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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Colistin là một kháng sinh cũ đƣợc tìm ra vào năm 1949 nhƣng đã dần 

dần không đƣợc sử dụng ở hầu hết các nơi trên thế giới do độc tính thận cao 

và sự sẵn có của các kháng sinh thay thế khác an toàn hơn [76]. Tuy nhiên, 

trƣớc sự gia tăng mạnh mẽ của các bệnh lý nhiễm trùng do các chủng vi 

khuẩn Gram âm đa kháng nhƣ Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

baumannii và Klebsiella pneumoniae, colistin đã đƣợc sử dụng lại nhƣ là liệu 

pháp cứu cánh cho những trƣờng hợp nhiễm khuẩn nặng, đặc biệt là tại các 

khoa hồi sức tích cực [42]. Mặc dù tỷ lệ đề kháng của các chủng vi khuẩn 

Gram âm này đối với colistin vẫn còn thấp nhƣng đã ghi nhận đƣợc các chủng 

Klebsiella pneumoniae đề kháng kháng sinh này ở nhiều vùng tại châu Âu, 

Bắc Mỹ, Nam Phi và một số nƣớc châu Á [7],[13],[25],[54]. Gần đây, một 

nghiên cứu tại Trung Quốc công bố phát hiện chủng Escherichia coli mang 

gen plasmid mcr-1 đề kháng colistin có thể di truyền ngang cho các chủng 

Pseudomonas aeruginosa và Klebsiella pneumoniae đã dấy lên mối lo ngại 

toàn cầu về các giải pháp kiểm soát đề kháng [43]. Trƣớc nguy cơ đề kháng 

thuốc nhƣ trên, các bác sĩ lâm sàng buộc phải cân nhắc việc áp dụng chế độ 

liều cao hơn nhằm đảm bảo hiệu quả lâm sàng và ngăn ngừa phát sinh đề 

kháng. Lúc này,  độc tính của thuốc lại trở thành mối lo ngại đáng kể, đặc biệt 

là độc tính thận. Tỷ lệ gặp độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng colistin ghi 

nhận từ các nghiên cứu trên thế giới rất khác nhau, dao động trong khoảng từ 

0% đến 76,1% [56],[68]. Cơ chế gây độc tính thận của colistin hiện vẫn còn 

chƣa đƣợc làm sáng tỏ và có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ [57].    

 Trong bối cảnh đó, việc cân bằng giữa hiệu quả điều trị, ngăn ngừa phát 

sinh đề kháng với độc tính của thuốc thông qua chế độ liều phù hợp và kiểm 

soát các yếu tố nguy cơ đã và đang đƣợc nghiên cứu ở nhiều bệnh viện trên 

thế giới [63]. 
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 Tại bệnh viện Bạch Mai, colistin đƣợc đƣa vào danh mục thuốc bệnh 

viện từ năm 2011 và chủ yếu đƣợc sử dụng tại khoa Hồi sức tích cực (HSTC). 

Bệnh viện đã ban hành hƣớng dẫn sử dụng colistin, dựa trên các nghiên cứu 

đã công bố về dƣợc động học và dƣợc lực học của thuốc, đồng thời triển khai 

nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị và độc tính với chế độ liều khuyến cáo 

trên một số bệnh nhân tại khoa HSTC [8]. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chƣa có 

nghiên cứu chuyên biệt nào về độc tính thận của thuốc đƣợc thực hiện. Vì 

vậy, để góp phần cung cấp thông tin về độc tính thận của thuốc nhằm hỗ trợ 

cho quyết định của các bác sĩ lâm sàng trong sử dụng thuốc tại khoa HSTC, 

nghiên cứu đƣợc thực hiện với các mục tiêu: 

1. Mô tả tỷ lệ phát sinh và đặc điểm độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng 

colistin tại Khoa HSTC - Bệnh viện Bạch Mai. 

2. Phân tích các yếu tố nguy cơ liên quan đến độc tính thận trên bệnh nhân sử 

dụng colistin tại Khoa HSTC - Bệnh viện Bạch Mai. 
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CHƢƠNG I. TỔNG QUAN 

1.1. Một số đặc điểm dƣợc lý của kháng sinh colistin 

 Colistin là một cation polypeptid thuộc nhóm kháng sinh polymyxin. 

Đây là nhóm kháng sinh đƣợc đƣa vào sử dụng từ những năm 1940 nhƣng sau 

đó đã bị cấm sử dụng trên ngƣời vào những năm 1970 do xuất hiện sớm độc 

tính thận và thần kinh sau khi dùng thuốc đƣờng tĩnh mạch. Nhóm thuốc này 

chỉ đƣợc sử dụng trở lại gần đây với vai trò là liệu pháp cuối cùng để điều trị 

nhiễm khuẩn bởi các chủng vi khuẩn Gram âm đa kháng thuốc do không có 

các kháng sinh mới để lựa chọn trong khi nhóm thuốc này vẫn giữ đƣợc hoạt 

tính diệt khuẩn tốt [52].  

1.1.1. Cấu trúc hóa học và cơ chế tác dụng 

 Polymyxin là nhóm kháng sinh có cấu trúc đại phân tử lipopeptid lƣỡng 

cực với phần thân lipid nhờ có cấu trúc acyl béo và phần thân nƣớc nhờ các 

acid γ-diaminobutyric. Có 2 loại polymyxin gồm polymyxin B và polymyxin 

E (còn đƣợc gọi là colistin), khác nhau bởi một nhóm acid amin duy nhất 

trong cấu trúc vòng heptapeptid, đƣợc sử dụng trên lâm sàng. Là sản phẩm 

của quá trình lên men vi khuẩn, colistin và polymyxin B đều là hỗn hợp gồm 

nhiều thành phần. Có ít nhất 30 thành phần trong colistin đã đƣợc biết đến, 

trong đó 2 thành phần chính là colistin A và colistin B khác nhau về độ dài 

của chuỗi acyl béo. Hai thành phần này trong các sản phẩm thƣơng mại có tỷ 

lệ khác nhau giữa các lô và nhà sản xuất khác nhau [51].  

 Để dùng đƣờng tiêm, colistin phải đƣợc sử dụng ở dạng tiền thuốc natri 

colistin methanesulfonat không có hoạt tính hay còn đƣợc gọi là natri 

colistimethat (CMS). CMS đƣợc tạo thành bằng phản ứng giữa nhóm amin tự 

do của acid diaminobutyric với formaldehyd và tiếp theo là natri bisulfid. Do 

đó, ở pH sinh lý, colistin là một polycation nhƣng CMS là một polyanion. 

Cấu trúc hóa học khác nhau đã tạo ra sự khác biệt về dƣợc động học và dƣợc 

lực học giữa colistin và CMS[6],[52]. 
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Hình 1.1.Cấu trúc hóa học của colistin và colistimethat 

a. Colistin A (acid: 6-methyloctanoic) và colistin B (acid: 6-methylheptanoic) 

b. Colistimethat A và colistimethat B 

 Cấu trúc hóa học của colistin quyết định đặc tính diệt khuẩn của thuốc. 

Ở vi khuẩn Gram âm, màng ngoài tế bào đóng vai trò là hàng rào ngăn thấm, 

đƣợc cấu tạo bởi lớp phospholipid bên trong và lớp bên ngoài gồm 

lipopolysaccharid (LPS), protein và phospholipid. Lipid A là thành phần quan 

trọng nhất của LPS có vai trò giữ chặt các chuỗi acyl béo ở bên trong nhờ đặc 

tính thân lipid, giúp ổn định toàn bộ cấu trúc màng ngoài của tế bào vi khuẩn. 

Một số cation hóa trị 2 nhƣ Ca
2+

 và Mg
2+

 giữ vai trò là cầu nối giữa các phân 

tử LPS cạnh nhau [74].  

 Cơ chế tác dụng chính xác của colistin hiện vẫn còn đang đƣợc tranh 

cãi, có thể liên quan đến nhiều đích khác nhau của tế bào vi khuẩn. Cơ chế 

đƣợc đồng thuận nhất hiện nay liên quan đến ly giải màng tế bào.  

 Nhóm amin của acid diaminobutyric bị ion hóa ở pH sinh lý và tạo ra 

proton gắn tĩnh điện với nhóm phosphat mang điện tích âm trong thành phần 

Acid béo 

Acid béo 
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lipid A, thay thế các cation hóa trị 2 Ca
2+

 và Mg
2+

. Đồng thời phần đầu tận N 

của chuỗi acyl béo thân lipid sẽ chèn vào trong thành phần lipid của màng 

ngoài tế bào vi khuẩn. Kết quả là làm gián đoạn liên kết giữa các LPS để 

polymyxin dễ dàng thấm qua màng ngoài tế bào, sau đó tiếp tục phá vỡ lớp 

phospholipid kép ở màng trong dẫn đến màng tế bào bị ly giải và gây chết tế 

bào (hình 1.2). 

 

Hình 1.2. Cơ chế tác dụng của colistin trên màng tế bào vi khuẩn [46] 

 Một số cơ chế khác đƣợc đề xuất nhƣ qua con đƣờng tiếp xúc, colistin 

vào giữa lớp màng trong và màng ngoài của tế bào vi khuẩn làm thay đổi các 

thành phần lipid dẫn đến mất các thành phần phospholipid đặc hiệu và tế bào 

bị ly giải do mất cân bằng áp suất thẩm thấu. Ngoài ra, cơ chế gây chết nhanh 

tế bào thông qua tích lũy các gốc hydroxyl tự do cũng đƣợc đề xuất [74],[77]. 

1.1.2. Đề kháng colistin 

 Vi khuẩn có thể sử dụng rất nhiều cách thức khác nhau để chống lại tác 

dụng của kháng sinh. Mặc dù cơ chế đề kháng colistin chƣa rõ ràng, đề kháng 

với colistin bằng nhiều cơ chế phân tử khác nhau đã đƣợc xác định trên các 

chủng vi khuẩn phân lập từ lâm sàng. Các cơ chế này bao gồm: thay đổi cấu 
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trúc LPS, tạo ra các bơm đẩy kháng sinh, sản xuất dƣ thừa polysaccharid vỏ, 

thay đổi protein màng ngoài và mặc dù cơ chế enzym chƣa biết đến nhƣng 

cũng đã có báo cáo trên chủng B.polymyxa có khả năng tiết colistinase [7]. 

 Nhƣ đã trình bày ở trên, bƣớc đầu tiên để colistin tác động trên các 

chủng vi khuẩn Gram âm là tƣơng tác tĩnh điện giữa phần mang điện tích 

dƣơng của thuốc và điện tích âm của nhóm phosphat trên lipid A. Do vậy, 

nhiều vi khuẩn đề kháng thuốc bằng cách thay đổi lipid A để ngăn cản tƣơng 

tác tĩnh điện này. Trên các chủng vi khuẩn Gram âm nhƣ E.coli, S.enterica, 

K.pneumoniae, A.baumannii và P. aeruginosa, phosphat của lipid A đƣợc 

thay bằng các nhóm mang điện tích dƣơng nhƣ L-4-aminoarabinose (L-

Ara4N) và/hoặc phosphoethanolamin (PEtN) làm tăng khả năng đề kháng lại 

colistin. Đề kháng này thông qua trung gian là các hệ thống điều hòa 2 thành 

phần nhƣ PhoP-PhoQ. Đây là hệ thống đƣợc tế bào vi khuẩn sử dụng trong 

những điều kiện bất lợi có giảm Mg
2+

. PhoQ là một kinase cảm biến ở màng 

trong tế bào vi khuẩn, PhoQ sẽ phosphoryl hóa PhoP đáp ứng, dẫn đến hoạt 

hóa hệ PmrA – PmrB. Sau đó, PmrA – PmrB tiếp tục hoạt hóa biểu hiện gen 

mã hóa cho các enzym cần thiết để thay đổi cấu trúc của lipid A và LPS (hình 

1.3). Một cách khác để thay đổi lipid A là gắn thêm chuỗi acyl béo vào làm 

cho phân tử colistin khó thấm đƣợc qua màng ngoài tế bào hơn [55],[74].  

 

Hình 1.3. Sự đề kháng colistin thông qua hoạt hóa các gen biến đổi LPS[55] 
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 Một số chủng vi khuẩn A. baumannii còn biểu hiện cơ chế đề kháng 

colistin bằng cách khắc phục mất LPS thông qua tăng điều hòa biểu hiện gen 

chịu trách nhiệm tổng hợp phospholipid, lipoprotein và poly-β-1,6-N-

acetylglucosamin để củng cố lại cấu trúc vỏ của tế bào vi khuẩn [9]. Bên cạnh 

các cơ chế liên quan đến LPS, một số chủng vi khuẩn còn có thể tạo ra các cơ 

chế đề kháng thuốc khác. K.pneumoniae có thể đề kháng bằng cách giải 

phóng dƣ thừa polysaccharid vỏ mang điện tích âm ở bề mặt để bẫy và gắn 

vào thuốc colistin làm giảm lƣợng thuốc đến đƣợc vị trí tác dụng. Một số 

chủng đề kháng thuốc bằng cơ chế tạo ra các bơm đẩy kháng sinh nhƣ 

AcrAB, KpnEF và mexAB–oprM hoặc thay đổi protein màng ngoài OprH và 

OmpA [55]. 

1.1.3. Đặc điểm dược động học và dược lực học 

 Polymyxin có cấu trúc phân tử lipopeptid lớn, khó hấp thu qua đƣờng 

tiêu hóa nên thƣờng phải sử dụng đƣờng tiêm dƣới dạng tiền thuốc CMS 

không có hoạt tính. Có nhiều quan niệm hiểu chƣa đúng về dƣợc động học 

của colistin bắt nguồn từ việc colistin đƣợc dùng dạng tiền thuốc CMS. CMS 

không ổn định, bị thủy phân từng phần trong huyết tƣơng thành các dẫn chất 

sulfomethyl hóa, có thể tạo ra ít nhất 32 sản phẩm thủy phân, trong đó có 

colistin. CMS trong huyết tƣơng có thể ổn định 4 tháng trong điều kiện – 

80
0
C đến – 70

0
C nhƣng ở – 20

0
C có một lƣợng đáng kể colistin đƣợc phát 

hiện trong vòng 2 tháng. Do đó, nếu không đƣợc bảo quản phù hợp, các dẫn 

chất CMS tiếp tục bị thủy phân thành colistin. Chính vì đặc tính không ổn 

định của CMS nên các phƣơng pháp vi sinh dùng để định lƣợng colistin nhƣ 

trƣớc đây đã không còn đƣợc khuyến cáo [6]. Cho đến khoảng 10 năm gần 

đây, nhờ các kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ, thông tin về dƣợc động học của 

colistin và CMS mới dần đƣợc sáng tỏ.  

 Colistin liên kết protein huyết tƣơng cao, khoảng trên 50%. CMS và 

colistin có thể tích phân bố nhỏ, tƣơng ứng là 0,17L/kg và 0,19L/kg [34]. 
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Colistin thấm rất kém vào nhu mô phổi, khoang màng phổi, dịch màng tim và 

dịch não tủy [47]. Nồng độ trong dịch não tủy chỉ đạt dƣới 5% so với nồng độ 

trong huyết tƣơng [45].  

 

Hình 1.4. Con đường thải trừ của CMS và colistin [42] 

 Sau khi tiêm tĩnh mạch CMS, khoảng 60% liều CMS đƣợc thải trừ 

nguyên vẹn qua thận trong vòng 24 giờ, chỉ có một phần nhỏ (dƣới 25%) thủy 

phân thành colistin. Do đó, ở bệnh nhân suy thận, CMS thải trừ qua thận 

giảm, dẫn đến tăng tạo colistin. Ngƣợc lại, colistin chủ yếu đƣợc thải trừ bằng 

các con đƣờng ngoài thận, chỉ có 1% thải trừ qua nƣớc tiểu do phần lớn thuốc 

đƣợc tái hấp thu ở ống thận (hình 1.4). Con đƣờng thải trừ ngoài thận của 

colistin cho đến nay vẫn chƣa đƣợc biết rõ, tuy nhiên, ở ngƣời, colistin không 

bị thải trừ qua mật [31],[42].  

 Nghiên cứu dƣợc động học của Plachouras và cộng sự trên bệnh nhân 

nặng không có suy thận, đƣợc dùng 3 triệu đơn vị CMS mỗi 8 giờ cho thấy, 

sau khi tiêm tĩnh mạch liều đầu tiên, nồng độ CMS đạt đỉnh nhanh trong khi 

nồng độ colistin là rất thấp. Thời gian bán thải của CMS và colistin lần lƣợt là 

2,2 và 14,4 giờ. Hệ quả là bệnh nhân chỉ đạt đƣợc nồng độ colistin ở trạng 

thái cân bằng (Css) là 2,3µg/ml sau 3 ngày dùng thuốc (hình 1.5). Kết quả 

nghiên cứu này đã đặt ra vấn đề cần phải sử dụng liều tải (loading dose) trong 

chiến lƣợc đƣa liều colistin [61]. Tiếp theo đó, nhiều nghiên cứu về dƣợc 
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động học đã đƣợc tiến hành trên các bệnh nhân đƣợc sử dụng liều tải CMS, 

cho thấy sử dụng liều tải CMS giúp tạo ra nồng độ đỉnh nhanh và cao hơn, 

giúp tối ƣu hơn tác dụng diệt khuẩn nhanh của thuốc [33],[48],[65] 

.  

Hình 1.5. Nồng độ colistin và CMS huyết tương sau liều 3MUI mỗi 8 giờ [61] 

 Đặc tính dƣợc lực học của colistin bao gồm nồng độ ức chế tối thiểu 

(MIC), khả năng diệt khuẩn theo thời gian và tác dụng hậu kháng sinh (PAE) 

của colistin cũng đƣợc tập trung nghiên cứu trong thời gian gần đây. Colistin 

tác dụng chủ yếu trên các vi khuẩn Gram âm, đặc biệt là các chủng 

A.baumanii, P.aeruginosa, K.pneumoniae. Do CMS là tiền thuốc, điểm gãy 

nhạy cảm (breakpoint) của colistin đƣợc xác định theo colistin sulfat. Điểm 

gãy nhạy cảm của colistin trên các chủng vi khuẩn đang đƣợc quy định khác 

nhau giữa Viện chuẩn hóa lâm sàng và xét nghiệm Mỹ (CLSI) và Ủy ban thử 

nghiệm độ nhạy cảm kháng sinh Châu Âu (EUCAST) (bảng 1.1). Từ những 

dữ liệu dƣợc động học của thuốc hiện nay, có thể thấy rằng điểm gãy quy 

định đề kháng thuốc ≥ 4 µg/ml là quá cao so với khả năng nồng độ thuốc đạt 

đƣợc trên bệnh nhân.  
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Bảng 1.1. Điểm gãy nhạy cảm của colistin trên một số chủng vi khuẩn 

Tiêu chuẩn 

Acinetobacter 

baumanii 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Enterobacteriaceae 

S I R S I R S I R 

CLSI (2015) ≤ 2 - ≥ 4 ≤ 2 4 ≥ 8 - - - 

EUCAST (2015) ≤ 2 - ≥ 2 ≤4  - ≥ 4 ≤ 2 - ≥  2 

* S: nhạy cảm, I: trung gian, R: đề kháng. Đơn vị: µg/ml 

 Colistin có đặc tính diệt khuẩn phụ thuộc nồng độ, nghiên cứu của 

Owen và cộng sự cho thấy colistin diệt khuẩn rất nhanh ngay cả ở nồng độ 

tƣơng đƣơng 0,5 x MIC trên các chủng A.baumanii và thuốc chỉ có PAE khi ở 

nồng độ rất cao ≥ 16 x MIC. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng phát hiện thấy 

vi khuẩn có thể mọc trở lại sau 24 giờ dùng thuốc ngay cả ở nồng độ 64xMIC, 

rất có thể xảy ra sự phát sinh rất nhanh kiểu đề kháng dị chủng (hetero-

resistance) của tiểu quần thể vi khuẩn trong quần thể vi khuẩn chung (hình 

1.6) [6],[58],[64].  

 

Hình 1.6. Hoạt tính diệt khuẩn A.baumanii của colistin theo thời gian [58] 

 Các chỉ số dƣợc động học/dƣợc lực học (PK/PD) dự đoán khả năng diệt 

khuẩn của colistin cũng đƣợc nghiên cứu trong những năm gần đây. Nghiên 

(giờ) 
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cứu của Bergen trên 3 chủng Pseudomonas aeruginosa đa kháng cho thấy 

trong 3 chỉ số fCmax/MIC, fT>MIC và fAUC/MIC, khả năng diệt khuẩn có 

tƣơng quan tốt nhất với chỉ số fAUC/MIC [5]. Nghiên cứu của Cheah trên các 

chủng P.aeruginosa và A.baumanii khẳng định fAUC/MIC là chỉ số dự báo 

khả năng diệt khuẩn tốt nhất. Cụ thể: trên mô hình thực nghiệm gây nhiễm 

khuẩn đùi trên chuột do chủng P.aeruginosa ATCC27853, fAUC/MIC ít nhất 

để giảm đƣợc 2-log vi khuẩn là 13,7 còn trên mô hình nhiễm khuẩn phổi 

fAUC/MIC cần phải đạt tới 51,8. Trên mô hình thực nghiệm gây nhiễm khuẩn 

đùi trên chuột do A.baumanii ATCC19606, fAUC/MIC để giảm đƣợc 2-log vi 

khuẩn là 9,0. Tuy nhiên, trên mô hình nhiễm khuẩn phổi do A.baumanii 

ATCC19606, tác dụng diệt khuẩn không quan sát đƣợc ở chế độ liều tối đa 

mà động vật thí nghiệm có thể dung nạp đƣợc. Điều này đƣợc giải thích do sự 

tồn tại của các vi khuẩn kháng thuốc trong quần thể vi khuẩn nghiên cứu 

(hình 1.7) [11].  

 

Hình 1.7.Tương quan giữa fAUC/MIC và khả năng diệt khuẩn trên mô hình 

gây nhiễm khuẩn thực nghiệm trên chuột do P.aeruginosa  và A.baumanii[11] 

I: Mô hình nhiễm khuẩn đùi 

II: Mô hình nhiễm khuẩn phổỉ 
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1.1.4. Tác dụng không mong muốn của colistin  

 Độc tính thận và thần kinh là các phản ứng bất lợi thƣờng gặp của 

colistin. Một số tác dụng không mong muốn khác ít gặp hơn của colistin bao 

gồm các phản ứng dị ứng (phát ban, nổi mề đay, ngứa toàn thân), đau tại vị trí 

tiêm, độc tính trên thính giác và sốt do thuốc [31]. 

 Độc tính trên thần kinh của colistin phụ thuộc liều và có thể hồi phục, 

thƣờng xuất hiện trong vòng 5 ngày sau khi bắt đầu dùng thuốc. Cơ chế gây 

độc đƣợc giải thích là do thuốc ức chế tác dụng của acetylcholin tại khớp nối 

thần kinh cơ, tăng khử cực, làm giảm canxi và gây giải phóng histamin, tuy 

nhiên cơ chế đầy đủ vẫn còn chƣa đƣợc sáng tỏ. Biểu hiện độc tính trên thần 

kinh gồm có: yếu cơ, liệt mặt và ngoại vi, liệt cơ mắt, khó nuốt, mất điều vận, 

điếc một phần, sụp mí mắt, nhìn mờ, hoa mắt, lẫn lộn, ảo giác, co giật và hiếm 

khi ức chế thần kinh cơ gây liệt cơ hô hấp. Tần suất độc tính thần kinh thấp 

hơn so với độc tính thận, thƣờng gặp nhiều nhất là liệt với tần suất từ 7,3% 

đến 27% [31],[35].  

 Độc tính thận là tác dụng không mong muốn đáng lo ngại nhất khi điều 

trị bằng colistin. Tần suất gặp độc tính thận đƣợc báo cáo rất khác nhau trong 

các nghiên cứu, dao động từ 0% đến 76,1%. Độc tính thận biểu hiện bởi giảm 

thải trừ creatinin, có thể có protein niệu, trụ niệu và thiểu niệu [57]. Sau khi 

lọc qua cầu thận, colistin đƣợc tái hấp thu rất nhiều ở ống thận (> 80%) và 

đƣợc thải trừ qua con đƣờng ngoài thận. Cơ chế chủ yếu gây độc tính thận của 

colistin cũng đƣợc giải thích liên quan đến cấu trúc acid diaminobutyric và 

phần đuôi acid béo với tác động tƣơng tự nhƣ trên vi khuẩn. Cụ thể là, colistin 

làm tăng tính thấm tế bào biểu mô ống thận, gây rò rỉ các cation, anion và 

nƣớc dẫn đến tế bào bị phồng lên và ly giải. Tuy nhiên, cơ chế tích lũy thuốc 

trong tế bào thận cho đến nay vẫn chƣa đƣợc rõ ràng. Các nghiên cứu in vitro 

cho thấy, thuốc tập trung trong vỏ thận, chủ yếu là ở ống lƣợn gần, bởi sự tóm 

bắt chọn lọc thuốc thông qua thụ thể megalin ở diềm bàn chải và hệ vận 
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chuyển polypeptid và cation hữu cơ tại đây [3],[30],[70],[78]. Hiện nay, quá 

trình chết tế bào theo chƣơng trình (apoptosis) và hoại tử (necrosis) đƣợc xem 

là cơ chế chính liên quan đến độc tính thận của colistin. Sau khi đƣợc hấp thu 

vào ống thận, colistin làm giảm hoạt tính của hệ thống chống oxy hóa (bao 

gồm catalase, superoxid dismutase và glutathione), gây rối loạn ty thể, làm 

tăng các yếu tố gây chết tế bào theo chƣơng trình, giải phóng cytochrom c và 

sinh các gốc oxy hoạt động, cuối cùng dẫn đến chết tế bào và hoại tử (hình 

1.8) [68].  

 

Hình 1.8. Cơ chế độc thận thông qua quá trình chết tế bào theo chương trình 

và hoại tử [15] 

1.1.5. Sử dụng colistin trên lâm sàng 

 Đƣợc đƣa vào sử dụng trong điều trị từ những năm 1950, colistin đã 

không phải trải qua các giai đoạn nghiên cứu phát triển thuốc nhƣ hiện nay, 

do đó, thông tin hƣớng dẫn cho các nhà lâm sàng khi thuốc đƣợc sử dụng lại 

vẫn còn rất hạn chế. Một trong những vấn đề gây khó khăn là có nhiều đơn vị 

tính liều colistin khác nhau đƣợc sử dụng. Nhƣ đã trình bày ở trên, colistin 

đƣợc sử dụng dƣới dạng tiền thuốc CMS không có hoạt tính sinh học. Có 2 

đơn vị quy ƣớc chính đƣợc sử dụng trên toàn thế giới về liều lƣợng của CMS 
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dựa trên kết quả định lƣợng bằng phƣơng pháp vi sinh in vitro bao gồm: đơn 

vị quốc tế (UI) và đơn vị mg colistin dạng hoạt tính (CBA). Theo đó, các 

hƣớng dẫn về chế độ liều cũng đƣợc tính theo 2 đơn vị quy ƣớc này. Tuy 

nhiên, trên nhãn các sản phẩm thuốc tiêm có thể trình bày dƣới dạng đơn vị 

quốc tế hoặc mg colistimethat dẫn đến những hiểu lầm và sai sót thuốc trên 

lâm sàng. Trên thực tế, 1 triệu đơn vị (MUI) tƣơng ứng với 80mg CMS và 

đƣợc quy đổi tƣơng đƣơng khoảng 33,3mg dạng colistin có hoạt tính [23].  

 Chế độ liều tối ƣu trong sử dụng colistin cũng là mối quan tâm lớn 

trong thực hành lâm sàng. Dựa trên kết quả công bố từ các nghiên cứu mới 

gần đây và các hội nghị đồng thuận đã đƣợc diễn ra trên thế giới, trong bối 

cảnh colistin đƣợc xem là vũ khí cuối cùng chống lại các chủng vi khuẩn đa 

kháng, các cơ quan quản lý dƣợc phẩm trên thế giới đã phải nhanh chóng điều 

chỉnh hƣớng dẫn về chế độ liều của colistin [50],[52]. Trong đó, 2 hệ thống 

hƣớng dẫn đƣợc áp dụng nhiều nhất là hƣớng dẫn của EMA và FDA (bảng 

1.2) [50]. Là một thuốc có phạm vi điều trị hẹp, hiệu quả diệt khuẩn phụ 

thuộc vào nồng độ (fAUC/MIC); độc tính thận liên quan đến nồng độ ở trạng 

thái cân bằng cao, do đó, chế độ liều tối ƣu của colistin trên từng bệnh nhân 

cụ thể vẫn còn là một câu hỏi đang đƣợc nghiên cứu [63]. Một trong những 

chế độ liều cá thể hóa đƣợc áp dụng nhiều trong thực hành lâm sàng hiện nay 

là chế độ liều đƣợc đề xuất từ nghiên cứu của Garonzik và cộng sự tiến hành 

trên 105 bệnh nhân nặng bao gồm cả bệnh nhân lọc máu. Chế độ liều của 

Garonzik và cộng sự đề xuất đƣợc tính theo công thức nhƣ sau: 

o Liều nạp (mg CBA) = Css x 2 x trọng lƣợng cơ thể (kg) 

o Tổng liều duy trì hàng ngày (mg CBA) = Css x (1,5 x ClCr + 30) 

(Ghi chú: ClCr- Độ thanh thải creatinin) 

 Trong đó, Css đƣợc xác định dựa theo dữ liệu về độ nhạy cảm của vi 

khuẩn gây bệnh và mức độ nặng của bệnh nhân [26].  
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 Theo công thức trên, trong trƣờng hợp MIC = 1 µg/ml, để đạt đƣợc 

fAUC/MIC =48 trong điều trị viêm phổi thì tƣơng ứng Css mục tiêu là 4µg/ml, 

đích nồng độ này là không khả thi trên lâm sàng do ngƣỡng độc của thuốc là 

2,5µg/ml. Chính vì vậy, chế độ liều của Garonzik trở nên không phù hợp khi 

MIC ≥ 1 µg/ml [50]. Để khắc phục vấn đề này, colistin luôn đƣợc khuyến cáo 

phải phối hợp với các kháng sinh nhƣ nhóm carbapenem, aminoglycosid, 

quinolon…[1],[52]. 

Bảng 1.2. Chế độ liều hàng ngày của colistin theo EMA và FDA 

 EMA FDA 

Liều nạp 9 MUI (300mg CBA) 
5mg/kg 

Tối đa 300mg CBA 

Liều duy trì (theo độ thanh thải creatinin– ClCr) 

ClCr ≥ 80 ml/phút 9 MUI (300mg CBA) 2,5 – 5mg CBA/kg 

50 đến < 80 ml/phút 9 MUI (300mg CBA) 2,5 – 3,8mg CBA/kg 

30 đến < 50 ml/phút 
5,5 – 7,5 MUI 

(183 – 25mg CBA) 

2,5mg CBA/kg 

10 đến < 30 ml/phút 
4,5 – 5,5 MUI 

(150 -183 mg CBA) 

1,5mg CBA/kg mỗi 36 giờ 

ClCr < 10 ml/phút 3,5 MUI (117mg CBA) Không đề cập 

1.2. Tình hình nghiên cứu độc tính thận của colistin trên lâm sàng 

 Do mối lo ngại về độc tính thận khi tái sử dụng thuốc, nhiều nghiên cứu 

độc tính thận của colistin đã đƣợc thực hiện trong những năm gần đây. Tỷ lệ 

phát sinh độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng colistin đƣợc báo cáo rất dao 

động giữa các nghiên cứu, trong khoảng từ 0% đến 76,1%, nguyên nhân là do 

sự khác biệt về đặc điểm mẫu nghiên cứu và cách xác định độc tính thận [57]. 

Thời gian trung bình khởi phát độc tính thận cũng khác nhau, tuy nhiên hầu 

hết các trƣờng hợp đều xảy ra trong vòng 2 tuần đầu, thƣờng gặp nhất là sau 5 

đến 7 ngày điều trị. Pogue và cộng sự báo cáo khoảng 78% nhóm bệnh nhân 
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xảy ra độc tính thận cấp trong vòng 7 ngày điều trị đầu tiên [62]. Ko và cộng 

sự có kết quả tƣơng tự với 71% bệnh nhân xảy ra độc tính thận trong tuần đầu 

tiên phơi nhiễm thuốc [38]. Nhóm bệnh nhân nghiên cứu của Gauthier và 

nghiên cứu của DeRyke đều có khởi phát độc tính thận trung bình là 5 ngày 

kể từ khi bắt đầu dùng thuốc [19],[27]. 

 Độc tính thận đƣợc báo cáo với tần suất khác nhau phần lớn do định 

nghĩa về độc tính thận khác nhau giữa các nghiên cứu. Các nghiên cứu gần 

đây thƣờng xác định độc tính thận theo tiêu chuẩn RIFLE (Risk – Injury – 

Failure – Loss – Endstage renal diseases) hoặc tiêu chuẩn AKIN (Acute 

kidney injury network) là tiêu chuẩn điều chỉnh từ RIFLE, trong khi các 

nghiên cứu trƣớc đây sử dụng rất nhiều định nghĩa khác nhau nhƣ: tăng nồng 

độ creatinin huyết thanh (SCr) trên 2mg/dl, giảm ít nhất 50% độ thanh thải 

creatinin, cần phải can thiệp lọc máu, tăng gấp đôi nồng độ SCr, giảm 30% độ 

thanh thải creatinin… 

 Tiêu chuẩn RIFLE đƣợc xây dựng bởi nhóm nghiên cứu chất lƣợng lọc 

máu (ADQI) bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực Thận học và Hồi sức tích 

cực và công bố vào tháng 5 năm 2004. Tiêu chuẩn này dựa trên thông số nồng 

độ SCr và lƣợng nƣớc tiểu, tùy theo sự thay đổi creatinin và lƣợng nƣớc tiểu 

để phân loại thành 3 mức độ tổn thƣơng gồm có: nguy cơ (R), tổn thƣơng (I) 

và suy (F), đồng thời phân loại 2 mức độ hậu quả là mất chức năng thận (L) 

và bệnh thận giai đoạn cuối (E). Mặc dù một số tác giả cho rằng việc sử dụng 

tiêu chuẩn RIFLE dẫn đến ƣớc lƣợc quá mức tỷ lệ độc tính thận của colistin 

nhƣng cho đến nay RIFLE vẫn là công cụ đƣợc ứng dụng phổ biến để xác 

định độc tính thận của thuốc nhờ các tiêu chí: dễ áp dụng trên lâm sàng, nhạy 

và đặc hiệu, có xét đến sự dao động của creatinin huyết thanh nền và cân nhắc 

cả thay đổi cấp tính ở bệnh thận mạn tính [44].  

 Trong các nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn RIFLE, độc tính thận do 

colistin xuất hiện trong khoảng 10% - 76,1%. Cần lƣu ý rằng, quần thể bệnh 
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nhân trong các nghiên cứu này là khác nhau. Các nghiên cứu báo cáo tỷ lệ độc 

tính thận thấp thƣờng trên các đối tƣợng bệnh nhân có mức độ bệnh ít nghiêm 

trọng hơn. Trong hầu hết các nghiên cứu, độc tính thận chủ yếu đƣợc xếp vào 

2 mức độ là “Nguy cơ” và “Tổn thƣơng”. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu ghi 

nhận gặp giai đoạn “Suy” nhiều hơn, chủ yếu trên bệnh nhân thừa cân, béo 

phì hoặc bệnh nhân trên 60 tuổi. Tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối 

do hậu quả độc tính thận của colistin rất hiếm gặp, có thể đƣợc lý giải một 

phần do thời gian theo dõi bệnh nhân không đủ, bệnh nhân tử vong sớm hoặc 

đƣợc chuyển sang bệnh viện khác.  

 Nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau liên quan đến độc tính thận đã đƣợc 

xác định trong các nghiên cứu. Một số tác giả cho rằng độc tính là phụ thuộc 

liều hoặc phụ thuộc cả vào liều và thời gian dùng thuốc. Nghiên cứu của 

Pogue và cộng sự trên 126 bệnh nhân HSTC đƣợc điều trị colistin với mức 

liều trung bình 5,48 mg/kg/ngày ở nhóm độc tính thận, trong khi ở nhóm 

không xảy ra độc tính thận là 3,85 mg/kg/ngày (p = 0,02). Mức liều > 5,0 

mg/kg/ngày đƣợc xác định là một yếu tố nguy cơ độc lập gây độc thận. Dữ 

liệu liều tích lũy không đƣợc mô tả cụ thể nhƣng đã đƣợc ghi nhận không 

phải là yếu tố nguy cơ trong nghiên cứu này [62]. Tƣơng tự, nghiên cứu của 

DeRyke trên 30 bệnh nhân cũng xác định liều dùng hàng ngày lớn hơn 

0,4mg/kg so với liều khuyến cáo là yếu tố nguy cơ gây độc thận và liều tích 

lũy không đƣợc xác định là yếu tố nguy cơ [19]. Ngƣợc lại, một số nghiên 

cứu lại không tìm thấy mối liên quan giữa liều hàng ngày với độc tính thận 

trong khi liều tích lũy lại đƣợc xác định là liên quan có ý nghĩa với độc tính 

thận nhƣ nghiên cứu của Hartzell và cộng sự hay nghiên cứu của Kwon và 

cộng sự [28],[40]. Nghiên cứu tiến cứu của Sorli trên 102 bệnh nhân cũng 

không xác định đƣợc mối liên quan giữa liều dùng và độc tính thận nhƣng lại 

chỉ ra độc tính thận cao hơn trên nhóm bệnh nhân có nồng độ colistin trƣớc 

khi đƣa liều tiếp theo (nồng độ đáy) cao hơn [69]. 



18 

 

 Ngoài các yếu tố về chế độ liều dùng của colistin, các yếu tố nguy cơ 

khác thuộc về đặc điểm bệnh nhân và các thuốc dùng kèm cũng đƣợc báo cáo 

khác nhau giữa các nghiên cứu. Các yếu tố nguy cơ thuộc về bệnh nhân đƣợc 

đề xuất từ các nghiên cứu gồm có: tuổi cao, cân nặng, chức năng thận từ 

trƣớc, sốc nhiễm khuẩn, giảm thể tích máu, giảm albumin huyết thanh, tăng 

bilirubin huyết thanh, tình trạng tụt huyết áp, mắc kèm các bệnh lý tăng huyết 

áp, đái tháo đƣờng [60].  

 Độc tính thận của các thuốc dùng kèm cũng là một vấn đề đƣợc quan 

tâm ở những bệnh nhân sử dụng colistin. Vì vậy, nhiều nghiên cứu đã xem xét 

mối liên quan giữa các thuốc dùng kèm với độc tính thận của colistin. Các 

thuốc đã đƣợc báo cáo có liên quan đến độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng 

colistin gồm có: kháng sinh nhóm aminoglycosid, vancomycin, thuốc cản 

quang đƣờng tĩnh mạch, thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế men chuyển angiotensin 

(ƢCMC), thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs), corticosteroid, thuốc ức 

chế calcineurin (ciclosporin, tacrolimus), amphotericin B và các thuốc vận 

mạch. Tuy nhiên, mối liên quan có ý nghĩa của các yếu tố này với độc tính 

thận của colistin cũng đƣợc chỉ ra khác nhau giữa các nghiên cứu. Bảng 1.3 

trình bày tóm tắt đặc điểm bệnh nhân và kết quả của một số nghiên cứu độc 

tính thận của colistin đã đƣợc thực hiện trên thế giới. 
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Bảng 1.3. Tóm tắt đặc điểm và kết quả của một số nghiên cứu độc tính thận của colistin trên thế giới 

Nghiên cứu (năm) Thiết kế nghiên cứu 

& đặc điểm mẫu 

Định nghĩa 

độc tính thận 

Kết quả Yếu tố nguy cơ 

Kallel và cs (2006) 

[32] 

Nghiên cứu tiến cứu 

trên 75 bệnh nhân 

HSTC với 78 đợt điều 

trị. 

Tăng SCr trên 150 

µmol/l và/hoặc BUN > 

10 µmol/l ở BN không 

có bệnh thận từ trƣớc. 

7 bệnh nhân có độc tính 

thận (9%). 

Chức năng thận trƣớc khi bắt đầu 

dùng thuốc. 

Hartzell và cs 

(2009) [28] 

Nghiên cứu hồi cứu 

trên 66 bệnh nhân 

dùng thuốc. 

RIFLE 

30/66 (45%) bệnh nhân 

có độc tính thận: R 

(43,3%), I (33,3%), F 

(23,3%). 21% bệnh nhân 

phải ngừng thuốc. Nồng 

độ creatinin vẫn tăng sau 

1 tháng dùng thuốc. 

Liều colistin tích lũy và thời gian 

điều trị trên 14 ngày. 

Kim và cs 

 (2009)[36] 

Nghiên cứu bệnh 

chứng trên 42 bệnh 

nhân với 47 đợt điều 

trị. 

SCr >2mg/dl, giảm tốc 

độ lọc cầu thận (GFR) ≥ 

50%, nƣớc tiểu dƣới 

500ml/ngày. 

15 bệnh nhân có độc tính 

(31,9%), 3 bệnh nhân 

phải lọc máu. 9/15 bệnh 

nhân hồi phục sau 2 

tháng. 

Giảm albumin huyết thanh dƣới 

3,2g/dl, sử dụng đồng thời thuốc 

chống viêm không steroids 

(NSAIDs), viêm phổi và đƣờng 

tiết niệu. 

Montero và cs 

(2009)[49] 

Hồi cứu trên 121 bệnh 

nhân nhiễm trùng do 

P.aeruginosa đa 

kháng 

SCr >2mg/dl hoặc tăng ≥ 

50% so với ban đầu. 

 

10/121 (8,3%) bệnh 

nhân. 

Bệnh thận mạn, bệnh đái tháo 

đƣờng, dùng kèm 

aminoglycosid. 

Cheng và cs 

(2010)[12] 

Hồi cứu trên 84 bệnh 

nhân, phần lớn nhiễm 

trùng do vi khuẩn 

Gram âm đa kháng.  

Giảm ≥ 50% ClCr, tăng 

creatinin > 50% so với 

ban đầu hoặc cần phải 

can thiệp lọc máu. 

12/84 (14%) có độc tính 

thận.  

7 trƣờng hợp hồi phục. 

Mắc kèm bệnh ung thƣ và thời 

gian nằm viện. 
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Nghiên cứu (năm) Thiết kế nghiên cứu 

& đặc điểm mẫu 

Định nghĩa 

độc tính thận 

Kết quả Yếu tố nguy cơ 

Falagas và cs 

(2010)[24] 

Thuần tập hồi cứu 

trên 258 bệnh nhân 

Tăng creatinin > 50% 

ban đầu hoặc cần phải 

lọc máu 

26/251 (10,4%) có độc 

tính thận 

Liều hàng ngày và tích lũy 

không làm tăng độc tính. 

Paul  và cs 

(2010)[59] 

Thuần tập tiến cứu 

trên 2 nhóm bệnh 

nhân HSTC, 200 BN 

dùng colistin so với 

295 BN dùng kháng 

sinh khác 

SCr > 2mg/dl; giảm ≥ 

50% GFR, tăng ≥ 50% 

SCr hoặc phải lọc máu. 

25/200 (12,5%) có độc 

tính thận trên nhóm BN 

sử dụng colistin. 

Liều hàng ngày và tích lũy 

không làm tăng độc tính. 

Dùng kèm thuốc vận mạch, dùng 

colistin, giảm natri máu, bệnh 

phổi mạn tính là các yếu tố nguy 

cơ gây độc tính thận. 

Deryke và cs 

(2010)[19] 

 

 

Hồi cứu trên 30 bệnh 

nhân nhằm đánh giá 

liều dùng và độc tính 

RIFLE 

10/30 (30%) có độc tính 

thận: I (30%), F (50%), 

L (20%). Độc tính xuất 

hiện trong 5 ngày đầu 

dùng thuốc 

- Tính liều theo trọng lƣợng thực 

ở BN béo phì là yếu tố liên quan 

đến độc tính thận. 

- Tuổi cao, dùng kèm thuốc lợi 

tiểu, thuốc vận mạch 

Kwon J.A. và cs 

(2010)[39] 

Hồi cứu trên 71 bệnh 

nhân, trung vị liều 

dùng là 

4,6mg/kg/ngày, trung 

vị ngày dùng là 13 

ngày  

RIFLE 

38/71 (53,5%) bệnh 

nhân có độc tính: R 

(28,9%), I (26,3%), F 

(44,7%). Thời gian xuất 

hiện là 7,5 ngày. 

Nam giới, dùng kèm thuốc ức 

chế calcineurin, albumin huyết 

thanh dƣới 2,0g/dl, bilirubin toàn 

phần trên 5mg/dl. 

Rattanaumpawan 

và cs (2011) [66] 

 

Nghiên cứu hồi cứu 

bệnh chứng trên 134 

bệnh nhân với 139 đợt 

điều trị. 

 

SCr tăng > 50% so với 

giá trị ban đầu hoặc phải 

can thiệp lọc máu. 

73 BN (52,5%) gặp độc 

tính thận, thời điểm xuất 

hiện là trung vị ngày thứ 

7 sau dùng thuốc. 

Liều dùng trên 3mg/kg/ngày, 

thời gian dùng thuốc kéo dài, 

tuổi cao, dùng kèm vancomycin 
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Nghiên cứu (năm) Thiết kế nghiên cứu 

& đặc điểm mẫu 

Định nghĩa 

độc tính thận 

Kết quả Yếu tố nguy cơ 

Doshi và cs 

(2011)[22] 

Thuần tập hồi cứu 

trên 49 bệnh nhân 

HSTC 

RIFLE 

15/49 (31%) gặp độc 

tính thận: R (26,6%), I 

(46,6%), F(13,4%), 

L(6,7%), E(6,7%).  

Bệnh thận mạn tính, tăng huyết 

áp, dùng kèm thuốc cản quang. 

Ko và cs 

(2011)[38] 

Hồi cứu trên 119 bệnh 

nhân dùng colistin 

liều 5mg/kg/ngày. 

Tăng 150% SCr so với 

ban đầu. 

65/119 (54,6%) có độc 

tính. 46/65 (70%) xuất 

hiện dƣới 7 ngày và 

19/65 (30%) sau 7 ngày. 

13/65 (20%) có hồi 

phục. 

Nhóm độc tính thận có bilirubin 

toàn phần cao hơn. Sử dụng 

đồng thời các thuốc độc thận 

không phải là yếu tố nguy cơ. 

Pogue và cs 

(2011)[62] 

Hồi cứu trên 126 bệnh 

nhân  
RIFLE 

54/126 (43%) có độc 

tính: R (30,3%), I 

(39,4%), F (30,3%). 

Liều trên 5mg/kg/ngày, dùng 

kèm rifampin hoặc các thuốc độc 

thận khác 

Gauthier và cs 

(2012)[27] 

Hồi cứu bệnh chứng, 

trên 42 bệnh nhân có 

BMI > 25kg/m
2
. 

RIFLE 

20/42 (48%) có độc tính 

thận: R (15%), I (5%), 

F(80%), xuất hiện trung 

bình ngày thứ 5.  

BMI > 31,5kg/m
2
, tuổi, bệnh đái 

tháo đƣờng, thời gian nằm viện 

trƣớc dùng thuốc. 

Rocco và cs 

 (2013)[67] 

Hồi cứu, 147 BN 

dùng colistin: 90 BN 

dùng đơn độc và 57 

BN dùng kết hợp KS 

độc thận khác. 

RIFLE 

31/90 (34%) ở nhóm 

dùng colistin đơn độc và 

26/57 (45%) ở nhóm 

dùng colistin với KS độc 

thận khác 

Sốc nhiễm khuẩn, điểm đánh giá 

mức độ bệnh cấp tính SAPS II ≥ 

43. 

Collins và cs 

(2013)[14] 

Hồi cứu trên 174 bệnh 

nhân nặng. 

RIFLE, hoặc cần phải 

lọc máu 

84/174 (48%) bệnh nhân 

có độc tính: R (44%), 

I(23,8%), F (17,8%), L 

(13,1%)  

Tuổi cao, sử dụng đồng thời với 

thuốc độc thận là yếu tố nguy cơ. 

Liều hàng ngày không liên quan 

đến độc tính. 
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Nghiên cứu (năm) Thiết kế nghiên cứu 

& đặc điểm mẫu 

Định nghĩa 

độc tính thận 

Kết quả Yếu tố nguy cơ 

Sorli và cs 

(2013)[69] 

Quan sát tiến cứu trên 

102 bệnh nhân  
RIFLE 

50/102 (49%) BN có độc 

tính tại thời điểm kết 

thúc điều trị. R (26%), I 

(46%), F (28%). 26/50 

(52%) xuất hiện độc tính 

vào ngày thứ 7.  

- Nồng độ đáy của colistin ở 

trạng thái ổn định. 

- Điểm Charlson, và sử dụng 

đồng thời thuốc độc thận. 

 

Zaidi và cs 

(2014)[79] 

Hồi cứu trên 125 bệnh 

nhân dùng colistin 

liều thấp. 

Tăng ≥ 50% SCr hoặc 

tăng SCr trên ≥ 0,3 

mg/dl. 

16/125 (12,8%) có độc 

tính thận. 8 bệnh nhân 

phục hồi độc tính trong 

vòng 1 tuần. 

Sử dụng đồng thời gentamicin, 

vancomycin, thuốc ức chế bơm 

proton, furosemid, NSAIDs, 

ƢCMC đều không liên quan đến 

độc tính thận. 

Balkan và cs 

(2014)[4] 

Hồi cứu đa trung tâm, 

trên 167 bệnh nhân.  
RIFLE 

77/167 (46%) có độc 

tính thận: R (21,7%), I 

(32,5%) và F (45,8%). 

Có 43 BN (58,1%) hồi 

phục độc tính thận trong 

vòng 6,5 ngày. 

Dùng thuốc ức chế men chuyển, 

trên 60 tuổi. 

Tuon và cs 

 (2014)[73] 

Hồi cứu trên 36 bệnh 

nhân 
AKIN 

14/36 (38,9%) BN có 

độc tính. 

Liều dùng > 9MUI, sử dụng 

đồng thời vancomycin. 

Dalfino và cs 

(2015)[17] 

Nghiên cứu quan sát 

thuần tập tiến cứu trên 

70 bệnh nhân dùng 

chế độ liều cao 

colistin 9MUI/ngày. 

AKIN 
31/70 (44%) BN có độc 

tính thận. 

Suy giảm chức năng thận từ 

trƣớc (GFR < 50 

ml/phút/1,73m
2
) và tuổi cao. 

Lee  và cs 

(2015)[41] 

Thuần tập hồi cứu 

trên 329 bệnh nhân 

Tăng SCr gấp đôi so với 

ban đầu 

143/329 (43,5 %) BN có 

độc tính thận 

- Nhóm BN có GFR < 

60ml/phút/1,73m
2
: liều dùng 
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Nghiên cứu (năm) Thiết kế nghiên cứu 

& đặc điểm mẫu 

Định nghĩa 

độc tính thận 

Kết quả Yếu tố nguy cơ 

 

 Trung vị thời gian khởi 

phát là 6 (4-8) ngày. 

hàng ngày là yếu tố nguy cơ. 

- Nhóm BN có GFR ≥ 

60ml/phút/1.73m
2 
với các yếu tố: 

tuổi, albumin huyết thanh, 

hematocrit và dùng đồng thời 

kháng sinh glycopeptid  

Temocin và cs 

(2015)[71] 

Hồi cứu trên 129 bệnh 

nhân  
RIFLE 

62/129 (48,1%) BN có 

độc tính: R (53,2%), I 

(21,5%), F (25,8%). 

Tuổi cao và dùng đồng thời 

aminoglycosid. 

Omrani và cs 

(2015)[56] 

Nghiên cứu tiến cứu 

trên 67 bệnh nhân 

dùng chế độ liều cao 

colistin 9 MUI/ngày. 

RIFLE 

51/67 (76,1%) có độc 

tính thận: R (37,3%), I 

(38,5%), F (23,5%). 

Giảm albumin huyết thanh và 

bệnh nhân phải HSTC 

Kwon K.H và cs 

(2015)[40] 

Thuần tập hồi cứu 

trên 120 BN viêm 

phổi do A.baumanii 

kháng carbapenem. 

RIFLE 

61/120 (51%) bệnh nhân 

có độc tính: R (27,9), I 

(50,8%), F (18,1%), L 

(1,6%), E (1,6%). 

Liều dùng hàng ngày cao hơn, 

điểm Charlson, sốc nhiễm khuẩn 

là yếu tố nguy cơ độc lập. 

Ceylan và cs 

(2015)[10] 

Thuần tập hồi cứu 

trên 112 dùng colistin 

trên 3 ngày 

RIFLE 

66/112 (58,9%) có độc 

tính thận: R (25 BN%); I 

(17BN) và F (33 BN) 

Tuổi cao, giảm albumin huyết 

thanh và tăng bilirubin huyết 

thanh. 
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CHƢƠNG II. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

 Tất cả hồ sơ bệnh án (HSBA) của bệnh nhân điều trị tại khoa Hồi sức 

tích cực trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/2014 - 1/6/2015, thỏa mãn các 

tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ sau: 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 

 HSBA có chỉ định dùng colistin. 

2.1.2.Tiêu chuẩn loại trừ 

  HSBA của bệnh nhân có một trong các đặc điểm nhƣ sau: 

- Dùng colistin ít hơn 72 giờ. 

- Trẻ em dƣới 18 tuổi. 

- Phụ nữ có thai. 

- Bệnh nhân đang đƣợc lọc máu khi bắt đầu dùng colistin. 

- Bệnh nhân suy thận nặng phải lọc máu chu kỳ. 

- Bệnh nhân có chức năng thận dao động từ trƣớc khi dùng colistin, đƣợc định 

nghĩa là có tăng hoặc giảm SCr lớn hơn 50% trong vòng 72 giờ trƣớc khi 

dùng thuốc. 

- Bệnh nhân xuất hiện độc tính thận trong vòng 2 ngày sau khi dùng thuốc 

- Bệnh nhân dùng 2 đợt colistin liên tiếp cách nhau dƣới 14 ngày. Đối với 

trƣờng hợp dùng cách nhau trên 14 ngày thì chỉ đợt điều trị đầu tiên đƣợc lựa 

chọn vào nghiên cứu.  

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

 Nghiên cứu thuần tập hồi cứu. Các hồ sơ bệnh án lựa chọn vào nghiên 

cứu đƣợc chia thành 2 nhóm: nhóm có xảy ra độc tính thận và nhóm không 

xảy ra độc tính thận. Các chỉ tiêu nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm độc tính 

thận đƣợc khảo sát trên nhóm bệnh nhân xảy ra độc tính thận. Tiếp theo, 

chúng tôi tiến hành so sánh các đặc điểm giữa 2 nhóm nghiên cứu để xác định 
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các yếu tố nguy cơ có liên quan đến xuất hiện độc tính thận trên bệnh nhân sử 

dụng colistin trong nghiên cứu. 

2.2.2. Nội dung và chỉ tiêu nghiên cứu 

2.2.2.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân trong nghiên cứu 

 Các chỉ tiêu nghiên cứu bao gồm: tuổi, giới tính, cân nặng, mức độ 

nặng của bệnh, số ngày nằm viện trung bình, phân bố bệnh nhân theo bệnh lý 

nhiễm khuẩn, theo căn nguyên nhiễm khuẩn và theo kết quả điều trị.  

2.2.2.2. Tỷ lệ phát sinh và đặc điểm độc tính thận trên bệnh nhân nghiên cứu 

- Tỷ lệ phát sinh độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng colistin: đƣợc xác định 

bằng tỷ lệ % bệnh nhân gặp độc tính thận trên tổng số bệnh nhân nghiên cứu. 

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

lần hoặc tốc độ lọc cầu thận giảm trên 25% so với giá trị tại thời điểm trƣớc 

khi bắt đầu dùng thuốc, duy trì trong ít nhất 24 giờ và xảy ra sau ít nhất 2 

ngày dùng colistin [44]. Tốc độ lọc cầu thận đƣợc tính theo công thức 

Cockroft – Gault nhƣ sau: 

 GFR (ml/phút) = 

(140 – Tuổi) x Cân nặng (kg) 

x k  
Creatinin (µmol/L) x 0,815 

   Nam: k = 1; Nữ: k = 0,85 

 Độc tính thận đƣợc quan sát kể từ ngày bắt đầu dùng thuốc cho đến khi bệnh 

nhân kết thúc điều trị tại bệnh viện.  

- Thời gian xuất hiện độc tính thận: là thời gian ghi nhận độc tính thận sớm 

nhất kể từ khi bắt đầu dùng colistin ở nhóm bệnh nhân có xảy ra độc tính 

thận.  

- Mức độ độc tính thận: phân bố bệnh nhân theo các mức độ độc tính thận. 

Mức độ độc tính đƣợc phân loại dựa trên tiêu chuẩn RIFLE theo 3 mức độ: 

“R - Nguy cơ”, “I - Tổn thƣơng” và “F – Suy” nhƣ trong bảng 2.1. Trong 
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trƣờng hợp phân loại theo thay đổi SCr và theo thay đổi GFR ở 2 mức độ 

khác nhau thì lựa chọn mức độ nghiêm trọng hơn. 

Bảng 2.1.Tiêu chí phân loại mức độ độc tính thận 

Mức độ Tiêu chí xác định 

R - Nguy cơ Tăng nồng độ creatinin trên 1,5 lần hoặc GFR giảm > 25% 

I - Tổn thƣơng Tăng nồng độ creatinin trên 2 lần hoặc GFR giảm ≥ 50%  

F - Suy  Tăng nồng độ creatinin trên 3 lần hoặc GFR giảm ≥ 75% 

- Khả năng hồi phục chức năng thận: phân bố bệnh nhân theo khả năng hồi 

phục độc tính thận trong thời gian nghiên cứu. Độc tính có hồi phục đƣợc xác 

định là khi nồng độ SCr trở về giá trị ban đầu ± 25% và đƣợc theo dõi cho 

đến khi bệnh nhân rời khỏi bệnh viện [39]. 

2.2.2.3. Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ (YTNC) dẫn đến độc tính thận trên 

bệnh nhân sử dụng colistin 

Các yếu tố nguy cơ đƣa vào nghiên cứu đƣợc chia thành 3 nhóm, bao gồm: 

- Nhóm YTNC thuộc về đặc điểm bệnh lý của bệnh nhân: 

+) Tuổi, giới tính. 

+) Mức độ nặng của bệnh nhân theo thang điểm APACHE II thang điểm 

SOFA. Thang điểm APACHE II đƣợc tính toán từ 12 thông số sinh lý, kết 

hợp với tuổi và một số bệnh lý mãn tính bao gồm xơ gan, suy tim độ IV, tăng 

áp động mạch phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng, bệnh thận phải điều 

trị thay thế thận và bệnh lý suy giảm miễn dịch. Điểm APACHE II dao động 

từ 0 đến 71 điểm, tƣơng ứng với mức độ nặng tăng dần [37]. Trong khi, thang 

điểm SOFA bao gồm điểm số cho 6 cơ quan, với mức điểm từ 0 đến 4 tƣơng 

ứng với mức độ suy giảm của mỗi cơ quan [75]. Các thang điểm này đƣợc 

trình bày trong phụ lục 4 

+) Điểm bệnh lý mắc kèm, đƣợc thể hiện qua thang điểm Charlson (phụ lục 4) 

+) Các bệnh lý nền của bệnh nhân có liên quan đến độc tính thận: đái tháo 

đƣờng, tăng huyết áp, tiêu cơ vân, xơ gan. 
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+) Chức năng thận nền đƣợc ghi nhận theo nồng độ SCr và GFR tại thời điểm 

ngay trƣớc khi dùng colistin. 

+) Các tình trạng bệnh lý xảy ra trong quá trình điều trị:  

 Sốc nhiễm khuẩn đƣợc xác định là tình trạng tụt huyết áp dai dẳng do 

nhiễm khuẩn mặc dù đã đƣợc hồi sức bù dịch đầy đủ, đƣợc ghi nhận 

theo phụ lục 3 [18]. 

 Tụt huyết áp: đƣợc định nghĩa là huyết áp trung bình < 70mmHg. 

Huyết áp trung bình đƣợc tính theo chỉ số huyết áp tâm thu và huyết áp 

tâm trƣơng theo phƣơng trình:  

Huyết áp trung bình = (huyết áp tâm thu x 2 + huyết áp tâm trƣơng) : 3 

 Giảm thể tích máu: đƣợc định nghĩa là BUN/SCr > 20 [36],[53]. 

 Giảm albumin huyết thanh: đƣợc định nghĩa là albumin huyết thanh < 

32g/L [36]. 

 Tăng bilirubin huyết thanh: đƣợc định nghĩa là bilirubin toàn phần 

>5mg/dl (tƣơng đƣơng 85,5µmol/l) [39].  

- Nhóm YTNC liên quan đến đặc điểm sử dụng thuốc colistin: 

+) Liều dùng colistin hàng ngày: đƣợc xác định là liều dùng/ngày trƣớc khi 

xảy ra độc tính thận. Liều dùng đƣợc tính theo đơn vị mg CBA trên mỗi kg 

trọng lƣợng thực thực tế của bệnh nhân theo ngày. 

+) Liều tích lũy colistin: đƣợc xác định là tổng liều colistin sử dụng cho đến 

khi xảy ra độc tính thận hoặc đến khi kết thúc điều trị, theo đơn vị mg CBA 

trên mỗi kg trọng lƣợng thực tế của bệnh nhân. 

+) Tổng thời gian sử dụng thuốc colistin (ngày). 

- Nhóm YTNC liên quan đến thuốc dùng kèm có nguy cơ độc tính thận: dựa 

trên các thuốc có độc tính thận đã đƣợc ghi nhận trong y văn chúng tôi lập ra 

danh sách các thuốc dùng kèm có nguy cơ độc tính thận để thu thập dữ liệu 

[53],[57],[68]. Danh sách các thuốc này đƣợc trình bày trong phụ lục 2. 
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2.2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 

- Danh sách bệnh nhân sử dụng colistin tại khoa HSTC đƣợc lấy ra từ phần 

mềm quản lý cấp phát thuốc của khoa Dƣợc trong giai đoạn từ ngày 1/6/2014 

đến ngày 1/6/2015. Dữ liệu nghiên cứu đƣợc thu thập từ hồ sơ bệnh án của 

bệnh nhân thỏa mãn các tiêu chuẩn nghiên cứu, theo mẫu “Phiếu nghiên cứu 

độc tính thận ở bệnh nhân sử dụng colistin” (phụ lục 5). 

- Tất cả các dữ liệu về kết quả nồng độ creatinin trong máu kể từ thời điểm 72 

giờ trƣớc khi bệnh nhân dùng colistin cho đến khi bệnh nhân kết thúc điều trị 

tại khoa đƣợc thu thập để xác định độc tính thận.  

- Tất cả các dữ liệu để xác định các thang điểm APACHE II, SOFA, Charlson 

đƣợc thu thập tại thời điểm ngay trƣớc khi dùng colistin. 

- Dữ liệu về các tình trạng bệnh lý nghiên cứu đƣợc ghi nhận trong suốt thời 

gian bệnh nhân dùng colistin cho đến khi xuất hiện biến cố độc tính thận.  

- Thông tin về thuốc dùng kèm đƣợc ghi nhận kể từ khi bệnh nhân vào viện, 

trong suốt thời gian dùng thuốc cho đến khi bệnh nhân xuất hiện biến cố độc 

tính thận.  

2.2.4. Xử lý dữ liệu 

- Dữ liệu đƣợc quản lý trên Microsoft Excel 2010® và SPSS Statistic 22.  

- Thống kê mô tả đƣợc thực hiện bằng phần mềm SPSS Statistic 22. Các biến 

liên tục có phân phối chuẩn đƣợc mô tả bằng giá trị trung bình ± độ lệch 

chuẩn. Các biến liên tục có phân phối không chuẩn đƣợc mô tả bằng trung vị, 

khoảng tứ vân vị. Các biến định tính đƣợc mô tả theo số lƣợt và tỷ lệ %. 

- Các biến liên tục có phân phối chuẩn đƣợc so sánh bằng kiểm định thống kê 

t-test cho 2 mẫu độc lập. Các biến liên tục có phân phối không chuẩn đƣợc so 

sánh bằng kiểm định phi tham số Mann-Whitney U. Các biến định tính đƣợc 

so sánh tỷ lệ bằng kiểm định thống kê χ
2
 cho 2 mẫu độc lập, nếu giá trị mong 

đợi nhỏ hơn 5 đọc kết quả theo Fisher’s exact test.  
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- Phân tích sống sót theo mô hình hồi quy Cox (Cox propotional hazard 

model) đƣợc sử dụng để xác định các yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến 

độc tính thận. Mô hình Cox phát biểu nhƣ sau:  

h(t) = λ(t)*e
(β

1
x
1

+ β
2

x
2

 + …β
n

x
n

) 

Trong đó:  

 h(t): là hàm nguy cơ (hazard) theo thời gian t. 

 x1, x2, …xn: là các yếu tố nguy cơ thứ 1,2…n, có thể là biến liên tục 

hoặc không liên tục. 

 β1, β2,… βn là hệ số ảnh hƣởng tƣơng ứng với biến độc lập x1,x2…xn. 

 λ(t): là hàm số nguy cơ nếu các yếu tố nguy cơ xi không tồn tại hay còn 

gọi là hàm nguy cơ nền.  

Mức độ ảnh hƣởng của yếu tố nguy cơ xi đƣợc thể hiện bằng tỷ số nguy cơ 

HR (hazard ration) = Exp (βi). 

Để xác định yếu tố nguy cơ độc lập, đầu tiên tất cả các YTNC đƣợc tiến hành 

phân tích đơn biến để lựa chọn ra các biến có ý nghĩa (p < 0,05). Sau đó, các 

biến này đƣợc kiểm tra hiện tƣợng đa cộng tuyến (multicollinearity) thông 

qua giá trị của yếu tố lạm phát phƣơng sai (VIF). Nếu các biến số có VIF > 2 

sẽ đƣợc kiểm tra mối liên hệ cộng tuyến bằng các kiểm định thống kê độc lập: 

kiểm định t-test đối với biến liên tục và biến nhị phân, kiểm định χ
2 

đối với 2 

biến định tính và kiểm định tƣơng quan Pearson đối với 2 biến liên tục. Các 

biến có liên hệ cộng tuyến với nhau sẽ đƣợc xem xét để loại ra khỏi mô hình. 

Các biến còn lại tiếp tục đƣợc đƣa vào phân tích Cox theo phƣơng pháp rút 

dần biến số (backward stepwise). Phƣơng pháp này khởi đầu bằng cách xem 

xét tất cả các biến độc lập có ảnh hƣởng đến biến phụ thuộc, rồi từng bƣớc 

loại bỏ từng biến độc lập xi (có giá trị p lớn nhất trong các biến của mô hình 

và > 0,1) cho đến khi mô hình chỉ còn lại những biến có ý nghĩa thống kê.  
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CHƢƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

3.1.1. Cỡ mẫu nghiên cứu  

 Có tất cả 316 bệnh nhân tại khoa HSTC đƣợc chỉ định dùng colistin 

trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/2014 đến 1/6/2015 đƣợc lấy ra từ dữ liệu 

phần mềm khoa Dƣợc. Trong đó, 185 bệnh án của có các đặc điểm bệnh nhân 

thuộc tiêu chuẩn loại trừ đƣợc trình bày cụ thể trong hình 3.1. 

 

Hình 3.1.Lược đồ mô tả quá trình lựa chọn mẫu nghiên cứu 

 Nhƣ vậy, chúng tôi lựa chọn vào nghiên cứu 131 hồ sơ bệnh án tƣơng 

ứng của 131 bệnh nhân nghiên cứu. 

3.1.2. Đặc điểm bệnh nhân trong nghiên cứu 

 Với 131 hồ sơ bệnh án đƣợc lựa chọn vào nghiên cứu, chúng tôi tổng 

kết đặc điểm chung của các bệnh nhân nghiên cứu trong bảng 3.1. 

 

HSBA sử 
dụng colistin  

n = 316  

HSBA loại khỏi 
nghiên cứu n=185 

HSBA không tiếp cận đƣợc 

(n = 20) 

BN dùng colistin dƣới 72 giờ  

(n = 74) 

BN dƣới 18 tuổi (n=1) 

BN lọc máu trƣớc dùng thuốc (n=74) 

Chức năng thận dao động (n = 7) 

BN có độc tính thận trong vòng 2 ngày 
dùng thuốc (n = 5) 

Dùng 2 đợt cách nhau < 14 ngày 
(n= 4) 

HSBA 

nghiên cứu n = 131 
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Bảng 3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân trong nghiên cứu 

Chỉ tiêu nghiên cứu Kết quả 

Giới tính 

Nữ  

 

45 (34,4%) 

Tuổi (năm) 59 (45 – 71)  

Cân nặng (kg 55,6 ± 10,28  

Điểm APACHE II  12,5 (9 – 16) 

Điểm Charlson 2 (1 – 3) 

Điểm SOFA 4 (2 - 6) 

Chẩn đoán nhiễm khuẩn 

- Viêm phổi bệnh viện  

- Nhiễm khuẩn huyết  

- Nhiễm khuẩn ổ bụng 

- Nhiễm khuẩn thần kinh trung ƣơng 

- Nhiễm khuẩn tiết niệu 

- Nhiễm khuẩn khác 

 

110 (84,0%) 

24 (18,3%) 

17 (13,0%) 

11 (8,4%) 

9 (6,9%) 

4 (3,1%) 

Đặc điểm phân lập vi khuẩn 

- Số BN phân lập đƣợc vi khuẩn 

- Các chủng vi khuẩn phân lập đƣợc: 

             Acinetobacter baumanii  

     Pseudomonas aeruginosa  

     Klebsiella pneumoniae  

    Escherichia coli 

    Stenotrophomonas maltophilia  

    Khác (Staphylococcus aureus, …) 

 

87 (66,4%) 

 

64 (48,9%) 

19 (14,5%) 

21 (16,0%) 

4 (3,1%) 

4 (3,1%) 

23 (17,6%) 

Thời gian nằm viện trước khi dùng colistin (ngày) 9 (4 -13)  

Thời gian điều trị tại khoa HSTC (ngày) 18 (12 – 26) 

Thời gian nằm viện (ngày) 23 (18 – 32) 

Kết quả điều trị tại khoa HSTC 

- Đỡ/khỏi 

- Nặng xin về/Tử vong 

 

98 (74,8%) 

33 (25,2%) 

  

    

Nhận xét: 

 Nữ giới chỉ chiếm tỷ lệ 34,4% bệnh nhân trong nghiên cứu. Các bệnh nhân 

nghiên cứu nằm trong độ tuổi khá cao, trung vị là 59 tuổi, trong đó bệnh 

nhân trẻ nhất là 18 tuổi và bệnh nhân cao tuổi nhất là 96 tuổi.  

* Các biến liên tục có phân phối chuẩn được biểu diễn bằng giá trị trung bình ± độ lệch 

chuẩn, biến phân phối không chuẩn được biểu diễn bằng trung vị, khoảng tứ phân vị. Biến 

định tính được biểu diễn bằng số lượt xuất hiện và tỷ lệ %. 
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 Trong nghiên cứu này, các bệnh nhân có mức độ nặng rất khác nhau, dao 

động từ 2 đến 26 điểm, với trung vị điểm APACHE II là 12,5 điểm. Bên 

cạnh thang điểm APACHE II, mức độ suy đa tạng có liên quan đến nhiễm 

khuẩn ở bệnh nhân HSTC đƣợc xác định qua thang điểm SOFA. Các bệnh 

nhân trong nghiên cứu có điểm SOFA dao động từ 0 đến cao nhất là 16 

điểm, với trung vị điểm SOFA là 4.  

 Bệnh lý nhiễm khuẩn gặp nhiều nhất là viêm phổi bệnh viện, chiếm tỷ lệ 

84,0% số bệnh nhân nghiên cứu. Các bệnh lý nhiễm khuẩn huyết, nhiễm 

khuẩn ổ bụng và nhiễm khuẩn thần kinh trung ƣơng chiếm tỷ lệ thấp hơn, 

tƣơng ứng là 18,3% và 13,0% và 8,4%.  

 Trong số 131 bệnh nhân nghiên cứu, có 44 bệnh nhân (33,6%) không phân 

lập đƣợc vi khuẩn. Trong số các bệnh nhân còn lại, các chủng vi khuẩn 

phân lập đƣợc chủ yếu là vi khuẩn Gram âm, chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 

Acinetobacter baumanii, gây bệnh trên 48,9% số bệnh nhân nghiên cứu, 

tiếp theo là các chủng Klebsiella pneumoniae và trực khuẩn mủ xanh 

Pseudomonas aeruginosa với tỷ lệ phân lập tƣơng ứng là 16,0% và 14,5%. 

Trong số 64 bệnh nhân phân lập đƣợc Acinetobacter baumanii, có 58 

trƣờng hợp (90,6%) đƣợc xác định là đã đề kháng với tất cả các nhóm 

thuốc kháng sinh thông thƣờng và chỉ còn nhạy cảm với colistin dựa theo 

kết quả kháng sinh đồ. 

 Thời gian điều trị tại khoa HSTC và thời gian nằm viện dao động rất khác 

nhau giữa các bệnh nhân trong nghiên cứu tƣơng ứng từ 3 - 49 ngày và 4 – 

82 ngày với trung vị lần lƣợt là 18 và 23 ngày. Tỷ lệ tử vong toàn bộ gặp 

trong mẫu nghiên cứu là 33/131 bệnh nhân, tƣơng ứng là 25,2%. 

 3.2. Đặc điểm độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng colistin 

 Tất cả 131 bệnh nhân đƣợc lựa chọn vào nghiên cứu đều đƣợc chúng 

tôi quan sát độc tính thận từ khi bắt đầu dùng thuốc cho đến khi bệnh nhân tử 
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vong trong quá trình điều trị hoặc chuyển bệnh viện. Trung vị thời gian quan 

sát độc tính thận ở 131 bệnh nhân nghiên cứu là 13 ngày với khoảng tứ phân 

vị là 8 – 21 ngày, thời gian quan sát ít nhất là 4 ngày và nhiều nhất là 79 ngày.  

 Trong số 131 bệnh nhân nghiên cứu, độc tính thận xuất hiện ở 30 bệnh 

nhân chiếm tỷ lệ 22,9% tổng số bệnh nhân nghiên cứu. 

 Trung vị thời gian quan sát độc tính thận ở nhóm bệnh nhân có độc tính 

thận là 18 ngày; khoảng tứ phân vị 12,3 – 25,5 ngày và ở nhóm không có độc 

tính thận là 12 ngày; khoảng tứ phân vị 8,0 -19,5 ngày. Nhƣ vậy, trong nghiên 

cứu này, thời gian quan sát kể từ khi bệnh nhân dùng thuốc colistin cho đến 

khi bệnh nhân ra viện ở nhóm xảy ra độc tính nhiều hơn so với nhóm không 

xảy ra độc tính, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p=0,014). 

 Đặc điểm độc tính thận đƣợc trình bày tóm tắt trong bảng 3.2.  

Bảng 3.2. Đặc điểm độc tính thận của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

 Chỉ tiêu nghiên cứu Kết quả 

Thời gian khởi phát độc tính (ngày) 

Trong đó: sau khi kết thúc điều trị (n,%) 

7 (4 -13) 

3 (10,0%) 

Thời gian nồng độ SCr cao nhất (ngày) 12 (6,7 – 17,5) 

Phân loại mức độ độc tính thận 

- Nguy cơ (n,%) 

- Tổn thƣơng (n,%) 

- Suy (n,%) 

 

16 (53,3%) 

9 (30,0%) 

5 (16,7%) 

Khả năng hồi phục độc tính thận 

- Số BN có độc tính hồi phục (n,%) 

- Thời gian hồi phục sau ngừng colistin (ngày) 

- Số bệnh nhân phải lọc máu cấp cứu (n,%) 

 

8 (26,7%) 

4,5 (3,0 – 13,5) 

4 (13,3%) 

3.2.1. Thời gian xuất hiện độc tính thận 

 Trong số 30 bệnh nhân có độc tính thận, thời gian xuất hiện độc tính 

đƣợc phát hiện sớm nhất là ngày thứ 3 và muộn nhất là ngày thứ 20 kể từ khi 

bắt đầu dùng thuốc với trung vị là 7 ngày, khoảng tứ phân vị: 4 – 13 ngày. Có 

3/30 bệnh nhân xuất hiện độc tính thận sau khi đã kết thúc dùng thuốc. 
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 Để mô tả cụ thể hơn về nguy cơ độc tính thận, chúng tôi sử dụng phân 

tích Kaplan – Meyer biểu diễn đƣờng cong tích lũy độc tính theo thời gian kể 

từ khi bắt đầu dùng thuốc (hình 3.2) 

 

Hình 3.2. Đồ thị Kaplan-Meyer mô tả xác suất tích lũy độc tính thận theo thời gian 

Nhận xét:  Xác suất ƣớc tính xảy ra độc tính thận trên bệnh nhân dùng colistin 

có xu hƣớng tăng dần theo thời gian, khoảng 15% sau 1 tuần, khoảng 35% 

sau 2 tuần và trên 55% sau 3 tuần.  

3.2.2. Phân loại mức độ độc tính thận và khả năng hồi phục độc tính 

 Mức độ độc tính thận trên 30 bệnh nhân đƣợc phân loại dựa trên tiêu 

chuẩn RIFLE theo 3 mức độ: “Nguy cơ”, “Tổn thƣơng” và “Suy” tƣơng ứng 

với mức độ tổn thƣơng chức năng thận. Chúng tôi không phân loại đƣợc hậu 

quả của độc tính thận theo các mức độ “Mất chức năng” và “Bệnh thận giai 

đoạn cuối” do bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu không đƣợc theo dõi đủ thời 

gian để xác định các mức độ này. Phân bố bệnh nhân xuất hiện độc tính thận 

theo các mức độ “Nguy cơ”, “Tổn thƣơng” và “Suy” tƣơng ứng là 53,3%, 

30,0% và 16,7%.  

ngày 

xác 

suất 

độc 

tính 

thận 
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 Trong số 30 bệnh nhân có độc tính thận, chúng tôi xác định đƣợc 8 

bệnh nhân (26,7%) có hồi phục độc tính trong quá trình điều trị. Trung vị thời 

gian hồi phục độc tính trên 8 bệnh nhân này là 4,5 ngày sau khi dùng thuốc. Ở 

22 bệnh nhân còn lại, chúng tôi không theo dõi đƣợc 7 bệnh nhân do đƣợc 

chuyển về bệnh viện tuyến dƣới điều trị tiếp và 15 bệnh nhân nặng xin về 

hoặc tử vong tại bệnh viện. Trong số này, có 4 trƣờng hợp phải can thiệp bằng 

lọc máu cấp cứu, tuy nhiên 3/4 bệnh nhân có kết cục tử vong và 1 trƣờng hợp 

đƣợc chuyển về tuyến dƣới. Phân bố bệnh nhân theo mức độ độc tính thận và 

khả năng hồi phục độc tính thận đƣợc minh họa trong hình 3.3. 

 

Hình 3.3. Phân bố bệnh nhân theo mức độ độc tính thận và khả năng hồi phục 

3.3. Phân tích yếu tố nguy cơ liên quan đến độc tính thận trên bệnh nhân 

sử dụng colistin 

3.3.1. Nhóm YTNC thuộc về đặc điểm bệnh nhân 

 Để phân tích các yếu tố thuộc về bệnh nhân có ảnh hƣởng đến phát sinh 

độc tính thận trên bệnh nhân dùng colistin, chúng tôi so sánh các đặc điểm 

bệnh nhân giữa 2 nhóm: nhóm độc tính (ĐT) thận với 30 bệnh nhân và nhóm 

không độc tính thận với 101 bệnh nhân. Kết quả so sánh các đặc điểm giữa 2 

nhóm bệnh nhân đƣợc trình bày trong bảng 3.3. 
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Bảng 3.3. So sánh đặc điểmBN giữa 2 nhóm xuất hiện và không xuất hiện ĐT thận 

Đặc điểm Nhóm ĐT 

(n = 30) 

Nhóm không 

ĐT (n =101) 

p OR 

(95% CI) 

Giới tính nữ (n=45) 11 (36,7%) 34 (33,7%) 0,761 
1,14 

(0,49 – 2,67) 

Tuổi 
64,5 

53,5 – 74,0 

57 

(42,5 – 71,0) 
0,164  

Cân nặng (kg) 59,3 ± 10,5 54,5 ± 10,0 0,025  

Điểm APPACHE 
12,5 

(10,5 -17,3) 

12,0 

(9 – 16) 
0,503  

Điểm SOFA 
5 

(2 – 6,3) 

4 

(2 – 6) 
0,714  

Điểm Charlson 
2 

(1 - 3) 

2 

(0 – 3) 
0,187  

Chức năng thận nền 

Creatinin huyết thanh (µmol/L) 

 

GFR (ml/phút) 

 

88,5 

(63,5 – 117,3) 

64,9 ± 30,6 

 

78 

(62,0 – 99,5) 

69,2 ± 32,1 

 

0,175 

 

0,519 

 

 

 

 

Đái tháo đường (n = 28) 6 (20,0%) 22 (21,8%) 0,834 
0,90 

(0,33 – 2,47) 

Tăng huyết áp (n = 62) 13 (43,3%) 49 (49,1%) 0,618 
0,81 

(0,36 – 1,84) 

Xơ gan (n = 8) 3 ( 10,0%) 5 (5,0%) 0,383 
2,13 

(0,48 – 9,50) 

Tụt huyết áp (n=41) 17 (56,7%) 24 (23,8%) 0,001 
4,20 

(1,78 – 9,87) 

Tăng bilirubin huyết thanh (n = 4) 2 (6,7%) 2 (2,0%) 0,225 
3,54 

(0,48 – 26,24) 

Giảm thể tích máu (n =10) 2 (6,7%) 8 (7,9%) 1,000 
0,83 

(0,17 – 4,14) 

Giảm albumin huyết thanh 

 (n = 89) 
23 (76,7%) 66 (65,3%) 0,243 

1,74 

(0,68 – 4,46) 

Sốc nhiễm khuẩn (n = 15) 8 (26,7%) 7 (6,9%) 0,006 
4,83 

(1,60 – 14,90) 

Tử vong (n =33) 18 (60%) 15 (14,9%) 0,000 
8,60 

(3,45 -21,44) 

 

 

* Các biến liên tục có phân phối chuẩn được biểu diễn bằng giá trị trung bình ± độ lệch 

chuẩn, biến phân phối không chuẩn được biểu diễn bằng trung vị, khoảng tứ phân vị. Biến 

định tính được biểu diễn bằng số lượt xuất hiện và tỷ lệ % tương ứng với mỗi nhóm. 
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Nhận xét: 

 Các bệnh nhân trong 2 nhóm không có sự khác biệt đáng kể về giới tính, 

mức độ nặng, điểm số bệnh mắc kèm. Bệnh nhân trong nhóm xảy ra độc 

tính thận có cân nặng trung bình 59,3 kg, cao hơn có ý nghĩa thống kê so 

với nhóm không xảy ra độc tính có cân nặng trung bình là 54,7 kg. Tỷ lệ 

độc tính thận ở các bệnh nhân mắc các bệnh lý nền nhƣ tăng huyết áp, xơ 

gan, đái tháo đƣờng và các tình trạng tăng bilirubin, giảm albumin, giảm 

thể tích máu đều không có sự khác biệt đáng kể. Mặc dù ở nhóm độc tính, 

bệnh nhân có tuổi cao hơn và chức năng thận trƣớc khi dùng thuốc giảm 

hơn so với nhóm không xuất hiện độc tính nhƣng sự khác biệt này không 

có ý nghĩa thống kê. 

 Các bệnh nhân có tình trạng sốc nhiễm khuẩn, tụt huyết áp chiếm tỷ lệ cao 

hơn ở nhóm có độc tính thận. Nguy cơ độc tính thận trên các bệnh nhân 

này là cao hơn có ý nghĩa thống kê, tỷ số chênh (OR) và khoảng tin cậy 

95% (CI 95%) của chỉ số này lần lƣợt là 4,83 (1,60 – 14,90) và 4,20 (1,78 

– 9,87).  

 Nhóm bệnh nhân có độc tính thận có tỷ lệ tử vong cao hơn rõ rệt so với 

nhóm không xảy ra độc tính, OR và CI 95% là 8,60 (3,45 -21,44). 

3.3.2. Nhóm YTNC liên quan đến đặc điểm sử dụng thuốc colistin 

 Tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu đều đƣợc sử dụng thuốc Colistin 

TZF (nhà sản xuất Tachormin Pharmaceutical Work “Polfa” S.A, Ba lan), 

dạng bột đông khô, hàm lƣợng 1.000.000 đơn vị tƣơng đƣơng với 80mg natri 

colistimethate tƣơng đƣơng 33,3 mg colistin dạng hoạt tính (CBA). 

 Để tìm hiểu các YTNC thuộc về đặc điểm sử dụng colistin đến nguy cơ 

xuất hiện độc tính thận, chúng tôi khảo sát liều colistin hàng ngày, liều tích 

lũy và thời gian sử dụng colistin ở 2 nhóm có độc tính và nhóm không độc 

tính. Các bệnh nhân trong nghiên cứu hoặc đƣợc sử dụng thuốc theo hƣớng 

dẫn sử dụng thuốc lƣu hành tại bệnh viện [1] hoặc sử dụng chế độ liều cao 
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theo quy trình sử dụng colistin áp dụng tại khoa HSTC (phụ lục 1). Để khảo 

sát chế độ liều dùng, chúng tôi mô tả mức liều hàng ngày trung bình đồng thời 

phân chia bệnh nhân theo 2 mức liều: mức liều cao (tƣơng ứng với liều dùng 

hàng ngày ≥ 4mg CBA/kg) và mức liều thấp (tƣơng ứng với liều dùng hàng 

ngày < 4mg CBA/kg). Kết quả so sánh đặc điểm sử dụng thuốc đƣợc trình 

bày trong bảng 3.4.  

Bảng 3.4. So sánh đặc điểm sử dụng thuốc giữa nhóm có và không xuất hiện ĐT 

Đặc điểm 
Nhóm ĐT 

(n = 30) 

Nhóm không 

ĐT (n = 101) 
p 

OR 

95% CI 

Liều dùng hàng ngày 

(mg/kg/ngày) 
3,53 ± 1,27 3,15 ± 1,26 0,151  

Liều colistin ≥ 4mg/kg/ngày 14 (46,7%) 21 (20,8%) 0,005 
3,33 

(1,41 – 7,90) 

Tổng số ngày dùng 

Trƣớc khi xảy ra độc tính 

 

Toàn bộ đợt điều trị 

 

7 

(4 – 11,5) 

16,5 

(10,7 – 19,0) 

 

- 

- 

10 

(7,0 – 14,0) 

 

 

0,001 

 

Liều tích lũy (mg/kg) 

Trƣớc khi xảy ra độc tính 

 

Toàn bộ đợt điều trị 

 

 

22,97 

12,40 – 43,21 

39,88 

23,96 – 83,18 

 

- 

- 

27,27 

18,76 – 47,03 

 

 

 

0,005 

 

Nhận xét:  

 Nhóm bệnh nhân có độc tính thận đƣợc dùng liều hàng ngày cao hơn so 

với nhóm không độc tính, tuy nhiên sự khác biệt này là không có ý nghĩa 

thống kê. Các bệnh nhân sử dụng mức liều cao trên 4mg/kg/ngày có tỷ lệ 

% gặp độc tính thận cao hơn so với mức liều thấp và có nguy cơ độc tính 

thận cao hơn với OR = 3,33, CI 95% dao động từ 1,41 – 7,90. 

 Trong nghiên cứu này, nhóm bệnh nhân có độc tính thận đƣợc sử dụng 

thuốc kéo dài hơn và liều tích lũy của toàn bộ đợt điều trị lớn hơn đáng kể 

so với nhóm không xảy ra độc tính, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 

0,01. Để mô tả xác suất tích lũy độc tính thận theo liều colistin tích lũy, 

chúng tôi sử dụng phân tích Kaplan-Meyer, liều tích lũy colistin đƣợc tính 
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đến thời điểm xuất hiện độc tính thận đối với bệnh nhân có độc tính hoặc 

đến khi kết thúc điều trị đối với bệnh nhân không xảy ra độc tính thận. 

 

Hình 3.4. Đồ thị Kaplan-Meyer mô tả xác suất độc tính thận theo liều tích lũy 

Nhận xét: Xác suất tích lũy nguy cơ độc tính thận tăng lên theo mức liều tích 

lũy. Độ dốc của đƣờng cong Kaplan – Meyer tăng hơn khi mức liều tích lũy 

lớn hơn 40mg/kg cho thấy nguy cơ độc tính thận tăng rõ rệt trên bệnh nhân có 

mức liều tích lũy lớn hơn 40mg/kg. 

3.3.3. Nhóm YTNC liên quan đến thuốc dùng kèm 

 Các thuốc dùng kèm có nguy cơ độc tính thận đƣợc chúng tôi đƣa vào 

nghiên cứu bao gồm: thuốc lợi tiểu furosemid, thuốc vận mạch (adrenalin, 

noradrenalin, dopamin và dobutamin), thuốc ức chế men chuyển angiotensin 

(ƢCMC), kháng sinh glycopeptide (vancomycin và teicoplanin), kháng sinh 

aminoglycosid (amikacin và streptomycin), rifampicin, thuốc cản quang 

đƣờng tĩnh mạch, thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs), corticosteroid 

(hydrocortison, methylprednisolon). Kết quả so sánh sử dụng các thuốc dùng 

kèm giữa 2 nhóm có hoặc không có độc tính thận trong nghiên cứu đƣợc trình 

bày trong bảng 3.5. 
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Bảng 3.5.So sánh thuốc dùng kèm giữa 2 nhóm xuất hiện và không xuất hiện ĐT 

Thuốc dùng 

đồng thời 

Nhóm ĐT 

(n = 30) 

Nhóm không 

ĐT (n = 101) 
p 

OR 

95% CI 

Thuốc lợi tiểu  

(n = 74) 
25 (83,3%) 49 (48,5%) 0,001 

5,31 

1,88 – 14,96 

Thuốc vận mạch 

(n = 45)  
18 (60,0%) 27 (26,7%) 0,001 

4,11 

1,75 – 9,64 

Thuốc ƯCMC 

(n = 12) 
3 (10,0%) 9 (8,9%) 1,000 

1,13 

0,29 – 4,49 

Kháng sinh lycopeptid 

(n = 57)  
15 (50,0%) 42 (41,6%) 0,414 

1,41 

0,62 – 3,18 

Kháng sinh aminoglycosid 

(n = 33) 
9 (30,0%) 24 (23,8%) 0,490 

1,38 

0,56 – 3,40 

Rifampicin 

(n =6) 
3 (10,0%) 3 (3,0%) 0,133 

3,63 

0,69 – 19,01 

Thuốc cản quang 

(n = 46) 
13 (43,3%) 33 (32,7%) 0,283 

1,58 

0,69 – 3,63 

NSAIDs 

(n = 18) 
4 (13,3%) 14 (13,9%) 1,000 

0,96 

0,29 – 3,16 

Corticosteroid 

(n = 32) 
11 (36,7%) 21 (20,8%) 0,076 

2,21 

0,91 – 5,34 

Nhận xét: 

 Hầu hết các bệnh nhân trong nghiên cứu đều dùng kèm thuốc có nguy cơ 

độc tính thận. Các thuốc đƣợc ghi nhận nhiều nhất trong nghiên cứu là 

thuốc lợi tiểu, tiếp theo là nhóm kháng sinh glycopeptid, thuốc vận mạch 

và thuốc cản quang đƣờng tĩnh mạch. 

 Kết quả ở bảng 3.5 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có sử dụng kèm một số thuốc 

có nguy cơ độc tính thận cao hơn ở nhóm độc tính so với nhóm không độc 

tính, trong đó sử dụng kèm thuốc lợi tiểu, thuốc vận mạch có nguy cơ gặp 

độc tính cao hơn có ý nghĩa thống kê với OR tƣơng ứng là 5,31 (CI 95%: 

1,88 – 14,96) và 4,11 (CI 95%: 1,75 – 9,64).  
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3.3.4. Xác định yếu tố nguy cơ liên quan đến độc tính thận trên bệnh nhân 

sử dụng colistin 

 Để xác định YTNC độc lập ảnh hƣởng đến xuất hiện độc tính thận trên 

bệnh nhân nghiên cứu, chúng tôi sử dụng phân tích hồi quy Cox theo thời 

gian sử dụng thuốc colistin và liều colistin tích lũy tính đến thời điểm xuất 

hiện độc tính nếu có hoặc đến khi kết thúc điều trị đối với bệnh nhân không 

gặp độc tính.  

Trƣớc hết chúng tôi tiến hành phân tích đơn biến đối với tất cả các 

YTNC nghiên cứu. Kết quả phân tích đơn biến đƣợc trình bày trong bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Kết quả phân tích các YTNC bằng phương pháp Hồi quy Cox đơn biến 

YTNC nghiên cứu 

Theo thời gian dùng thuốc Theo liều colistin tích lũy 

HR 

(CI 95%) 
p 

HR 

(CI 95%) 
p 

Tuổi 1,02 (0,99 - 1,04) 0,163 1,03 (0,99 -1,04) 0,006 

Giới tính nữ 1,26 (0,60 - 2,65) 0,546 1,09 (0,52 – 2,30) 0,823 

Cân nặng 1,03 (1,00 – 1,07) 0,044 1,04 (1,01 – 1,08) 0,012 

Điểm APACHE II 1,01 (0,94 – 1,09) 0,718 1,03 (0,95 – 1,10) 0,508 

Điểm SOFA 0,99 (0,87 – 1,12) 0,812 1,03 ( 0,91 – 1,17) 0,667 

Điểm Charlson 1,18 (0,94 – 1,50) 0,156 1,37 (1,07 – 1,76) 0,012 

Chức năng thận nền 

- Creatinin huyết thanh 

- Tốc độ lọc cầu thận 

 

1,00 (0,99 -1,01) 

1,00 (0,99 – 1,01) 

 

0,622 

0,484 

 

1,01 (0,99 - 1,01) 

0,99 (0,98 – 1,00) 

 

0,074 

0,063 

Đái tháo đường 0,87 (0,35 – 2,12) 0,756 1,37 (0,55 – 3,40) 0,497 

Tăng huyết áp 0,75 (0,36 – 1,55) 0,439 0,99 (0,48 – 2,07) 0,989 

Xơ gan 2,30 (0,69 – 7,64) 0,175 3,17 (0,94 – 10,71) 0,063 

Sốc nhiễm khuẩn 3,47 (1,54 – 7,84) 0,003 3,47 (1,54 -7,84) 0,001 

Tụt huyết áp 3,35 (1,62 – 6,90) 0,001 4,11 (1,91 – 8,84) 0,000 

Giảm albumin huyết thanh 2,07 (0,88 – 4,92 0,098 1,99 (0,84 – 4,72) 0,116 

Tăng bilirubin huyết thanh 5,01 (1,41 – 22,0) 0,033 7,64 (1,68 – 34,75) 0,008 

Giảm thể tích máu 0,86 (0,21 – 3,62) 0,839 0,90 (0,21 – 3, 82) 0,882 
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YTNC nghiên cứu 

Theo thời gian dùng thuốc Theo liều colistin tích lũy 

HR 

(CI 95%) 
p 

HR 

(CI 95%) 
p 

Liều dùng hàng ngày 1,15 (0,88 – 1,49) 0,305 0,75 (0,54 – 1,04) 0,081 

Liều colistin ≥ 4mg/kg/ngày 2,37 (1,16 – 4,87) 0,018 1,09 (0,51 -1,32) 0,822 

Dùng kèm thuốc độc thận 

- Lợi tiểu 

- Glycopeptid 

- Thuốc vận mạch 

- Aminoglycosid 

- Thuốc cản quang 

- Thuốc ƢCMC 

- NSAIDs 

- Corticosteroid 

- Rifampicin 

 

4,24 (1,62 – 11,09) 

1,27 (0,62 – 2,60) 

2,95 (1,42 – 6,14) 

1,29 (0,59 – 2,82) 

1,10 (0,53 – 2,67) 

0,82 (0,25 – 2,70) 

0,85 (0,30 – 2,46) 

1,71 (0,81 – 3,60) 

2,37 (0,72 – 7,88) 

 

0,003 

0,510 

0,004 

0,529 

0,806 

0,740 

0,768 

0,159 

0,158 

 

5,05 (1,93 – 13,23) 

1,42 (0,69 – 2,92) 

3,21 (1,53 – 6,70) 

1,02 (0,46 – 2,25) 

1,08 (0,52 – 2,24) 

1,58 (0,47 – 5,39) 

0,89 (0,31 – 2,56) 

1,64 (0,77 – 3,50) 

2,39 (0,71 – 8,02) 

 

0,001 

0,337 

0,002 

0,961 

0,834 

0,461 

0,823 

0,197 

0,159 

Nhận xét:  

 Trong phân tích đơn biến theo thời gian dùng thuốc, các biến số có p < 

0,05 bao gồm: cân nặng, sốc nhiễm khuẩn, tụt huyết áp, tăng bilirubin 

huyết thanh, liều colistin ≥ 4mg/kg/ngày, dùng kèm thuốc lợi tiểu, thuốc 

vận mạch. 

 Trong phân tích đơn biến theo liều colistin tích lũy, các biến có p < 0,05 

bao gồm: tuổi, cân nặng, điểm Charlson, tình trạng sốc nhiễm khuẩn, tụt 

huyết áp, tăng bilirubin huyết thanh, dùng kèm thuốc lợi tiểu, dùng kèm 

thuốc vận mạch. 

3.3.4.1. Xác định YTNC độc lập dựa trên kết quả phân tích hồi quy Cox đa 

biến theo thời gian sử dụng colistin 

 Các biến số có giá trị p < 0,05 trong phân tích đơn biến đƣợc chúng tôi 

lựa chon để đƣa vào phân tích đa biến. Trƣớc khi đƣa vào phân tích, chúng tôi 

kiểm tra hiện tƣợng đa cộng tuyến có kết quả nhƣ sau: 
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Bảng 3.7. Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến số nghiên cứu 

YTNC nghiên cứu Yếu tố lạm phát phƣơng sai (VIF) 

Cân nặng 1,096 

Sốc nhiễm khuẩn 1,446 

Tụt huyết áp 3,324 

Tăng bilirubin 1,072 

Liều colistin ≥ 4mg/kg/ngày 1,019 

Thuốc lợi tiểu 1,220 

Thuốc vận mạch 3,507 

 Có 2 yếu tố nguy cơ: dùng kèm thuốc vận mạch và tụt huyết áp có liên 

hệ cộng tuyến với nhau, vì vậy, chúng tôi quyết định loại biến tụt huyết áp ra 

khỏi mô hình hồi quy. Các biến còn lại đƣợc đƣa vào phân tích đa biến theo 

mô hình hồi quy Cox, phƣơng pháp rút dần biến số. Kết quả của phân tích 

đƣợc trình bày trong bảng 3.8.  

Bảng 3.8. Kết quả phân tích hồi quy Cox theo thời gian dùng thuốc 

YTNC nghiên cứu 

Phân tích đơn biến Phân tích đa biến 

HR 

CI 95% 
p 

HR hiệu chỉnh 

CI 95% 
p 

Cân nặng (kg 1,03 (1,00 – 1,07) 0,044 1,05 (1,01 – 1,09) 0,009 

Sốc nhiễm khuẩn 3,47 (1,54 – 7,84) 0,003   

Tăng bilirubin 5,01 (1,41 – 22,0) 0,033 4,14 (0,90 – 19,06) 0,068 

Liều colistin ≥ 4mg/kg/ngày 2,37 (1,16 – 4,87) 0,018 3,10 (1,41 – 6,81) 0,005 

Dùng kèm thuốc lợi tiểu 4,24 (1,62 – 11,09) 0,003 2, 54 (0,92 – 7,00) 0,072 

Dùng kèm thuốc vận mạch 2,95 (1,42 – 6,14) 0,004 2,65 (1,21 - 5,80) 0,015 

 Nhƣ vậy, trong phân tích hồi quy Cox đa biến theo thời gian dùng 

thuốc, các biến cân nặng, tình trạng tăng bilirubin, liều dùng colistin ≥ 
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4mg/kg/ngày, dùng kèm thuốc lợi tiểu và dùng kèm thuốc vận mạch đƣợc giữ 

lại trong mô hình đa biến. Trong đó, 3 yếu tố: bệnh nhân có cân nặng lớn, 

dùng liều ≥ 4mg/kg/ngày, và yếu tố dùng kèm thuốc vận mạch đƣợc xác định 

là các yếu tố nguy cơ độc lập làm tăng độc tính thận với p < 0,05. Các yếu tố 

này có tỷ số nguy cơ sau khi đã hiệu chỉnh ảnh hƣởng của các biến còn lại 

trong mô hình (HR hiệu chỉnh) là: cân nặng: HR=1,05 (CI 95%:1,01 – 1,09); 

liều dùng colistin ≥ 4mg/kg/ngày: HR=3,1 (CI 95%:1,41 - 6,81), dùng kèm 

thuốc vận mạch: HR=2,65 (CI 95%: 1,21 - 5,80). Hình 3.5 minh họa hàm 

nguy cơ độc tính thận theo thời gian sử dụng thuốc ở các nhóm bệnh nhân: 

(A) nhóm dùng thuốc vận mạch so với nhóm không dùng thuốc vận mạch và 

(B) nhóm dùng liều cao  ≥ 4mg/kg/ngày so với nhóm dùng liều thấp hơn.  

 

Hình 3.5. Xác suất độc tính thận theo thời gian dùng thuốc trên các nhóm BN 

A: nhóm BN dùng kèm so với nhóm không dùng kèm thuốc vận mạch 

B: nhóm BN dùng liều cao trên 4mg/kg/ngày so với nhóm dùng liều thấp 

Nhận xét: với cùng số ngày dùng thuốc, bệnh nhân dùng kèm thuốc vận mạch 

có xác suất gặp biến cố độc tính thận cao hơn 2,65 lần so với bệnh nhân 

không dùng kèm thuốc vận mạch. Tƣơng tự, bệnh nhân đƣợc sử dụng liều cao 

trên 4 mg/kg/ngày cũng có xác suất gặp độc tính thận cao hơn 3,1 lần so với 

bệnh nhân đƣợc dùng liều hàng ngày thấp hơn. 

xác 

suất 

độc 

tính 

thận 

ngày 
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3.3.4.2. Xác định YTNC độc lập dựa trên kết quả phân tích hồi quy Cox đa 

biến theo tổng liều colistin tích lũy 

 Sau khi phân tích đơn biến, các biến tuổi, cân nặng, điểm Charlson, 

tình trạng sốc nhiễm khuẩn, tụt huyết áp, tăng bilirubin huyết thanh, dùng 

kèm thuốc lợi tiểu, dùng kèm thuốc vận mạch là các yếu tố có giá trị p < 0,05 

đƣợc đƣa vào phân tích đa biến. Kết quả kiểm tra cộng tuyến ở trên cho thấy 

2 biến nghiên cứu: tụt huyết áp và dùng kèm thuốc vận mạch có liên hệ cộng 

tuyến với nhau, vì vậy chúng tôi loại bỏ biến tụt huyết áp trƣớc khi đƣa vào 

mô hình hồi quy đa biến. Kết quả phân tích hồi quy Cox đa biến theo liều 

colistin tích lũy đƣợc trình bày trong bảng 3.9.  

Bảng 3.9. Kết quả phân tích hồi quy Cox theo liều colistin tích lũy 

YTNC nghiên cứu 

Phân tích đơn biến Phân tích đa biến 

HR 

CI 95% 
p 

HR hiệu chỉnh 

CI 95% 
p 

Tuổi 1,03 (0,99 -1,04) 0,006 1,03 (1,01 – 1,05) 0,020 

Cân nặng (kg) 1,04 (1,01 – 1,08) 0,012 1,05 (1,02 – 1,09) 0,003 

Sốc nhiễm khuẩn 3,91 (1,69 -9,02) 0,001 -  

Điểm Charlson 1,37 (1,07 – 1,76) 0,012 -  

Tăng bilirubin 7,64 (1,68 – 34,75) 0,008 7,90 (1,63 – 38,22) 0,010 

Thuốc lợi tiểu 5,05 (1,93 – 13,23) 0,001 3,03 (1,08 – 8,50) 0,035 

Thuốc vận mạch 3,21 (1,53 – 6,70) 0,002 2,79 (1,27 -6, 14) 0,011 

 Nhƣ vậy, khi phân tích độc tính thận theo liều colistin tích lũy, có 5 yếu 

tố nguy cơ độc lập đƣợc xác định có ảnh hƣởng đến độc tính thận là tuổi cao, 

cân nặng lớn, tình trạng tăng bilirubin huyết thanh, sử dụng kèm thuốc vận 

mạch, sử dụng kèm thuốc lợi tiểu. Các yếu tố này có tỷ số nguy cơ sau khi đã 

hiệu chỉnh ảnh hƣởng của các biến còn lại trong mô hình là: tuổi HR=1,03 (CI 
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95%: 1,01 – 1,05); cân nặng HR=1,05 (CI 95%: 1,02 – 1,09); tăng bilirubin 

huyết thanh HR=7,90 (CI 95%: 1,63 – 38,22), dùng kèm thuốc lợi tiểu 

HR=3,03 (CI 95%: 1,08 – 8,50), dùng kèm thuốc vận mạch HR=2,79 (CI 

95%: 1,17 – 6,14). Hình 3.6 minh họa hàm xác suất độc tính thận theo liều 

tích lũy ở các nhóm bệnh nhân: (A) nhóm bệnh nhân dùng kèm thuốc lợi tiểu 

so với nhóm không dùng, (B) nhóm bệnh nhân có tăng bilirubin huyết thanh 

so với nhóm không tăng bilirubin huyết thanh. 

 
Hình 3.6. Xác suất độc tính thận theo liều colistin tích lũy trên các nhóm BN 

A: nhóm BN dùng kèm thuốc lợi tiểu so với nhóm không dùng thuốc lợi tiểu 

B: nhóm BN có tăng bilirubin huyết thanh so với nhóm BN không tăng  

Nhận xét: Ở cùng mức liều tích lũy, bệnh nhân dùng kèm thuốc lợi tiểu có 

nguy cơ gặp độc tính thận cao hơn 3,3 lần so với bệnh nhân không dùng kèm 

thuốc lợi tiểu. Tƣơng tự, bệnh nhân có tăng bilirubin huyết thanh có xác suất 

gặp độc tính thận cao hơn 7,9 lần so với bệnh nhân không có tăng bilirubin 

huyết thanh. 
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CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN 

 Colistin đƣợc ra đời từ năm 1949 nhƣng do độc tính thận nên thuốc đã 

dần dần đƣợc thay thế từ những năm 1970 bởi các kháng sinh mới an toàn 

hơn. Thuốc chỉ đƣợc tái sử dụng trong thực hành lâm sàng trong những năm 

gần đây với vai trò là vũ khí cuối cùng để chống lại các chủng vi khuẩn Gram 

âm đa kháng thuốc [42]. Tại bệnh viện Bạch Mai nói chung và khoa Hồi sức 

tích cực nói riêng, colistin đã đƣợc đƣa vào sử dụng từ năm 2011 và vẫn đang 

đƣợc gia tăng sử dụng. Cho đến nay, chế độ liều tối ƣu của colistin vẫn là một 

câu hỏi đau đầu đối với các bác sĩ lâm sàng tại khoa Hồi sức tích cực 

[29],[63]. Bên cạnh mối quan tâm về hiệu quả điều trị và nguy cơ kháng thuốc 

thì trở ngại lớn nhất của các bác sĩ lâm sàng khi sử dụng colistin chính là độc 

tính thận. Mặc dù độc tính thận đã đƣợc báo cáo ở hầu hết các nghiên cứu lâm 

sàng, tuy nhiên tần suất xảy ra độc tính, đặc điểm độc tính thận giữa các 

nghiên cứu là rất khác nhau. Việc tìm hiểu đặc điểm độc tính thận, cũng nhƣ 

các đặc điểm thuộc về bệnh nhân và đặc điểm sử dụng thuốc có liên quan đến 

phát sinh độc tính thận sẽ giúp cho bác sĩ lâm sàng cân nhắc giữa lợi ích và 

nguy cơ để từ đó đƣa ra quyết định điều trị phù hợp. Để đáp ứng với nhu cầu 

thực tế này, chúng tôi tiến hành một nghiên cứu hồi cứu về độc tính thận trên 

bệnh nhân sử dụng colistin tại khoa HSTC. Nghiên cứu thu đƣợc các kết quả 

đáng chú ý nhƣ sau: 

4.1. Đặc điểm bệnh nhân trong nghiên cứu 

 Với tất cả 316 hồ sơ bệnh án có sử dụng colistin trong khoảng thời gian 

1 năm, chúng tôi lựa chọn đƣợc 131 hồ sơ bệnh án đủ tiêu chuẩn để đƣa vào 

phân tích. Các bệnh nhân trong nghiên cứu chủ yếu là nam giới chiếm tỷ lệ 

63,6%. Hầu hết bệnh nhân có độ tuổi khá cao, với trung vị là 59 tuổi, khoảng 

tứ phân vị 45 - 71 tuổi. Viêm phổi bệnh viện là chỉ định nhiều nhất của 

colistin trong nghiên cứu, trong đó căn nguyên gây nhiễm khuẩn thƣờng gặp 

nhất tại khoa HSTC là A.baumanii, tiếp theo là K.pneumoniae và 
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P.aeruginosa tƣơng ứng chiếm tỷ lệ là 48,9%, 16% và 14,5%. Đây chính là 

những căn nguyên kháng thuốc hàng đầu tại các khoa HSTC và là thách thức 

chung đối với toàn cầu. Có trên 90% các chủng A. baumanii trong nghiên cứu 

là vi khuẩn đa kháng thuốc. Đây chính là lý do colistin trở thành lựa chọn 

điều trị cuối cùng. Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 44 bệnh nhân chiếm tỷ 

lệ 33,6% không phân lập đƣợc vi khuẩn nhƣng vẫn đƣợc chỉ định colistin, 

không thực sự phù hợp với khuyến cáo trong hƣớng dẫn sử dụng thuốc tại 

bệnh viện [1]. Các trƣờng hợp này, kháng sinh đƣợc lựa chọn theo kinh 

nghiệm của bác sĩ điều trị, chủ yếu là do bệnh nhân không đáp ứng lâm sàng 

với các phác đồ kháng sinh trƣớc đó sử dụng có độc tính thấp hơn. Tuy nhiên, 

đây là vấn đề mà Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện cần xem xét và 

đƣa ra các hƣớng dẫn cụ thể khi lựa chọn colistin là kháng sinh điều trị theo 

kinh nghiệm.  

 Các bệnh nhân nghiên cứu có trung vị điểm APACHE II là 12,5, 

khoảng tứ phân vị 9-16 và trung vị điểm SOFA là 4, khoảng tứ phân vị 2-6. 

So với mẫu nghiên cứu của một số tác giả khác nhƣ Falagas [24], Dalfino 

[17], Doshi [22], Balkan [4], mức độ nặng đánh giá theo các thang điểm 

thƣờng quy trong hồi sức tích cức của bệnh nhân trong nghiên cứu này dƣờng 

nhƣ ít nghiêm trọng hơn. Điều này có thể đƣợc giải thích do chúng tôi đã loại 

trừ các trƣờng hợp bệnh nhân rất nặng, có suy đa tạng, thông thƣờng các bệnh 

nhân này đã đƣợc can thiệp lọc máu ngay trƣớc khi dùng thuốc. Ở những 

bệnh nhân này, hiệu quả điều trị là mối quan tâm chính đối với bác sĩ lâm 

sàng, ngƣợc lại, quần thể bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi chính là 

đối tƣợng mà bác sĩ phải cân bằng giữa hiệu quả và độc tính của thuốc. 
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4.2. Tỷ lệ phát sinh và đặc điểm độc tính thận 

 Sử dụng tiêu chuẩn RIFLE để đánh giá độc tính thận, chúng tôi ghi 

nhận đƣợc 30/131 bệnh nhân có xảy ra độc tính thận cấp khi sử dụng colistin, 

tƣơng ứng với tỷ lệ phát sinh độc tính thận là 22,9%. Nhƣ vậy, so với các 

nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn RIFLE, tỷ lệ gặp độc tính thận trong nghiên 

cứu của chúng tôi thấp hơn [68]. Sự khác biệt này có thể là do sự khác nhau 

về đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm sử dụng thuốc giữa các nghiên cứu. 

Trong các nghiên cứu trên bệnh nhân châu Á, nghiên cứu của Kwon J.A [39] 

và Kwon K.H [40] có tỷ lệ độc tính thận theo tiêu chuẩn RIFLE đều trên 50%. 

Mức độ nặng của bệnh nhân không đƣợc mô tả trong nghiên cứu của Kwon 

J.A, còn trong nghiên cứu của Kwon K.H, bệnh nhân đƣợc chọn vào nghiên 

cứu có các đặc điểm khá tƣơng đồng với nghiên cứu của chúng tôi. Các bệnh 

nhân trong nghiên cứu của Kwon K.H đƣợc sử dụng colistin với liều trung 

bình hàng ngày là 4,1mg/kg ở nhóm không độc tính và 4,5mg/kg ở nhóm có 

độc tính, cao hơn so với bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi. Một số 

nghiên cứu còn lại trên ngƣời châu Á nhƣ nghiên cứu của Ko [38], Lee [41], 

Cheng[12] và Rattanaumpawan [66] có tỷ lệ xuất hiện độc tính thận tƣơng 

ứng là 54,6%, 43,5%, 14% và 52,5%. Tuy nhiên, các nghiên cứu này định 

nghĩa độc tính thận dựa trên tăng nồng độ creatinin gấp 1,5 hoặc 2 lần so với 

ban đầu hoặc giảm độ thanh thải creatinin huyết thanh trên 50%. Chúng tôi 

cho rằng tiêu chí để xác định độc tính thận nên đƣợc thống nhất. Tiêu chuẩn 

RIFLE hoặc AKIN có ƣu điểm dễ ứng dụng trong thực hành lâm sàng và đã 

đƣợc thẩm định từ các nghiên cứu lớn trong việc xác định tỷ lệ phát sinh tổn 

thƣơng thận cấp. Chính vì vậy, các tiêu chuẩn này đƣợc ứng dụng khá phổ 

biến để xác định độc tính thận của thuốc [44].  

  Tỷ lệ phát sinh độc tính thận cũng có thể bị ảnh hƣởng một phần bởi 

thời gian theo dõi bệnh nhân.Trong nghiên cứu này, nhóm bệnh nhân xảy ra 

độc tính thận đƣợc theo dõi (trung vị 18 ngày; khoảng tứ phân vị 12,3 – 25,5 
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ngày) dài hơn đáng kể so với nhóm không có độc tính thận (trung vị là 12 

ngày; khoảng tứ phân vị 8,0 -19,5 ngày), nguyên nhân chủ yếu do bệnh nhân 

đƣợc chuyển viện nên chúng tôi không tiếp tục theo dõi đƣợc. Trong khi kết 

quả nghiên cứu của Hartzell cho thấy nồng độ SCr vẫn tiếp tục tăng cao đáng 

kể sau khi kết thúc điều trị 1 tuần [28]. Do đó, tỷ lệ gặp độc tính thận trên 

thực tế có thể cao hơn so với tỷ lệ 22,9% ghi nhận trong nghiên cứu này. 

 Trung vị thời gian khởi phát độc tính thận đƣợc ghi nhận trong nghiên 

cứu của chúng tôi là vào ngày thứ 7, khoảng tứ phân vị 4 -13 ngày. Kết quả 

này là phù hợp với các nghiên cứu về độc tính thận của colistin đƣợc thực 

hiện trƣớc đó, theo đó, độc tính thận đƣợc báo cáo xuất hiện chủ yếu trong 

vòng 1-2 tuần đầu điều trị [68]. 

  Độc tính thận trong nghiên cứu đƣợc phân loại theo 3 mức độ “Nguy 

cơ”, “Tổn thƣơng” và “Suy” chiếm tỷ lệ tƣơng ứng là 53,3%, 30,0% và 

16,7%. Nhƣ vậy, phần lớn các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi gặp 

độc tính chủ yếu ở mức độ “Nguy cơ”, phù hợp với kết quả của các tác giả 

Hartzell [28], Collins [14] và Temocin [71], trong khi một số tác giả khác báo 

cáo mức độ “Tổn thƣơng” và “Suy” chiếm tỷ lệ nhiều hơn [68]. Điều đáng 

lƣu ý là, nghiên cứu này và hầu hết các nghiên cứu trên thế giới đều ghi nhận 

tỷ lệ rất thấp bệnh nhân phải ngừng thuốc do độc tính hoặc có hậu quả phải 

lọc máu hoặc gây tổn thƣơng thận không hồi phục. Đây có thể là đặc điểm tổn 

thƣơng thận của colistin hoặc cũng có thể do hạn chế về thời gian theo dõi 

ngƣời bệnh chƣa đủ dài trong tất cả các nghiên cứu đã công bố. 

 Trong số 30 bệnh nhân gặp độc tính thận trong nghiên cứu, có 8 trƣờng 

hợp chiếm 26,7% đƣợc ghi nhận có hồi phục trong vòng 4,5 (3,0 -13,5) ngày 

sau khi kết thúc điều trị, chủ yếu ở nhóm bệnh nhân có mức độ “Nguy cơ”, 

còn lại hơn 50% bệnh nhân đã tử vong do tình trạng bệnh quá nặng. Kết quả 

này tƣơng tự với nghiên cứu của Ko [38] nhƣng thấp hơn đáng kể so với các 

nghiên cứu của Balkan [4],Cheng [12], Dalfino [17], Kim [36] và Zaidi [79] 
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đều có tỷ lệ hồi phục trên 50%. Sự khác biệt này là do khả năng hồi phục độc 

tính thận phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong quá trình điều trị nhƣ: khả năng 

kiểm soát đƣợc tình trạng nhiễm khuẩn, kiểm soát huyết áp, cân bằng dịch 

trên ngƣời bệnh tại khoa HSTC. Nhƣ vậy, có thể thấy rằng nếu đƣợc kiểm 

soát chặt chẽ, độc tính thận của colistin có thể phục hồi sau khi kết thúc điều 

trị [29]. 

4.3. Các YTNC liên quan độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng colistin 

 Có rất nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến xuất hiện độc tính thận của 

colistin đã đƣợc đề xuất trong các nghiên cứu bao gồm các yếu tố thuộc về 

bệnh nhân, các yếu tố liên quan đến sử dụng colistin và các thuốc dùng kèm 

có độc tính thận. Do đó, nghiên cứu của chúng tôi đã tiến hành phân chia 

bệnh nhân vào 2 nhóm: nhóm độc tính thận và nhóm không độc tính thận để 

tìm hiểu các yếu tố nguy cơ này. 

 Tuổi cao, thừa cân, giảm chức năng thận nền, mức độ nặng (điểm 

APACHE II), các tình trạng giảm albumin huyết thanh, tụt huyết áp, sốc 

nhiễm khuẩn, tăng bilirubin toàn phần và các bệnh lý mắc kèm nhƣ tăng 

huyết áp, đái tháo đƣờng, xơ gan, nhiều bệnh lý mắc kèm (điểm Charlson) là 

các yếu tố nguy cơ thuộc về đặc điểm của bệnh nhân đƣợc đề xuất từ kết quả 

của các nghiên cứu độc tính thận của colistin [35]. Trong nghiên cứu này, 

nhóm bệnh nhân độc tính thận có độ tuổi cao hơn (trung bình 64,5 tuổi so với 

57 tuổi), cân nặng lớn hơn (trung bình 59,3kg so với 54,5kg) so với nhóm 

không độc tính. Tỷ lệ % bệnh nhân có tụt huyết áp, xơ gan, tăng bilirubin 

huyết thanh, giảm albumin huyết thanh và sốc nhiễm khuẩn cao hơn ở nhóm 

độc tính thận so với nhóm không độc tính. Tuy nhiên, chỉ có các yếu tố: cân 

nặng, tụt huyết áp, sốc nhiễm khuẩn là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

giữa 2 nhóm xuất hiện và không xuất hiện độc tính thận. Để xác định đƣợc 

chính xác hơn nguy cơ độc tính thận, chúng tôi sử dụng mô hình hồi quy Cox 

theo thời gian dùng thuốc và liều colistin tích lũy, kết quả phân tích đơn biến 



52 

 

cũng cho thấy nguy cơ (HR) cao hơn có ý nghĩa thống kê trên các bệnh nhân 

có cân nặng lớn hơn, có tình trạng tụt huyết áp và sốc nhiễm khuẩn. Tụt huyết 

áp và sốc nhiễm khuẩn làm cho lƣu lƣợng máu tới thận giảm và có thể dẫn 

đến suy thận cấp trƣớc thận [2]. Đây là các biến chứng ở bệnh nhân nhiễm 

trùng nặng, do đó, các tình trạng này thƣờng gặp trên bệnh nhân sử dụng 

colistin, kết hợp làm tăng nguy cơ độc tính thận.  

 Về yếu tố cân nặng, nhóm bệnh nhân độc tính thận có cân nặng lớn hơn 

có thể phải sử dụng tổng liều cao hơn so với nhóm không xảy ra độc tính 

thận. Tuy nhiên, kết quả phân tích hồi quy đa biến của Gauthier [27] cho thấy 

không phải yếu tố liều dùng mà bản thân tình trạng béo phì với BMI > 31,5 

kg/m
2
 là một yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến độc tính thận. Do thiết kế 

hồi cứu nên chúng tôi không đủ thông tin để xác định đƣợc BMI của bệnh 

nhân nhằm phân tích sâu hơn vấn đề này, tuy nhiên kết quả này đã cho thấy 

cần phải xem xét tình trạng thừa cân, béo phì của bệnh nhân trƣớc khi sử 

dụng colistin. 

  Bên cạnh các yếu tố này, tình trạng tăng bilirubin huyết thanh cũng 

đƣợc ghi nhận là yếu tố nguy cơ trong phân tích hồi quy Cox đơn biến. Có 3 

nghiên cứu độc tính thận của colistin đã báo cáo tăng bilirubin toàn phần là 

yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến phát sinh độc tính thận, trong đó 2 

nghiên cứu thực hiện trên bệnh nhân Hàn Quốc của Ko và Kwon J.A, nghiên 

cứu còn lại của Ceylan thực hiện trên bệnh nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ [10]. Tuy 

nhiên, kết quả từ nghiên cứu của Gauthier lại cho thấy độc tính thận không 

tăng hơn ở bệnh nhân có tăng bilirubin huyết thanh [27]. Cho đến nay, chƣa 

có nghiên cứu nào làm sáng tỏ mối liên quan giữa tăng bilirubin toàn phần và 

độc tính thận. Tăng bilirubin huyết thanh đã đƣợc chứng minh là làm tăng độc 

tính thận của aminoglycosid, rất có thể xảy ra tƣơng tự với colistin [20]. Tuy 

nhiên, chúng tôi cũng không loại trừ tình trạng suy đa tạng có thể xảy ra đồng 

thời rối loạn chức năng thận và tăng bilirubin huyết thanh ở bệnh nhân dùng 
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thuốc. Trong nghiên cứu này, số bệnh nhân có bilirubin toàn phần > 5mg/dl 

(85,5µmol/l) là quá nhỏ (4 bệnh nhân), do đó cần phải tiến hành quan sát 

thêm trên cỡ mẫu lớn hơn và tập trung vào yếu tố này để đƣa ra đƣợc kết luận 

phù hợp.  

 Trong phân tích hồi quy Cox dựa theo liều tích lũy, điểm Charlson 

đƣợc ghi nhận là yếu tố nguy cơ với HR = 1,37; CI 95%:1,07 -1,76. Cùng với 

các thang điểm APACHE II, SOFA, điểm Charlson có giá trị giúp tiên lƣợng 

nguy cơ tử vong của bệnh nhân, và cũng là một trong những yếu tố nguy cơ 

liên quan đến độc tính thận ở bệnh nhân sử dụng colistin đã đƣợc đề xuất bởi 

Sorli [69] và Kwon K.H [40]. Bệnh nhân trong nghiên cứu của Sorli có điểm 

Charlson trung bình ở nhóm bệnh nhân có độc tính là 5,36 và nghiên cứu của 

Kwon là 6 điểm, còn trong nghiên cứu này, bệnh nhân có điểm Charlson thấp 

hơn đáng kể, với trung vị là 2, khoảng tứ phân vị: 1-3 điểm. Tuy nhiên, tƣơng 

tự nhƣ các đặc điểm khác, điểm Charlson có thể chỉ là yếu tố đồng thời xảy ra 

cùng độc tính thận trên bệnh nhân dùng colistin do trong phân tích hồi quy 

Cox đa biến, yếu tố này bị loại khỏi mô hình cuối cùng. 

 Về đặc điểm sử dụng colistin, liều dùng là một yếu tố nguy cơ làm tăng 

độc tính thận đã đƣợc đề xuất từ nhiều nghiên cứu nhƣ nghiên cứu của Pogue 

[62], Ratanaumpawan [66], Tuon [73], Kwon K.H [40]. Trong nghiên cứu 

này, nhóm bệnh nhân độc tính thận đƣợc sử dụng mức liều trung bình hàng 

ngày cao hơn nhóm không độc tính (3,53mg/kg so với 3,15mg/kg), tuy nhiên 

sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. So sánh với các nghiên cứu sử 

dụng tiêu chuẩn RIFLE, liều trung bình hàng ngày trong nghiên cứu này 

tƣơng đối thấp hơn [68]. Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến 

tỷ lệ độc tính thận trên bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận đƣợc 

thấp hơn so với các nghiên cứu khác. Khi phân nhóm bệnh nhân theo 2 mức 

liều: liều cao (≥ 4mg CBA/kg/ngày) và mức liều thấp (< 4mg CBA/kg/ngày), 

chúng tôi nhận thấy rằng, nguy cơ gặp độc tính thận ở nhóm bệnh nhân dùng 
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mức liều cao trên 4mg/kg/ngày cao hơn, với OR = 3,33 (CI 95%: 1,41-7,90). 

Phân tích hồi quy Cox đơn biến theo thời gian dùng thuốc cũng cho kết quả 

tƣơng tự, với HR = 2,37; CI 95%:1,16 - 4,87. Trong khi đó, nghiên cứu của 

Pogue xác định nguy cơ cao hơn ở mức liều > 5mg CBA/kg/ngày còn nghiên 

cứu của Ratanaumpawan xác định nguy cơ cao hơn ở mức liều >3mg 

CBA/kg/ngày. Chúng tôi lựa chọn ngƣỡng liều 4mg CBA/kg/ngày để phân 

tích bởi vì đây là ngƣỡng liều có thể phân loại bệnh nhân tƣơng ứng với nhóm 

bệnh nhân đƣợc dùng thuốc theo hƣớng dẫn sử dụng colistin của bệnh viện và 

nhóm bệnh nhân dùng chế độ liều cao đang áp dụng tại khoa HSTC. Mặc dù, 

một số nghiên cứu về hiệu quả và độc tính của chế độ liều cao colistin nhƣ: 

nghiên cứu của Dalfino [16], Dewan [21], Trifi [72] kết luận tỷ lệ phát sinh 

độc tính khi sử dụng chế độ liều cao không khác biệt đáng kể so với chế độ 

liều thấp, tuy nhiên, cần lƣu ý rằng, quần thể bệnh nhân và thiết kế trong các 

nghiên cứu là khác nhau. Nghiên cứu của chúng tôi, mặc dù chƣa đƣợc thiết 

kế phù hợp để trả lời câu hỏi này song kết quả từ nghiên cứu đã phần nào cho 

thấy cần phải hết sức cân nhắc khi áp dụng chế độ liều cao cho tất cả các bệnh 

nhân HSTC do có thể làm gia tăng nguy cơ gặp độc tính thận. 

 Bên cạnh liều dùng, có một số nghiên cứu khác báo cáo độc tính thận 

liên quan đến số ngày dùng thuốc và tổng liều colistin tích lũy [28],[39]. Số 

ngày dùng thuốc và liều colistin tích lũy của nhóm bệnh nhân có độc tính thận 

tại thời điểm xảy ra độc tính tuy thấp hơn nhƣng xét theo toàn bộ đợt điều trị 

thì cao hơn rõ rệt so với nhóm không độc tính, sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với giá trị p <0,01. Các yếu tố này đều biến thiên theo thời gian và đã đƣợc 

ghi nhận là có liên quan đến độc tính thận của colistin, cho nên trong nghiên 

cứu này, chúng tôi sử dụng phân tích hồi quy Cox theo cả thời gian dùng 

thuốc và liều colistin tích lũy để xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến 

phát sinh độc tính thận.  
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 Về đặc điểm các thuốc sử dụng kèm có độc tính thận, các yếu tố nguy 

cơ: dùng kèm kháng sinh nhóm aminoglycosid, vancomycin, rifampicin, 

thuốc cản quang đƣờng tĩnh mạch, thuốc lợi tiểu, thuốc ƢCMC, NSAIDs, 

corticosteroid, thuốc ức chế calcineurin (ciclosporin, tacrolimus), 

amphotericin B và các thuốc vận mạch đã đƣợc đề xuất [68].Tuy nhiên, mối 

liên quan có ý nghĩa của các yếu tố này với độc tính thận của colistin cũng 

đƣợc chỉ ra khác nhau giữa các nghiên cứu. Tƣơng tự hầu hết các nghiên cứu 

đã đƣợc công bố trƣớc đây, chúng tôi chỉ ghi nhận thuốc dùng kèm và không 

ghi nhận khoảng thời gian dùng kèm của các thuốc. Kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi cho thấy, nguy cơ gặp độc tính thận cao hơn khi colistin đƣợc sử 

dụng đồng thời với các thuốc độc thận đƣợc khảo sát. Trong đó, thuốc lợi tiểu 

và thuốc vận mạch là 2 nhóm thuốc đƣợc ghi nhận nhiều nhất trong nghiên 

cứu và là 2 yếu tố nguy cơ làm tăng độc tính thận có ý nghĩa thống kê. Các 

yếu tố này cũng đƣợc xác định là yếu tố nguy cơ trong nghiên cứu của Cheng 

[12], Paul [59] và DeRyke [19]. Tuy nhiên, đây là các nhóm thuốc thƣờng 

phải sử dụng tại khoa HSTC, đặc biệt là trên bệnh nhân nhiễm trùng nặng, do 

đó, biện pháp tránh sử dụng đồng thời với colistin nhằm giảm thiểu độc tính 

thận là không khả thi trên lâm sàng. Trong khi các thuốc còn lại nhƣ kháng 

sinh vancomycin, aminoglycosid, rifampicin, thuốc ƢCMC, thuốc cản quang 

đƣờng tĩnh mạch, mặc dù, nguy cơ cao hơn chƣa đạt mức thống kê nhƣng đây 

là những yếu tố có thể can thiệp đƣợc bằng cách thay thế những thuốc an toàn 

hơn. 

 Nhƣ đã trình bày trong nghiên cứu, rất nhiều yếu tố nguy cơ thuộc về 

bệnh nhân, yếu tố nguy cơ thuộc về sử dụng thuốc và các thuốc dùng kèm kết 

hợp với nhau làm tăng độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng colistin. Để xác 

định yếu tố nguy cơ độc lập, các nghiên cứu độc tính thận của colistin thƣờng 

sử dụng phân tích hồi quy logistic đa biến hoặc mô hình hồi quy đa biến Cox. 

Chúng tôi lựa chọn mô hình hồi quy đa biến Cox vì đây là phƣơng pháp phù 
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hợp với tính chất của dữ liệu nghiên cứu. Phân tích hồi quy đa biến Cox đƣợc 

tiến hành theo 2 hƣớng: theo thời gian dùng thuốc và theo tổng liều colistin 

tích lũy. Chúng tôi thực hiện cả 2 hƣớng bởi vì: các yếu tố này đều biến thiên 

theo thời gian và đã đƣợc ghi nhận có liên quan đến độc tính thận của colistin. 

Đồng thời, trong các nghiên cứu độc tính thận của colistin sử dụng phƣơng 

pháp hồi quy Cox đã đƣợc công bố, hầu hết các nghiên cứu tiến hành phân 

tích theo thời gian nhƣng cũng có một vài nghiên cứu phân tích dựa theo liều 

tích lũy nhƣ của Dalfino [17], Kwon JA[39]. Khi phân tích theo 2 hƣớng này, 

chúng tôi đã thu đƣợc các kết quả khác nhau, cụ thể nhƣ sau:  

 Khi phân tích hồi quy Cox theo thời gian dùng thuốc, có 3 yếu tố gồm: 

cân nặng, liều dùng trên 4mg CBA/kg/ngày và dùng kèm thuốc vận mạch 

đƣợc xác định là các yếu tố nguy cơ độc lập. Tƣơng tự, nghiên cứu của Tuon, 

tác giả cũng xác định đƣợc yếu tố liều dùng hàng ngày > 9 MUI đƣợc xem là 

yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến độc tính thận [73]. Trong khi, nghiên 

cứu của Ceylan trên bệnh nhân dùng liều colistin 5mg CBA/kg/ngày, tác giả 

xác định đƣợc 3 yếu tố nguy cơ độc lập là tuổi cao, tăng bilirubin toàn phần 

và giảm albumin huyết thanh [10]. 

 Khi phân tích hồi quy Cox theo liều colistin tích lũy, có 5 yếu tố nguy 

cơ độc lập đƣợc xác định trong nghiên cứu của chúng tôi là: tuổi, cân nặng, 

tăng bilirubin toàn phần, dùng kèm thuốc lợi tiểu và dùng kèm thuốc vận 

mạch. Trong khi nghiên cứu của Kwon J.A, khi phân tích theo liều colistin 

tích lũy, có 4 yếu tố nguy cơ độc lập đƣợc chỉ ra là: nam giới, tăng bilirubin 

toàn phần, giảm albumin huyết thanh và dùng đồng thời thuốc ức chế 

calcineurin [39] và nghiên cứu của Dalfino trên bệnh nhân sử dụng chế độ 

liều cao (9MUI) đã chỉ ra 2 yếu tố nguy cơ độc lập là tuổi cao và giảm chức 

năng thận trƣớc khi dùng thuốc [17]. Sự khác biệt này, nhƣ đã đƣợc chúng tôi 

lý giải chủ yếu do quần thể bệnh nhân đƣợc chọn vào nghiên cứu khác nhau. 

Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này cũng thống nhất với các nghiên cứu 
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khác ở yếu tố chế độ liều cao là một yếu tố nguy cơ độc lập làm tăng độc tính 

thận của colistin. Ngoài ra, các yếu tố khác nhƣ tuổi cao, cân nặng lớn hơn, 

tình trạng tăng bilirubin toàn phần ( > 85,5µmol/l) cũng là những yếu tố mà 

bác sĩ lâm sàng cần xem xét để đánh giá lợi ích điều trị và nguy cơ độc tính 

thận trƣớc khi lựa chọn chế độ liều cao colistin. 

4.4. Một số hạn chế của nghiên cứu 

  Hạn chế lớn nhất của nghiên cứu là đƣợc thiết kế hồi cứu và không có 

nhóm chứng. Các thông tin chỉ đƣợc thu thập từ bệnh án lƣu trữ, thiếu các 

thông tin về chiều cao và diễn biến của bệnh nhân nhƣ thay đổi cân nặng, tình 

trạng cân bằng dịch, lƣợng nƣớc tiểu hàng ngày. Những yếu tố thay đổi theo 

thời gian là yếu tố nhiễu ảnh hƣởng đến kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, thiết 

kế hồi cứu giúp chúng tôi quan sát đƣợc trên một cỡ mẫu lớn hơn và là lựa 

chọn phù hợp với thực tế lâm sàng. Các nghiên cứu có nhóm chứng (thử 

nghiệm lâm sàng có đối chứng, nghiên cứu bệnh – chứng), với nhóm chứng 

placebo hoặc các kháng sinh khác nhƣ aminoglycosid, carbapenem, 

quinolon...là thiết kế lý tƣởng để đánh giá độc tính thận của colistin nhƣng 

không khả thi trong điều kiện nghiên cứu của chúng tôi bởi vì nhiễm khuẩn 

nặng do vi khuẩn Gram âm đa kháng chiếm tỷ lệ rất cao tại khoa HSTC và chỉ 

còn lựa chọn duy nhất là colistin.  

 Một hạn chế khác của nghiên cứu là chúng tôi chỉ theo dõi đƣợc bệnh 

nhân tại bệnh viện, dẫn đến thời gian theo dõi không đủ dài để phát hiện đƣợc 

đầy đủ biến cố độc tính thận xảy ra sau điều trị. Đây cũng là hạn chế chung 

của các nghiên cứu độc tính thận của colistin đã đƣợc thực hiện. 

  Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi không thực hiện đo lƣờng các 

thông số dƣợc động học nên không thể đánh giá đƣợc đầy đủ các yếu tố nguy 

cơ liên quan độc tính thận nhƣ yếu tố nồng độ đáy trong nghiên cứu của Sorli 

[69]. 
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 Mặc dù còn một số hạn chế nhƣ trên, theo hiểu biết của chúng tôi, đây 

là nghiên cứu độc tính thận đầu tiên trên quần thể bệnh nhân HSTC tại Việt 

Nam. Nghiên cứu đã cung cấp hình ảnh về tỷ lệ gặp biến cố, đặc điểm độc 

tính thận và các yếu tố nguy cơ làm tăng độc tính thận của colistin, hỗ trợ cho 

các bác sĩ lâm sàng trong việc đánh giá lợi ích điều trị và nguy cơ trƣớc khi 

lựa chọn phác đồ điều trị colistin cho bệnh nhân tại khoa HSTC. 
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KẾT LUẬN 

 Qua hồi cứu 316 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đƣợc sử dụng colistin, 

chúng tôi lựa chọn đƣợc 131 bệnh nhân đƣa vào nghiên cứu và rút ra kết luận 

nhƣ sau:  

1. Tỷ lệ phát sinh và đặc điểm độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng 

colistin 

 Tỷ lệ phát sinh độc tính thận trong nghiên cứu là 22,9% (30/131BN). 

 Trung vị thời gian khởi phát độc tính là 7 ngày, khoảng tứ phân vị là 4 -

13 ngày kể từ khi bắt đầu dùng thuốc. 

 Tỷ lệ xuất hiện độc tính thận ở các mức độ: nguy cơ, tổn thƣơng và suy 

tƣơng ứng là 53,3%, 30,0% và 16,7%. 

 26,7% (8/30BN) số bệnh nhân xuất hiện độc tính thận có hồi phục độc 

tính với trung vị thời gian hồi phục độc tính là 4,5 (3,0 -13,5) ngày sau 

khi kết thúc dùng thuốc. 22/30 trƣờng hợp không xác định đƣợc do 7 

trƣờng hợp chuyển về tuyến dƣới điều trị tiếp và 15 trƣờng hợp tử vong. 

2. Các yếu tố nguy cơ liên quan đến độc tính thận trên BN sử dụng colistin 

 Tuổi cao, cân nặng lớn hơn, tụt huyết áp, sốc nhiễm khuẩn, điểm 

Charlson, tăng bilirubin toàn phần > 85,5µmol/L, sử dụng liều cao ≥ 

4mg CBA/kg/ngày, dùng kèm thuốc lợi tiểu và dùng kèm thuốc vận 

mạch là các yếu tố nguy cơ liên quan độc tính thận  đƣợc xác định 

trong phân tích đơn biến. 

 Tuổi cao, cân nặng lớn hơn, tăng bilirubin toàn phần > 85,5µmol/L, sử 

dụng liều cao ≥ 4mg CBA/kg/ngày, dùng kèm thuốc lợi tiểu và dùng 

kèm thuốc vận mạch là các yếu tố nguy cơ độc lập đƣợc xác định qua 

phân tích đa biến. 
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KIẾN NGHỊ 

 Từ kết quả của nghiên cứu, chúng tôi có một số kiến nghị nhƣ sau: 

 Colistin là lựa chọn cuối cùng để điều trị nhiễm khuẩn do các chủng vi 

khuẩn Gram âm đa kháng, tuy nhiên thuốc có độc tính thận cao và thƣờng 

gặp, do đó, Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện cần phải thƣờng 

xuyên cập nhật thông tin hƣớng dẫn sử dụng thuốc và các biện pháp kiểm 

soát chức năng thận trong quá trình dùng thuốc. 

 Cần triển khai thêm các nghiên cứu bệnh – chứng để đánh giá chính xác 

hơn độc tính thận của colistin. 

 Cần nghiên cứu thêm về đặc điểm dƣợc động học/dƣợc lực học của 

colistin trên bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực giúp tối ƣu hóa chế độ 

liều nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn khi sử dụng thuốc trên từng cá thể.
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Phụ lục 1.  Quy trình nghiên cứu chế độ liều cao tại khoa Hồi sức tích cực 

1. Trƣớc khi chỉ định thuốc:  

- Bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân. Làm các xét nghiệm cần thiết để tính các 

điểm CPIS, SOFA, APACHE II (ghi kết quả vào phụ lục).  

2. Chỉ định thuốc colistin 

- Ngày 1: Dùng liều nạp cho tất cả các bệnh nhân (kể cả BN suy thận, lọc máu) 

- Từ ngày 2 trở đi: Dùng liều duy trì, lƣu ý chỉnh liều hàng ngày theo chức năng thận. 

LIỀU DÙNG THỜI GIAN TRUYỀN 

Liều nạp: 9 MUI 90 phút (pha 250ml) 

Duy trì: 3 MUI  mỗi 8h  60 phút (pha 100ml) 

HIỆU CHỈNH LIỀU DUY TRÌ TRÊN BN SUY THẬN 

CrCl: > 50 ml/phút 3 MUI mỗi 8h 

CrCl: 30 – 50 ml/phút 4 MUI mỗi 12h 

CrCl: 10 – 30 ml/phút 3 MUI mỗi 12h 

CrCl: < 10  ml/phút 2 MUI mỗi 12h 

Lọc máu ngắt quãng Ngày không lọc: 1 MUI mỗi 12h.  

Ngày lọc: 1 MUI mỗi 12h + 1MUI ngay sau lọc 

Lọc máu liên tục 3 MUI  mỗi 8h  

3. Sau khi chỉ định thuốc, vào ngày thứ 5 và ngày kết thúc dùng colistin 

- Bác sĩ đánh giá lại tình trạng bệnh nhân. Làm các xét nghiệm cần thiết để tính các 

điểm CPIS, SOFA, APACHE II (ghi kết quả vào phụ lục) 

- Theo dõi creatinin của bệnh nhân mỗi 1-3 ngày cho đến khi bệnh nhân ra viện. 

*GHI CHÚ: CÁC XN CẦN THIẾT ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN 

 

  

• XN sinh hóa: Albumin, Bilirubin, Creatinin, Procalcitonin 

• XN huyết học: công thức máu 

• Chụp X-Quang (hoặc CT nếu có) 

• Khí máu động mạch 

• Cấy dịch phế quản (xác định  MIC với colistin nếu có vi khuẩn) 

 



 
 

Phụ lục 2.   Danh sách các thuốc có nguy cơ độc tính thận 

STT Thuốc/nhóm thuốc 

1.  Thuốc chống viêm không steroid NSAIDs 

2.  Thuốc ức chế men chuyển/ức chế thụ thể angiotensin 

3.  Thuốc vận mạch 

4.  Ức chế calcineurin: cyclosporine, tacrolimus 

5.  Ciprofloxacin 

6.  Phenytoin 

7.  Acid valproic 

8.  Thuốc lợi tiểu quai furosemid 

9.  Allopurinol 

10.  Rifampicin 

11.  Aciclovir 

12.  Methotrexate 

13.  Thuốc cản quang đƣờng tĩnh mạch 

14.  Kháng sinh glycopeptid 

15.  Kháng sinh aminoglycosid 

16.  Amphotericin B 

17.  Cisplatin 

18.  Corticosteroids 

  



 
 

Có 

Có 

Nhiễm khuẩn 

≥2/4 tiêu chuẩn của SIRS 

SỐC NHIỄM KHUẨN 

Tụt HA không đáp ứng với truyền dịch và vận mạch 

HAĐM < 90mmHg hoặc 

HAĐM giảm > 40mmHg so với HA nền hoặc  HATB < 60mmHg 

Phụ lục 3  CHẨN ĐOÁN SỐC NHIỄM KHUẨN (SEPTIC SHOCK) 

1. Giai đoạn đáp ứng viêm hệ thống (SIRS) 

SIRS khi có ≥ 2 tiêu chuẩn sau: Giá trị của BN Đủ tiêu chuẩn 

T≥38
o
C hoặc ≤36

o
C   

M>90l/phút   

NT>20l/phút hoặc PaCO2<32mmHg   

BC>12,000/hoặc <4,000/mm
3 

  

 

 

 

2. Giai đoạn nhiễm trùng 

 

 

 

 

 

3. Giai đoạn suy chức năng cơ quan 

Thông số Có tổn thƣơng 

HAĐM< 90 mmHg, đáp ứng với truyền dịch, vận mạch  

HAĐM giảm >40 mmHg đáp ứng với truyền dịch, vận mạch  

P/F < 300  

V tiểu < 0,5ml/kg/phút  

Creatinin tăng > 44 mmol/l  

INR >1,5  

aPTT >60s  

Bilirubin toàn phần tăng > 70 mcmol/L  

Tiểu cầu giảm < 100 G/l  

Acid lactic tăng > 1mmol/L  

 

 

 

 

Thông số nhiễm trùng Giá trị của BN Đủ tiêu chuẩn 

Ổ nhiễm trùng rõ (ghi rõ vị trí, cơ quan)   

Procalcitonin tăng > 2 SD giá trị bình thƣờng   

CRP tăng> 2 SD giá trị bình thƣờng   



 
 

Phụ lục 4.     Các bảng điểm đánh giá tình trạng bệnh nhân 

Điểm APACHE II 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Điểm BN:  

Thân nhiệt ≥ 41 39-40.9   38.5-38.9 36-38.4 34-35.9 32-33.9 30-31.9 ≤ 29.9   

HA trung bình ≥ 160 130-159 110-129   70-109   50-69   ≤ 49   

Nhịp tim ≥ 180 140-179 110-139   70-109   55-69 40-54 ≤ 39   

Nhịp thở ≥ 50 35-39   25-34 12-24 10-11 6-9   <5   

A-aDo2(FiO2≥0.5): ≥500 350-499 200-349   <200         
 

PaO2 (FiO2< 0.5)         >70 61-70   55-60 ≤55   

pH máu ≥7.7 7.6-7.69   7.5-7.59 7.33-7.49   7.25-7.32 7.15-7.24 <7.15   

Natri huyết thanh ≥180 160-179 155-159   130-149   120-129 111-119 ≤110   

Kali huyết thanh ≥7 6-6.9   5.5-5.9 3.5-5.4 3-3.4 2.5-2.9   <2.5   

Creatinin 

(ST cấp: x 2) 
≥310 176-299 132-167   52.8-123   <52.8     

  

Hematocrit ≥60   50-59.9 46-49.9 30-45.9   20-29.9   <20   

Bạch cầu ≥40   20-39.9 15-19.9 3-14.9   1-2.9   <1   

Glasgow = 15 - điểm Glasgow thực tế   

Tuổi < 44: 0 điểm                45-54: 2 điểm         55-64: 3 điểm               65-74: 5 điểm        ≥75: 6 điểm    

Bệnh mãn tính khi có bệnh  mạn tính: nếu không mổ hoặc mổ cấp cứu: 5 điểm; nếu mổ phiên: 2 điểm   

*Bệnh mãn tính: xơ gan, suy tim NYHA IV, COPD nặng, tăng CO2, thở O2 tại nhà, tăng áp ĐM phổi, thận nhân tạo, suy 

giảm miễn dịch   

Điểm SOFA:   1 2 3 4  Điểm BN 

Hô hấp PaO2/FiO2 < 400 < 300 < 200 < 100   

Đông máu Tiểu cầu <150.000 <100.000 < 50.000 < 20.000   

Gan Bilirubin 20-32 33-101 102-204 >204   

Tim mạch   HA TB< 70 mmHg 
Dopa hoặc  

Dobu ≤5mcg/kg/p 

Dopa> 5mcg/kg/p hoặc 

Nor/Adre ≤ 0.1mcg/kg/p 

Dopa>15mcg/kg/p hoặc 

Nor/Adre  > 0.1mcg/kg/p 
  

Thần kinh TW Glasgow 13-14 10-12 6-9 <6   

Thận Creatinin  110-170 171-299 
300-440 hoặc 

NT<500ml/ng 

> 440 hoặc  

NT < 200ml/ng 
  

  



 
 

Điểm Charlson: 

Bệnh lý Mức điểm Điểm BN Bệnh lý Mức điểm Điểm BN 

Nhồi máu cơ tim 1 
 

ĐTĐ có biến chứng 2 
 

Suy tim xung huyết 1 
 

Suy thận vừa và nặng 2 
 

Bệnh lý mạch ngoại vi 1 
 

Liệt 2 
 

Bệnh lý mạch não 1 
 

Leukemia 2 
 

Mất trí nhớ 1 
 

U lympho ác tính 2 
 

COPD 1 
 

Ung thƣ dạng rắn 2 
 

Bệnh mô liên kết 1 
 

Suy gan nặng 3  

Suy gan nhẹ 1  Ung thƣ di căn 3  

Loét dạ dày 1  AIDS 6  

Đái tháo đƣờng 1     

 

  



 
 

Phụ lục 5.    Phiếu thu thập thông tin độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng colistin 

I. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH 

Họ tên BN:  .......................................... Tuổi: ............. Nam/Nữ.  Mã BA/lƣu trữ:…………………………………………………… 

Ngày vào viện/vào khoa ............................... Ngày ra khoa/ra viện:............................... Kết quả:  Đỡ/khỏi   □            Nặng/xin về/tử vong  □ 

Chẩn đoán:……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

II. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN: 

- Thể trạng: Cân nặng:…..kg  Chiều cao:…….(cm) BMI: ……….kg/m
2
 

- Thở máy:  Không  □ Có  □  Thời gian bắt đầu/kết thúc: ………..………..………..………..………..………..………..… 

- Lọc máu:  Không  □ Có  □  Kiểu lọc: CVVH/HD  Thời gian bắt đầu/kết thúc: ………..………..………..…………… 

- Sốc nhiễm khuẩn:  Không  □ Có  □                 Chấn thƣơng/tiêu cơ vân:                                                    Không  □ Có  □ 

- Xơ gan:   Không  □ Có  □  Tăng huyết áp:         Không  □   Có  □   Đái tháo đƣờng: Không  □ Có  □ 

- Tăng bilirubin            Không  □ Có  □  Giảm albumin:         Không  □   Có  □   Tụt huyết áp:     Không  □ Có  □ 

- Vị trí nhiễm khuẩn: Viêm phổi  □ NK huyết □ NK ổ bụng: □ Thần kinh TW: □ NK  tiết niệu: □ Khác:............................. 

- Xét nghiệm vi sinh:  

   Ngày: .............. Bệnh phẩm:.......................Vi khuẩn:....................................................MDR:   Có □  Không □     MIC colistin:......... 

   Ngày: .............. Bệnh phẩm:.......................Vi khuẩn:....................................................MDR:   Có □  Không □     MIC colistin:......... 

   Ngày: .............. Bệnh phẩm:.......................Vi khuẩn:....................................................MDR:   Có □  Không □     MIC colistin:......... 

   Ngày: .............. Bệnh phẩm:.......................Vi khuẩn:....................................................MDR:   Có □  Không □     MIC colistin:......... 

III. ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC 

1. Colistin:  Tên thƣơng mại: .....................................Ngày bắt đầu/kết thúc: .............................Tổng số ngày:……Tổng liều:…………….. 

Liều bắt đầu: ........................Liều duy trì:……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Kháng sinh dùng kèm:  

Tên thuốc:…………………………..Số ngày dùng:………..    Tên thuốc:…………………………..Số ngày dùng:……….. 

Tên thuốc:…………………………..Số ngày dùng:………..    Tên thuốc:…………………………..Số ngày dùng:……….. 

Tên thuốc:…………………………..Số ngày dùng:………..    Tên thuốc:…………………………..Số ngày dùng:………..     



 
 

3. Thuốc sử dụng đồng thời có độc tính thận 

Tên thuốc Ngày bắt đầu/kết thúc Tên thuốc Ngày bắt đầu/kết thúc Tên thuốc Ngày bắt đầu/kết thúc 

Furosemid  Rifampicin 
 

Thuốc cản quang 
 

ƢCMC/ARB 

………………… 
 Amphotericin B  Steroid 

 

Cyclosporin  Aminosid  Aciclovir 
 

Thuốc vận mạch  
Vancomycin 

Teicoplanin 
 Valproic acid 

 

NSAIDs      

IV. THEO DÕI ĐỘC TÍNH THẬN 

Chức năng thận từ trƣớc:                           

Kết quả XN Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  

Albumin                        

Bilirubin                        

Creatinin                        

BUN (Ure*28/60)                        

Cân nặng                        

GFR                        

Kết quả XN Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  

Albumin                        

Bilirubin                        

Creatinin                        

BUN (Ure*28/60)                        

Cân nặng                        

GFR                        



 
 

Kết quả XN Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  Ngày  

Albumin                        
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KẾT QUẢ ĐỘC TÍNH THẬN 

Tổn thƣơng thận theo tiêu chuẩn RIFLE:                        R  □                I  □                  F  □                  L  □               E  □ 

Ngày khởi phát:………………………………………………………………………………………………………………. 

Ngày SCr cao nhất: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Khả năng hồi phục:         Không  □      Có  □ Ngày bắt đầu hồi phục:…………………………………………………… 

 


