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Đặt vấn đề
Thuốc cản quang (CM) từ lâu đã được ghi nhận

là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tổn
thương thận cấp tính (AKI). Đây là nguyên nhân
đứng thứ ba gây ra suy thận mắc tại bệnh viện. Tuy
nhiên, một số nghiên cứu qui mô lớn gần đây của
McDonald và cộng sự cho thấy không có mối liên
quan giữa CM và AKI [5], [6], [8]. Sự bất đồng giữa
kết quả này và các quan điểm tồn tại trong y văn
trước đây một lần nữa đặt ra câu hỏi chưa có lời giải
đáp chính xác: “Thực sự thuốc cản quang có phải là
một yếu tố độc lập gây ra tổn thương thận cấp tính
hay không?”. Việc trả lời câu hỏi này có ý nghĩa lớn
trong thực hành lâm sàng, khi CM đang ngày càng

được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật chẩn đoán
hình ảnh. Do đó, chúng tôi đã tiến hành một nghiên
cứu quan sát thuần tập ghép cặp theo điểm xác
suất, hồi cứu tại bệnh viện Giao thông vận tải, Hà
Nội với mục tiêu: 1) Xác định tỷ lệ xuất hiện tổn
thương thận cấp tính khi sử dụng thuốc cản quang
(CM-AKI) trên bệnh nhân nội trú dùng CM trong
chẩn đoán hình ảnh; 2) Xác định mối liên quan giữa
sử dụng CM trong chẩn đoán hình ảnh và sự xuất
hiện của AKI.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đốitượngnghiêncứu
Tất cả bệnh nhân nội trú, có chụp X-Quang, CT

hoặc MRI tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện

nguy cơ gặp bệnh thận trên bệnh nhân sử dụng
thuốc cản quang trong chẩn đoán hình ảnh: 
nghiên cứu thuần tập ghép cặp theo điểm xác suất

Nguyễn Thu Hương1, Trần Trung1, Nguyễn Đình Hùng1, 
Vũ Đình Hòa2, Nguyễn Hoàng Anh2

1BệnhviệnGiaothôngvậntải,HàNội
2TrườngĐạihọcDượcHàNội

(Ngàygửiđăng:31/8/2017–Ngàyduyệtđăng:06/6/2018)


sUMMaRY
Theaimofthisstudywastodeterminetheincidenceofcontrastmaterial-mediatedacutekidneyinjury(CM-

AKI)and the causalassociationbetween intravenous contrastmaterial exposure (CM)and the subsequent
developmentofCM-AKI.DatawascollectedinHospitalofTransport,Hanoi,fromMarch2014toMarch2016.The
retrospective observational matched cohort study included 977 patients underwent diagnostic imaging
technologies:X-Ray,CT,andMRIscans,inwhich,198patientsincontrastmaterialgroup(CMgroup),and779
patientsinnon-contrastmaterialgroup(N-CMgroup).Prospensityscorematchingtechniquewasusedtoselect
theexposedandcontrolgroups.Propensityscorewith1:2matchingratioweregeneratedin2modelsof5and10
variableswith564and359matchedpatients,respectively.InCMgroup,theadjustedincidencesofCM-AKIwere
4.9%withtheabsolutedefinitionofCM-AKIand11.5%ifrelativedefinitionofCM-AKIwasapplied.CMappeared
tobesignificantpredictorin5variablePSMmodel(p<0.05)whilenosignificantresultwasobservedinthe10
variablesmodel.MultivariatelogisticregressionsuggestedthesameconclusionandthatCMisnotanindependent
predictorforAKIasitsignificantlyinteractedwithobstructivenephropathyconditionofpatients.

Từkhóa:bệnhthậngâyrabởithuốccảnquang(CIN),tổnthươngthậncấptính(AKI),tổnthươngthận
cấptínhgâyrabởithuốccảnquang(CM-AKI).
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Giao thông vận tải từ tháng 3/2014 đến tháng
3/2016 được lựa chọn vào nghiên cứu nếu: 1) Có
thực hiện một lần chụp X-Quang/CT/MRI kèm CM
(Nhóm CM) hoặc không kèm CM (Nhóm N-CM); 
2) ≥ 18 tuổi; 3) Có tối thiểu 2 kết quả xét nghiệm
nồng độ Creatinin huyết thanh (SCr), bao gồm (a)
SCr được đo trong 24 giờ trước khi chụp và (b) 
SCr được đo trong 24-72 giờ sau khi chụp. Những
bệnh nhân lặp lại một/nhiều lần chụp trong 21 ngày
trước hoặc 4 ngày sau lần chụp lấy để nghiên cứu;
không có kết quả SCr trong 24 giờ trước hoặc 24-72
giờ sau khi dùng thuốc; hoặc phải chạy thận nhân
tạo trong 7 ngày trước ngày sử dụng CM được loại
trừ khỏi nghiên cứu.

Phươngphápnghiêncứu
Nghiên cứu quan sát thuần tập ghép cặp theo

điểm xác suất thông qua hồi cứu dữ liệu từ phần
mềm VIMES 4.0 và hồ sơ bệnh án. Tiền sử bệnh, chẩn
đoán bệnh, bệnh mắc kèm với AKI được xác định
theo bộ mã bệnh ICD-10 và phân loại theo yếu tố
nguy cơ cấp tính và mạn tính bao gồm: (1) bệnh cấp
tính: nhiễm trùng huyết, rung nhĩ hoặc huyết khối
trong tim, nhồi máu cơ tim cấp tính, viêm bể thận,
suy gan cấp, tiêu cơ vân, tăng natri máu cấp, hẹp-
tắc đường tiết niệu và suy thận cấp; (2) bệnh mạn
tính: tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu, xơ
vữa động mạch, bệnh mạch vành, suy tim sung
huyết mạn tính, tiền sử nhồi máu cơ tim, xơ gan và
suy thận mạn tính. Điểm Charlson hiệu chỉnh theo
tuổi: thang điểm xác định mức độ nghiêm trọng của
các bệnh mắc kèm và xác suất tử vong dựa trên 19
tình trạng bệnh lý mạn tính đặc trưng theo mã bệnh
ICD-10, được tính đối với từng bệnh nhân. Mức lọc
cầu thận ước tính (eGFR) ban đầu được tính theo
công thức MDRD cho mỗi bệnh nhân với giá trị SCr
thu được trước khi chụp

eGFR (µmol/l) = 32788 x SCr-1,154 x Tuổi-0,203 x
[0,742 nếu là nữ] [10] 

Ghépcặptheođiểmxácsuất–Propensityscore
matching(PSM)

Điểm xác suất là xác suất nhận được CM của mỗi
bệnh nhân xét trong điều kiện có mặt các yếu tố gây
nhiễu. Điểm xác suất được tính theo hai mô hình hồi
quy logistic với 5 biến độc lập (tuổi, giới tính, điểm
Charlson, SCr ban đầu, eGFR ban đầu) và 10 biến
độc lập (tuổi, giới tính, điểm Charlson, SCr ban đầu,
eGFR ban đầu, hẹp-tắc đường tiết niệu, cao huyết

áp, đái tháo đường, suy thận cấp, suy thận mãn). Sau
đó, điểm xác suất được sử dụng để ghép cặp giữa
nhóm CM và nhóm N-CM với tỷ lệ 1:2, lựa chọn các
giá trị gần giống nhau nhất, nằm trong giới hạn
caliper bằng 0,1. Các giá trị không thỏa mãn điều
kiện ghép cặp sẽ bị loại [8], [9].

Chỉtiêunghiêncứu
Chỉ tiêu nghiên cứu chính là tỷ lệ xuất hiện CM-

AKI, được xác định bằng sự tăng SCr tuyệt đối ≥ 44
µmol/l hoặc tăng SCr tương đối ≥ 25 % so với giá trị
SCr ban đầu trong 24-72 giờ sau khi sử dụng CM,
không do nguyên nhân nào khác, theo định nghĩa
trong hướng dẫn của Hiệp hội chẩn đoán hình ảnh
tiết niệu – sinh dục Châu Âu (ESUR) [10]. Tất cả các
dữ liệu SCr trong 24 giờ trước hoặc 24-72 giờ sau khi
dùng CM được ghi lại. Nếu có nhiều giá trị SCr đo
được trong 24 giờ trước khi dùng CM, giá trị trung
bình sẽ được sử dụng; nếu có nhiều giá trị SCr đo
được trong 24-72 giờ sau khi dùng CM, giá trị cao
nhất sẽ được sử dụng.

Phântíchthốngkê
Phân tích thống kê được thực hiện trên phần

mềm thống kê SPSS 23.0. Các biến liên tục đạt phân
phối chuẩn được mô tả bằng giá trị trung bình ± độ
lệch chuẩn; biến liên tục không đạt phân phối chuẩn
được mô tả bằng trung vị và khoảng tứ phân vị; biến
nhị phân, biến phân loại và biến định danh được mô
tả bằng tỷ lệ phần trăm. Đánh giá sự khác biệt giữa 2
nhóm bằng test Wilcoxon với các biến liên tục và test
χ2 hoặc Fisher’s Exact với biến phân loại và biến nhị
phân. Tỷ lệ xuất hiện của AKI được so sánh giữa 2
nhóm CM và N-CM trước và sau PSM bằng test χ2.
Ngưỡng thống kê 0,05 được áp dụng trong so sánh.

Kết quả nghiên cứu
Đặcđiểmsửdụngthuốccảnquang
Các CM được sử dụng trong nghiên cứu gồm:

CM chứa iod trong chụp X-Quang và chụp CT (gồm
2 loại: CM có áp lực thẩm thấu cao là ioxitalamate
350 mg iod/ml (Telebrix 350) và CM có áp lực thẩm
thấu thấp là iobitriol 300 mg iod/ml (Xenetix 300)
với thể tích từ 50-100 ml/lần tiêm) hoặc CM chứa
acid gadoteric trong chụp MRI (acid gadoteric 0,5
mmol/ml (Dotarem) với thể tích 10 ml/lần tiêm).

Đặcđiểmđốitượngnghiêncứuvàkếtquảsau
hiệuchỉnhbằngghépcặptheođiểmxácsuất(PSM)

Từ 14.274 bệnh nhân nội trú chụp X-Quang/
CT/MRI tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, 977 người



được lựa chọn vào nghiên cứu với 198 bệnh nhân
CM và 779 bệnh nhân N-CM, sau đó tiếp tục thực
hiện bắt cặp bằng PSM theo hai mô hình 5 biến và
10 biến. Số lượng, đặc điểm nhân khẩu học cũng
như lâm sàng của bệnh nhân trong 2 nhóm CM và
N-CM sau hiệu chỉnh được trình bày ở bảng 1.

Giá trị SCr ban đầu được tính theo µmol/l; Giá trị
eGFR ban đầu được tính theo ml/min/1,73 m2.

Tỷ lệ AKI thô chưa hiệu chỉnh trong nhóm CM là
6,1 % và 16,2 % tương ứng theo định nghĩa tuyệt
đối và tương đối, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với
nhóm N-CM (lần lượt là 2,6 % và 9,0 %) (bảng 2).

Sau khi thực hiện PSM mô hình 1, tỷ lệ AKI hiệu
chỉnh trong nhóm CM không khác biệt nhiều so với
giá trị thô, tương ứng 6,2 % và 16,5 % với định nghĩa
tuyệt đối và tương đối, cao hơn có ý nghĩa thống kê
so với nhóm N-CM. Với PSM mô hình 2, số lượng đối
tượng sau khi ghép cặp và tỷ lệ AKI hiệu chỉnh ở

nhóm CM giảm đáng kể so với mô hình 1. Số hiện
tượng AKI trong nhóm CM lần lượt bằng 6 (4,9 %)
và 14 (11,5 %) tương ứng với định nghĩa tuyệt đối
và tương đối, không cao hơn có ý nghĩa thống kê so
với nhóm N-CM với p > 0,05 (bảng 3).

Do tồn tại nhiều yếu tố gây nhiễu chưa được
ghép cặp trong mô hình 1, chúng tôi thực hiện phân
tích hồi quy logistic đa biến để xác định mối liên
quan giữa các yếu tố này đối với AKI. Kết quả cho
thấy không có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê
giữa CM và AKI. Tuy nhiên, chúng tôi tìm thấy mối
liên quan có ý nghĩa thống kê giữa hẹp-tắc đường
tiết niệu; tương tác CM và hẹp-tắc đường tiết niệu
với AKI (p < 0,05) theo cả hai định nghĩa tuyệt đối và
tương đối (bảng 4).

Bàn luận
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy khi

ghép cặp và hiệu chỉnh cho càng nhiều yếu tố gây
nhiễu, tỷ lệ AKI càng giảm và phản ánh chính xác
hơn nguy cơ của thuốc cản quang. Do đó, tỷ lệ mắc
CM-AKI được xác định trong nghiên cứu này là 4,9
% và 11,5 % tương ứng với các định nghĩa tuyệt đối
và tương đối của ESUR. Sự có mặt của các yếu tố gây
nhiễu là nguyên nhân gây khác biệt giữa các tỷ lệ
CM-AKI quan sát được. Nhiều nghiên cứu trước đây
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Bảng1.ĐặcđiểmnhânkhẩuhọcvàlâmsàngcủađốitượngnghiêncứusauPSM
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Mô hình PSM với 5 biến số độc lập Mô hình PSM với 10 biến số độc lập 

Đặc điểm CM  
(n = 194) 

N-CM  
(n = 370) 

p 
CM  

(n = 122) 
N-CM  

(n = 237) 
p 

Tuổi* 59,5  
(50,8-71,3) 

61  
(45-73) 

0,767 65  
(55-75) 

67  
(53-79) 

0,506 

Nữ giới§ 81  
(41,8) 

156  
(42,2) 

0,925 50  
(41,0) 

100  
(42,2) 

0,826 

SCr ban đầu* 86  
(73-106) 

88  
(74-107) 

0,375 84  
(72-104) 

82,5  
(68-102,5) 

0,508 

eGFR ban đầu* 68,7  
(58,2-83,4) 

68  
(55,9-80,9) 

0,565 71,4  
(60,5-84,5) 

69,1  
(57,2-87,4) 

0,635 

Điểm Charlson* 2 (1-4) 2 (1-4) 0,650 3 (1-4) 3 (1-4) 0,870 
Hẹp-tắc đường tiết niệu§ 79 (40,7) 7 (1,9) 0,000 8 (6,6) 9 (3,8) 0,244 
Tăng huyết áp§ 29 (14,9) 102 (27,6) 0,001 26 (21,3) 46 (19,4) 0,670 
Đái tháo đường§ 22 (11,3) 63 (17,0) 0,083 22 (18,0) 47 (19,8) 0,682 
Suy thận cấp§ 1 (0,5) 9 (2,4) 0,176 2 (1,6) 5 (2,1) 0,760 
Suy thận mạn§ 1 (0,5) 1 (0,3) 1,000 1 (0,8) 2 (0,8) 0,981 

 

 

 

Mẫu nghiên cứu ban đầu 
Định nghĩa CM 

(n=198) 
N-CM 

(n=779) OR [CI 95%] p 

AKI tuyệt đối 12 (6,1%) 20 (2,6%) 1,952 [1,244 - 3,065] 0,003

AKI tương đối 32 (16,2%) 70 (9,0%) 2,448 [1,176 - 5,098] 0,014

 

 

 
Hiệu chỉnh PSM theo mô hình 1 

(với 5 biến số độc lập) 
Hiệu chỉnh PSM theo mô hình 2 

(với 10  biến số độc lập) Định nghĩa 
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(n=194) 
N-CM 

(n=370) 
OR 

[CI 95%] 
p CM 

(n=122) 
N-CM 

(n=237) 
OR 

[CI 95%] 
p 

AKI  
tuyệt đối 

12 
(6,2%) 

6 
(1,6%) 

4,000  
[1,477 - 10,830] 

0,005 6 
(4,9%) 

8 
(3,4%) 

1,481 
[0,502 - 4,368] 

0,475 

AKI tương 
đối 

32 
(16,5%) 

35 
(9,5%) 

1,891  
[1,130 - 3,164] 

0,014 14 
(11,5%) 

27 
(11,4%) 

1,008 
[0,508 - 2,002] 

0,981 

Ghichú: * Trungvịvàtứphânvị
§Sốlượngvàtỷlệphầntrăm
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Hẹp-tắc đường tiết niệu§ 79 (40,7) 7 (1,9) 0,000 8 (6,6) 9 (3,8) 0,244 
Tăng huyết áp§ 29 (14,9) 102 (27,6) 0,001 26 (21,3) 46 (19,4) 0,670 
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Suy thận mạn§ 1 (0,5) 1 (0,3) 1,000 1 (0,8) 2 (0,8) 0,981 
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Bảng2.TỷlệAKItrướckhihiệuchỉnhtheoPSM
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sử dụng định nghĩa CM-AKI của ESUR cũng cho kết
quả tương tự [1], [7], [8].

Trong nghiên cứu này, chúng tôi không tìm được
mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa CM và AKI.
Kết quả này cũng phù hợp với kết quả trong một số
nghiên cứu trước đây [5], [6], [7], [8]. Tuy nhiên, mối
liên quan giữa CM và AKI vẫn là một câu hỏi lớn còn
nhiều tranh cãi. Mặc dù nghiên cứu của McDonnald
và cộng sự chỉ ra rằng không tồn tại mối liên quan
giữa CM và AKI nhưng vẫn chỉ ra sự tăng nguy cơ
mắc CM-AKI theo sự suy giảm chức năng thận [5].
Nghiên cứu của Davenport và cộng sự lại chỉ ra
nhóm CM chứa iod có áp lực thẩm thấu thấp là một
yếu tố nguy cơ với AKI trên hai nhóm bệnh nhân có
chức năng thận ổn định có eGFR ban đầu < 30
ml/min/1,73 m2 [2] hoặc có SCr ban đầu < 1,5 mg/dl
[3]. Mặt khác, theo hướng dẫn điều trị năm 2014 của
ESUR, những bệnh nhân có eGFR < 45 ml/min/1,73
m2 khi tiêm tĩnh mạch CM và eGFR < 60 ml/min/1,73
m2 khi tiêm động mạch CM là đối tượng có nguy cơ
cao mắc CM-AKI [10]. Do đó, không thể phủ nhận
được tác động của CM đến sự hình thành AKI, CM
có thể tương tác với các yếu tố nguy cơ khác, làm
tăng khả năng xuất hiện AKI.

Với PSM mô hình 1, chúng tôi tìm được mối liên

quan có ý nghĩa giữa AKI với tương tác giữa CM và
Hẹp-tắc đường tiết niệu, là bệnh lý cấp tính có khả
năng ảnh hưởng tới sự xuất hiện biến cố AKI. Theo
y văn, độc tính trên thận của CM là sự kết hợp của
nhiều cơ chế bao gồm độc tính trực tiếp trên ống
thận và sự giảm tưới máu thận kết hợp thiếu oxy ở
tủy thận [4]. Hẹp-tắc đường tiết niệu làm giảm mức
lọc cầu thận và tổn thương tế bào ống thận kẽ. Tình
trạng này kéo dài có thể gây ra những tổn thương
không hồi phục trên thận. Nghiên cứu của chúng
tôi cho thấy hẹp tắc đường niệu là một yếu tố độc
lập dự đoán khả năng gặp AKI. Bênh cạnh đó, kết
quả tương tác CM và hẹp tắc đường niệu có ý nghĩa
thống kê gợi ý rằng việc sử dụng CM trên những
bệnh nhân đã hoặc đang có yếu tố hẹp-tắc đường
tiết niệu có thể gây tác dụng hiệp đồng, làm tăng
nguy cơ xuất hiện AKI. Do đó, cần khuyến cáo về sử
dụng CM cũng như điều trị dự phòng trên đối tượng
có tiền sử hoặc đang bị hẹp-tắc đường tiết niệu
nhằm giảm nguy cơ xuất hiện CM-AKI.

Trong các nghiên cứu quan sát nói chung, thiên
lệch trong chọn mẫu hoặc sai số do yếu tố gây nhiễu
luôn tồn tại làm ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.
Để hạn chế các sai số này, chúng tôi sử dụng kỹ
thuật PSM để hiệu chỉnh kết quả. Với tiếp cận PSM,
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Mô hình PSM với 5 biến số độc lập Mô hình PSM với 10 biến số độc lập 

Đặc điểm CM  
(n = 194) 

N-CM  
(n = 370) 

p 
CM  

(n = 122) 
N-CM  

(n = 237) 
p 

Tuổi* 59,5  
(50,8-71,3) 

61  
(45-73) 

0,767 65  
(55-75) 

67  
(53-79) 

0,506 

Nữ giới§ 81  
(41,8) 

156  
(42,2) 

0,925 50  
(41,0) 

100  
(42,2) 

0,826 

SCr ban đầu* 86  
(73-106) 

88  
(74-107) 

0,375 84  
(72-104) 

82,5  
(68-102,5) 

0,508 

eGFR ban đầu* 68,7  
(58,2-83,4) 

68  
(55,9-80,9) 

0,565 71,4  
(60,5-84,5) 

69,1  
(57,2-87,4) 

0,635 

Điểm Charlson* 2 (1-4) 2 (1-4) 0,650 3 (1-4) 3 (1-4) 0,870 
Hẹp-tắc đường tiết niệu§ 79 (40,7) 7 (1,9) 0,000 8 (6,6) 9 (3,8) 0,244 
Tăng huyết áp§ 29 (14,9) 102 (27,6) 0,001 26 (21,3) 46 (19,4) 0,670 
Đái tháo đường§ 22 (11,3) 63 (17,0) 0,083 22 (18,0) 47 (19,8) 0,682 
Suy thận cấp§ 1 (0,5) 9 (2,4) 0,176 2 (1,6) 5 (2,1) 0,760 
Suy thận mạn§ 1 (0,5) 1 (0,3) 1,000 1 (0,8) 2 (0,8) 0,981 

 

 

 

Mẫu nghiên cứu ban đầu 
Định nghĩa CM 

(n=198) 
N-CM 

(n=779) OR [CI 95%] p 

AKI tuyệt đối 12 (6,1%) 20 (2,6%) 1,952 [1,244 - 3,065] 0,003

AKI tương đối 32 (16,2%) 70 (9,0%) 2,448 [1,176 - 5,098] 0,014

 

 

 
Hiệu chỉnh PSM theo mô hình 1 

(với 5 biến số độc lập) 
Hiệu chỉnh PSM theo mô hình 2 

(với 10  biến số độc lập) Định nghĩa 
CM 

(n=194) 
N-CM 

(n=370) 
OR 

[CI 95%] 
p CM 

(n=122) 
N-CM 

(n=237) 
OR 

[CI 95%] 
p 

AKI  
tuyệt đối 

12 
(6,2%) 

6 
(1,6%) 

4,000  
[1,477 - 10,830] 

0,005 6 
(4,9%) 

8 
(3,4%) 

1,481 
[0,502 - 4,368] 

0,475 

AKI tương 
đối 
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(16,5%) 
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(9,5%) 

1,891  
[1,130 - 3,164] 

0,014 14 
(11,5%) 

27 
(11,4%) 

1,008 
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0,981 

Bảng3.NguycơgặpbệnhthậnvớidữliệutheohaimôhìnhPSM
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  AKI tuyệt đối (n = 18) AKI tương đối (n = 67) 
 OR [CI 95%] p OR [CI 95%] p 

CM 1,974 [0,560 - 6,961] 0,290 1,218 [0,638 - 2,327] 0,550 
Hẹp-tắc đường tiết niệu 1,208 [1,015 - 1,437] 0,033 1,150 [1,036 - 1,276] 0,008 
Tăng huyết áp 1,009 [0,911 - 1,117] 0,869 1,015 [0,966 - 1,066] 0,558 
Đái tháo đường 0,948 [0,817 - 1,101] 0,485 0,979 [0,922 - 1,039] 0,481 
CM x Hẹp-tắc đường tiết niệu 1,227 [1,067 - 1,411] 0,004 1,179 [1,083 - 1,282] 0,000 

 

Bảng4.Cácyếutốliênquanđếnkhảnăngxuấthiệnbệnhthậntrongmôhìnhhồiquylogisticđabiếnvớisố
liệumôhìnhPSM1(n=564)

Yếu tố
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chúng tôi đã loại trừ được ảnh hưởng của các yếu
tố gây nhiễu được xét đến, đảm bảo khả năng so
sánh giữa hai nhóm và số lượng mẫu đủ điều kiện
để phân tích thống kê. Tuy vậy, do số lượng mẫu
quan sát trong nghiên cứu ít nên chúng tôi đã tiến
hành 2 mô hình PSM khác nhau. Mô hình 1 ghép
cặp 5 yếu tố và không làm mất đi số lượng hiện
tượng AKI trong nhóm CM, mô hình 2 ghép cặp tối
đa các yếu tố quan sát được và đảm bảo đủ số lượng
hiện tượng AKI để thực hiện phân tích thống kê tiếp
theo. Nhờ vậy, chúng tôi đã xác định được tỷ lệ CM-
AKI có thể hiệu chỉnh tối đa trong mô hình và mối
liên quan giữa AKI với tương tác giữa CM và hẹp-tắc
đường tiết niệu trong mô hình 1. 

Nghiên cứu của chúng tôi vẫn tồn tại một số hạn
chế cần lưu ý khi biện giải kết quả. Thứ nhất, những
kết quả của nghiên cứu này không đánh giá được
sự xuất hiện CM-AKI trên nhóm đối tượng bệnh
nhân ngoại trú hay những bệnh nhân có số lần chụp
lặp đi lặp lại (bị loại trừ rất nhiều trong nghiên cứu).
Thứ hai, chúng tôi chỉ đánh giá tác động của CM nói
chung với sự xuất hiện AKI mà không đánh giá riêng

biệt đối với từng loại thuốc hoặc với từng nhóm
phân loại chức năng thận do không đủ số lượng đối
tượng để thực hiện phân tầng trong nghiên cứu.
Cuối cùng, nghiên cứu của chúng tôi vẫn chưa xét
tới ảnh hưởng của một số yếu tố gây nhiễu như:
điều trị dự phòng, tình trạng mất nước, thuốc có độc
tính trên thận được sử dụng đồng thời. Những dữ
liệu này đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn để thu
thập và cỡ mẫu lớn hơn để đảm bảo điều kiện phân
tích thống kê.

Kết luận
Tỷ lệ xuất hiện của CM-AKI trên nhóm bệnh nhân

nội trú dùng CM trong chẩn đoán hình ảnh là 4,9 %
và 11,5 % tương ứng với định nghĩa tuyệt đối và
định nghĩa tương đối của ESUR và cao hơn không
có ý nghĩa thống kê khi so sánh với nhóm đối chứng.
Sự xuất hiện của AKI trong nghiên cứu của chúng
tôi có liên quan đến yếu tố tương tác giữa CM và
tình trạng hẹp-tắc đường tiết niệu gợi ý cần phải xây
dựng hướng dẫn điều trị thích hợp trên nhóm bệnh
nhân này.
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