có thể ảnh hưởng
tới hiệu quả điều trị của vancomycin, đặc biệt là ở
những bệnh nhân có sepsis và sốc nhiễm khuẩn. Sự
biến thiên nồng độ vancomycin trong huyết thanh ở
các hình thức lọc máu khác nhau là khác nhau phản
ánh ảnh hưởng khác nhau của các loại lọc máu tới
thải trừ vancomycin [1]. Trong hướng dẫn đồng thuận
cập nhật năm 2020 mặc dù đã có liều khuyến cáo
về liều vancomycin cho bệnh nhân lọc máu song
các khuyến cáo còn chưa chi tiết và chưa có hướng
dẫn cụ thể về hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân lọc máu
truyền liên tục vancomycin. Khuyến cáo cũng nhấn
mạnh vai trò quan trọng của TDM trong hiệu chỉnh
liều [3]. Bên cạnh TDM, việc xây dựng các mô hình
dược động học quần thể và kiểm chứng các mô hình
này trên bệnh nhân cũng là hướng tiếp cận bổ sung
nhằm tối ưu hóa chế độ liều vancomycin trên quần
thể bệnh nhân này [9].

Kết luận
Nghiên cứu của chúng tôi đã phản ánh thực trạng
giám sát nồng độ thuốc trong máu trên bệnh nhân lọc
máu tại Khoa HSTC – Bệnh viện Bạch Mai trong năm
2019 với sự tham gia tích cực của dược sĩ lâm sàng,
cho thấy sự biến thiên lớn về nồng độ vancomycin ở
quần thể bệnh nhân này, xuất phát từ sự biến thiên

về dược động học trong cá thể bệnh nhân và giữa
các cá thể bệnh nhân. Sự biến thiên này còn trở nên
phức tạp hơn bởi can thiệp lọc máu phản ánh sự cần
thiết phải giám sát nồng độ thuốc trong máu thường
xuyên để hiệu chỉnh liều phù hợp đối với đối tượng
bệnh nhân này. Nghiên cứu cũng gợi ý cần triển khai
những nghiên cứu sâu hơn về dược động học quần
thể nhằm tối ưu hóa sử dụng vancomycin trên từng
cá thể bệnh nhân lọc máu trong tương lai.
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