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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tổn thương bỏng là nguyên nhân gây ra các rối loạn bệnh lý ở bệnh nhân bỏng 

nặng. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, hằng năm có khoảng 265 000 trường 

hợp tử vong do bỏng, trong đó trên 90% trường hợp ở các quốc gia thu nhập trung 

bình và thấp, trong đó khu vực Đông Nam Á chiếm gần 50% trường hợp [78]. 

Tổn thương bỏng là tổn thương phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến da mà còn 

ảnh hưởng đến nhiều hệ thống cơ quan khác. Các diễn biến bệnh lý là hậu quả của 

đáp ứng viêm hệ thống phức tạp xảy ra sau bỏng với các rối loạn nặng nề như phù 

nề, sốc, nhiễm khuẩn, rối loạn chức nặng tạng, suy đa tạng và tử vong [34]. Ở bệnh 

nhân bỏng có thể xảy ra hai tình trạng ngược nhau là hiện tượng tăng thanh thải 

thận và suy thận cấp. Các nghiên cứu cho thấy, ở bệnh nhân nặng được hồi sức đầy 

đủ, hiện tượng tăng thanh thải thận là phổ biến [36], [72]. Tuy nhiên, nhiều bệnh 

nhân vẫn có tiến triển suy thận cấp, kể cả khi được hồi sức dịch thể đầy đủ [73]. Sự 

thay đổi về chức năng thận và các diễn biến sinh lý bệnh của bệnh nhân dẫn đến 

việc thay đổi dược động học của nhiều nhóm thuốc điều trị khác nhau, từ đó có 

nguy cơ làm giảm hiệu quả điều trị hoặc tăng độc tính của nhiều nhóm thuốc sử 

dụng tại khoa hồi sức, đặc biệt là các thuốc kháng sinh [48]. 

Ở những bệnh nhân bỏng nặng nếu sống sót qua giai đoạn ban đầu sau khi 

được cấp cứu sốc bỏng thì nhiễm trùng là nguyên nhân tử vong ở 75% trường hợp 

và có đến 7/10 biến chứng sau 10 năm theo dõi có liên quan đến nhiễm khuẩn [57]. 

Do tác động của sự thay đổi sinh lý bệnh, dược động học của các thuốc kháng sinh 

trên bệnh nhân biến thiên khá phức tạp giữa các bệnh nhân và giữa các thời điểm 

dùng thuốc trên cùng bệnh nhân [13], [48]. Hai thông số dược động học quan trọng 

có thể bị ảnh hưởng là thể tích phân bố và độ thanh thải thuốc do tình trạng phù, 

giảm thể tích tuần hoàn hay biến đổi chức năng thận, từ đó làm thay đổi thời gian 

bán thải của thuốc. Sự thay đổi các thông số dược động học kháng sinh bên cạnh 

làm tăng nguy cơ độc tính còn có thể gây ra tình trạng không đạt nồng độ thuốc dẫn 

đến điều trị thất bại hoặc tăng nguy cơ kháng kháng sinh của vi khuẩn. Do đó, nhiều 

ý kiến cho rằng, việc giám sát điều trị, đánh giá chức năng thận thường xuyên hoặc 
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theo dõi nồng độ kháng sinh trong máu là hết sức cần thiết đối với trên bệnh nhân 

bỏng [13]. 

Viện Bỏng Quốc gia là cơ sở khám chữa bệnh đầu ngành bỏng của Việt Nam 

trong việc cấp cứu, thu dung và điều trị bệnh nhân bỏng. Theo báo cáo gần đây, các 

chủng vi khuẩn gây bệnh phổ biến ở khoa hồi sức tích cực - Viện Bỏng Quốc gia là 

Pseudomonas aeruginosa, Streptococus aureus, Acinetobacter baumiani, Bacillus 

spp., Klebsielle pneumonia. Các chủng vi khuẩn phân lập được đã kháng với nhiều 

loại kháng sinh trong đó có nhóm kháng sinh carbapenem [7]. Các kháng sinh 

carbapenem trong đó có imipenem là những kháng sinh dự trữ hết sức quan trọng để 

điều trị các tình trạng nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi việc sử dụng tối ưu nhằm đảm bảo 

duy trì được hiệu quả của kháng sinh trong khi vẫn đạt hiệu quả điều trị. Imipenem 

là kháng sinh được dùng nhiều trong điều trị nhiễm khuẩn tại Viện Bỏng Quốc gia 

[3]và đây là kháng sinh mà dược động học ở bệnh nhân bỏng biến thiên khá nhiều 

[28], [40] . Vấn đề theo dõi dược động học của kháng sinh trên bệnh nhân bỏng rất 

được các bác sỹ, dược sỹ của Viện quan tâm, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng thuốc 

trên đối tượng đặc biệt này. Theo hiểu biết của chúng tôi, hiện nhưng chưa có nhiều 

nghiên cứu tìm hiểu biến thiên dược động học của imipenem trên bệnh nhân bỏng 

và ảnh hưởng của nó lên khả năng đạt đích nồng độ điều trị. 

Trong bối cảnh đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Phân tích dược động 

học imipenem trên bệnh nhân bỏng tại Khoa hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc 

gia”, bước đầu đánh giá dược động học của imipenem trên bệnh nhân bỏng với hai 

mục tiêu: 

1. Khảo sát đặc điểm chức năng thận trên bệnh nhân bỏng sử dụng imipenem tại 

khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia. 

2. Phân tích mức độ biến thiên dược động học của imipenem trên bệnh nhân 

bỏng tại khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia. 
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Chương 1. TỔNG QUAN 

 1.1 Tổn thương bỏng và các thay đổi sinh lý ở bệnh nhân bỏng 

1.1.1 Tổn thương bỏng, phân loại tổn thương bỏng 

Bỏng là tình trạng tổn thương mô tế bào do tác dụng trực tiếp của nhiệt, luồng 

điện, hóa chất, tia bức xạ hoặc ma sát [6], [34]. Tùy thuộc vào vị trí và mức độ tổn 

thương, bệnh nhân bỏng có thể gặp phải một số lượng lớn các biến chứng gây tử 

vong bao gồm sốc, nhiễm trùng, mất cân bằng điện giải và suy hô hấp. Ngoài các 

biến chứng thể chất, bệnh nhân bỏng cũng có thể gặp các rối loạn tâm lý và tinh 

thần nghiêm trọng do thời gian điều trị lâu dài, sẹo xấu và biến dạng chi thể sau 

bỏng. 

Diện tích bỏng được tính bằng phần trăm diện tích da bị bỏng so với tổng diện 

tích da cơ thể. Có nhiều công thức để tính diện tích bỏng, trong đó quy tắc con số 9 

được sử dụng nhiều nhất cho người lớn và biểu đồ Lund-Browder được áp dụng 

nhiều cho cho trẻ em [6], [34]. Trong quy tắc con số 9 (Phương pháp Wallace A), 

các phần của cơ thể được tính có diện tích là 9% hoặc bội số của 9 như sau: 

+ Đầu, mặt, cổ: 9% + Một chi trên: 9% 

+ Thân trước: 18% (9x2) + Một chi dưới: 18% (đùi: 9%; cẳng, bàn chân: 9%) 

+ Thân sau: 18% (9x2) + Bộ phận sinh dục và tầng sinh môn: 1% 

Trên thế giới có nhiều cách phân loại mức độ tổn thương 

bỏng dựa vào các triệu chứng lâm sàng, tổn thương giải phẫu bệnh, diễn biến 

tại chỗ và quá trình tái tạo phục hồi. Tại Việt Nam, phân loại độ sâu của tổn thương 

bỏng áp dụng theo cách phân loại của tác giả Lê Thế Trung [6], chia làm 5 độ sâu:  

- Độ I (viêm cấp đỏ da do bỏng): da khô đỏ, nề, đau rát, khỏi sau 2 - 3 ngày, 

lớp nông của biểu bì khô và bong. 

- Độ II (bỏng biểu bì, lớp đáy còn): trên nền da bị viêm cấp (đỏ, nề, đau rát) có 

nốt phổng vòm mỏng chứa dịch trong hoặc nhạt vàng, tự khỏi sau 7 – 10 ngày. 
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- Độ III (bỏng trung bì): Tổn thương toàn bộ biểu bì tới lớp trung. Loại này 

được chia làm hai loại: bỏng trung bì nông (khi ống và gốc lông, các tuyến mồ hôi 

còn nguyên vẹn) và bỏng trung bì sâu (chỉ còn lại phần sâu tuyến mồ hôi). 

- Độ IV (bỏng toàn bộ lớp da): các lớp biểu bì, trung bì và hạ bì đều bị tổn 

thương. Tất cả các tổ chức biểu mô của da đều bị hủy hoại. Trên lâm sàng biểu hiện 

dưới hai hình thức: hoại tử ướt và hoại tử khô. 

- Độ V (bỏng sâu qua lớp dưới da): tổn thương toàn bộ lớp da và các bộ phận 

khác dưới da như cân, gân, khớp, xương, mạch máu, thần kinh hoặc một số tạng 

cũng có thể bị bỏng. 

1.1.2 Những thay đổi sinh lý quan trọng trên bệnh nhân bỏng 

1.1.2.1. Sinh lý bệnh tổn thương bỏng 

Về cơ bản tổn thương bỏng được chia làm 3 khu vực: vùng hoại tử (zone of 

coagulation), vùng ứ máu (zone of stasis) và vùng xung huyết (zone of hyperemia). 

Vùng hoại tử không còn tế bào sống, mô bị hoại tử và không thể hồi phục. Vùng ứ 

máu xảy ra sự co mao mạch, thiếu máu cục bộ có nguy cơ cao phù nề, nhiễm khuẩn. 

Nếu được chăm sóc điều trị kịp thời, vùng tổn thương này vẫn có thể hồi phục. 

Ngoài cùng là vùng xung huyết, các tế bào vẫn sống, tổn thương, thoát mạch và 

giãn mạch xảy ra do các chất trung gian gây viêm tại chỗ. Vùng này thường hồi 

phục hoàn toàn, trừ trường hợp nhiễm trùng hoặc thiếu máu nặng [34], [39]. 

1.1.2.2. Những rối loạn hệ thống sau bỏng 

Sự giải phóng các cytokin và những chất trung gian gây viêm có thể gây ra 

những ảnh hưởng đến thân khi diện tích bỏng lớn hơn 20-30% diện tích bề mặt cơ 

thể. Những thay đổi sinh lý bệnh trên bệnh nhân bỏng nặng thường phức tạp, phụ 

thuộc thời gian và những biện pháp can thiệp kịp thời. Nói chung, những điểm quan 

trọng trong sinh lý bệnh trên bệnh nhân bao gồm: 

 Phù nề, giảm thể tích tuần hoàn và rối loạn huyết động 
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Tổn thương bỏng nặng là một nguyên nhân của hội chứng đáp ứng viêm hệ 

thống (Systemic inflammatory response syndrome - SIRS). Các tổn thương ở da 

thông qua quá trình viêm tại chỗ hoạt hóa yếu tố Hageman (yếu tố XII), hệ thống 

đông máu/tiêu fibrin, thác kallikrein-bradikinin, bổ thể và dòng thác phản ứng của 

acid arachidonic dẫn đến tăng giải phóng các chất trung gian hóa học (histamin, 

prostaglandin, kinins, serotonin, các catecholamin, thromboxan A…) gây tăng tính 

thấm mao mạch và giãn mạch tại chỗ [39]. Hậu quả là albumin, điện giải, dịch thể 

của huyết tương thoát ra khỏi lòng mạch vào khoảng kẽ gian bào, thể tích khoảng 

kẽ có thể tăng gấp đôi trong giờ đầu sau bỏng. Hiện tượng phù nề còn xảy ra ở 

những vùng mô mềm không bị bỏng thường sau 24-36 giờ [30]. Truyền dịch hồi 

sức một các phù hợp sẽ giúp khắc phục sự thiếu hụt tuần hoàn nhưng có thể làm gia 

tăng phù nề ở cả mô bị tổn thương và mô lành. Một số tài liệu gọi là “ebb phase” 

hay “resuscitation phase” chỉ khoảng thời gian 48 -72 giờ sau bỏng. Sốc bỏng 

thường xảy ra ở giai đoạn này nếu không được hồi sức kịp thời [13], [30], [39].  

Sốc là một trạng thái sinh lý bệnh, có giảm tưới máu tới mô để duy trì cung 

cấp đầy đủ oxy, chất dinh dưỡng và loại bỏ các chất thải của tế bào. Sốc do bỏng 

xảy ra do giảm thể tích tuần hoàn và giải phóng những chất trung gian hóa học của 

quá trình viêm, gây ảnh hưởng trên vi tuần hoàn cũng như chức năng của tim, mạch 

máu lớn và phổi. Nhiều công trình nghiên cứu đều thống nhất sốc bỏng bắt đầu với 

các rối loạn ở mức tế bào. Tổn thương bỏng gây giảm các hoạt động qua màng tế 

bào ở vùng bỏng lẫn vùng không bỏng. Rối loạn hoạt động của bơm Natri–ATPase 

gây ứ đọng Na trong tế bào và chỉ trở lại bình thường sau vài ngày với hậu quả là 

thiếu nước nội bào và sau đó là phù nội bào. Tổn thương bỏng làm giải phóng các 

chất trung gian hóa học gây viêm và co mạch từ đó gây co mạch tại chỗ, giãn mạch 

toàn thân đồng thời làm tăng tính thấm thành mạch. Các tế bào nội mô và các tận 

cùng thần kinh tại vùng bỏng sẽ tham gia đáp ứng viêm tại chỗ và toàn thân. Các 

chất trung gian hóa học gây viêm được giải phóng bao gồm các protein bổ thể, 

kinins, histamin, serotonin, prostaglandin, các gốc oxy tự do và các peptid thần 

kinh. Sự toàn vẹn của thành mạch bị phá vỡ tạo ra một sự cân bằng nhanh chóng về 
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nước, các chất vô cơ hoà tan và huyết tương giữa khoảng gian bào và lòng mạch. 

Điều này gây ra thiếu hụt khối lượng máu lưu hành, cô đặc máu, thiếu máu tổ chức 

và thường đạt tối đa vào 12h sau bỏng. Do vậy công tác hồi sức dịch thể mang tính 

dự phòng nhiều hơn là điều trị [39]. 

 Tăng chuyển hóa đáp ứng chấn thương 

Sau 48-72 giờ sau bỏng là pha tăng chuyển hóa liên quan đến tác động toàn 

thân của quá trình viêm và stress oxy hóa [13]. Phản ứng tăng chuyển hóa ở bệnh 

nhân bỏng được đặc trưng bởi đáp ứng tăng tuần hoàn, tăng dị hóa protein và lipid, 

teo cơ, kháng insulin ngoại vi, tăng tiêu thụ năng lượng, tăng nhiệt độ cơ thể, tăng 

nguy cơ nhiễm trùng và kích thích sự tổng hợp protein trong gan và niêm mạc ruột 

[39]. Trong pha này, sau khi được truyền dịch đầy đủ, huyết động của bệnh nhân 

trong pha tăng chuyển hóa có biểu hiện: tăng co bóp cơ tim, tăng hiệu suất tim, 

giảm sức cản mạch máu giống như trong sốc nhiễm khuẩn. Lượng máu tới các cơ 

quan tăng lên, đặc biệt ở gan và thận, dẫn đến tăng mức lọc cầu thận (MLCT) và 

thanh thải creatinin [13].  

Pha tăng chuyển hóa cũng đặc trưng bởi sự tăng sản xuất protein, đặc biệt ở 

gan, chuyển từ tổng hợp protein cấu trúc (albumin, tiền albumin, transferin …) sang 

tăng tổng hợp protein để đáp ứng chức năng miễn dịch, đông máu và chữa lành vết 

thương (acid α1-glycoprotein, haptoglobin, fibrinogen, α2-macroglobulin …). Do 

đó, nồng độ albumin huyết thanh giảm nghiêm trọng do thiếu hụt tổng hợp tại gan, 

dò rỉ trong quá trình phù và mất dịch [49]. Sự mất cơ xảy ra nhanh hơn so với quá 

trình tổng hợp ở bệnh nhân dẫn đến giảm khả năng hồi phục hoàn toàn. Bệnh nhân 

bỏng nặng có thể giảm đến 25% tổng khối lượng cơ thể sau pha bỏng cấp và kéo dài 

2-3 năm sau bỏng. Bệnh nhân nhiễm khuẩn thường có tỷ lệ tăng chuyển hóa và tăng 

giáng hóa protein lên đến 40% so với nhóm bệnh nhân bỏng không có nhiễm khuẩn. 

Sự tăng nồng độ catecholamin, glucagon, cortisol sau bỏng nặng kích thích giải 

phóng acid béo tự do và glycerol từ mỡ, đường từ gan và acid amin từ cơ bắp. Tăng 

acid béo ở nhiều cơ quan có liên quan đến sự giảm nhạy cảm với insulin [39]. 
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Trên hệ miễn dịch, chức năng của hệ này giảm sút ở bệnh nhân bỏng. Nhiễm 

trùng trở thành nguy cơ ảnh hưởng đến tiên lượng tử vong của bệnh nhân bỏng. Cả 

hai phản ứng miễn dịch qua trung gian tế bào và miễn dịch dịch thể đều bị ảnh 

hưởng. Với mức độ bỏng trên 20%, sự suy yếu của hệ miễn dịch tỷ lệ với mức độ 

tổn thương do bỏng [48]. 

Nhiễm trùng là nguyên nhân dẫn đến tử vong ở 75% trường hợp bệnh nhân có 

tổn thương bỏng trên 40% diện tích cơ thể [50]. Những vị trí nhiễm trùng nguyên 

phát thường là máu, phổi, vết thương và đường tiết niệu, trong đó phổ biến nhất là 

viêm phổi và nhiễm khuẩn tiết niệu. Những tác nhân gây nhiễm có nguồn gốc nội 

sinh hoặc ngoại sinh như: vi khuẩn, nấm, virus và có thể thay đổi theo thời gian trên 

từng cá thể bệnh nhân [57]. Thông thường trên bề mặt vết thương bỏng ban đầu, 

chủ yếu nhiễm khuẩn là do các vi khuẩn gram (+) nội sinh từ hệ da của bệnh nhân. 

Nhưng sau khoảng 5 - 7 ngày, các vết thương bỏng thường sẽ bị nhiễm trùng bởi 

các vi khuẩn gram (-) và các vi sinh vật khác bao gồm cả vi khuẩn gram (+) hay 

nấm… Đến ngày thứ 21 sau bỏng, khoảng 57% vết thương bỏng còn hở có khả 

năng sẽ bị xâm nhiễm bởi P. aeruginosa. Việc sử dụng kháng sinh phổ rộng dài 

ngày tại các bệnh nhân bỏng nặng dẫn đến nguy cơ nhiễm nấm, vi khuẩn kỵ khí và 

là điều kiện thuận lợi tạo đề kháng kháng sinh. Các trường hợp nhiễm virus thường 

hiếm gặp trên bệnh nhân bỏng [6], [21], [50]. 

 Những biến đổi chức năng thận sau bỏng 

Hiện tượng tăng thanh thải thận (Augmented renal clearance - ARC) được xác 

định khi độ thanh thải creatinin CLcr ≥130 ml/phút/1,73m
2
, là kết quả của hội 

chứng đáp ứng viêm hệ thống (SIRS), thường gặp không chỉ ở bệnh nhân bỏng mà 

còn ở những bệnh nhân nặng điều trị trong môi trường Hồi sức tích cực [10], [66], 

[74]. Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống là một phần của đáp ứng miễn dịch bẩm 

sinh, được xác định là một hội chứng rối loạn sinh lý thể chất và lâm sàng ở người 

bệnh nặng, không phụ thuộc nguyên nhân. Cơ chế tác động đến thận vẫn đang được 

nghiên cứu. Ở những bệnh nhân nặng không có rối loạn chức năng thận và ở bệnh 

nhân được hồi sức đầy đủ, hiện tượng ARC vẫn thường xảy ra phổ biến [73]. Chức 
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năng quan trọng của thận là đào thải chất chuyển hóa, các chất độc, chất thải và 

thuốc thông qua lọc cầu thận và tái hấp thu ống thận. Tăng thanh thải thận làm tăng 

đào thải các chất tan ra khỏi tuần hoàn so với trạng thái bình thường [73]. Dưới góc 

độ dược động học, ARC là nguyên nhân chủ yếu giải thích sự tăng thanh thải kháng 

sinh ở những bệnh nhân nặng. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, độ thanh thải 

creatinin CLcr ≥130 ml/phút/1,73m
2
 có liên quan sự giảm nồng độ β-lactam trong 

trị khi áp dụng chế độ liều chuẩn [46], [59], [71]. Tỷ lệ ARC được ghi nhận trên 

bệnh nhân nặng là vào khoảng 17,9% [36], trong một nghiên cứu khác lên tới 85% 

ở bệnh nhân đa chấn thương và 39% ở bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết [72]. Thời 

gian xuất hiện ARC không giống nhau trong các nghiên cứu, thường đạt đỉnh ở 

khoảng ngày thứ 5 [36], [73]. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân có thể phát triển tổn 

thương thận cấp tính với nhiễm trùng huyết [9].  

Giảm thể tích tuần hoàn và hiệu suất tim làm giảm tưới máu đến thận và làm 

giảm MLCT. Một số hormon và chất trung gian như angiotensin, aldosteron, 

varopressin có thể làm giảm lưu lượng máu tới thận ngay sau khi bỏng. Hiện tượng 

này làm xuất hiện protein niệu, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể 

bị hoại tử ống thận hoặc suy thận cấp [41]. Tỷ lệ mắc tổn thương thận do bỏng dao 

động từ 15-30% [19], [44], [51], [56]. Suy thận cấp sớm được quy ước trong một số 

nghiên cứu khi xảy ra trong vòng 5 ngày đầu, suy thận cấp muộn xảy ra sau 5 ngày 

tổn thương [44], [52], [80] với trung bình từ 6 ngày [51] hoặc đến trên 10 ngày [44], 

[45]. Ở bệnh nhân bỏng, suy thận cấp muộn thường xuất hiện trong hội chứng suy 

đa tạng, trong khi suy thận cấp sớm chủ yếu do sự giảm thể tích tuần hoàn, kể cả 

khi được bệnh nhân được hồi sức đầy đủ [47]. Hiện nay, chẩn đoán suy thận có thể 

được đánh giá trên các chỉ số creatinin (huyết, nước tiểu), Cystatin C, neutrophil 

gelatinase-associated lipocalin (NGAL) hay ure nitrongen, hoặc sử dụng một số 

thang điểm như RIFLE, AKIN hoặc những công thức quy đổi ra MLCT trong 

trường hợp không xác định được lượng nước tiểu [19], [26], [45], [52], [62], [80]. 

Suy thận cấp thường làm tăng tỷ lệ tử vong do các biến cố sốc, suy hô hấp hay suy 

tuần hoàn [44], [51], [80]. 
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1.1.3 Đánh giá chức năng thận trên bệnh nhân bỏng 

Suy giảm chức năng thận liên quan bỏng thường được ghi nhận trong giai 

đoạn hồi sức sau bỏng (tổn thương thận cấp sớm) hoặc là hậu quả của hội chứng rối 

loạn chức năng đa tạng thường đi kèm với nhiễm khuẩn huyết nặng (tổn thương 

thận cấp khởi phát muộn). Sự tiến triển tổn thương thận cấp sớm ở bệnh nhân bỏng 

có thể do nhiều yếu tố như: thể tích tuần hoàn, những chất trung gian gây viêm, 

cytokin, sự hủy hoại mô trên diện rộng và giải phóng protein biến tính, do thuốc độc 

với thận và rối loạn tim mạch [47]. Việc chẩn đoán và điều trị của suy thận cấp cần 

được thực hiện từng bước, thông qua theo dõi các xét nghiệm phổ biến như lượng 

nước tiểu, phân tích hiển vi và sinh hóa nước tiểu, nồng độ creatinin huyết thanh. 

 Lượng nước tiểu và phân tích hiển vi, sinh hóa nước tiểu 

Lượng nước tiểu đã được chứng minh là đặc hiệu, nhưng có độ nhạy kém 

trong chẩn đoán suy thận. Lượng nước tiểu đơn độc ít có ý nghĩa trong chẩn đoán, 

do tổn thương thận nặng ở bệnh nhân bỏng có thể xảy ra mà không có sự thay đổi 

lượng nước tiểu. Chỉ khi lượng nước tiểu <50 ml/ngày mới có giá trị chẩn đoán đơn 

độc [41], [47]. 

Phân tích hiển vi và sinh hóa nước tiểu có thể hỗ trợ trong chẩn đoán và điều 

trị tình trạng bệnh lý của thận. Soi cặn lắng trong nước tiểu là phân tích dễ thực hiện 

và rẻ tiền để xác định nguy cơ bệnh lý ở thận. Cặn lắng trong nước tiểu kết hợp với 

trụ niệu, thiểu niệu/vô niệu sẽ gợi tình trạng tổn thương thận trước thận. Sự có mặt 

của tế bào biểu mô ống thận là yếu tố bệnh sinh của hoại tử ống thận cấp. Việc đánh 

giá các trụ sắc tố có ý nghĩa trong chấn đoán tăng myoglobin, sản phẩm thứ cấp do 

tiêu cơ vân [41]. Đánh giá điện giải nước tiểu ở bệnh nhân bỏng nhằm phân biệt suy 

thận cấp trước hay sau thận thông qua sự hấp thu và bài xuất natri. Phân xuất bài 

xuất natri (feNa) <1% liên quan đến bệnh lý trước thận và >1% liên quan đến điều 

kiện tại thận. Tuy nhiên vẫn có những tình trạng bệnh lý (glucose niệu, sử dụng 

những thuốc thay đổi huyết động: lợi tiểu, dopamin,…) có thể ảnh hưởng đến hấp 

thu của Na, do đó có thể ảnh hưởng đến giá trị tính toán. Ngoài ra, suy thận mạn có 



10 

 

thể ảnh hưởng đến giá trị Na nội môi, do đó chỉ số feNa có thể khó được dùng giải 

thích tình trạng tổn thương thận [41]. Gần đây, phân xuất bài tiết ure (<0,35) được 

đề xuất là đặc hiệu hơn và nhạy hơn để phân biệt các nguyên nhân gây suy thận do 

bệnh lý trước thận hoặc tại thận. Trạng thái bệnh lý trước thận không chỉ ảnh hưởng 

đến cân bằng Na và urê, có nhiều chỉ số khác có thể được sử dụng để phân biệt hai 

hình thức của suy thận cấp này [47]. 

 Creatinin huyết thanh 

Một xét nghiệm lý tưởng để chẩn đoán suy thận cấp cần có: 1, cho phép phát 

hiện sớm tổn thương thận, 2, xác định được thành phần đường niệu bị ảnh hưởng, 3, 

phản ánh sự tiển triển hay xấu đi của chức năng thận và 4, phép đo dễ thực hiện, 

nhanh chóng [41]. Hiện nay, không có marker nào là lý tưởng đáp ứng các điều kiện 

trên, tuy nhiên, MLCT ước tính từ chỉ số creatinin huyết thanh vẫn được sử dụng 

như marker chuẩn để đánh giá chức năng thận trong thực hành lâm sàng. Creatinin 

trong huyết thanh được lọc dễ dàng qua cầu thận không qua chuyển hóa hay tái hấp 

thu ở thận. Lượng creatinin bài xuất thường lớn hơn 10-20% lượng được lọc, do 

ống thận cũng thường bài tiết một lượng nhỏ creatinin vào trong nước tiểu cùng với 

lượng creatinin lọc từ máu [47]. Do đó thanh thải creatinin thường ước lượng trên 

MLCT thực tế ở giai đoạn cân bằng [41].  

Một số yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ creatinin huyết thanh như chế độ ăn 

uống, tình trạng tiêu cơ hay tuổi cao, cùng với sự thay đổi về phân bố và thải trừ 

quan thận. Do đó, giá trị ước tính từ creatinin huyết thanh có thể gây sai lệch. Một 

số nghiên cứu chỉ ra rằng, ở những bệnh nhân nặng, thay đổi chỉ số creatinin huyết 

tương thường chậm hơn so với thời gian hồi phục của thận sau tổn thương, do đó có 

thể không phản ánh đúng sự thay đổi MLCT theo thời gian. Một nghiên cứu đánh 

giá động học của creatinin trên bệnh nhân suy thận do thiếu máu sau phẫu thuật (cơ 

chế tương tự như ở bệnh nhân bỏng), nhằm khảo sát sự thay đổi MLCT và thay đổi 

tương ứng của nồng độ creatinin huyết thanh. Kết quả cho thấy, nồng độ creatinin 

huyết tăng lên không phải luôn chỉ do MLCT giảm xuống và ngược lại. Sau khi tổn 

thương, nồng độ creatinin vẫn tiếp tục tăng. Tổn thương có thể hồi phục ngay sau 
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đó, gây tăng creatinin đến đỉnh thời điểm xấp xỉ ngày 4. Nhưng nếu nồng độ 

creatinin vẫn tiếp tục tăng sau ngày thứ 4, có thể dự đoán tổn thương thận nặng 

chưa phục hồi và tình trạng có thể kéo dài sau đó [55]. Giá trị creatinin huyết thanh 

trong thực hành lâm sàng nên được theo dõi trong những khoảng thời gian ngắn, giá 

trị trung bình điểm đầu và điểm cuối phản ánh xu hướng thay đổi trên bệnh nhân 

[47]. 

Các công thức ước tính MLCT ước tính thường sử dụng là công thức 

Cockcroft-Gault, Modifcation of Diet in Renal Disease (MDRD), Chronic Kidney 

Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), phương trình Jelliffe & Jelliffe 

[70]. Trong đó, công thức Cockroft-Gault được sử dụng phổ biến nhất. Nhiều tác 

giả cho rằng, sử dụng công thức tính toán chỉ từ giá trị creatinin huyết thanh (Scr) 

không phản ánh chính xác MLCT của bệnh nhân. Tác giả Conil và cộng sự (2007) 

đã tìm hiểu về chức năng thận của bệnh nhân bỏng có được đánh giá chính xác bởi 

giá trị nồng độ creatin huyết thanh hay không. Giá trị ước tính MLCT của bệnh 

nhân bỏng tính bởi các công thức Cockcroft-Gault, Robert, Kirkpatrick và MDRD ở 

giai đoạn ổn định, được so sánh với giá trị thanh thải tính theo nồng độ creatinin 

nước tiểu (CLcr) trong vòng 24 giờ. Kết quả cho thấy, có nhiều bệnh nhân có nồng 

độ creatinin huyết thanh ở mức bình thường nhưng thanh thải creatinin 24 giờ lại 

giảm. Khoảng 9 bệnh nhân (25%) có CLcr <80 ml/phút/1,73m
2
, 5 bệnh nhân (14%) 

có CLcr <60 ml/phút/1,73m
2 

có Scr bình thường. So sánh các công thức tính MLCT 

với CLcr 24 giờ cho thấy, những công thức tính toán không có khả năng dự đoán 

chính xác MLCT ở bệnh nhân. Công thức Robert có độ tương quan tốt nhất với 

CLcr 24 giờ, nhưng độ chính xác kém nhất do khoảng giá trị rộng. Công thức 

Cockcroft-Gault có độ chính xác và tương quan tuyến tính với CLcr 24 giờ cao hơn 

so với công thức MDRD. Tác giả đề nghị nên dùng thanh thải creatinin 24 giờ để 

đánh giá chức năng thận ở bệnh nhân có nồng độ creatinin huyết thanh bình thường 

[26].  

Ở bệnh nhân bệnh nặng nói chung (bao gồm bệnh nhân bỏng), nồng độ 

creatinin huyết thanh thường không ổn định, sự thay đổi mức lọc cầu thận thường 
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được phản ánh kém thông qua sự thay đổi giá trị xét nghiệm creatinin hàng ngày 

trên bệnh nhân. Tổn thương thận cấp (AKI) và tăng thanh thải thận (ARC) thường 

xảy ra ở những bệnh nhân bệnh nặng (bỏng, sepsis, sau phẫu thuật hay bệnh nhân 

điều trị tích cực) [70]. Baptista và cộng sự (2011) so sánh khả năng ước đoán 

MLCT dựa vào chỉ số creatinine của 4 công thức (Cockcroft-Gault, Cockcrof-Gault 

sửa đổi, MDRD 4 biến và MRDR 6 biến) trên bệnh nhân nặng có chức năng thận 

bình thường (Scr <1,4 mg/dL) ở thời điểm nhập viện. Trên 86 bệnh nhân theo dõi 

có biển hiện ARC, phân tích cho thấy tất cả các phương trình ước tính MLCT thấp 

hơn giá trị CLcr tính theo creatinin trong nước tiểu. Trong đó, công thức Cockcroft-

Gault có độ nhạy cao nhất (62%) khi sử dụng xác định trực tiếp hiện tượng tăng 

thanh thải thận [10]. Nghiên cứu của Andrew A. Udy và cộng sự (2013) ở những 

bệnh nhân nặng có nồng độ creatinin huyết thanh bình thường (< 121 μmol/L) cho 

thấy, MLCT ước tính bằng công thức CKD-EPI có tương quan với CLcr tính theo 

lượng creatinin trong nước tiểu 8 giờ ở mức trung bình, cao hơn so với công thức 

Cockcrof-Gault, MDRD 4 biến, tuy nhiên kém chính xác và có mức độ sai số đáng 

kể [74]. Nghiên cứu sàng lọc ARC trên bệnh nhân chăm sóc tích cực, có nồng độ 

creatinin huyết thanh ổn định của Stéphanie Ruiz và cộng sự (2015) ghi nhận ARC 

xảy ra ở 33% bệnh nhân. Công thức Cockcroft-Gault và CKD-EPI ước đoán chính 

xác hơn bệnh nhân gặp ARC so với các công thức Robert, MDRD. Khi đánh giá sự 

tương quan giữa MLCT ước tính và CLcr 24 giờ, các công thức có xu hướng đánh 

giá cao hơn so ở các giá trị thấp và đánh giá thấp hơn ở các giá trị bình thường và 

cao. Đặc biệt, ở nhóm bệnh nhân có ARC, cả 4 công thức sử dụng đều có sai số lớn 

và kém chính xác [66].  

Phương trình Jelliffe & Jellife được xây dựng nhằm ước tính mức lọc cầu thận 

cho những trường hợp bệnh nhân có chức năng thận không ổn định, dựa trên những 

thay đổi creatinin huyết thanh hàng ngày và phụ thuộc vào sự khác biệt giữa sản 

xuất và bài tiết creatinin [14], [70]. Bouchard J. và cộng sự (2010) đã tiến hành so 

sánh các phương pháp ước tính mức lọc cầu thận ước tính ở bệnh nhân nặng có tổn 

thương thận cấp. Tổng số 12 bệnh nhân không có chỉ định lọc máu, không thiểu 
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niệu với creatinin huyết thanh tăng liên tục trong ít nhất 3 đến 7 ngày. MLCT ước 

tính bởi công thức Cockcroft-Gault, MDRD, phương trình Jelliffe & Jelliffe và 

phương trình Jelliffe sửa đổi (có creatinin điều chỉnh cân bằng chất lỏng - Modified 

Jelliffe) và so sánh với đo độ thanh thải creatinin. Giá trị của MLCT ước tính bằng 

Cockcroft-Gault, MDRD và phương trình Jelliffe ước tính cao hơn so với thanh thải 

creatinin tính theo lượng creatinin niệu tương ứng là 80%, 33%, 10%, phương trình 

Jelliffe sửa đổi ước tính thấp hơn thanh thải creatinin 2%. Giá trị ước tính 

Cockcroft-Gault cao hơn phương trình Jelliffe và phương trình Jelliffe sửa đổi, 

tương ứng 49% và 69% [14].  

Một số phương pháp đánh giá mức lọc cầu thận khác đang được nghiên cứu. 

Những dấu sinh học đang được nghiên cứu gần gây bao gồm Cystatin C, NGAL 

(neutrophil gelatinase-associated lipocalin) [19], [45], [52], [62], [80], ure nitrogen, 

malonyl aldehyd [68] hay các yếu tố miễn dịch như KMI-1 (kidney injury 

molecule-1) và IL-18 (interleukin-18) [64] được đánh giá có độ nhạy cao hơn, có 

khả năng nhận biết chính xác hơn sự thay đổi chức năng thận do ít bị ảnh hưởng bởi 

các yếu tố làm thanh đổi nồng độ creatinin. Thanh thải của nhóm kháng sinh 

aminoglycosid cũng có thể được sử dụng như một cách ước lượng đơn giản ít chính 

xác hơn mức lọc cầu thận ở bệnh nhân sử dụng nhóm thuốc này [70]. Tuy nhiên, 

trong điều kiện thực tế, việc theo dõi lượng creatinin huyết thanh trên bệnh nhân có 

thể thực hiện dễ dàng, nhanh chóng và thường xuyên nhất. Do đó, việc sử dụng 

creatinin huyết thanh dù có nhiều hạn chế, nhưng vẫn là công cụ hữu ích để theo dõi 

và đánh giá chức năng thận trên bệnh nhân bỏng. 

1.2 Thay đổi dược động học của thuốc trên bệnh nhân bỏng  

Thay đổi thông số dược động học trên bệnh nhân bỏng tương đối phức tạp, do 

sự biến thiện theo thời gian ngay trên cùng bệnh nhân và chịu ảnh hưởng bởi nhiều 

yếu tố [13], [48], [61]. 

1.2.1 Ảnh hưởng bệnh lý đến các thông số dược động học 

 Hấp thu 
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Hầu hết thuốc điều trị cho bệnh nhân bỏng thường dùng đường truyền tĩnh 

mạch, đường dùng ngoài hay khí dung. Nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh nhân bị 

bỏng nhiệt, tính thấm lòng ruột có thể tăng lên, có thể ảnh hưởng đến sinh khả dụng 

của thuốc. Ở những bệnh nhân bỏng nặng, nhu động ruột suy giảm đáng kể, có thể 

ảnh hưởng đến hấp thu thuốc. Ngoài ra, tăng tính thấm của biểu mô niêm mạc 

đường tiêu hóa có thể là nguyên nhân làm vi khuẩn từ đường tiêu hóa xâm nhập vào 

máu. 

 Liên kết với protein huyết tương 

Ở bệnh nhân bỏng có biểu hiện giảm nồng độ albumin và tăng α1-acid 

glycoprotein (AAG), ảnh hưởng đến tỷ lệ thuốc ở dạng tự do (fu). Nồng độ AAG 

thay đổi theo thời gian từ khi bị tổn thương, bắt đầu tăng sau 5-25 ngày và đạt nồng 

độ đỉnh ở ngày thứ 9. Trong khi đó, sự giảm nồng độ albumin hầu như không bị ảnh 

hưởng theo thời gian tổn thương. Tình trạng cần chú ý trong mối quan hệ này là 

việc hạ albumin máu (hypoalbumiaemia). Nồng độ albumin huyết thanh giảm 

nghiêm trọng do giảm tổng hợp tại gan hay do dò rỉ trong quá trình phù và mất dịch 

ở bệnh nhân bỏng. Một số nghiên cứu đã chứng minh sự liên kết của thuốc và 

protein huyết tương có thể bị thay đổi trên những bệnh nhân có hạ abumin máu. Sự 

bất thường nồng độ các protein liên kết của thuốc ảnh hưởng đến thể tích phân bố 

và độ thanh thải thuốc. Tình trạng giảm albumin máu cùng với thoát dịch làm tăng 

thể tích phân bố, tăng nồng độ thuốc tự do. Mặt khác, tỷ lệ thuốc ở dạng tự do cao 

hơn, nên thuốc bị thải trừ nhanh hơn (nhất là đối với thuốc liên kết albumin cao), 

trong khi nồng độ thuốc giảm xuống do bị pha loãng làm cho thuốc khó đạt mục 

tiêu điều trị. 

 Thể tích phân bố  

Có hai yếu tố ảnh hưởng đến thể tích phân bố: thay đổi thể tích dịch ngoại bào 

và thay đổi nồng độ protein liên kết. Thể tích dịch ngoại bào tăng do thoát dịch ra 

khỏi lòng mạch, hơn nữa, nếu được truyền bù dịch cấp sứu suy tuần hoàn, thể tích 

dịch ngoại bào càng tăng làm tăng thể tích phân bố Vd. Vd là thông số quan trọng để 

tính toán liều nạp, để nhanh chóng đạt được nồng độ thuốc tự do lý tưởng trong 
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huyết tương. Đối với thuốc có Vd lớn, việc thay đổi thể tích dịch ngoại bào và nồng 

độ protein huyết tương có thể chỉ làm thay đổi nồng độ thuốc ở mức độ nhỏ. Việc 

hiệu chỉnh liều nạp chỉ thực hiện nếu thể tích phân bố không quá lớn (<30L), do với 

thể tích phân bố lớn hơn, tỷ lệ thuốc tự do trong huyết thanh rất nhỏ, nên sự khác 

biệt nồng độ thuốc sau hiệu chỉnh liều là không đáng kể. Với những thuốc có Vd 

nhỏ, tăng thể tích dịch ngoại bào có thể làm thay đổi đáng kể thể tích phân bố. Đối 

với những thuốc có liên kết albumin cao, nồng độ albumin giảm xuống làm tăng 

nồng độ thuốc tự do, do đó là tăng thể tích phân bố. Đối với thuốc có liên kết với 

protein AAG, sự tăng protein làm giảm nồng độ thuốc tự do, thuốc bị giữ lại trong 

mạch nhiều hơn, do đó thể tích phân bố giảm. 

 Thải trừ  

Thanh thải toàn phần của một thuốc khỏi huyết tương (total plasma clearance - 

CLp) là thông số quan trọng do thường thay đổi nhiều ở bệnh nhân nặng, nhất là 

bệnh nhân bỏng. CLp phụ thuộc vào nhiều quá trình khác nhau, giải thích các thông 

số này thường khó khăn, đặc biệt nếu thuốc thải trừ theo nhiều cơ chế khác nhau. 

Có 4 yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến thanh thải thuốc: thay đổi chức năng 

thận, thay đổi chuyển hóa thuốc ở gan, thay đổi liên kết với protein huyết tương và 

xuất hiện con đường thải trừ của thuốc sau bỏng. 

Hiện tượng giảm albumin máu làm tăng tỷ lệ thuốc ở dạng tự do (fu). Đối với 

thuốc có độ thanh thải dạng tự do thấp (CLu), thanh thải thuốc tăng do tăng fu, trong 

khi CLu không tăng. Đối với thuốc có thanh thải CLu cao, thanh thải thuốc chủ yếu 

dựa vào tưới máu đến gan và thận. 

Thanh thải thận phụ thuộc vào mức lọc cầu thận, bài tiết và tái hấp thu ống 

thận. Trong 48 giờ đầu sau bỏng, mức lọc cầu thận giảm xuống nhanh ở bệnh nhân 

bỏng nặng có thể là nguyên nhân làm giảm độ thanh thải thuốc. Ở pha tăng chuyển 

hóa, thanh thải creatinin tăng rõ rệt do xảy ra hiện tượng tăng thanh thải thận. 

Ngược lại, ở những bệnh nhân có suy thận, những bệnh nhân cần phải lọc máu, 

thanh thải creatinin giảm xuống hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan quá 
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trình lọc máu. Do đó, việc theo dõi nồng độ thuốc là rất quan trọng, để đảm bảo 

nồng độ thuốc đủ duy trì tác dụng điều trị, đặc biệt với các kháng sinh. 

Các nghiên cứu đã chứng minh, lưu lượng máu đến gan tăng lên ở bệnh nhân 

bỏng so với không có bỏng. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy hoạt tính enzym 

bị tổn thương ở những bệnh nhân bỏng nhiệt. Tổn thương do bỏng có thể gây ra rối 

loạn chức năng gan, giảm hoạt tính Cytochrom P450 và những quá trình oxy hóa-

khử và hydroxyl hóa liên quan, làm ảnh hưởng đến sự chuyển hóa thuốc. Những 

con đường chuyển hóa thuốc khác như phản ứng liên hợp không bị thay đổi. 

Thanh thải thuốc cũng có thể tăng do xuất hiện những con đường thải trừ khác 

ở bệnh nhân sau bỏng. Một lượng thuốc đáng kể có thể bị thải trừ qua bề mặt vết 

thương bỏng đã được ghi nhận ở một số nghiên cứu. 

 Thời gian bán thải:  

Thời gian bán thải phụ thuộc vào thanh thải và thể tích phân bố thuốc. Do đó, 

thời gian bán thải có thể dài hơn, hoặc ngắn hơn phụ thuộc vào sự thay đổi của Vd 

và CL [13], [48],[ 61].  
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Bảng 1.1 Thay đổi các thông số dược động học trên bệnh nhân bỏng [48] 

Quá trình DĐH Thuốc bị ảnh 

hưởng 

Giai đoạn tổn 

thương bỏng 

Thông số dược động 

học 

Hấp thu 

Tính thấm màng ruột 

Phân tử lượng 

lớn, thân nước 

Cấp 

(Tăng chuyển hóa) 

F↑ 

Phân bố 

Protein liên kết 

Thuốc gắn 

albumin 

 LE: fu↑, Vd↑, CL↑, CLu~ 

HE: fu↑, Vd↑, CL~, Lu↓ 

Thuốc gắn AAG Tăng chuyển hóa LE: fu↓, Vd↓, CL↓, CLu~ 

HE: fu↓, Vd↓, CL~, Lu↑ 

Thể tích dịch ngoại 

bào 

Thuốc có Vd 

nhỏ 

Cấp 

(Tăng chuyển hóa) 

Vd ↑ 

Chuyển hóa Thuốc LE Tăng chuyển hóa CLH ↓ 

Thuốc HE Cấp  

Tăng chuyển hóa 

Q ↑, CLH ↑ 

Thải trừ Thuốc thải chủ 

yếu qua thận 

Cấp CLR ↓ 

Tăng chuyển hóa CLR ↑ 

Thuốc thải qua 

ống thận 

Tăng chuyển hóa CLR ↑ 

Thải trừ con đường 

khác 

 Cấp 

Tăng chuyển hóa 

CLNR ↑ 

F: sinh khả dụng, fu: tỷ lệ thuốc dạng tự do, LE/HE: hệ số chiết xuất thấp/cao, CL: 

thanh thải thuốc toàn phần, CLu: thanh thải thuốc dạng tự do trong huyết tương, 

CLH: thanh thải thuốc qua gan, CLNR: thanh thải thuốc ngoài thận; Q: lưu lượng 

máu qua gan, AAG: α1-acid glycoprotein 

1.2.2 Ảnh hưởng dược động học kháng sinh trên bệnh nhân bỏng 

 Nhóm kháng sinh phụ thuộc nồng độ 

Aminoglycosid là kháng sinh thân nước, phụ thuộc nồng độ, bị ảnh hưởng 

nhiều bởi sự thay đổi thể tích phân bố và thanh thải trên bệnh nhân bỏng. Kết quả từ 

những nghiên cứu liên quan đến aminoglycosid, liều cao (có thể gấp 2-3 lần liều 

cho bệnh nhân không bị bỏng) và giám sát nồng độ thuốc liều đầu là phương pháp 

có thể nhanh chóng đạt được nồng độ điều trị. Tuy nhiên, do sự thay đổi lớn trong 
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từng cá thể, Cpeak và Ctrough cần được giám sát để tối ưu hóa hiệu quả và giảm độc 

tính. Từ năm 1976, tác giả Glew và cộng sự đã báo cáo gentamicin xuất hiện ở 

màng ướt che vết bỏng, với lượng chiếm 22% tổng liều hàng ngày, thường được ghi 

nhận ở trẻ em nhiều hơn ở người lớn [77]. Các tác giả cũng cho thấy, trẻ em có thể 

tích phân bố và thanh thải toàn phần cao hơn so với người lớn, do đó, để đạt được 

nồng độ Cpeak gentamicin trong khoảng điều trị (5-10 mg/L) thì cần phải có liều nạp. 

Tác giả Conil và cộng sự (2006) cho thấy, liều 20mg/kg/ngày amikacin không đạt 

được mục tiêu Cpeak/MIC, cần phải dùng liều lớn hơn 25-30mg/kg/ngày trên bệnh 

nhân bỏng trưởng thành có diện tích vết bỏng >15% và thanh thải creatinin >120 

ml/phút [25]. 

Quinolon cũng là kháng sinh chủ yếu phụ thuộc cả nồng độ cả thời gian. Các 

nghiên cứu được thực hiện cho thấy có sự thay đổi về Vd, CL thường tăng cao hơn 

và t1/2 thường ngắn hơn ở những bệnh nhân bỏng, giữa nhóm bệnh nhân bỏng và 

nhóm bệnh nhân không có bỏng trong các nghiên cứu về ofloxacin, ciprofloxacin, 

levofloxacin [13]. Một nghiên cứu trên 8 bệnh nhân bỏng dung liều 400mg truyền 

tĩnh mạch mỗi 8 giờ ghi nhận thời gian bán thải ngắn hơn và thanh thuốc thải lớn 

hơn bệnh nhân không có bỏng. Kết quả cũng chỉ ra tương quan giữa thanh thải 

creatinin và thanh thải ciprofloxacin, tuy nhiên tác giả cho rằng ít khả năng dự đoán 

nồng độ trong huyết tương ở bệnh nhân bỏng do có biến thiên giữa các cá thể, AUC 

có thể thay đổi đến 4 lần giữa các cá thể [38]. Một nghiên cứu trên 12 bệnh nhân bị 

bỏng nặng cho thấy, thế tích phân bố, thanh thải toàn phần và thanh thải thận của 

ciprofloxacin hơi thấp hơn người khỏe mạnh. Tuy nhiên, thanh thải ngoài thận lại 

tăng cao hơn gợi ý sự tăng chuyển hóa ở gan/ hoặc tăng phân bố thuốc vào vết 

thương [53]. Các tác giả cho rằng do cỡ mẫu nhỏ và biến thiên giữa các cá thể lớn 

(lên đến trên 30 - 40%), có tác giả vẫn khuyến cáo nên tăng liều ciprofloxacin từ 30 

- 40% [13] 

 Nhóm kháng sinh phụ thuộc thời gian 

Vancomycin là kháng sinh quan trọng trong điều trị nhiễm khuẩn do tụ cầu 

vàng kháng methicilin (MRSA). Nghiên cứu về vancomycin cho nhiều kết quả khác 



19 

 

nhau [13]. Một nghiên cứu không ghi nhận được có sự thay đổi thông số dược động 

học ở bệnh nhân bỏng dùng liều đơn vancomycin [65]. Trong khi đó, tác giả khác 

lại báo cáo ở bệnh nhân bỏng, thanh thải của vancomycin tăng khoảng 33% kèm 

theo thời gian bán thải ngắn hơn [37]. Một số tác giả ghi nhận có sự tương quan 

giữa thanh thải vancomycin và thanh thải creatinin, cho thấy thanh thải vancomycin 

tăng lên ở những bệnh nhân có tăng MLCT [18], [67]. Ảnh hưởng của liên kết 

vancomycin với protein huyết tương cũng có những kết quả khác nhau. Mức độ liên 

kết được báo cáo 29% đến 42-55% với người khỏe mạnh [67]. Tuy nhiên hầu hết 

các nghiên cứu cho thấy fu của vancomycin có mối tương quan nồng độ albumin và 

thanh thải thận CLR [13]. Sử dụng liều vancomycin lớn hơn 78% so với mức liều 

bình thường, nồng độ đáy của kháng sinh mới đạt được đáy so với nhóm chứng 

[37]. 

β-lactam là nhóm kháng sinh phụ thuộc thời gian cũng đã được nghiên cứu. 

Nhiều nghiên cứu chứng minh ceftazidim được thải trừ qua vết thương, có thể tích 

phân bố và thanh thải lớn hơn người khỏe mạnh. Một nghiên cứu đã chỉ ra, mặc dù 

thanh thải ngoài thận tăng, thời gian bán thải của ceftazidim kéo dài do kháng sinh 

phân bố từ từ ngược trở lại tuần hoàn từ những tổ chức phù nề [13]. Thanh thải 

piperacillin cũng được báo cáo tăng 3-4 lần trên bệnh nhân bỏng nặng và có mối 

tương quan với ure nitrogen nước tiểu [69]. Ngược lại, một nghiên cứu khác cho 

thấy piperacillin/tazobactam có thời gian bán thải dài hơn, thể tích phân bố lớn hơn 

so với bệnh nhân khỏe mạnh, nồng độ đáy luôn duy trì trên MIC [17]. 

Carbapenem là nhóm kháng sinh quan trọng cho điều trị nhiễm khuẩn ở khoa 

hồi sức, đặc biệt với nhiễm khuẩn mắc phải tại bệnh viện. Tác giả Kichan Doh và 

cộng sự (2010) đã tiến hành nghiên cứu dược động học meropenem bệnh nhân bỏng 

có mức tổn thương bỏng từ nhẹ đến nặng cho thấy: thể tích phân bố tăng ở bệnh 

nhân bỏng so với không có bỏng, thanh thải thuốc tương quan tuyến tính với thanh 

thải creatinin và mức độ phù và chỉ có khoảng 60% bệnh nhân đạt được đích PK/PD 

40% fT>MIC [31]. Kết quả nghiên cứu dược động học của ertapenem của Dailly và 

cộng sự (2013) công bố cho thấy, Vd và CL của ertapenem ở dạng tự do trong huyết 
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tương lớn hơn rất nhiều so với dạng toàn phần; có mối tương quan giữa diện tích vết 

bỏng, mức lọc cầu thận và nồng độ albumin với độ thanh thải của ertapenem [29]. 

Kết quả từ các nghiên cứu dược động học imipenem có nhiều khác biệt và chưa 

thống nhất. Boucher và cộng sự (1990) không ghi nhận được sự khác biệt đáng kể 

về các thông số dược động học ở 11 bệnh nhân bị bỏng nặng so với người khỏe 

mạnh [16]. Tuy nhiên, sự biến thiên giữa các cá thể là tương đối lớn (dao động 30-

40% tùy từng thông số dược động học). Thanh thải imipenem có mối tương quan rõ 

rệt với thanh thải creatinin. Ngược lại, sử dụng cách tiếp cận dược động học quần 

thể,  Eric Dailly và cộng sự (2003) lại kết luận thanh thải imipenem và thể tích phân 

bố của ngăn trung tâm ở bệnh nhân bỏng lớn hơn so với người khỏe mạnh. Cả hai 

tác giả đều đề nghị cần giám sát điều trị đề tối ưu liều imipenem ở bệnh nhân bỏng 

có mức lọc cầu thận cao [28]. Thông tin về biến thiên nồng độ imipenem trong quá 

trình điều trị trên cùng một bệnh nhân vẫn còn chưa rõ ràng. Điều này đặt ra câu hỏi 

nghiên cứu là liệu có thể áp dụng một liều chuẩn imipenem cho bệnh nhân trong 

toàn bộ liệu trình điều trị hay không hay phải hiệu chỉnh liều theo sự thay đổi của 

các thông số dược động học hoặc các chỉ số thường quy phản ánh chức năng thận 

của bệnh nhân. 

1.3 Dược động học imipenem trên bệnh nhân bỏng 

1.3.1 Đặc điểm dược lực học và dược động học của imipenem 

 Đặc điểm dược động học: 

- Hấp thu: Imipenem và các kháng sinh nhóm carbapenem nói chung đều sử 

dụng đường tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. Sau khi truyền tĩnh mạch liều 250mg, 500mg, 

1g trong 20-30 phút trên người khỏe mạnh có chức năng thận bình thường, nồng độ 

đỉnh trong máu lần lượt là 14-24 µg/ml, 21-58 µg/ml, 41-83 µg/ml ; sau 4-6 giờ, 

nồng độ giảm xuống còn dưới 1,5 µg/ml. Nếu truyền tĩnh mạch trong 30-60 phút 

liều 500mg và 1g, nồng độ đỉnh đạt theo thứ lần lượt là 16,7 – 67,3 µg/ml. Nồng độ 

trong máu sau truyền tĩnh mạch 12 giờ rơi xuống dưới giới hạn phát hiện của 

phương pháp phân tích [8].  
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- Phân bố: imipenem thấm tốt vào các dịch và tổ chức cơ thể. Thuốc qua được 

nhau thai và dịch não tủy. Thể tích phân bố của imipenem tương tự với các kháng 

sinh β-lactam khác, khoảng 0,25 L/kg. Tỷ lệ liên kết với protein huyết tương của 

imipenem là 20%. 

- Chuyển hóa: imipenem chuyển hóa chủ yếu bởi enzym DHP-1 

(dehydropeptidase - 1) ở ống thận tạo thành chất chuyển hóa không hoạt tính, do đó 

thuốc được dùng phối hợp với chất ức chế enzym này là cilastatin. Imipenem bị mất 

hoạt tính một phần do phản ứng thủy phân vòng β-lactam không bị ảnh hưởng bởi 

cilastatin.  

- Thải trừ: imipenem và cilastatin được thải trừ khoảng 70% qua thận dưới 

dạng còn hoạt tính (90% với cilastatin) trong vòng 10 giờ sau khi dùng thuốc. Thời 

gian bán thải của thuốc khoảng 1 giờ, có thể tăng đến 3 giờ trong trường hợp suy 

thận. Khoảng 1% liều dùng imipenem bài tiết vào mật và thải trừ qua phân. Do 

imipenem thải trừ và chuyển hóa chủ yếu qua thận, nhà sản xuất khuyến cáo cần 

hiệu chỉnh liều trước khi sử dụng trong trường hợp bệnh nhân bị suy giảm chức 

năng thận [2], [8]. 

Thông số dược động học cơ bản của imipenem được biểu diễn trong Bảng 1.2 

[8].  

Bảng 1.2 Thông số dược động học cơ bản của imipenem 

Liều 

(g) 

Cmax 

(mg/L) 

AUC 

(mg.h/L) 

Vd 

(L/kg) 

t1/2 

(giờ) 

Liên kết 

protein 

huyết 

tương 

(%) 

Thải trừ qua 

thận ở dạng 

nguyên vẹn (%) 

0,5 30-35 42,2 

0,23 - 0,31 1 20 

60-70 

(kết hợp 

cilastatin) 1 60-67 186 

 Đặc điểm PK/PD của imipenem 

Tương tự các β-lactam khác, imipenem nói riêng và carbapenem nói chung là 

kháng sinh có tác dụng phụ thuộc thời gian. Thông số PK/PD quan trọng có mối 
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tương quan với hiệu quả điều trị của thuốc là phần trăm thời gian nổng độ thuốc 

trong máu ở dạng tư do duy trì lớn hơn nồng độ ức chế tối thiểu so với khoảng đưa 

liều fT>MIC. Với carbapenem, mụ tiêu cần đạt là duy trì fT>MIC trên 20% với tác 

dụng kìm khuẩn và fT>MIC trên 40% để đạt tác dụng diệt khuẩn. Thông thường, 

kháng sinh β-lactam phải duy trì fT>MIC ≥ 40-50% để đảm bảo hiệu quả điều trị 

[58]. 

 Ứng dụng trong thực hành lâm sàng 

Imipenem chủ yếu sử dụng ban đầu theo kinh nghiệm trong điều trị nhiễm 

khuẩn ở khoa điều trị tích cực, hay là phác đồ thay thế sau khi có kết quả xét 

nghiệm vi khuẩn trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng do một hay nhiều vi khuẩn, 

bao gồm vi khuẩn Gr (+), vi khuẩn Gr (-) hiếu khí và vi khuẩn kỵ khí,  đã kháng các 

kháng sinh thông thường khác nhưng vẫn còn nhạy cảm với imipenem, các trường 

hợp nhiễm khuẩn bệnh viện nặng. Nhiều khuyến cáo cho rằng cần cân nhắc và 

không nên sử dụng imipenem làm kháng sinh dự phòng phẫu thuật, hoặc với nhiễm 

khuẩn có căn nguyên vi khuẩn vẫn còn nhạy cảm với các kháng sinh khác có phổ 

hẹp hơn. Ngoài ra, không nên sử dụng imipenem trong điều trị nhiễm khuẩn hệ thần 

kinh trung ương do tính an toàn và hiệu quả của thuốc chưa được xác định trong 

loại nhiễm khuẩn này [2], [8]. 

Trong thực hành lâm sàng, imipenem không phải là kháng sinh lựa chọn đầu 

tiên mà chỉ dành cho những nhiễm khuẩn nặng. Imipenem - cilastatin có hiệu quả 

trên nhiều loại nhiễm khuẩn, bao gồm nhiễm khuẩn tiết niệu, hô hấp dưới, nhiễm 

khuẩn ổ bụng và phụ khoa, nhiễm khuẩn da, mô mềm, xương và khớp. Thuốc đặc 

biệt có hiệu quả trong điều trị những nhiễm khuẩn do nhiều loại vi khuẩn mắc phải 

tại bệnh viện, không còn nhạy cảm với các kháng sinh khác có phổ hẹp hơn, hoặc bị 

chống chỉ định do tác dụng không mong muốn và độc tính [2]. 

1.3.2 Nghiên cứu dược động học của imipennem trên bệnh nhân bỏng 

Kết quả một số nghiên cứu dược động học quần thể bệnh nhân  bỏng được 

trình bày trong Bảng 1.3. 
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Tác giả Boucher và cộng sự (1990) đã tiến hành nghiên cứu về dược động học 

quần thể của imipenem trên 11 bệnh nhân người lớn bị bỏng nặng (>40% diện tích 

cơ thể). Kết quả cho thấy không có sự thay đổi đáng kể các thông số dược động học 

tính toán dựa trên các dữ liệu nồng độ ở liều đầu và liều duy trì. Đồng thời, các 

thông số dược động học của quần thể bệnh nhân bỏng không có sự khác biệt với 

thông số trên người tĩnh nguyện khỏe mạnh trước đó. Có mối tương quan giữa 

thanh thải của imipenem với thanh thải creatinin và không có sự tương quan với 

diện tích vết bỏng. Do vậy, nhóm tác giả đề xuất việc theo dõi thanh thải creatinin 

có thể là công cụ hữu ích để đánh giá thanh thải của imipenem trên lâm sàng [16]. 

Tác giả Eric Dailly và cộng sự (2003) đã tiến hành xác định thông số dược động học 

quần thể trên 47 bệnh nhân bỏng vừa và nặng và tiến hành đánh giá ảnh hưởng của 

các yếu tố trên bệnh nhân bỏng đến các thông số này. Mô hình dược động học hai 

ngăn phù hợp hơn để ước tính các thông số dược động học. Có mối tương quan 

nghịch giữa thanh thải imipenem và nồng độ creatinin huyết thanh (Scr): CLi = 

12,538 + (262,68/ Scr). Tác giả cho rằng, đa số bệnh nhân bỏng trong nghiên cứu 

đang ở thời kỳ tăng chuyển hóa có MLCT tăng làm tăng thanh thải của imipenem. 

Do đó, việc giám sát điều trị đối với imipenem là cần thiết, đặc biệt đối với bệnh 

nhân trong giai đoạn có tăng MLCT [28]. 

Năm 2014, Gomez và cộng sự đã đánh giá dược động học và khả năng đạt 

mục tiêu PK/PD (trên 40%fT>MIC) của imipenem truyền tĩnh mạch 0,5 giờ, trên 51 

bệnh nhân bỏng ở mức độ vừa và nặng, có hoặc không có suy giảm chức năng thận. 

Kết quả cho thấy, nhóm bệnh nhân suy thận có thời gian bán thải thuốc dài hơn (5,5 

giờ so với 2,2 giờ), thanh thải thuốc trong huyết tương thấp hơn, thể tích phân bố 

thấp hơn (0,19 L/kg so với 0,86 L/kg). 100% bệnh nhân nhóm không suy thận đạt 

mục tiêu 40% T>MIC ở MIC bằng 2 µg/ml, nhưng chỉ có 89% bệnh nhân đạt mục 

tiêu 40% T>MIC với MIC bằng 4 µg/ml. Trong khi đó, 100% bệnh nhân nhóm suy 

thận đạt mục tiêu PK/PD tương ứng. Nhóm tác giả cũng đề xuất vai trò của giám sát 

điều trị để đảm bảo đạt mục tiêu PK/PD trên bệnh nhân bỏng trong pha tăng chuyển 

hóa và trên những bệnh nhân có suy giảm chức năng thận [40].  
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Bảng 1.3 Nghiên cứu dược động học quần thể trên người khỏe mạnh và bệnh nhân bỏng 

Đối tượng 

(n) 
Chế độ liều Mô hình 

Vc 

(L/kg) 

Vss 

(L/kg) 

CLi 

(L/giờ/1,73m
2
) 

T1/2α 

(giờ) 

T1/2β 

(giờ) 

Nghiên 

cứu 

Người tình 

nguyện khỏe 

mạnh (6) 

1g, truyền 30 

phút mỗi 6 giờ 

2 ngăn (4/6) 

1 ngăn (2/6) 
0,16 ± 0,05 0,23 ± 0,03 12,1 ± 0,6 0,23 ± 0,12 0,93 ± 0,09 [32] 

BN bỏng (11) 
0,5g, truyền 1 

giờ, mỗi 6 giờ 

2 ngăn 

(9/11) 

1 ngăn 

(2/11) 

0,09 ± 0,06 0,21 ± 0,08 12,0 ± 3,9 0,14 ± 0,13 1,13 ± 0,47 [16] 

BN bỏng (47) 
0,5g mỗi 6 giờ* 

(liều ban đầu) 
2 ngăn 

0,376 ± 

0,039 
0,92 16,37 ± 0,204 

k12 (giờ 
-1

) 

0,31 ± 1,262 
k21 (giờ 

-1
) 

0,21 ± 0,403 
[28] 

BN bỏng (51) truyền tĩnh mạch 

trên 0,5 giờ 

không ngăn 

và 1 ngăn      

[40] 
Nhóm không 

suy thận 

(36) 

   

1,01 ± 0,58 17,8 ± 6,4  2,8 ± 1,8 

Nhóm suy thận 

(15) 

   
0,19 ± 0,06 1,7 ± 1,1  6,4 ± 3,2 

Vc: thể tích phân bố của thuốc ở ngăn trung tâm; Vss: thể tích phân bố của thuốc ở trạng thái cân bằng; CLi: thanh thải toàn phần của imipenem trong huyết 

tương; t1/2α: thời gian bán thải ứng với pha phân bố;  T1/2β
: 
thời gian bán thải tương ứng với pha thải trừ. 

*Chế độ liều ban đầu là 0,5g truyền tĩnh mạch ngắn mỗi 6 giờ, liều được hiệu chỉnh đến khi nồng độ đáy cao hơn nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn, có thể 

truyền liên tục 24 giờ.  
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1.4 Tình hình sử dụng kháng sinh imipenem tại Viện Bỏng quốc gia 

1.4.1 Căn nguyên gây bệnh và độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn phân 

lập trên bệnh nhân bỏng tại Viện Bỏng quốc gia 

Trong mộ nghiên cứu công bố gần đây, nhóm tác giả Chu Tuấn Anh và cộng 

sự (2015) đã tiến hành khảo sát các căn nguyên nhiễm khuẩn và độ nhạy cảm của 

các chủng vi khuẩn này với các kháng sinh đang được sử dụng tại khoa hổi sức tích 

cực, Viện Bỏng Quốc gia. Kết quả cho thấy, tỷ lệ cấy (+) với vi khuẩn là 54,7% 

(dịch vết bỏng: 65,2%, máu: 21,2% và đầu catheter: 66,7%). Các chủng vi khuẩn 

gây bệnh chủ yếu bao gồm: P.aeruginosa (45,2%), S.aureus (25,0%), A.baumanii 

(22,6%), Bacillus spp. (4,8%), K.pneumoniae (2,4%). Các chủng vi khuẩn phân lập 

được đã kháng với hầu hết các loại kháng sinh hiện đang được sử dụng trong điều 

trị: P.aeruginosa kháng hầu hết các nhóm kháng sinh (81,8-100%), chỉ còn nhạy 

cảm với colistin (100%), netilmicin (33,3%). S.aureus chỉ còn nhạy cảm với 

vancomycin (100%), linezolid (94,7%), các kháng sinh khác đều bị kháng với tỷ lệ 

cao (63,2 - 100%). Vi khuẩn A. baumanii đã kháng với hầu hết kháng sinh (88,2 - 

100%), chỉ còn nhạy cảm với colistin (100%). Các chủng vi khuẩn đường ruột còn 

nhạy cảm tốt với kháng sinh nhóm carbapenem. Khi có sự đồng nhiễm thì hầu hết 

các chủng vi khuẩn đều có xu hướng tăng mức độ kháng kháng sinh. Trong đó, chỉ 

còn cặp S.aureus + Bacillus spp. vẫn còn nhạy cảm với imipenem [7].  

1.4.2. Tình hình sử dụng kháng sinh imipenem tại khoa Hồi sức tích cực Viện 

Bỏng Quốc gia 

Năm 2011, khảo sát hồi cứu bệnh án của Nguyễn Thị Thanh Minh cho thấy, 

nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất tại khoa là carbapenem, trong đó 

imipenem chiếm 1149 đơn vị liều; tiếp theo là các β-lactam/chất ức chế β-lactamase 

(cefoperazon/sulbactam 1082, piperacillin/tazobactam 929,6), fosfomycin (724,6) 

và ciprofloxacin (612,8). Các phác đồ điều trị kháng sinh chủ yếu là phối hợp hai 

kháng sinh. Tỷ lệ thành công của dự phòng kháng sinh là 11,7% (khoảng 77% bệnh 
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nhân được điều trị dự phòng), tỷ lệ thành công phác đồ điều trị ban đầu là 16,2%, 

với phác đồ thay thế là 49,3%.  [4]. 

Khảo sát thực hiện sau đó 6 năm của Nguyễn Thị Hương Giang (2015) cũng 

cho thấy, hai nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là carbapenem (21,1%) và 

quinolon (20,7%), trong đó, imipenem và meropenem được sử dụng với mức độ 

như nhau (10%). Phác đồ sử dụng chủ yếu phối hợp 2-3 kháng sinh. Carbapenem ít 

được sử dụng ở phác đồ khởi đầu (chủ yếu là cephalosporin và fosfomycin 

(61,5%)), chủ yếu được sử dụng ở phác đồ thay thế, phối hợp với quinolon (35,7% 

khi cấy khuẩn dương tính, 27% khi cấy khuẩn âm tính) và fosfomycin (24,3% khi 

cấy khuẩn âm tính) [3].  
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 2.1 Đối tượng nghiên cứu 

- Nghiên cứu tiến hành trên bệnh nhân bỏng được điều trị tại khoa hồi sức cấp 

cứu, Viện Bỏng Quốc Gia trong thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017.  

- Tiêu chuẩn lựa chọn: 

 Bệnh nhân là người lớn trưởng thành ( ≥ 18 tuổi),  

 Nhập viện trong vòng 72 giờ đầu sau bỏng,  

 Diện tích bỏng trên 20% diện tích cơ thể và diện tích bỏng sâu ≤ 50%  

 Được chỉ định imipenem. 

- Tiêu chuẩn loại trừ:  

 Bệnh nhân có thai hoặc cho con bú  

 Bệnh nhân nhân có bệnh thận trước khi gặp chấn thương bỏng 

 Bệnh nhân có các chấn thương khác 

 Bệnh nhân có chỉ định lọc máu trước đó 

- Bệnh nhân có chỉ định lọc máu trong quá trình nghiên cứu sẽ được dừng lấy 

mẫu dược động học nhưng vẫn tiếp tục theo dõi để tổng kết trong nghiên cứu. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 

- Nghiên cứu can thiệp theo dõi trực tiếp trên bệnh nhân, không có nhóm đối 

chứng. Sơ đồ thiết kế nghiên cứu thể hiện ở Hình 2.1. 
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Hình 2.1. Sơ đồ thiết kế nghiên cứu 

2.2.2 Cách thức thu thập số liệu 

 Thu thập thông tin của bệnh nhân trong quá trình điều trị 

Thông tin bệnh nhân từ ngày nhập viện và trong quá trình điều trị được ghi 

nhận theo Phiếu thu thập thông tin (Phụ lục 1 và Phụ lục 2) 

Ngày thứ 1: Bệnh nhân nhập viện, thu thập danh sách bệnh nhân, thông tin 

chung của bệnh nhân. 

- Mã bệnh án, tên, tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng, tiền sử bệnh 

- Nguyên nhân bỏng, chẩn đoán mức độ tổn thương 

- Xét nghiệm được thực hiện trong ngày đầu nhập viện 

Từ ngày thứ 2: Theo dõi và thu thập thông tin bệnh nhân bao gồm: 

- Ghi nhận tình trạng lâm sàng và chẩn đoán của bác sĩ 

Ngày 1: Bệnh nhân nhập viện 

Thu thập danh sách, thông tin chung 

Loại BN không đạt tiêu chuẩn 
lựa chọn (tuổi, thời gian nhập 

viện, tổn thương bỏng) hoặc có ít 
nhất 1 tiêu chuẩn loại trừ 

Từ ngày 2: Theo dõi BN 

 - Thu thập dữ liệu: xét nghiệm, chế độ 
cùng kháng sinh 

 - Theo dõi chức năng thận của bệnh 
nhân 

Loại BN không sử dụng 
imipenem  

BN đồng ý tham gia 
nghiên cứu 

Lấy máu, định lượng 
nồng độ thuốc trong máu 

Theo dõi mức lọc cầu 
thận 8 giờ 
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- Ghi nhận các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, vi sinh được thực hiện  

- Theo dõi mức lọc cầu thận thông qua giám sát creatinin huyết thanh trong 

máu và nước tiểu 8 giờ (tại ngày lấy mẫu dược động học) 

- Thông tin về liệu trình imipenem và các thuốc sử dụng trong điều trị, các 

biện pháp chăm sóc (bao gồm dịch ra, dịch vào). 

*Phương pháp đánh giá mức lọc cầu thận [14], [74]:  

+ Nếu có chỉ số creatinin trong huyết thanh và trong nước tiểu 8 giờ: 

CLcr8h (mL/phút/1,73m
2
) = 

                      

                       
   x 

          

         
 

BSA = 0,007184× chiều cao (cm)
-0.725

) × cân nặng (kg)
-0.425

 

BSA: diện tích bề mặt cơ thể (m
2
); Vu: thể tích nước tiểu (ml), Ucr: nồng độ 

creatinin trong nước tiểu (µmol/L); Scr: nồng độ creatinin huyết thanh 

(µmol/L). Cân nặng tính theo cân nặng cơ thể lý tưởng (IBW) [11] (đã đổi đơn 

vị inch sang centimet): 

IBW (kg) = 50 + 0,9 x (chiều cao – 152) với nam 

IBW (kg) = 45,5 + 0,9 x (chiều cao -152) với nữ. 

+ Công thức Cockcroft-Gault, được hiệu chỉnh theo diện tích cơ thể: 

MLCT (ml/phút/1,73m
2
) = 

     –                     

                
 x 

        

       
 x 0,85 (với nữ) 

Cân nặng tính theo cân nặng cơ thể lý tưởng. 

+ Phương trình Jelliffe’s & Jelliffe’s multistep:  

MLCT (ml/phút/1,73m
2
) = [Vd x (Scr1-Scr2) + Cr sản xuất] x 100/1440/ Scr trung 

bình 

Scr1, Scr2: creatinin huyết thanh cách nhau 24 giờ (mg/dl). 

Vd = 0,4 x cân nặng x 10 
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Cr sản xuất (mg/ngày) = [29,305 – (0,203 x tuổi)] x cân nặng  x [1,037 – 

(0,0338 x Scr trung bình)] x (0,85 với nam hoặc 0,765 với nữ) 

Cân nặng tính theo cân nặng cơ thể lý tưởng. Nếu bệnh nhân tăng creatin 

huyết thanh, thay Scr trung bình bằng Scr2. 

+ Nồng độ Scr ban đầu là nồng độ Scr ngày đầu tiên nhập viện nếu giá trị này 

trong khoảng bình thường. Khoảng giá trị creatinin huyết thanh bình thường áp 

dụng tại Viện Bỏng Quốc gia: nam: 62-120 µmol/L; nữ: 53-100 µmol/L.  

Nếu giá trị bất thường (mà không có thông tin về tiền sử bệnh thận trước đó), 

Scr ban đầu được ước tính từ công thức MDRD 4 biến với mức lọc cầu thận là 75 

ml/giờ/1,73m
2 
[12].  

 Phương pháp lấy mẫu, xử lý và phân tích mẫu dược động học   

*Chế độ liều, cách sử dụng kháng sinh imipenem  

Khảo sát thăm dò trước khi tiến hành thực hiện nghiên cứu tại tại khoa hồi sức 

tích cực, Viện Bỏng Quốc gia cho thấy: 

- Chế phẩm imipenem được sử dụng: 

+ Tienam (Merck Sharp & Dohme, Mỹ), hàm lượng tương đương: imipenem 

500 mg + cilastatin 500 mg 

+ Choongwae PREPENEM (Choongwae Pharma, Hàn Quốc), hàm lượng 

tương đương: imipenem 500 mg + cilastatin 500 mg 

- Loại dịch truyền hoàn nguyên: Natri clorid 0,9%,  Glucose 5% đạt tiêu chuẩn 

tiêm truyền tĩnh mạch (theo cung ứng của Khoa Dược, Việt Bỏng Quốc gia) 

- Dụng cụ tiêm truyền: Bơm tiêm điện 

- Chế độ liều: liều được hiệu chỉnh theo đặc điểm bệnh nhân theo khuyến cáo 

của nhà sản xuất, thời gian truyền: 120 phút hoặc 180 phút. 
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*Xác định ngày thu mẫu dược động học 

Mỗi bệnh nhân được thu 2 - 3 lần mẫu huyết tương, tại 2 hoặc 3 thời điểm 

khác nhau trong quá trình điều trị bằng imipenem. Trong đó: 

- Mỗi bệnh nhân cần thu 2 lần: Lần 1 và Lần 2, chỉ nhứng bệnh nhân có nghi 

ngờ suy thận cấp thì lấy mẫu Lần 3:  

+ Lần 1: ít nhất 12 giờ sau khi dùng imipenem (đảm bảo nồng độ thuốc ở 

trạng thái cân bằng, thường sau liều thứ 3- 4). 

+ Lần 2: Trước khi kết thúc đợt điều trị kháng sinh imipenem. 

+ Lần 3: Khi bệnh nhân có suy thận cấp. 

- Thời điểm thu mẫu dược động học xác định dựa vào kết quả theo dõi MLCT 

hàng ngày theo công thức Cockcroft-Gault, có thể rơi vào các thời điểm sau:  

+ Thời điểm tăng thanh thải thận: thời điểm bệnh nhân nghi ngờ tăng thanh 

thải thận (MLCT ước tính bằng công thức Cockcroft-Gault  ≥ 130 ml/phút/1,73 m
2
) 

[75].  

+ Thời điểm bệnh nhân trong giai đoạn ổn định tương đối: Giai đoạn ổn 

định tương đối được đánh giá bởi bác sĩ (khi huyết động bệnh nhân ổn định, chức 

năng thận tương đối ổn định).  

+ Thời điểm bệnh nhân nghi ngờ xuất hiện suy thận cấp: được ghi nhận 

khi bệnh nhân có tổn thương thận cấp mức độ 2 trở lên theo thang đánh giá AKIN 

(tham khảo Bảng 2.1) [54]. 
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Bảng 2.1 Phân loại tổn thương thận cấp theo AKIN 

Lượng nước tiểu Creatinin huyết thanh 

Độ 1  

<0,5ml/kg/giờ (>6 giờ) 
tăng >26,5µmol/L (>0,3 mg/dL) hoặc tăng 

1,5-1,9 lần so với ban đầu 

Độ 2 

<0,5ml/kg/giờ (>12 giờ) tăng > 2-2,9 lần so với ban đầu 

Độ 3 

<0,3ml/kg/giờ (24 giờ) 

hoặc vô niệu (12 giờ) 

tăng > 3 lần so với ban đầu; 

hoặc, có SCr ≥ 353,6 µmol/L (≥ 4mg/dL) 

kèm theo tăng cấp ≥ 44,2µmol/L 

(≥0,5mg/dL); 

hoặc, phải dùng liệu pháp thay thế thận 

*Quy trình thu mẫu dược động học 

- Thời điểm thu mẫu dược động học tại các lần lấy mẫu được mô tả trong Hình 

2.2. Mẫu dược động học được thu theo bộ mẫu, bao gồm: 

+ 02 mẫu huyết tương tại các thời điểm: T1 (sau khi kết thúc truyền imipenem 

0,5 giờ với truyền tĩnh mạch ngắt quãng) và T2 (1 giờ trước khi truyền liều kế tiếp 

với khoảng cách liều là 6 giờ, hoặc 2 giờ trước liều kế tiếp nếu khoảng cách liều là 

8 giờ).  

+ 01 mẫu nước tiểu 8 giờ: song song với khoảng thời gian dùng thuốc (tốt nhất 

là kết thúc thu nước tiểu tại thời điểm lấy T2 hoặc ngay trước khi dùng liều kế tiếp) 

+ 01 mẫu huyết tương làm xét nghiệm creatinin huyết thanh: trong ngày thu 

mẫu dược động học (sử dụng kết quả xét nghiệm sinh hóa thường quy nếu bệnh 

nhân có chỉ định xét nghiệm trong ngày thu mẫu). 

- Thông tin thu mẫu được ghi nhận theo Phụ lục 3.  
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Hình 2.2. Sơ đồ thiết kế lấy mẫu 

*Phương pháp xử lý mẫu tại chỗ 

+ Mẫu máu (khoảng 2 ml) lấy vào ống đựng máu xét nghiệm chống đông 

heparin  

+ Ly tâm 1800g (3000 r.p.m), 4-5
o
C, tách lấy khoảng 1ml huyết tương trong 

+ Thêm ngay: 1 thể tích tương ứng dung dịch MOPS (3-(N-morpholino) 

propanesulfonic acid) 0,5M, pH 6,8 

+ Trộn đều huyết tương với MOPS, bảo quản ở tủ âm sâu dưới -40
o
C 

+ Vận chuyển mẫu: để mẫu vào thùng giữ nhiệt, vận chuyển lên cơ quan phân 

tích, bảo quản tủ âm sâu, định lượng trong vòng 7 ngày. 

*Phương pháp định lượng mẫu dược động học 

Mẫu huyết tương dược động học được định lượng theo phương pháp sắc ký 

lỏng hiệu năng cao (HPLC). Phương pháp được xây dựng và chuẩn hóa bởi bộ môn 

Hóa phân tích và Độc chất, trường Đại học Dược Hà Nội [5]. 

- Tóm tắt phương pháp định lượng: Mẫu huyết tương thêm chất chuẩn nội 

meropenem, tủa protein bằng acetonitril, ly tâm và hút dịch trong, hay hơi dung môi 

dưới dòng khí nitơ. Hoà tan cắn bằng dung dịch MOPS. Tách imipenem và chuẩn 

nội được thực hiện trên cột sắc ký C8 (Eclipse, XDB-C8) với pha động bao gồm 
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đệm phosphats 0,1 M (ph 7,4) và dung dịch methanol 40% trong nước, chạy theo 

chương trình gradient. Các pic được phát hiện với detector UV-VIS ở bước sóng 

298 nm.  

- Đặc điểm của phương pháp định lượng: Phương pháp có khoảng tuyến tính 

rộng 0,5-80,0 µg/ml, giới hạn định lượng dưới là 0,5 µg/ml, giới hạn định lượng 

0,25 µg/ml, giới hạn phát hiện 0,083 µg/ml. Phương pháp có độ đúng, độ chính xác, 

độ lặp lại đạt yêu cầu định lượng nồng độ imipenem trong huyết tương. 

- Quy trình định lượng, điều kiện sắc ký tóm tắt trong Phụ lục 4. 

2.2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu 1: Khảo sát đặc điểm chức năng thận trên bệnh nhân bỏng sử dụng 

imipenem tại khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia.. 

- Đặc điểm bệnh nhân bỏng trong nghiên cứu: 

+ Tuổi; giới tính;  

+ Nguyên nhân, diện tích bỏng chung, bỏng sâu; 

+ Chức năng thận của bệnh nhân tại thời điểm nhập viện: nồng độ creatinin 

huyết thanh (µmol/L), mức lọc cầu thận ước tính (ml/phút/1,73m
2
) tại thời điểm 

nhập viện  

+ Thời gian nhập viện sau bỏng viện (giờ) 

+ Đặc điểm sử dụng imipenem trên bệnh nhân bỏng trong nghiên cứu: 

 Ngày bắt đầu điều trị bằng imipenem;  

 Chế độ liều imipenem (liều, khoảng cách liều, phác đồ phối hợp) 

- Đặc điểm chức năng thận của bệnh nhân trong thời gian nằm viện: 

+ Tỷ lệ bệnh nhân có tăng thanh thải thận (%), thời gian bệnh nhân gặp tăng 

thanh thải thận sau tổn thương bỏng (ngày): Tăng thanh thải thận được xác định khi 

thanh thải creatinin >130 ml/phút/1,73m
2 
(theo từng phương pháp ước tính) [76].
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+ Tỷ lệ bệnh nhân có tổn thương thận cấp (%), thời gian tổn thương thận cấp 

sau tổn thương bỏng (ngày): Tổn thương thận cấp xác định khi bệnh nhân có tổn 

thương độ 2 trở lên theo thang AKIN [54]. 

+ Mức độ tương quan giữa MLCT ước tính bằng công thức Jeliffe’s & 

Jeliffe’s multistep, Cockroft-Gault và thanh thải creatinin dựa trên lượng creatinin 

trong nước tiểu 8 giờ trong theo dõi chức năng thận ở bệnh nhân bỏng (khác biệt 

tương đối và khoảng đồng thuận giữa các phương pháp được phân tích dựa trên 

biểu đồ Bland-Altman, hệ số tương quan Pearson, bias và presicion.) 

Mục tiêu 2: Phân tích mức độ biến thiên dược động học của imipenem trên 

bệnh nhân bỏng tại khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia 

- Xây dựng mô hình dược động học quần thể phù hợp với dữ liệu dược động 

học thu được trong nghiên cứu. 

- Ảnh hưởng của chức năng thận đến thông số của mô hình dược động học: biến 

thiên thông số dược động học ước tính từ mô hình quần thể. 

- Khả năng đạt mục tiêu T>MIC đối với một số giá trị MIC giả định tương ứng 

với một số căn nguyên gây nhiễm khuẩn: tỷ lệ % tích lũy đạt mục tiêu (40, 70, 

100%fT>MIC) ở các mục tiêu đối với imipenem tại các MIC (0,1, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 

8, 16 mg/L) 

2.3 Phương pháp xử lý số liệu 

- Số liệu được xử lý bằng phương pháp thống kê y học, trên phần mềm Excel 

2010 và SPSS 20.0. Các biến liên tục mô tả dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch 

chuẩn (trung bình ± SD) nếu có phân phối chuẩn, trung vị (tứ phân vị) với các biến 

có phân phối không chuẩn, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, tỷ lệ phần trăm. Các 

biến  phân loại được trình bày giá trị tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm. Các biến liên tục 

có phân phối chuẩn được so sánh bằng kiểm định thống kê t-test cho 2 mẫu độc lập. 

Các biến liên tục có phân phối không chuẩn được so sánh bằng kiểm định phi tham 
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số Mann-Whitney U. Các biến định tính được so sánh tỷ lệ bằng kiểm định thống kê 

χ
2
 cho 2 mẫu độc lập. 

- Phân tích tương quan 2 biến sử dụng hệ số tương quan Pearson cho biến liên 

tục có phân phối chuẩn, đánh giá khác biệt 2 phương pháp bằng biểu đồ Bland-

Altman. Khác biệt tương đối 2 phương pháp (A và B) tính theo công thức:  

Khác biệt tương đối (A,B) = (A-B)/trung bình giá trị (A,B). 

- Biến thiên các thông số dược động học được đánh giá thông qua mô hình ảnh 

hưởng hỗn hợp phi tuyến (non-linear mixed effect model). Việc xây dựng mô hình 

hóa dược động học quần thể được thực hiện với sự hỗ trợ của phần mềm Monolix, 

2016R1.  

- Phương pháp xác định mô hình dược động học quần thể:  

Bảng 2.2 Mô hình đa tầng của dữ liệu  

  Thông số mô hình Biến dự đoán  

 Quần thể Vpop, CLpop  

Tầng 1 Bệnh nhân ωV, ωCL tuổi, giới tính, diện tích bỏng 

Tầng 2 Lần đo γV, γCL 
cân nặng, chức năng thận 

(mức lọc cầu thận) 

Tầng 3 Mẫu đo ε  

Trong đó: Vpop, CLpop: Thể tích phân bố, thanh thải thuốc của quần thể; ωV, ωCL: 

biến thiên của V và CL ước tính giữa các cá thể (interindividual variability – 

IIV); γV, γCL: biến thiên V và CL ước tính trong phân tích giữa các lần đo 

(interoccasion variability - IOV); ε: sai số mẫu đo. 

Bảng 2.3 Phương trình dược động học cơ bản 

 Phương trình dược động học 

Quần thể yij= f (Vpop, CLpop, t) + εij 

Bệnh nhân yij= f (Vpop, CLpop, t) + g (ωV, ωCL) εij 

Lần đo yij= f (Vpop, CLpop, t) + g (γV, γCL, ωV, ωCL)*εij  
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Trong đó: yij: nồng độ thuốc (bệnh nhân i, thời điểm j); f(Vpop, CLpop, t): 

phương trình cấu trúc của mô hình dược động học; g (γV, γCl, ωV, ωCL) + εij: biến 

thiên của quần thể nghiên cứu. 

 Bước 1: Dữ liệu ban đầu được khớp với các mô hình dược động học truyền 

tĩnh mạch ngắt quãng (mô hình 1 ngăn, 2 ngăn; thải trừ bậc 1, mô hình sai số số dư 

không đổi/sai số tỷ lệ). Sự phù hợp của mô hình được đánh giá bằng các hệ số 

Akaike Information Criteria (AIC), Bayesian Information Criteria (BIC), hệ số càng 

nhỏ tướng ứng mô hình càng phù hợp: AIC thấp hơn, BIC thấp hơn tối tiếu 2 đơn 

vị. 

 Bước 2: Đưa các biến dự đoán vào mô hình. Ảnh hưởng của các biến dự đoán 

ban đầu được đánh giá đơn biến (chỉ thêm 1 biến vào mô hình). Ảnh hưởng của 

biến dự đoán được đánh giá log-likehood rate (là chênh lệch -2 x log-likehood của 2 

mô hình), mô hình phù hợp khi giá trị p<0,05 (hay -2 x log-likehood giảm tối tiểu 

3,84 đơn vị). 

2.4 Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 

Đề tài đã được thông qua bởi Hội đồng khoa học và các ban liên quan (trong 

đó có Hội đồng Đạo đức nghiên cứu y sinh) thuộc Viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu 

Trác và Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học của trường Đại học 

Dược Hà Nội trong phạm vi đề tài cấp cơ sở. Tất cả bệnh nhân / người nhà (người 

đại diện hợp pháp) bệnh nhân đã được cung cấp thông tin liên quan đến nghiên cứu 

và đồng ý chấp nhận tham gia nghiên cứu. 
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Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 

3.1.1 Thông tin thu mẫu dược động học 

- Thông tin thu mẫu dược động học được tiến hành song song với theo dõi 

chức năng thận ở bệnh nhân trình bày ở Bảng 3.1.  

Bảng 3.1 Kết quả thu nhận bệnh nhân và lấy mẫu dược động học  

Số bệnh nhân 
Số liệu trình 

kháng sinh 
Số lần lấy mẫu 

DĐH 
Số bộ mẫu DĐH 

15 1 2 30 

6 1 1 6 

1 2 3 3 

2 2 4 8 

Tổng: 24   47 

Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, tổng số 

24 bệnh nhân đạt các tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ được đưa vào 

nghiên cứu. Trong đó, 21 bệnh nhân được kê 1 liệu trình điều trị với imipenem, 

trong số đó 15 bênh nhân được lấy mẫu được động học 2 lần (tương ứng 30 bộ 

mẫu), 6 bệnh nhân chỉ được lấy mẫu dược động học 1 lần (tương ứng 6 bộ mẫu). 

Còn lại, 3 bệnh nhân sử dụng 2 liệu trình điều trị với imipenem, trong đó, 2 bệnh 

nhân được lấy mẫu dược động học 4 lần (tương ứng 8 bộ mẫu), 1 bệnh nhân được 

lấy mẫu dược động học 3 lần (tương ứng 3 bộ mẫu).  

3.1.2 Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 

 Thông tin tại thời điểm nhập viện của các bệnh nhân trong mẫu nghiên 

cứu 

Thông tin ban đầu của bệnh nhân được trình bày trong Bảng 3.2.  

  



39 

 

Bảng 3.2 Đặc điểm bệnh nhân tại thời điểm nhập viện  

Chỉ tiêu Kết quả 

N = 24 (bệnh nhân) n (%) 

Giới tính: Nam  15 62,5 

Nguyên nhân bỏng 

Nhiệt khô 

Nhiệt ướt 

Điện 

 

17 

2 

5 

 

70,8 

8,3 

20,8 

Bỏng hô hấp  12 50 

Chỉ tiêu 

Kết quả 

Trung bình 

(trung vị) 

±SD 

(tứ phân vị) 

Tuổi 32,5 26 - 47,5 

Thời gian nhập viện sau tổn thương (giờ) 4,5 3 - 9,5 

Diện tích tổn thương bỏng 

Diện tích bỏng chung (%DTCT) 

Diện tích có bỏng sâu (%DTCT) 

 

50,75 

21,25 

 

17,27 

13,46 

Creatinin huyết thanh (μmol/L) 89,9 72 - 108,75 

Thanh thải creatinine tính theo công thứ 

Cockroft-Gault (ml/phút/1,73m
2
) 

85,86 29,42 

Điểm SOFA  5 4 - 6 

Điểm APACHE II  14 11 - 18 

Nhận xét:  

Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đa số là bệnh nhân trẻ tuổi, trung vị tuổi của 

các bệnh nhân trong nghiên cứu là 32,5 ( khoảng tứ phân vị 26 – 47,5), nhỏ nhất là 

19 tuổi, cao nhất là 85 tuổi. Bệnh nhân nam chiếm 62,5% (15 bệnh nhân) trong tổng 

số bệnh nhân. Nguyên nhân gây bỏng chủ yếu là nhiệt khô (bỏng lửa do xăng, cồn, 

vật liệu cháy khác) chiếm 70,8% (17 bệnh nhân), bỏng điện (bỏng do phóng điện từ 

nguồn điện cao thế) chiếm 20,8% (5 bệnh nhân), nhiệt ướt (nước nóng) chỉ có 2 

bệnh nhân, chiếm 8,3% tổng số bệnh nhân. Thời gian nhập viện sau tổn thương 

bỏng tương đối sớm, trung vị thời gian nhập viện sau tổn thương là 4,5 giờ (khoảng 

tứ phân vị 3 -9 giờ), sớm nhất là 2 giờ, muộn nhất là 67 giờ. Diện tích bỏng chung 

trung bình là 50,75%, bỏng sâu trung bình 21,25%. Số bệnh nhân có bỏng đường hô 
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hấp là 12 bệnh nhân (chiếm 50%). Mức độ nặng của bệnh nhân tại thời điểm nhập 

viện tính theo thang điểm theo thang APACHE II dao động từ 5 đến 12 điểm, trung 

vị điểm APACHE II là 14. Mức độ suy đa tạng tính theo thang SOFA có trung vị 

điểm là 5, dao động từ 1 đến  7 điểm. Nồng độ creatinin huyết thanh trung vị là 89,9 

mmol/L, đa số các bệnh nhân ở mức bình thường, chỉ có 1 bệnh nhân bất thường 

197 mmol/L. Thanh thải creatinin tính theo công thức Cockroft-Gault của các bệnh 

nhân trunh bình là 85,86 ± 29,42 ml/phút/1,73m
2
 

3.1.3 Thông tin trong quá trình điều trị của các bệnh nhân 

Các thông tin thu thập trong quá trình theo dõi điều trị của các bệnh nhân 

trong mẫu nghiên cứu được tóm tắt trong Bảng 3.3: 

Bảng 3.3 Thông tin của các bệnh nhân trong quá trình điều trị 

Chỉ tiêu Kết quả 

Tổng số bệnh nhân (N = 24) n % 

Có sepsis 23 95,8 

Có sốc sepsis 12 50,0 

Có suy hô hấp 6 25,0 

Có suy đa tạng 4 16,7 

Có chỉ định lọc máu 4 16,7 

Số bệnh nhân có kết quả cấy (+)* 15 62,5 

Số bệnh nhân tử vong/xin về tử vong 9 37,5 

Chỉ tiêu 
Kết quả 

Trung bình (trung vị) ±SD (tứ phân vị) 

Thời điểm xuất hiện sốc sepsis (ngày) 12 9,25 - 15 

Thời điểm có chỉ định lọc máu (ngày) 14 11,75 – 14,75 

Thời điểm chẩn đoán suy đa tạng (ngày) 16,5 11,5 - 21, 5 

Số lần đổi kháng sinh trong đợt điều trị  3 2,25 - 4,75 

Tổng thời gian nằm viện (ngày) 21 14,25 – 29,5 

(*Kết quả cấy từ ngày 3 – ngày 14 sau nhập viện) 

Nhận xét: 

Trong quá trình điều trị, số bệnh nhân có sepsis đối chiếu theo tiêu chuẩn 

SSC-2012 là 23 bệnh nhân (95,8%), có 50% bệnh nhân có sốc sepsis, trung vị ngày 
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xuất hiện sốc sepsis là ngày thứ 12 sau nhập viện (sớm nhất ngày 3, muộn nhất vào 

ngày 29). Số bệnh nhân có biến chứng suy hô hấp là 6 (chiếm 25%). Tổng số 4 

bệnh nhân (16,7%) có tiến triển suy đa tạng ở những ngày cuối đợt điều trị, không 

nằm trong liệu trình imipenem (trung vị ngày 16,5, 3 bệnh nhân xác định suy đa 

tạng ở ngày 11-20, 1 bệnh nhân xác định có suy đa tạng ở ngày 26). Trong tổng số 

24 bệnh nhân, 6 bệnh nhân có chỉ định lọc máu liên tục (CVVH - Continuous Veno 

– venous Hemofiltration) chống độc khi bác sĩ điều trị xác định bệnh nhân trong 

tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc nặng, thời điểm lọc máu trung vị ở ngày thứ 14 

sau nhập viện (dao động từ ngày 11 – ngày 15).  

- Kết quả vi nuôi cấy vi sinh từ các loại mẫu bệnh phẩm ghi nhận được trong 

quá trình điều trị của bệnh nhân được trình bày trong Bảng 3.4  

Kết quả kháng sinh đồ bằng máy tự động của  đối với một số kháng sinh của 

một số chủng vi khuẩn gây bệnh nuôi cấy từ các mẫu bệnh phẩm được trình bày 

trong Bảng 3.5. 

Bảng 3.4 Kết quả xét nghiệm vi sinh của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu* 

Chỉ tiêu Kết quả 

Tỷ lệ nuôi cấy vi sinh (+) n % 

 Tổng số mẫu cấy khuẩn (+) (N = 40 mẫu) 20 50,0 

Máu (+) (N = 11 mẫu) 

Mủ (+) (N = 25 mẫu) 

Đờm (+) (N = 4 mẫu) 

1 

16 

3 

9,09 

64,0 

75,3 

Căn nguyên nhiễm khuẩn (N = 40 mẫu) n % 

Pseudomonas aeruginosa 

Acinetobacter baumannii 

Staphylococcus aureus 

Bacillus spp. 

Klebsiella pneumoniae 

Nấm (Candida spp.) 

8 

8 

2 

1 

1 

1 

40,0 

40,0 

10,0 

5,0 

5,0 

5,0 
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Bảng 3.5 Kết quả thử độ nhạy cảm trên kháng sinh đồ bằng máy tự động* 

Tỷ lệ nhạy cảm (%) P.aeruginosa 

(n=8) 

A.baumannii 

(n=8) 

S.aureus 

(n=2) 

K.pneumoniae 

(n=1) 

S R S R S R S R 

Piperacillin+tazobactam 

Ticarcyclin+clavulanat 

0 

0 

100 

100 

25 

25 

75 

75 

  0 

0 

100 

100 

Ceftazidim 100 100 25 75   0 100 

Imipenem 

Meropenem 

0 

0 

100 

100 

25 

25 

75 

75 

0 

0 

100 

100 

0 

0 

100 

100 

Amikacin 

Tobramycin 

Gentamycin 

0 

0 

0 

100 

100 

100 

75 

75 

75 

25 

25 

25 

  0 

0 

0 

100 

100 

100 

Ciprofloxacin 

Levofloxacin 

Moxifloxacin 

0 

0 

100 

100 

33 

33 

67 

67 

0 

0 

100 

100 

100 

0 

0 

0 

100 

100 

Tigecycline 

Linezolid 

Vancomycin 

Colistin 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

 

 

 

100 

 

(* Kết quả vi sinh ghi nhận từ ngày 3 – ngày sau nhập viện 14) 

Nhận xét:  

Kết quả nuôi cấy vi sinh cho thấy, 15/24 bệnh nhân có xét nghiệm vi sinh 

dương tính ghi nhận được tại thời điểm từ ngày 3 – ngày 14 sau khi nhập viện 

(khoảng thời gian có tỷ lệ mọc cao nhất). Trong tổng số 40 mẫu cấy, có 20 mẫu có 

cho kết quả dương tính, chiếm 50,0%. Tỷ lệ cấy mủ, đờm và máu có kết quả dương 

tính lần lượt là 64%, 75% và 9,09%. Căn nguyên vi khuẩn chủ yếu là P.aeruginosa 

40,0% (8 mẫu), A.baumannii 40,0% (8 mẫu), S. aureus 10,0% (2 mẫu), K. 

pneumoniae và Bacillus spp. chiếm 5,0% (1 mẫu) số mẫu dương tính. Chỉ có 1 mẫu 

máu cho kết quả dương tính, căn nguyên nấm là Candida spp. (5,0%) và 1 mẫu mủ 

đồng nhiễm P.aeruginosa và  S. aureus (5,0%). Kết quả kháng sinh đồ cho thấy, 

P.aeruginosa (n = 8) đã kháng với hầu hết các kháng sinh (trong đó có imipenem), 
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còn nhạy cảm colistin (100%); A.baumannii (n=8) còn nhạy cảm với colistin 

(100%), các nhóm khánh sinh khác đã đề kháng ở những tỷ lệ khác nhau: 75% đã 

kháng carbapenem (imipenem, meropenem); 66% đề kháng ciprofloxacin và 

levofloxacin; 25% đề kháng với các aminoglycosid (amikacin, gentamycin, 

tobramycin); S. aureus (n=2): còn nhạy cảm vancomycin, moxifloxacin, tigecyclin 

(100%) và cho kết quả đề kháng ciprofloxacin, levofloxacin, linezolid, clindamycin; 

K. pneumoniae (n=1): đã kháng với hầu hết các loại kháng sinh (bao gồm 

imipenem), chỉ còn nhạy cảm colistin. 

- Thông tin của bệnh nhân liên quan đến liệu trình điều trị bằng imipenem 

được tóm tắt trong Bảng 3.6. 

Đặc điểm về sử dụng imipenem tại các thời điểm lấy mẫu dược động học được 

tóm tắt trong Bảng 3.7 
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Bảng 3.6 Thông tin chung về sử dụng imipenem của các bệnh nhân  

Chỉ tiêu Kết quả 

Mức độ nặng của bênh nhân tại thời điểm bắt 

đầu sử dụng imipenem* 
Trung vị Tứ phân vị 

Điểm SOFA 

Điểm APACHE II 

5 

13 

3,5 – 6 

9 -15 

Thời điểm bắt đầu sử dụng imipenem (ngày)* 5 3,25 - 7 

Độ dài liệu trình imipenem (ngày)* 7,5 6 - 10 

N = 27 liệu trình n % 

Chế phẩm (N = 27 liệu trình) 

Tienam  

Prepenem  

 

24 

3 

 

87,5 

12,5 

Chế độ liều imipenem (N = 27 liệu trình) 

1g imipenem mỗi 6 giờ 

1g imipenem mỗi 8 giờ 

0,5g imipenem mỗi 6 giờ 

0,5g imipenem mỗi 8 giờ 

 

21 

4 

1 

1 

 

77,8 

14,8 

3,7 

3,7 

Thời gian truyền (N = 27 liệu trình) 

120 phút 

180 phút 

 

26 

1 

 

96,3 

3,7 

Kháng sinh phối hợp (N = 27 liệu trình) 

Amikacin 

Colistin 

Ciprofloxacin 

Fosfomycin 

Linezolid 

Tobramycin 

 

2 

1 

12 

11 

1 

1 

 

7,4 

3,7 

44,4 

40,7 

3,7 

3,7 

(* tính cho liệu trình imipenem đầu tiên) 
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Bảng 3.7 Đặc điểm sử dụng kháng sinh tại thời điểm lấy mẫu dược động học  

Chỉ tiêu Kết quả 

N = 47 mẫu n % 

Chế độ liều imipenem: 

1g imipenem mỗi 6 giờ 

1g imipenem mỗi 8 giờ 

0,5g imipenem mỗi 6 giờ 

0,5g imipenem mỗi 8 giờ 

 

38 

7 

1 

1 

 

80,9 

14,9 

2,1 

2,1 

Dung môi 

NaCl 0,9% 

Glucose 5% 

 

45 

2 

 

95,7 

4,3 

Dụng cụ tiêm truyền 

Bơm tiêm điện  

 

47 

 

100 

Thể tích truyền (ml) Trung bình ±SD 

Liều 0,5g 

Liều 1g 

55 

115,78 

7,1 

8,66 

Nhận xét: 

Trong đó, 21 bệnh nhân điều trị với 1 liệu trình có imipenem, 3 bệnh nhân 

được điều trị 2 liệu trình imipenem. Tổng số liệu trình điều trị imipenem của các 

bệnh nhân trong nghiên cứu là 27. Chế phẩm imipenem dạng phối hợp chủ yếu 

được sử dụng cho các bệnh nhân ở phác đồ thứ 2, trung vị từ ngày thứ 5 sau nhập 

viện (khoảng tử phân vị 3,25 – 7), sớm nhất ngày thứ 1, muộn nhất vào ngày thứ 9. 

Độ dài liệu trình imipenem đầu tiên có trung vị là 7 ngày, dao động từ  4 – 14 ngày 

(Bảng 3.4). Ở 3 bệnh nhân sử dụng liệu trình imipenem lần 2, trung vị ngày sử dụng 

imipenem là ngày 23 sau khi nhập viện (dao động từ ngày 16 đến ngày 25), với độ 

dài mỗi đợt điều trị là 10 ngày (thông tin không thể hiện ở bảng 3.4). 

Ở 27 liệu trình, liều dùng ban đầu chủ yếu là 1g mỗi 6 giờ (77,8%), 1g mỗi 8 

giờ chiếm (14,8%),chỉ có 1 bệnh nhân điều trị với liều 0,5g mỗi 6 giờ (3,7%) và 1 

bệnh nhân điều trị với liều 0,5g mỗi 8 giờ (3,7%). Thời gian truyền chủ yếu là 120 

phút, chỉ có 1 bệnh nhân được kê với thời gian truyền 180 phút. Imipenem được 

dùng phác đồ phối hợp 2 kháng sinh. Kháng sinh được phối hợp nhiều nhất với 
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imipenem trong phác đồ 2 kháng sinh là ciprofloxacin (44,4%), tiếp đến fosfomycin 

(40,7%), amikacin (7,4%) và tobramycin (3,7%), chủ yếu ở phác đồ đầu tiên khi 

chưa có kết quả cấy vi khuẩn. Colistin (3,7%) và linezolid (3,7%) được sử dụng sau 

ở liệu trình lần 2, sau khi có kết quả cấy khuẩn (Bảng 3.6). 

Trong quá trình điều trị imipenem, có tổng cộng 47 mẫu dược động học được 

thu thập. Dung môi hoàn nguyên chủ yếu là dung dịch NaCl 0,9% (chiếm 95,7%), 

ngoài ra còn sử dụng dung dịch glucose 5% (4,25%). Thể tích tiêm truyền đối với 

liều 1g mỗi lần là 115,78 ± 8.66 ml, với liều 0,5g mỗi lần dùng là 55 ± 7,1 ml. Tất 

cả các liều được ưu tiên dùng bơm tiêm điện (Bảng 3.5). Thể tích dung môi pha mỗi 

lọ tương đương 0,5g imipenem trung bình là 57,8 ± 4,4 ml, chủ yếu pha trong 60 

ml/xi lanh (35/47 mẫu), 50 ml/ xi lanh (11/47 mẫu) và 65ml/xi lanh (1/47 mẫu) 

(thông tin không thể hiện ở Bảng 3.7). 

3.2 Khảo sát chức năng thận trên bệnh nhân bỏng sử dụng imipenem tại 

khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia 

3.2.1 Tỷ lệ bệnh nhân có tăng thanh thải thận, suy thận trong quá trình điều trị 

Trong nghiên cứu này, chức năng thận hàng ngày của bệnh nhân được theo dõi 

chủ yếu thông qua ghi nhận nồng độ creatinin huyết thanh hàng ngày và xác định 

mức lọc cầu thận (MLCT) ước tính bằng các công thức Jeliffe’s & Jeliffe’s 

multistep (JJ) và công thức Cockroft-Gault (CG). Tại thời điểm lấy mẫu dược động 

học, thanh thải creatinin 8 giờ (CLcr8h) được tính toán thông qua lượng creatinin 

huyết thanh và creatinin trong nước tiểu 8 giờ. 

Tăng thanh thải thận xác định khi bệnh nhân có mức lọc cầu thận ≥ 130 

ml/phút/1,73 m
2
 [73]. Suy thận cấp được xác định khi bênh nhân có tổn thương thận 

mức độ 2 trở lên theo thang đánh giá AKIN [54]. 

Thông tin theo dõi chức năng thận của bệnh nhân được thể hiện trong Bảng 

3.6 
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Bảng 3.6 Kết quả theo dõi chức năng thận của bệnh nhân  

Kết quả theo dõi chức năng thận 

Công thức tính MLCT 

Jeliffe’s & 

Jeliffe’s 

Cockroft-

Gault 

Thanh 

thải 

creatinin 

8 giờ 

Trong cả quá trình điều trị n (%) n (%)  

Số BN có ARC, n (%) (N=24) 14 (58,3) 16 (66,7) - 

Số BN có suy thận cấp, n (%) (N=24) 1 (4,2) 1 (4,2) - 

Ngày xuất hiện ARC (ngày)* 
6 

(4,75 -7,5) 

6 

(4 – 10,75) 
- 

Trong liệu trình imipenem n (%) n (%) n (%) 

Số BN có ARC trong liệu trình 

imipenem (N=24) 
11 (45,8) 14 (58,3) 13 (54,0) 

Số BN có suy thận trong liệu trình 

imipenem (N=24) 
1 (4,2) 1(4,2) 1 (4,2) 

Số mẫu dược động học có ARC, n (%) 

(N = 47) 
12 (25,5) 18 (38,3) 18 (38,3) 

Số mẫu dược động học có suy thận cấp n 

(%)  (N = 47) 
1 (2,1) 1 (2,1) 1 (2,1) 

* số liệu biểu diễn trung vị (khoảng tứ phân vị) 

Nhận xét:  

Trong cả quá trình điều trị, có 14 bệnh nhân (58,3%) xác định có xuất hiện 

MLCT ước tính ≥130 ml/phút/1,73 m
2
 theo công thức JJ, 16 bệnh nhân (66,7%) có 

xuất hiện MLCT ước tính ≥130 ml/phút/1,73 m
2
 theo công thức CG. Trung vị thời 

điểm bắt đầu có MLCT ước tính ≥ 130 ml/phút/1,73 m
2
 đối với công thức JJ và CG 

đều là ngày 6 sau nhập viện (sớm nhất ngày 3, muộn ngày 15 đối với công thức JJ  

và sớm nhất ngày 1, muộn nhất ngày 16 đối với CG). Chỉ có 1 bệnh nhân có đạt tiêu 

chuẩn suy thận cấp độ 2 theo đánh giá thang AKIN (có creatinin huyết thanh tăng 2 

lần so với giá trị creatinin huyết thanh ban đầu) từ ngày đầu tiên. Tổng số 4 bệnh 

nhân có tiến triển suy đa tạng ở những ngày cuối đợt điều trị (bao gồm 1 bệnh nhân 

có suy thận cấp sớm), không nằm trong liệu trình imipenem. Trung vị ngày xác định 

có suy đa tạng 16,5 ngày (khoảng tứ phân vị 11,5 – 21,5), 2 bệnh nhân xác định suy 
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đa tạng ở khoảng ngày điều trị thứ 11-13, 2 bệnh nhân xác định có suy đa tạng trong 

khoảng ngày điều trị 20-26).  

 

Hình 3.1 Thanh thải creatinin tính bằng 3 phương pháp thanh thải 8 giờ 

Jeliffe’s & Jeliffe’s multistep, Cockroft-Gault 

Trong quá trình tiến hành lấy mẫu dược động học, 47 thời điểm được xác định 

thanh thải creatinin 8 giờ (CLcr8h). Số mẫu có tăng thanh thải thận đánh giá bằng 

CLcr8h là 18 (38,3%) thời điểm, số mẫu có tăng thanh thải thận đánh giá bằng công 

thức CG 18 (38,3%), nhiều hơn so với số mẫu có tăng thanh thải thận MLCT tương 

ứng đánh giá bằng công thức JJ (12 thời điểm). Số bệnh nhân xác định có tăng 

thanh thải thận trong liệu trình imipenem dựa trên MLCT ước tính bằng công thức 

JJ và công thức CG lần lượt là 11 bệnh nhân (45,8%) và 14 bệnh nhân (58,3%). Số 

bệnh nhân xác định có tăng thanh thải dựa trên thanh thải creatinin 8 giờ là 13 bệnh 

nhân (54%). 

3.2.2 Mức độ tương quan giữa các công thức ước tính MLCT: công thức Jeliffe’s 

& Jeliffe’s multistep (JJ), Cockroft-Gault (CG) thanh thải 8 giờ (CLcr8h)  

- Tương quan giữa các phương pháp được phân tích dựa trên biểu đồ Bland-

Altman biểu diễn tronh Hình 3.2 a, b, c, hệ số tương quan pearson, thiên lệch (bias) 

và độ chính xác (presicion) thể hiện trong bảng Bảng 3.7 
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(a)

 

(b)

 

(c)  

Hình 3.2 Biểu đồ Bland-Altman biểu diễn tương quan giữa công thức Jeliffe & Jeliffe 

và CLcr8h (a), giữa công thức Cockroft-Gault và CLcr8h (b), giữa công thức Jeliffe 

& Jeliffe và công thức Cockroft-Gault (c) 

Nhận xét:  

Tại 47 thời điểm các bệnh nhân được đánh giá MLCT bằng thanh thải 

creatinin 8 giờ, 2 phương pháp ước đoán mức lọc cầu thận có tương quan trung bình 

với thanh thải creatinin (hệ số tương quan Pearson lần lượt: r = 0,645, p<0,001 và r 

= 0,657, p<0,001). Đa số khác biệt giữa các phương pháp nằm trong khoảng đồng 

thuận 1,96SD, một số trường hợp nằm ngoài khoảng 1,96SD. Không có thiên lệch 

về mặt hệ thống giữa 2 phương pháp đối với CLcr8h thể hiện ở: đường đồng thuận 

khá gần 0, trung bình khác biệt tương đối nhỏ. Công thức JJ có xu hướng cho kết 
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quả thấp hơn CLcr8h, trung bình khác biệt -1,35%, 95%CI [-9,64; 8,13], khoảng 

đồng thuận 1,96SD lớn, dao động từ -60% đến gần 60%. Công thức CG có xu 

hướng cho kết quả cao hơn CLcr8h, trung bình khác biệt là 1,65%, 95%CI [-6,63; 

10,50], khoảng đồng thuận 1,96SD lớn, khoảng -55%  đến 60%. Công thức JJ và 

CG có tương quan, trung bình khác biệt là 3,1%, 95%CI [-5,87; -0,31], đa số các 

trường hợp trong khoảng đồng thuận 1,96SD (-23% đến 17%). 

- Nhằm tìm hiểu tương quan giữa MLCT ước tính bởi các công thức 

Jeliffe’s & Jeliffe’s multistep và công thức Cockroft-Gault đối với thanh thải 

creatinin tính từ nước tiểu 8 giờ tại các thời điểm bệnh nhân có chức năng thận khác 

nhau, các thời điểm bệnh nhân được lấy mẫu nước tiểu 8 giờ được phân thành 2 

nhóm: nhóm thời điểm bệnh nhân có tăng thanh thải (ARC) và thời điểm bệnh nhân 

không có tăng thanh thải (không có ARC). Tăng thanh thải thận được xác định: 

thanh thải creatinin tính từ nước tiểu 8 giờ: CLcr8h ≥ 130 ml/phút/1,73m
2
.  

Mức độ tương quan giữa MLCT ước tính bằng công thức Jeliffe & Jeliffe (JJ) và 

công thức Cockroft-Gault (CG) với thanh thải 8 giờ tại thời điểm có ARC và không 

có ARC trình bày trong Bảng 3.8 và Hình 3.3. 
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Bảng 3.8: Mức lọc cầu thận ước bằng công thức Jeliffe & Jeliffe , công thức 

Cockroft-Gault, thanh thải 8 giờ tại thời điểm có ARC và không có ARC 

Tổng (n=47) 
Công thức tính MLCT 

CLcr8h JJ CG 

Trung bình (ml/phút/1,73 m
2
) 

CV (%) 

Chênh lệch 

Độ chính xác 

113,35 ± 42,5 

37,50 

- 

- 

112,20 ± 45,00 

40,10 

-1,14 

±36,58 

114,19 ± 40,22 

35,22 

0,85 

±33,98 

Không có ARC (n=29) CLcr8h JJ CG 

Trung bình (ml/phút/1,73 m
2
) 

CV (%) 

Chênh lệch 

Độ chính xác 

87,3 ± 27,5 

31,5 

- 

- 

95,8 ± 38,4 

40,0 

8,48 

±30,13 

99,9 ± 39,6*
, #

 

39,6 

12,59 

±33,26 

ARC (n=18) CLcr8h JJ CG 

Trung bình (ml/phút/1,73 m
2
) 

CV (%) 

Chênh lệch 

Độ chính xác 

155,3 ± 24,9 

16 

- 

- 

138,7 ± 43,1 

31,07 

-16,66 

±45,07 

137,2 ± 29,7* 

21,64 

-18,07 

±35,10 

Trong đó: CLcr8h: Phương pháp đo thanh thải creatinin từ nước tiểu 8 giờ; JJ: 

công thức Jeliffe’s & Jeliffe’s, CG: công thức Cockroft-Gault); CV: hệ số biến 

thiên; Chênh lệch: bias, Độ chính xác: precision: * p<0,05 so với CLcr8h; #: 

p<0,05 so với JJ 
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Hình 3.3 Biểu đồ Bland-Altman biểu diễn tương quan giữa công thức Jeliffe & 

Jeliffe với CLcr8h và giữa công thức Cockroft-Gault với CLcr8h tại thời điểm 

có ARC và không có ARC (non-ARC) 

Nhận xét: 

Ở các thời điểm không có tăng thanh thải: cả hai công thức JJ và CG có xu 

hướng cho kết quả cao hơn so với CLcr8h. Ở các thời điểm có tăng thanh thải: cả 

hai công thức JJ và CG có xu hướng cho kết quả thấp hơn, chênh lệch (bias) so với 

CLcr8h lớn hơn và độ chính xác (precision) so với CLcr8h thấp hơn so với các thời 

điểm không có tăng thanh thải (Bảng 3.8). 

Tại thời điểm không có tăng thanh thải, cả hai công thức JJ và CG có tương 

quan trung bình với CLcr8h (hệ số tương quan Pearson lần lượt: r = 0,645, p<0,001 

và r = 0,616, p<0,001). Trung bình khác biệt của 2 công thức JJ và CG lần lượt là 

6,67%, CI 95% [-4,58; 17,93] và 11,03%, CI 95% [0,38; 22,43]. Cả hai công thức 

JJ và CG có xu hướng ước lượng cao hơn CLcr8h, không có sự thiện lệch về mặt hệ 

thống giữa các phương pháp, tuy nhiên dao động khác biệt giữa các phương pháp 

(khoảng đồng thuận 1,96SD) khá lớn, có thể đến 40-50% đối mới ước tính MLCT 

bằng công thức JJ và 47-70% đối với ước tính bằng công thức CG. 
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Tại thời điểm có tăng thanh thải, cả hai công thức JJ và CG có xu hướng ước 

tính thấp hơn CLcr8h. Trung bình khác biệt của 2 công thức JJ và CG lần lượt là -

14,29%, CI 95% [-28,26, -0,33] và -13,46%, CI 95% [-24,16; -2,76] lớn hơn so với 

nhóm không có ARC, có sự thiện lệch về mặt hệ thống giữa các phương pháp, 

tương quan yếu giữa 2 phương pháp ước tính JJ và CG với CLcr8h không có ý 

nghĩa thống kê (hệ số tương quan Pearson lần lượt: r = 0,288, p = 0,246 và r = 

0,368, p = 0,133). 

3.3 Phân tích mức độ biến thiên dược động học imipenem trên bệnh nhân 

bỏng tại khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia  

3.3.1 Kết quả định lượng nồng độ thuốc tự do trong huyết tương bệnh nhân 

- Với mỗi mẫu dược động học, kết quả nồng độ thuốc C1 tương ứng với thời 

điểm lấy mẫu T1 (30 phút sau khi truyền thuốc) và nồng độ thuốc C2 tương ứng thời 

điểm T2 (1 giờ trước khi truyền liều kế tiếp với khoảng cách liều 6 giờ hoặc 2 giờ 

trước khi truyền liều kế tiếp với khoảng cách liều 8 giờ). 

Kết quả nồng định lượng nồng độ imipenem tự do trong huyết tương của các bệnh 

nhân ở mỗi mức liều được thể hiện trong Bảng 3.9 

Bảng 3.9 Kết quả nồng độ imipenem tự do trong mẫu nghiên cứu 

Liều imipenem Số mẫu C1 (µg/ml) C2 (µg/ml) 

1g mỗi 6 giờ 38 13,19 ± 5,84 3,44 ± 2,79 

1g mỗi 8 giờ 7 16,29 ± 8,24 2,78 ±3,80 

0,5 g mỗi 6 giờ 1 8,19 3,35 

0,5 g mỗi 8 giờ 1 23,84 8,24 

Nhận xét:  Kết quả nồng độ imipenem tự do tương đối thấp so với kết quả ở 

người khỏe mạnh và dao động khác nhau. Đa số các mẫu dược động học, liều 

imipenem được sử dụng là 1g imipenem mỗi 6 giờ. Nồng độ thuốc tự do sau khi 

truyền 30 phút (C1) trung bình là 13,19 µg/ml (dao động từ 3,34 – 27,74 µg/ml), 

nồng độ trung bình tại thời điểm 1 giờ trước khi truyền liều kế tiếp (C2) là 3,44 

µg/ml (dao động từ 0,22 – 11,28 µg/ml). Ở mức liều 1g mỗi 8 giờ, nồng độ thuốc tự 
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do sau khi truyền 30 phút (C1) trung bình là 16,29 µg/ml (dao động từ 5,3 – 

30,7µg/ml), nồng độ trung bình tại thời điểm 2 giờ trước khi truyền liều kế tiếp (C1) 

là 2,78 µg/ml (dao động từ 0,51 – 11,05 µg/ml). 

3.3.2 Ảnh hưởng của chức năng thận trên thông số dược động học imipenem 

trên bệnh nhân 

 Xây dựng mô hình dược động học quần thể cơ bản  

Nồng độ thuốc, các thông tin bệnh nhân được ghi nhận trong ngày lấy mẫu 

dược động học được ghi nhận, đưa vào xử lý bằng phần mềm dược động học 

MONOLIX2016R. Dữ liệu thu được từ bệnh nhân được khớp với đường truyền tĩnh 

mạch ngắt quãng: 1 ngăn, 2 năng; mô hình sai số không đổi, sai số tỷ lệ, sai số kết 

hợp cộng – tỷ lệ. Kết quả cho thấy, khi lựa chọn mô hình sai số phù hợp, mô hình 

sai số tỷ lệ (proportional residual error model, giả thiết sai số của mô hình tỷ lệ với 

nồng độ thuốc) so với mô hình sai số không đổi (constant residual error model, với 

giả thiết sai số không đổi ở các mức nồng độ) và mô hình sai số cộng kết hợp cộng 

– tỷ lệ (combine 1 residual error model) cho kết quả phù hợp cao hơn. Kết quả khớp 

mô hình 1 ngăn và 2 ngăn cho thấy, mô hình 1 ngăn có mức độ phù hợp cao hơn mô 

hình 2 ngăn (kết quả trình bày ở (Phụ lục 6). Do đó, mô hình truyền tĩnh mạch 1 

ngăn, thải trừ bậc 1, mô hình sai số tỷ lệ được lựa chọn để đưa vào phân tích. 

- Kết quả khớp mô hình truyền tĩnh mạch 1 ngăn, thải trừ bậc 1, mô hình sai 

số tỷ lệ (propotional residual error model) đối với mô hình dược động học quần thể 

được trình bày ở Bảng 3.10. 
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Bảng 3.10 Kết quả khớp mô hình truyền tĩnh mạch ngắt quãng 1 ngăn, thải trừ bậc 1, mô hình sai số tỷ lệ đối với mô 

hình dược động học quần thể 

Mô 

hình 

Phương trình cấu trúc 

mô hình 

Phương trình thông số DĐH 

mô hình 
Thông số Trung vị rse (%) 

AIC 

BIC 

1 

yij= f(Vpop,Clpop,t) + 

b*f(Vpop, Clpop,t) *εij 

 

logV= logVpop 

logC= logCpop 

Vpop (L) 57 24 
608,99 

614,54 
CLpop (L/giờ) 19,6 9 

b 0,809 7 

2 
log(V) = log(Vpop) +ωV 

log(Cl) = log(Clpop) + ωCl 

Vpop (L) 34,2 10 

502,98 

512,23 

CLpop (L/giờ) 18,3 9 

ωV 0,069 597 

ωCL 0,357 17 

b 0,425 9 

3 

log(V) = log(Vpop) +ωV+γV 

log(Cl) = log(Clpop) +ωCl+γCl 

 

Vpop (L) 33,5 8 

492,16 

505,11 

CLpop (L/giờ) 18,7 8 

ωV 0,172 76 

ωCL 0,286 26 

γV 0,162 98 

γCL 0,269 20 

b 0,282 16 
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Nhận xét:  

Mô hình 1: Nếu coi không có sự khác biệt giữa cá thể trong quần thể và trong 

từng thời điểm đo, mô hình dược đông học quần thể ước tính có trung vị thể tích 

phân bố Vpop = 57L, trung vị hệ số thanh thải imepenem của quần thể CLpop = 19,6 

L/giờ, sai số không giải thích được bằng mô hình (unexplain variability) b = 0,809. 

Mô hình có chỉ số AIC = 608 (BIC = 614,54).  

Mô hình 2: Nếu xét đến sự khác biệt giữa các cá thể (IIV), không có sự khác 

biệt tại các thời điểm đo, mô hình có thông số: trung vị thể tích phân bố và hệ số 

thanh thải imepenem lần lượt là Vpop = 34,2 L, CLpop = 18,3 L/giờ. Biến thiên thể 

tích phân bố giữa các cá thể nhỏ khoảng 6,9%  (ωV = 0,069). Biến thiên độ thanh 

thải imipenem khoảng 35,7% (ωCL =  0,357). Mô hình cho kết quả khớp tốt hơn so 

với mô hình 1, sai số không giải thích được bằng mô hình giảm (b = 0,425) và chỉ 

số AIC (hoặc BIC) đều giảm AIC = 502 (BIC = 512,23).  

Mô hình 3: Khi xét đến cả biến thiên giữa các cá thể và biến thiên giữa các 

lần đo (IOV), mô hình có thông số: trung vị thể tích phân bố và hệ số thanh thải 

imepenem lần lượt là Vpop = 33,5 L, CLpop = 18,7 L/giờ. Biến thiên thể tích phân bố 

và thanh thải imipenem giữa các cá thể (ωV, ωCL) lần lượt là 17,2% và 28,6%. Biến 

thiên thể tích phân bố và thanh thải imipenem giữa các các lần đo (γV, γCL) lần lượt 

là 16,2%, 26,9%. Mô hình khớp cho kết quả khớp tốt hơn so với mô hình 1 và mô 

hình 2, AIC = 492,16 (BIC = 505,11) là nhỏ nhất cho thấy có khớp tốt. Sai số không 

giải thích được bằng mô hình là 28,2%. Mô hình được lựa chọn để tiếp tục đánh giá 

ảnh hưởng của các biến dự đoán khác đến thông số dược động học. Một số biểu đồ 

thẩm định mô hình dược động học quần thể: Biểu đồ giữa nồng độ quan sát và nồng 

độ dự đoán bởi thông số quần thể, giữa nồng độ quan sát và nồng độ dự đoán bởi 

thông số cá thể và Biểu đồ theo thời gian, theo nồng độ dự đoán và biểu đồ phân bố 

của PWRES (sai số dự đoán có trọng số ước tính từ thông số quần thể), IWRES (sai 

số dự đoán có trọng số ước tính từ thông số cá thể), NPDE (phân bố sai số dự đoán 

có hiệu chỉnh) trình bày ở Phụ lục 6. 
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- Kết quả phân tích đơn biến ảnh hưởng của các biến dự đoán thông số mô 

hinh dược động học quần thể tổng quát sau khi khớp với mô hình truyền tĩnh mạch 

1 ngăn, thải trừ bậc 1, mô hình sai số tỷ lệ (propotional residual error model) được 

trình bày ở Bảng 3.11 

Bảng 3.11 Phân tích đơn biến đánh giá ảnh hưởng của các biến số thể ảnh 

hưởng đến mô hình dược động học quần thể 

 
Phương trình dược động học quần 

thể của các thông số 
Biến dự đoán 

-2log-

likehood 
p 

Ho  
log(V) = log(Vpop) + ωV + γV 

log(Cl) = log(Clpop) + ωCl + γCl 
 484,20  

H1  

log(V) = log(Vpop) + βV(biến)x [biến] 

+ ωV + γV 

log(Cl) = log(CLpop) + βCL(biến) x 

[biến]+ ωCL + γCL 

Tuổi 463,93 <0,0001  

Cân nặng 482,88 0,5165 

Giới 482,9 0,5210 

CLcr8h 462,96 <0,0001 

CLcr-CG 464,77 0,0001 

CLcr-JJ 465,85 0,0001 

DTB chung 480,69 0,1729 

DTB sâu 474,90 0,0095 

CNT-CLcr8h 455,49 <0,0001 

Trong đó: DTB chung: % diện tích bỏng chung, DTB sâu: % diện tích bỏng sâu, 

CLcr8h: thanh thải creatinin 8h, CLcr-CG: MLCT ước tính bằng công thức Cockroft-

Gault, CLcr-JJ: MLCT ước tính bằng công thức Jelifffe’s & Jeliffe’s; CNT-CLcr8h: 

biến phân loại chức năng thận theo thanh thải creatinin 8 giờ: Nhóm chức năng thận 

có thanh thải creatinin trong ngưỡng bình thường (CLcr8h từ 71 - 130 

ml/phút/1,73m
2
); Nhóm  có giảm mức lọc cầu thận (<71 ml/phút/1,73m

2
); Nhóm có 

ARC là nhóm có tăng thanh thải thận (CL8h ≥ 130 ml/phút/1,73m
2
). 

Nhận xét: 

- Trong quá trình điều trị imipenem, liều dùng của các bệnh nhân được bác sĩ 

điều trị hiệu chỉnh theo khuyến cáo của nhà sản xuất theo tuổi, cân nặng và thanh 
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thải creatinin ước tính theo công thức Cockroft-Gault. Những bệnh nhân có thanh 

thải creatinin <71 ml/phút/1,73m
2
 sẽ được hiệu chỉnh liều. Hơn nữa, do trong quá 

trình điều trị imipenem chỉ có 1 bệnh nhân có suy thận được xác định theo chỉ tiêu 

nghiên cứu, chúng tôi quyết định lựa chọn mức thanh thải creatinin 71 

ml/phút/1,73m
2
 (mức bắt đầu hiệu chỉnh liều theo chức năng thận) và 130 

ml/phút/1,73m
2 

(mức tăng thanh thải thận) để đánh giá ảnh hưởng của biến số chức 

năng thận lên các thông số dược động học của mô hình. 

Kết quả phân tích cho thấy, các biến dự đoán có ảnh hưởng lên thông số dược 

động học khi đưa vào mô hình là tuổi, thanh thải creatinin 8 giờ, mức lọc cầu thận 

ước tính bằng công thức Jelifffe & Jeliffe và Cockroft-Gault, diện tích bỏng sâu, 

phân loại chức năng thận theo thanh thải creatinin 8 giờ (giảm giá trị -2log-likehood 

có ý nghĩa thống kê). Các biến dự đoán giới tính, cân nặng thực, diện tích bỏng rộng 

cũng làm giảm chỉ số -2log-likehood khi đưa vào mô hình so với mô hình tổng quát, 

tuy nhiên ảnh hưởng của các biến này không có ý nghĩa thống kê. 

 Phân tích ảnh hưởng của chức năng thận lên thông số dược động học: 

- Ảnh hưởng của chức năng thận lên thông số dược động học:  

Trong tất cả các mẫu, chỉ có 1 lần lấy mẫu tương ứng với phân loại AKI (độ 2 

theo AKIN). Do đó, để đánh giá ảnh hưởng của những thời điểm bệnh nhân có chức 

năng thận khác nhau, biến CNT-CLcr8h phân loại chức năng thận làm 3 nhóm: 

Nhóm có MLCT trong ngưỡng bình thường (CLcr8h từ 71 đến 130 ml/phút/ 

1,73m
2
); Nhóm có giảm MLCT (CLcr8h < 71 ml/phút/1,73m

2
); Nhóm ARC là 

nhóm có tăng thanh thải thận (CLcr8h ≥ 130 ml/phút/1,73m
2
). Cùng với đó, biến 

chức năng thận cũng được phân loại dựa trên MLCT ước tính bằng các công thức 

Jelifffe & Jeliffe và Cockroft-Gault tại ngưỡng 71 ml/phút/1,73m
2 

 và 130 

ml/phút/1,73m
2
. 

Ảnh hưởng của chức năng thận lên các thông số dược động học của mô hình 

được trình bày trong Bảng 3.12. 
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Bảng 3.12 Ảnh hưởng của chức năng thận lên thông số dược động học 

Công 

thức  

CLcr 

(ml/phút/1,73m
2
) 

Vpop (rsd) 

(L) 
p 

CLpop (rsd) 

(L/giờ) 
p 

CLcr-8h 

71-130 n = 22 32,5 (11)  17,1 (8)  

<71 n = 7 30,1 (22) 0,75 12 (14) 0,025 

≥ 130 n = 18 34,6 (12) 0,7 25,8 (10) <0,001 

Jeliffe & 

Jeliffe 

71-130 n = 28 34,7 (10)  19,3 (7)  

<71 n = 7 25 (20) 0,14 10,7 (14) <0,001 

≥ 130 n = 12 37 (14) 0,71 27,1 (12) 0,013 

Cocroft-

Gault 

71-130 n = 21 41,2 (11)  21,8 (9)  

<71 n = 8 25 (19) 0,025 10,8 (14) <0,001 

≥ 130 n = 18 31,8 (12) 0,11 22 (10) 0,94 

(CLcr: thanh thải creatinin, rsd%: độ lệch chuẩn tương đối (%)) 

Nhận xét: 

Khi đưa biến CNT- CLcr8h vào mô hình phân tích, mô hình dược động học có 

có trung vị Vpop = 32,5 L, CLpop =17,1 L/giờ. Kết quả cho thấy mức lọc cầu thận chủ 

yếu ảnh hưởng đến thanh thải thuốc (p<0,05), ít ảnh hưởng đến thể tích phân bố 

(p>0,05) và biến thiên thông số dược động học theo thời điểm lấy mẫu cao hơn là 

biến thiên giữa các cá thể. Biến thiên thông số dược động học giữa các lần đo (γV = 

0,126, γCL = 0,252) lớn hơn nhiều biến thiên thông số dược động học giữa các cá thể 

(ωV = 0,0572, ωCL = 0,071), sai số không giải thích được bằng mô hình là 0,303. 

Khi phân tích phân nhóm chức năng thận của bệnh nhân ở các  mẫu theo 

MLCT (ngưỡng tăng thanh thải là 130 ml/phút/1,73m2 và ngưỡng MLCT bình 

thường là 71 ml/phút/1,73m2), cho thấy, so với những thời điểm bệnh nhân có 

MLCT bình thường (17,1 L/giờ), thanh thải imipenem ở những thời điểm bệnh nhân 

có tăng thanh thải thận (ARC) là 25,8 L/giờ, tăng khoảng 1,5 lần; thanh thải 

imipenem ở thời điểm có chức năng thận là 12 L/giờ, giảm khoảng 1,4 lần, khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (đều có p <0,001). Thời điểm có MLCT giảm có thể tích 
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phân bố giảm, thời điểm bệnh nhân có ARC có thể tích phân bố tăng, tuy nhiên 

không có ý nghĩa thống kê (giá trị p lần lượt là 0,75 và 0,7). 

Nếu phân nhóm bệnh nhân dựa trên ước tính bằng công thức JJ và CG, phân 

nhóm dựa trên JJ cũng cho thấy khả năng phân biệt sự thay đổi thanh thải imipenem 

ở nhóm bệnh nhân có ARC và bệnh nhân có giảm MLCT. Phân nhóm dựa trên CG 

chỉ cho thấy sự thay đổi thanh thải imipenem ở bệnh nhân có giảm chức năng thận 

MLCT, mà không chỉ ra được sự thay đổi ở nhóm có ARC có ý nghĩa thống kê.  

- Tương quan thanh thải imipenem và thanh thải creatinin ở các thời điểm  

Tương quan tuyến tính thanh thải imipenem từ mô hình dược động học với 

thanh thải creatinin tính theo công thức JJ và công thức CG và trong nước tiểu 8 giờ 

thể hiện ở Hình 3.4.  

 

Hình 3.4 Tương quan thanh thải imipenem với thanh thải creatinin ước tính 

bằng 3 phương pháp 
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(Phương pháp đo nước tiểu 8h: CLi = 0,0846 x CLcr8h+ 11,122, R² = 0,3338; 

Phương pháp ước tính bằng công thức JJ: CLi = 0,0763 x CLcr-JJ + 12,116, R² = 

0,3097; Phương pháp ước tính bằng công thức CG: CLi = 0,0902 x CLcr-CG + 

10,52, R² = 0,329). 

Nhận xét:  

Thanh thải imipenem (CLi) và thanh thải creatinin 8 giờ (CLcr8h) có tương 

quan tuyến tính với hệ số tương quan r
2
 = 0,3338 (p<0,001), giao điểm với trục tung 

là 11,12 (L/giờ). Kết quả cho thấy, khoảng 33,4% sự biến thiên thanh thải imipenem 

của bệnh nhân dựa trên mô hình có thể giải thích được bằng giá trị thanh thải 

creatinin 8 giờ. Đường tương quan tuyến tính cho thấy, thanh thải imipenem tăng 

khi thanh thải creatinin tăng. Phần thanh thải ngoài thận (không phụ thuộc vào mức 

lọc cầu thận thận) ước đoán được khoảng 11,12 L/giờ. 

Thanh thải imipenem (CLi) và MLCT ước tính theo công thức Jeliffe & Jeliffe 

(CLcr-JJ) và MLCT ước tính theo công thức Cockroft-Gault (CLcr-CG) có tương 

quan với hệ số tương quan r
2 

lần lượt là 0,309 (p<0,001) và 0,329 (p<0,001). Thanh 

thải ngoài thận ước đoán được lần lượt là 12,11 và 10,52 (L/giờ). 

3.3.2 Khả năng đạt mục tiêu T>MIC đối với một số giá trị MIC giả định  

- Khả năng đạt mục tiêu T>MIC của các set mẫu tính toán từ thông số mô hình 

dược động học đối với dải MIC giả định từ 0,1 đến 16 mg/L với các mục tiêu 

PK/PD 40%, 70%, 100% fT>MIC thể hiện ở Hình 3.5. 
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Hình 3.5 Khả năng đạt T>MIC tại các mục tiêu 40%, 70%, 100% 

fT>MIC của từ mô hình quần thể 

Nhận xét:  

Đối với những chủng vi khuẩn nhạy cảm (MIC 0,1 – 2 mg/L) , khả năng đạt 

mục tiêu 40%fT>MIC đều đạt 100%. Mục tiêu 70%fT>MIC đạt 100% với MIC 0,1 

– 0,5 mg/L, với giá trị 1 mg/L và 2 mg/L lần lượt là 89,4% và 70,2%. Mục tiêu 

100%fT>MIC chỉ đạt lần lượt là 93,6%, 85,1%, 2,1% với MIC từ 0,1 mg/L – 0,5 

mg/L và không đạt mục tiêu ở giá trị 1 mg/L và 2 mg/L. 

 Với ngưỡng MIC 4 mg/L, khả năng đạt mục tiêu 40%, 70%fT>MIC lần lượt 

là 100% và 42,6%, mục tiêu 100%fT>MIC chi đạt 17%. Với ngưỡng MIC 8 mg/L, 

khả năng đạt mục tiêu 40%, 70%fT>MIC lần lượt là 63,8% và khoảng 15%, tất cả 

các thời điểm đều không đạt mục tiêu mục tiêu 100%fT>MIC. Đối với những chủng 

vi khuẩn có giá trị MIC bằng 16 mg/L, tất cả các thời điểm đều không đạt ở tất cả 

các mục tiêu 70 và 100%fT>MIC, mục tiêu 40%fT>MIC chỉ đạt 2,1%. 

- Ảnh hưởng của chức năng thận dựa trên dựa trên thanh thải creatinin 8 giờ 

đến khả năng đạt mục tiêu tại các mục tiêu 40 và 70%fT>MIC được thể hiện ở Hình 

3.6 a, b. 
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Hình 3.6 Khả năng đạt mục tiêu 40% fT>MIC (a) và  70% fT>MIC (b) tại các 

nhóm thời điểm có chức năng thận khác nhau  

Trong đó: Không-ARC: Nhóm thời điểm không có tăng thanh thải: CLcr8h < 130 

ml/phút/1,73m
2
; ARC: Nhóm thời điểm có tăng thanh thải thận: CLcr8h ≥ 130 

ml/phút/1,73m
2
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Nhận xét: 

Với mục tiêu 40%fT>MIC, tại MIC bằng ≤ 4 mg/L, cả hai nhóm thời điểm 

đều có khả năng đạt mục tiêu với tỷ lệ 100%. Tại MIC bằng 8 mg/L, tỷ lệ đạt mục 

tiêu 40% fT>MIC nhóm không có tăng thanh thải (không-ARC) vẫn đạt 86%, tuy 

nhiên, ở nhóm có tăng thanh thải, tỷ lệ đạt mục tiêu giảm mạnh chỉ còn khoảng 

28%. Tại MIC 16 mg/L, tỷ lệ đạt mục tiêu ở nhóm không có tăng thanh thải rất 

thấp, chỉ khoảng 3%, nhóm có tăng thanh thải không đạt mục tiêu 40%fT>MIC 

(Hình 3.6 a). 

Với mục tiêu 70%fT>MIC,  tại MIC bằng  ≤ 0,5 mg/L, cả hai nhóm đều có tỷ 

lệ đạt mục tiêu với tỷ lệ 100%. Giá trị MIC càng tăng, sự khác biệt giữa các nhóm 

càng rõ rệt. Tại MIC bằng 1 mg/L và 2 mg/L, khả năng đạt mục tiêu 70% fT>MIC 

nhóm thời điểm không có tăng thanh thải vẫn đạt 100%, nhóm thời điểm có tăng 

thanh thải chỉ đạt lần lượt 83% và 50%. Tại MIC bằng 4 mg/L, tỷ lệ đạt  mục tiêu 

của các nhóm không có tăng thanh thải và có tăng thanh thải thận giảm lần lượt còn 

khoảng 62%, 11%. Tại MIC bằng 8 mg/L, nhóm tăng thanh thải không đạt mục tiêu 

(0%), trong khi tỷ lệ đạt mục tiêu của nhóm thời điểm không có tăng thanh thải chỉ 

còn khoảng 24% (Hình 3.6 b). 
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Chương 4. BÀN LUẬN 

Ở bệnh nhân bỏng, có nhiều yếu tố sinh lý bệnh thay đổi có nguy cơ làm thay 

đổi dược động học của thuốc [13]. Để trả lời câu hỏi về ảnh hưởng của sinh lý bệnh 

ở bệnh nhân bỏng lên dược động học các nhóm thuốc, nhiều nghiên cứu đã được 

tiến hành, đặc biệt với các kháng sinh. Carbapenem là nhóm kháng sinh β-lactam 

chỉ được sử dụng cho những trường hợp nhiễm khuẩn nặng. Sự ảnh hưởng đến 

dược động học của thuốc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị ở những bệnh nhân 

nặng, bao gồm cả bệnh nhân bỏng. Tại khoa Hồi sức tích cực - Viện Bỏng Quốc gia 

Lê Hữu Trác, imipenem đầu tiên trong nhóm kháng sinh carbapenem được sử dụng 

khi nghi ngờ bệnh nhân bỏng có nhiễm khuẩn nặng lên. Những nghiên cứu về dược 

động học imipenem trên bệnh nhân bỏng đã được tiến hành trên thế giới, nhưng 

chưa có nghiên cứu nào thực hiện tại Việt Nam. Mặt khác, kết quả của các nghiên 

cứu về dược động học imipenem trên bệnh nhân bỏng còn có nhiều bất đồng [16], 

[28]. Để có những hiểu biết đầu tiên về dược động học của imipenem trên bệnh 

nhân bỏng ở Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu theo thời gian, nhằm 

bước đầu thăm dò ảnh hưởng của sinh lý bệnh nhân bỏng lên dược động học 

imepenm mà cụ thể là những thay đổi về chức năng thận lên các thông số dược 

động học của kháng sinh imipenem tại khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia. 

Nghiên cứu đã đạt được một số kết quả đáng chú ý như sau: 

4.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 

4.1.1 Đặc điểm chung bệnh nhân nghiên cứu 

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 3 năm 2017, có 24 bệnh 

nhân phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ, được đưa vào nghiên 

cứu. Các bệnh nhân có độ tuổi còn khá trẻ, tuổi trung vị là 32,5 tuổi. Nam giới 

chiếm 62,5%. Mặc dù theo thống kê của WHO, nữ giới và trẻ em là đối tượng có 

nguy cơ bị bỏng cao hơn nam giới trưởng thành [78], tuy nhiên đa số các bệnh nhân 

trong nghiên cứu còn trong độ tuổi lao động, ngoài số ít trường hợp tự gây thương 

tích cho bản thân, những bệnh nhân còn lại bị bỏng trong quá trình lao động sản 
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xuất, là phù hợp với tình trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam. Nguyên nhân gây bỏng 

chủ yếu là bỏng lửa chiếm 70,8%, ngoài ra còn nguyên nhân bỏng do phóng điện 

chiếm 20,8%, bỏng ướt do nước nóng. Diện tích bỏng rộng trung bình từ 50,75% 

DTCT, bỏng sâu chiếm 21,25% DTCT. Theo phân loại của Học Viện Quân Y [4], 

đa số các bệnh nhân trong nghiên cứu thuộc nhóm bỏng nặng (bỏng 20 - 70% 

DTCT, bỏng sâu 10 - 50%). Bỏng hô hấp chiếm 50%. Mức độ nặng thời điểm nhập 

viện theo thang điểm đánh giá suy đa tạng SOFA có trung vị là 5 điểm (tứ phân vị 4 

– 6 điểm), theo thang điểm APACHE II có trung vị là 14 điểm (tứ phân vị 11 đến 

18 điểm). Thời gian nhập viện tại khoa Hồi sức tích cực (Viện Bỏng Quốc gia) sau 

tổn thương của đa số các bệnh nhân tương đối sớm, có trung vị là 4,5 giờ, sớm nhất 

là 2 giờ và muộn nhất là 67 giờ. Tuy nhiên, các bệnh nhân nhập viện đều đã được sơ 

cứu ở tuyến cơ sở, bao gồm sơ cứu vết thương, truyền dịch chống sốc và thở máy 

hỗ trợ nếu cần thiết. 

Trong thời gian điều trị, đối chiếu theo tiêu chuẩn SSC-2012, có 23 (95,8%) 

có sepsis, có 50% bệnh nhân có sốc nhiễm khuẩn, trung vị ngày có sốc nhiễm khuẩn 

là ngày thứ 12 sau nhập viện (sớm nhất ngày 3, muộn nhất vào ngày 29). Những 

biến chứng khác như suy hô hấp xác định ở 6 bệnh nhân, suy đa tạng xác định ở 4 

bệnh nhân, ở giai đoạn cuối đợt điều trị. 4 bệnh nhân có chỉ định lọc máu (chỉ định 

lọc máu tĩnh mạch – tĩnh mạch liên tục), tuy nhiên, chỉ định lọc máu gặp ở bệnh 

nhân có suy hô hấp gây rối loạn cân bằng acid-base, bệnh nhân được xác định có 

tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc nặng (dựa trên dấu hiệu viêm nặng, phù nề tiếp 

diễn) mà không phải do suy thận (tương đương độ 3 AKIN) [54].  

Tại Viện Bỏng Quốc gia, các bệnh nhân được lấy mẫu nuôi cấy vi sinh trong 

thường rơi vào khoảng 3 ngày đầu, từ ngày 7 – ngày 14 hoặc sau 14 ngày khi có chỉ 

định. Tỷ lệ mọc cao nhất khoảng từ 3-14 ngày [1]. Khoảng thời gian này cũng phù 

hợp với thời điểm các bệnh nhân có dấu hiệu nặng lên và được chỉ định sử dụng 

imipenem. Do đó, chúng tôi lựa chọn phân tích kết quả vi sinh trong khoảng thời 

gian này của các bệnh nhân trong nghiên cứu. Khoảng 62,5% bệnh nhân có kết quả 

cấy khuẩn dương tính, trong đó, ghi nhận được khoảng 50% số mẫu cấy khuẩn 
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dương tính, chủ yếu là mẫu mủ từ vết thương bỏng (chiếm 80%). Căn nguyên hay 

gặp nhất là P.aeruginosa chiếm và A.baumannii chiếm (40%), S. aurius (10%) và 

K. pneumoniea (5%). Tuy nhiên, không có mẫu cấy máu dương tính với vi khuẩn, 

chỉ có 1 mẫu máu dương tính với nấm Candida spp. ở 1 bệnh nhân thở máy. Các 

chủng vi khuẩn đã giảm nhạy cảm với các nhóm kháng sinh đang được sử dụng tại 

Khoa Hồi sức tích cực. P.aeruginosa đã kháng với hầu hết các nhóm kháng sinh, 

chỉ còn nhạy cảm colistin. 75% mẫu A.baumannii có kết quả đề kháng với các β-

lactam, khoảng 60% mẫu đề kháng với ciprofloxacin và levofloxacin, 25% đề 

kháng với các aminosid (gentamycin, tobramycin và amikacin). Mẫu tụ cầu vàng 

còn nhạy cảm moxifloxacin, tigecycline và vancomycin. 1 mẫu K. pneumoniea chỉ 

còn nhạy cảm colistin. Đặc điểm này là phù hợp với hiện trạng chung của tại Viện 

Bỏng Quốc gia đã được báo cáo bởi tác giả Chu Anh Tuấn và cộng sự (2015) [7].  

4.1.2 Đặc điểm sử dụng imipenem ở trên bệnh nhân trong nghiên cứu 

Tất cả các bệnh nhân đều được sử dụng kháng sinh từ ngay ngày đầu nhập 

viện, trong đó, imipenem được sử dụng ở phác đồ kháng sinh lựa chọn thứ hai. 

Trung vị ngày bắt đầu sử dụng imipenem là từ ngày thứ 5 sau nhập viện, ngay khi 

phác đồ kháng sinh sử dụng đầu tiên được đánh giá là thất bại. Chỉ có 3 bệnh nhân 

được sử dụng imipenem ngay ở ngày đầu tiên nhập viện. Đây là những bệnh nhân 

có thời gian nhập viện sau tổn thương muộn, đã được sử dụng kháng sinh trước đó 

ở tuyến dưới, được bác sĩ điều trị đánh giá có tình trạng nhiễm khuẩn nặng. Độ dài 

đợt imipenem được kê là 10 ngày (23/24 bệnh nhân) và 14 ngày (1/24 bệnh nhân) 

tương tự một số khuyến cáo sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân nặng [81], [27], 

[63]. Tuy nhiên thời gian điều trị thực tế của 1 liệu trình (tính cho liệu trình 

imipenem đầu tiên) có trung vị là 7,5 ngày. Kết quả cho thấy, trên 50% (14/27) số 

liệu trình imipenem phải dừng trước khi kết thúc đợt điều trị. Tất cả các liệu trình 

imipenem đều được sử dụng phối hợp thêm với 1 kháng sinh, trong đó, 

ciprofloxacin chiếm 44,4% (liều dùng 200 - 400mg mỗi 8 giờ) và fosfomycin chiếm 

40,7% (liều dùng 1g mỗi 6-8 giờ). Liều imipenem được hiệu chỉnh theo khuyến cáo 

nhà sản xuất, tại thời điểm mức lọc cầu thận ước tính bằng công thức Cockroft-
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Gault [81]. Chế độ liều imipenem sử dụng tại khoa bao gồm: 77,8% số liệu trình 

(tương ứng 21 liệu trình) được kê với mức liều 1g mỗi 6 giờ, 14,8% (4 liệu trình) 

imipenem được kê mức liều 1g mỗi 8 giờ với đường truyền tĩnh mạch ngắt quãng, 

thời gian truyền chủ yếu là 120 phút (26/27). Dung môi pha thuốc được sử dụng chủ 

yếu là NaCl 0,9%, glucose 5% được sử dụng thay thế khi bệnh nhân có rối loạn điện 

giải, Na
+
 máu tăng cao. Chế độ liều phù hợp độ ổn định của thuốc với độ ổn định 

khoảng 4 giờ ở nhiệt độ phòng khi hoàn nguyên trong 2 dung môi nói trên [81]. Tuy 

nhiên, thể tích pha tiêm tương ứng 1 lọ 0,5g imipenem trung bình 57,8 ± 4,4 ml cho 

mỗi xi lanh sử dụng cho bơm tiêm điện, chỉ bằng 1 nửa thể tích so với khuyến cáo 

nhà sản xuất. Do đó, có thể xuất hiện tình trạng thuốc lâu tan, bị lắng cặn nếu không 

được lắc tan hoàn toàn tạo dung dịch trong suốt. Lắng cặn sẽ làm giảm lượng thuốc 

đưa vào tuần hoàn của bệnh nhân, gây nguy cơ thuốc không đạt nồng độ thuốc cần 

đạt được trong huyết tương. 

4.2. Đặc điểm chức năng thận ở bệnh nhân bỏng trong nghiên cứu 

4.2.1 Kết quả theo dõi chức năng thận của bệnh nhân bỏng  

Chức năng thận của bệnh nhân điều trị tại khoa thực tế được theo dõi thông 

qua kết quả nồng độ creatinin huyết thanh, từ đó ước tính MLCT bằng công thức 

Cockroft-Gault (CG). Tại thời điểm chọn bệnh nhân vào nghiên cứu, MLCT hằng 

ngày của bệnh nhân được ước tính bằng cả công thức Cockroft-Gault (với cân nặng 

cơ thể lý tưởng) và công thức Jeliffe & Jeliffe multistep (JJ). Công thức CG thường 

được sử dụng cho những bệnh nhân có những yếu tố: người trưởng thành, có mức 

lọc cầu thận ổn định, cân nặng thực không quá 30% cân nặng cơ thể lý tưởng [11]. 

Công thức CG thường được nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng để hiệu chỉnh liều 

imipenem cho những bệnh nhân theo chức năng thận [81], do tính toán dễ dàng và 

nhanh chóng trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, công thức này được cho là ít 

chính xác ở những bệnh nhân nặng, có xu hướng ước tính MLCT cao hơn [70]. 

Công thức Jelliffe’s & Jelliffe’s được xây dựng nhằm ước tính mức lọc cầu thận cho 

những trường hợp bệnh nhân có chức năng thận không ổn định, dựa và việc ước 

tính lại lượng creatinin sản xuất và bài tiết, được đánh giá có độ chính xác cao hơn 
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so với ước tính bằng công thức CG ở những bệnh nhân có nồng độ creatinin huyết 

thanh biến thiên [14], [70]. Kết quả cho thấy, số bệnh nhân có tăng thanh thải thận 

(ARC) trong cả quá trình điều trị khi ước tính bằng công thức JJ và CG lần lượt là 

14 bệnh nhân và 16 bệnh nhân. Ngày bắt đầu có ARC khi ước tính bằng cả 2 công 

thức có trung vị từ ngày thứ 6 (tứ phân vị từ 4 -7 ngày đối với MLCT ước tính bằng 

công thức JJ, tứ phân vị từ 4 – 10 ngày khi ước tính bằng công thức CG). Kết quả 

này có tương đồng với nghiên cứu của các tác giả trước đây, trên những bệnh nhân 

nặng (chấn thương, sepsis) ARC xảy ra trung bình từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 sau 

chấn thương hoặc sepsis (khoảng từ 0 – 11,5 ngày) [73]. Thời điểm này cũng tương 

đối tương đồng với thời điểm bắt đầu sử dụng kháng sinh imipenem ở bệnh nhân 

trong nghiên cứu.  

Trong thời gian tiến hành nghiên cứu, chúng tôi ghi nhận được 1 bệnh nhân có 

tiến triển suy thận cấp, đạt phân loại suy thận độ 2 theo thang AKIN, với mức 

creatinin huyết thanh tăng cao ngay từ ngày đầu tiên (197 µmol/L) và duy trì mức 

creatinin huyết thanh cao trong suốt quá trình điều trị. Mặc dù không có thông tin về 

tiền sử bệnh thận tại thời điểm nhập viện, cũng không loại trừ được khả năng bệnh 

nhân đã có suy giảm chức năng thận trước đó.  

4.2.2 Mức độ tương quan giữa các công thức ước tính MLCT công thức Jeliffe’s 

& Jeliffe’s multistep, Cockroft-Gault, thanh thải 8 giờ 

Số bệnh nhân xác định có ARC trong liệu trình imipenem, đánh giá bởi thanh 

thải creatinin 8 giờ, công thức JJ và CG lần lượt là 13 bệnh nhân (54%), 11 bệnh 

nhân (45,8%) và 14 bệnh nhân (58,3%). Thanh thải creatinin 8 giờ (CLcr8h) là 

phương pháp ước tính thanh thải creatinin từ nồng độ creatinin huyết thanh và 

creatinin thải trừ trong nước tiểu, được coi là phương pháp có độ chính xác cao hơn 

và khả thi hơn để ước tính MLCT [76]. Hai công thức JJ và CG có tương quan tốt 

với CLcr8h, với hệ số tương quan Peason lần lượt là 0,645 và 0,657 (p<0,001). 

Tương quan 2 phương pháp ước tính với CLcr8h bằng phương pháp Bland-Altmant 

cho thấy, không có thiên lệch giữa 2 MLCT ước tính bằng 2 công thức JJ và CG về 
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mặt quần thể với CLcr8h, tuy nhiên, khoảng đồng thuận 95% biến thiên từ 55-60% 

là khá lớn.  

Tại thời điểm không có tăng thanh thải, cả hai công thức JJ và CG có tương 

quan trung bình với CLcr8h (hệ số tương quan Pearson lần lượt: r = 0,645, p<0,001 

và r = 0,616, p<0,001). Trung bình khác biệt của 2 công thức JJ và CG lần lượt là 

6,67%, CI 95% [-4,58; 17,93] và 11,03%, CI 95% [0,38; 22,43]. Cả hai công thức 

JJ và CG có xu hướng ước lượng cao hơn CLcr8h, không có sự thiện lệch về mặt hệ 

thống giữa các phương pháp, tuy nhiên, dao động khác biệt giữa các phương pháp 

khá lớn, có thể đến 40-50% đối mới ước tính MLCT bằng công thức JJ và 47-70% 

đối với ước tính bằng công thức CG cho thấy ước tính của 2 công thức kém chính 

xác so với CLcr8h.  

Tại thời điểm có tăng thanh thải, kết quả của nhóm nghiên cứu đã chỉ ra sự 

khác biệt rõ rệt ở thời điểm bệnh nhân có tăng thanh thải khi áp dụng 2 công thức 

ước tính MLCT so với CLcr8h .Cả hai công thức JJ và CG có xu hướng ước tính 

thấp hơn CLcr8h. Trung bình khác biệt của 2 công thức JJ và CG lần lượt là -

14,29%, CI 95% [-28,26, -0,33] và -13,46%, CI 95% [-24,16; -2,76] lớn hơn so với 

nhóm không có ARC, có sự thiện lệch về mặt hệ thống giữa các phương pháp, 

tương quan yếu giữa 2 phương pháp ước tính JJ và CG với CLcr8h không có ý 

nghĩa thống kê (hệ số tương quan Pearson lần lượt: r = 0,288, p = 0,246 và r = 

0,368, p = 0,133). Khoảng đồng thuận 95% đối với cả hai công thức là từ 40% - 

70%, một vài giá trị ngoài khoảng đồng thuận cho thấy MLCT ước tính bằng công 

thức rất kém chính xác so với CLcr8h.  

Kết quả trong nghiên cứu này của chúng tôi có nhiều điểm tương đồng với các 

kết quả đã từng công bố trước đó. Nghiên cứu của Udy và cộng sự (2013) cũng tiến 

hành so sánh mức lọc cầu thận ước tính bởi công thức CG (cùng với CKD-EPI, 

MRDR 4 biến) với CLcr8h ở những bệnh nhân nặng. Kết quả nghiên cứu ở những 

bệnh nhân nặng có nồng độ creatinin huyết thanh bình thường (<121μmol/L) cho 

thấy, MLCT ước tính bằng công thức CG có tương quan với CLcr8h ở mức trung 

bình (r = 0,638, p<0,001; bias/precision 6,23 +/−37,1). MLCT ước tính bằng CG 
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ước tính cao hơn CLcr8h (p<0,05) ở mức <90 ml/phút/1,73m
2
 (tính theo CLcr8h) 

và thấp hơn CLcr8h ở mức ≥150 ml/phút/1,73m
2 

(p<0,01). Tương tự, trong khoảng 

90 - 149 ml/phút/1,73m
2
,
 
CG vẫn có xu hướng ước tính cao hơn nhưng không đạt ý 

nghĩa thống kê. Ở mức mức ≥150 ml/phút/1,73m
2
, công thức CG có thể hiện mối 

tương quan có ý nghĩa thống kê với CLcr8h, tuy nhiên tương quan không mạnh (r = 

0,399, p = 0,016) [74]. Baptista và cộng sự (2011) đã chỉ ra trung bình khác biệt 

giữa MLCT ước tính bởi CG và CLcr8h là 22,8%, dao động từ 41- 86,9% ở 86 có 

bệnh nhân nặng có ARC (có chức năng thận bình thường Scr <1,4 mg/dL ở thời 

điểm nhập viện). Tất cả các phương trình ước tính MLCT thấp hơn giá trị thanh thải 

creatinin nước tiểu. Mặc dù tương quan của công thức CG (rs = 0,26, p= 0,017) ở 

mức trung bình, theo nhóm tác giả, độ chính xác trong áp dụng lâm sàng là có thể 

chấp nhận được [10]. Kết quả của Ruiz và cộng sự (2015) cũng chỉ ra, công thức 

CG (cùng với các công thức ước tính MLCT như Robert, sMDRD và CKD‑ EPI) 

ước tính cao hơn CLcr8h ở thời điểm có MLCT thấp, nhưng lại cho ước tính thấp 

hơn tại thời điểm có thanh thải thận cao (tương ứng với nhóm bệnh nhân có ARC) 

[66].  

Hiện tại, chúng tôi chưa tìm được tài liệu nào đánh giá tương quan của công 

thức Jeliffe & Jeliffe ở bệnh nhân nặng nói chung (bệnh nhân bỏng nói riêng) có 

tăng thanh thải thận. Bằng kết quả thực nghiệm, Bouchard và cộng sự (2010) đã chỉ 

ra công thức JJ hoặc JJ sửa đổi có khả năng cho ước tính tốt hơn công thức CG khi 

đối chiếu với CLcr24h trên bệnh nhân nặng [14], trên nhóm bệnh nhân có tổn 

thương thận cấp (được định nghĩa khi nồng độ creatin huyết thanh tăng liên tục 

trong 3-7 ngày). Trong nghiên cứu này, ở nhóm có MLCT thấp (nhóm không có 

ARC), công thức JJ có xu hướng ước tính MLCT tốt hơn CG (trung bình khác biệt 

với CLcr8h là 6,67% so với 11,03%). Tuy nhiên, ở nhóm có MLCT cao (nhóm có 

ARC), công thức JJ chỉ phát hiện được 12 set có tăng thanh thải, ít hơn CG và 

CLcr8h (đều 18 set), đồng thời, giá trị trung bình MLCT ước tính cao hơn công 

thức CG nhưng dao động lớn hơn (CV 31% so với 21%, precision: ±45 so với ±35). 

Kết quả này có thể do 1 số nguyên nhân sau đây: thứ nhất, một số bệnh nhân có 
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ARC nhưng nồng độ creatinin huyết thanh vẫn ở mức bình thường hoặc thay đổi 

không nhiều, có thể do creatinin bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự hủy hoại cơ do tổn 

thương, MLCT tăng nhưng lượng creatinin sản xuất lớn khiến nồng độ creatinin 

huyết thanh không thay đổi không nhiều [26]; thứ hai, do thời điểm lấy mẫu ước 

tính bằng công thức CG nên ít bỏ sót trường hợp có MLCT ở ngưỡng cao hơn (bao 

gồm nhóm có ARC). Thứ ba, có thể do cỡ mẫu nhỏ, ước tính khác biệt giữa các 

phương pháp có thể kém chính xác. 

Tóm lại, tỷ lệ có tăng thanh thải thận trong suốt quá trình theo dõi trong mẫu 

nghiên cứu này là 58% - 66% tùy công thức ước tính mức lọc cầu thận. Kết quả của 

nghiên cứu tuy chưa đưa ra được kết luận cho nhóm bệnh nhân suy thận cấp, nhưng 

cũng đã chỉ ra ước tính MLCT bằng các công thức tương quan kém với thanh thải 

creatinin ở bệnh nhân có ARC. Do đó, để đánh giá đúng MLCT ở bệnh nhân, chúng 

tôi thống nhất với đề xuất nên theo dõi thanh thải creatinin thông quan lượng 

creatinin nước tiểu. Thanh thải creatinin có thể tính toán trong 2 giờ, 8 giờ, 12 giờ 

hoặc 24 giờ tùy trường hợp, vẫn cho tương quan tốt [43], [73]. Tại khoa Hồi sức 

tích cực, bệnh nhân được đặt sone tiểu theo dõi nước tiểu thường xuyên, việc thực 

hành theo dõi thanh thải creatinin hoàn toàn có thể thực hiện được trong thực hành 

lâm sàng. 

 Nếu so sánh một số đặc điểm ở những thời điểm có ARC và không có ARC 

trong liệu trình imipenem, chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt về sử dụng 

thuốc vận mạch, lợi tiểu và thở máy hỗ trợ ở cả hai nhóm (Phụ lục 5, Bảng P.5.1). 

Tại thời điểm có ARC, nồng độ creatinin niệu và lượng nước tiểu 24 giờ có xu 

hướng cao hơn, lượng dịch vào thấp hơn so với thời điểm không có ARC, tuy nhiên 

không đạt mức có ý nghĩa thống kê. Ở những bệnh nhân có ít nhất 1 thời điểm có 

ARC và bệnh nhân không có ARC (xác định bằng CLcr8h) trong liệu trình 

imipenem, không có sự khác biệt về tuổi, giới tính, diện tích bỏng chung và thời 

gian nhập viện sau bỏng ở hai nhóm (Phụ lục 5, Bảng P.5.2). Điểm APACHE II tại 

thời điểm bắt đầu sử dụng imipenem thấp hơn và số bệnh nhân có sốc sepsis ít hơn, 

nồng độ creatinin huyết thanh thấp hơn có ý nghĩa thống kê. Năm 2013, tác giả Udy 
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và cộng sự đã tiến hành một nghiên cứu chỉ ra một số đặc điểm bệnh nhân có tăng 

thanh thải thận trên quần thể bệnh nhân sepsis và chấn thương có nồng độ creatinin 

máu bình thường. Kết quả cho thấy, những bệnh nhân có ARC là những bệnh nhân 

trẻ tuổi, nam giới, điểm APACHE II và SOFA thấp hơn và không có sự khác biệt về 

vận mạch thở máy. Phân tích đa biến cho thấy tuổi ≤ 50, có chấn thương và điểm 

SOFA ≤ 4 là yếu tố làm tăng nguy cơ xuất hiện ARC [72]. Kết quả này cũng tương 

đồng với một số tác giả khác [22], [46], [66]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

cũng có xu hướng tương đồng với các kết quả trên về điểm APACHE II. Các yếu tố 

khác, tuổi bệnh nhân có ARC trong quần thể bệnh nhân nghiên cứu trẻ, số bệnh 

nhân nam ở nhóm có ARC nhiều hơn nhóm bệnh nhân không có ARC, tuy nhiên 

không đạt ý nghĩa thống kê.  

Chúng tôi cũng đã ghi nhận trong nghiên cứu này, kết cục điều trị của nhóm 

có ARC có xu hướng tốt hơn, 9/13 bệnh nhân hồi phục tốt được chuyển khoa điều 

trị (so với 3/11 bệnh nhân nhóm không có ARC, p = 0,038), chỉ có 2/13 bệnh nhân 

tử vong hoặc xin về tử vong (so với 7/11 bệnh nhân nhóm không có ARC) (Phụ lục 

5, Bảng P.5.2). Tổng thời gian điều trị của nhóm có ARC tại khoa dài hơn (tuy 

nhiên không có ý nghĩa thống kê). Kết quả này có tương đồng với nghiên cứu Claus 

và cộng sự (2013) và Udy và cộng sự (2014) ở thời gian nằm viện và tỷ lệ tử vong. 

Ở hai nghiên cứu trên, nhóm ARC có kết cục điều trị kháng sinh kém hơn nhóm 

không có ARC, thể hiện ở: thời gian nằm chăm sóc tích cực dài hơn [22], [75]; tỷ lệ 

thất bại về mặt lâm sàng cao hơn ở nhóm không có ARC (27% so với 12,9%, p = 

0,04) [22]. Tỷ lệ tử vong ở nhóm ARC trong nghiên cứu của cả hai tác giả thấp hơn 

so với nhóm không có ARC, nhưng không có ý nghĩa thống kê [22], [75]. Tuy 

nhiên, ở nghiên cứu của Claus và cộng sự (2013), phân lập được chủng vi khuẩn 

kháng kháng sinh ở 4 trường hợp bệnh nhân có ARC, trong khi chỉ ghi nhận được ở 

1 bệnh nhân không có ARC [22]. Xu hướng tốt hơn ở những bệnh nhân có ARC ghi 

nhận trong nghiên cứu này có thể do một số nguyên nhân sau: thứ nhất, ở bệnh nhân 

bỏng, kết cục tử vong ngoài nguyên nhân do nhiễm khuẩn, bệnh nhân còn tử vong 

do biến chứng suy hô hấp, do suy mòn sau bỏng nếu không được điều trị chống suy 
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mòn kịp thời và hiệu quả. Theo tác giả Lê Thế Trung, thời kỳ suy mòn đặc trưng 

với biến đổi bệnh lý là rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng nội tạng, các cơ quan 

toàn cơ thể. Suy mòn bỏng có thể xuất hiện sớm ngay ở giai đoạn đầu của tổn 

thương bỏng và coi là biến chứng [6]. Sau tổn thương bỏng, quá trình dị hóa protein 

xảy ra nhanh hơn quá trình tổng hợp trong cơ thể, cùng với sự thoát protein trong 

vết thương bỏng làm lượng protein toàn cơ thể giảm nhanh chóng [6], [39]. Bệnh 

nhân có giảm khối lượng nạc cơ thể 10% có liên quan đến rối loạn hệ miễn dịch, 

giảm 30% khối lượng nạc cơ thể làm tăng nguy cơ viêm phổi và loét do tỳ đè, giảm 

40% khối lượng nạc cơ thể có thể dẫn đết tử vong [20]. Bệnh nhân có sepsis có tỷ lệ 

trao đổi chất và dị hóa protein cao hơn đến 40% so với bệnh nhân có cùng diện tích 

tổn thương bỏng những không có sepsis [42]. Mặt khác, những bệnh nhân có rối 

loạn sinh tổng hợp protein, rối loạn chức năng miễn dịch sau bỏng làm tăng nguy cơ 

nhiễm khuẩn [39], bệnh nhân suy mòn luôn ở tình trạng sốc tiềm, dễ xuất hiện khi 

có can thiệp phẫu thuật hoặc thay băng [6]. Bệnh nhân cần được cắt lọc hoạt tử, che 

phủ vết thương, bù dịch và nuôi dưỡng kịp thời để hạn chế suy mòn [6], [79]. Thực 

tế tại khoa, điều trị suy mòn cần sự kiên trì, chi phí cho phẫu thuật, thay băng, vật 

liệu che phủ vết thương và dinh dưỡng cho bệnh nhân khá cao do thời gian nằm 

viện dài ngày, nhất là ở những bệnh nhân bỏng nặng, khiến nhiều bệnh nhân không 

đủ điều kiện chi trả. Thứ hai, trong nghiên cứu này, số bệnh nhân có cấy khuẩn 

dương tính ở nhóm có ARC thấp hơn 6/13 (46,1%) so với 9/11 (81,8%) ở nhóm 

không có ARC, số bệnh nhân có sốc sepsis cũng ít hơn nhóm không có ARC tuy 

không đạt mức ý nghĩa thống kê.  

4.3. Biến thiên dược động học và khả năng đạt mục tiêu T>MIC của 

imiepenem trên bệnh nhân nghiên cứu 

4.3.1 Biến thiên dược động học của imiepenem trên bệnh nhân bỏng 

Nồng độ imipenem tự do tương đối thấp so với kết quả ở người khỏe mạnh và 

dao động khác nhau [32]. Đa số các mẫu dược động học, liều imipenem được sử 

dụng là 1g imipenem mỗi 6 giờ. Nồng độ thuốc tự do sau khi truyền 30 phút (C1) 
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trung bình là 13,19 µg/ml (dao động từ 3,34 – 27,74 µg/ml), nồng độ trung bình tại 

thời điểm 1 giờ trước khi truyền liều kế tiếp (C2) là 3,44 µg/ml (dao động từ 0,22 – 

11,28 µg/ml). Ở mức liều 1g mỗi 8 giờ, nồng độ thuốc tự do sau khi truyền 30 phút 

(C1) trung bình là 16,29 µg/ml (dao động từ 5,3 – 30,7µg/ml), nồng độ trung bình 

tại thời điểm 2 giờ trước khi truyền liều kế tiếp (C1) là 2,78 µg/ml (dao động từ 0,51 

– 11,05 µg/ml). 

Từ kết quả theo dõi chức năng thận và định lượng nồng độ imipenem trong 

huyết tương bệnh nhân, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng phương trình được 

động học quần thể bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa tầng, dưới sự hỗ trợ của 

phân mềm mô phỏng MONOLIX. Kết quả khớp mô hình cho thấy, dữ liệu của quần 

thể bệnh nhân trong nghiên cứu phù hợp nhất với mô hình truyền tĩnh mạch ngắt 

quãng, 1 ngăn, mô hình sai số tỷ lệ do có chỉ số AIC, BIC giảm nhỏ nhất, sai số 

ngẫu nhiên không giải thích được bằng mô hình nhỏ nhất (Bảng P6.1, P6.2 - Phục 

lục 6). Các thông số dược động học đặc trưng của mô hình (thể tích phân bố và độ 

thanh thải thuốc) không chỉ bị ảnh hưởng bởi khác biệt giữa các cá thể, mà còn bởi 

sự khác biệt giữa thời điểm đo. Biểu đồ biểu diễn tương quan nồng độ quan sát với 

nồng độ dự đoán từ thông số quần quần thể (trình bày ở Hình P6.1– Phụ lục 6) cho 

thấy: Hệ số R² = 0,8914 giữa nồng độ quan sát và nồng độ dự đoán bởi thông số cá 

thể thể hiện các thông số cá thể được ước tính khá chính xác từ mô hình. Hệ số R
2
 = 

0,4579 giữa nồng độ quan sát và nồng độ dự đoán bởi thông số cá thể cho thấy sự 

dao động khá lớn các thông số trong quần thể. Vì vậy sử dụng một thông số quần 

thể để ước tính nồng độ dự đoán cho tính tương quan với nồng độ quan sát thấp 

hơn. Hơn nữa, do hạn chế về số lấy mẫu trong nghiên cứu, mỗi thời điểm dùng 

thuốc chỉ lấy 2 mẫu dược động học, do đó ước tính thông số dược động học có thể 

gây sai lệch. Biểu đồ theo thời gian, theo nồng độ dự đoán và biểu đồ phân bố của 

PWRES, IWRES, NPDE (trình bày ở Hình P6.1– Phụ lục 6) cho thấy: phần lớn 

PWRES và IWRES, NPDE đều nằm trong khoảng -2SD đến +2SD và phân bố đều 

xung quanh trị số 0, chỉ ra rằng cả mô hình cấu trúc và mô hình sai số dự đoán đều 

khớp dữ liệu tốt mặc dù vẫn có một số trị số nồng độ ngoại lai. 
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Kết quả khớp mô hình quần thể cơ bản là : trung vị Vpop= 33,5 L, CLpop =18,7 

L/giờ, biến thiên độ thanh thải giữa các cá thể và giữa các thời điểm đo lần lượt là 

28,6% và 26,9%, biến thiên thể tích phân bố giữa các cá thể và giữa các thời điểm 

đo lần lượt là 17% và 16,2%. Kết quả gợi ý, thông số dược động học trên bệnh nhân 

bỏng sẽ bao gồm khác biệt giữa các cá thể và khác biệt theo thời gian. Do đó, không 

thể duy trì 1 chế độ liều duy nhất trong cả quá trình điều trị.  

Khi phân nhóm chức năng thận của bệnh nhân ở các set mẫu theo MLCT, so 

với thời điểm bệnh nhân có MLCT bình thường (thanh thải imipenem 17,1 L/giờ), 

thanh thải imipenem ở những thời điểm bệnh nhân có tăng thanh thải thận (ARC) là 

25,8 L/giờ, tăng khoảng 1,5 lần; thanh thải imipenem ở thời điểm có chức năng thận 

giảm là 12 L/giờ, giảm khoảng 1,4 lần, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,001). 

Biến thiên thanh thải imipenem giữa các thời điểm là 25,2%. Thời điểm có MLCT 

giảm có thể tích phân bố giảm, thời điểm bệnh nhân có ARC có thể tích phân bố 

tăng, tuy nhiên không có ý nghĩa thống kê.  

Kết quả của chúng tôi có một số khác biệt với các nghiên cứu đã công bố 

trước đây trên thế giới. Nghiên cứu của Boucher và cộng sự (1990) tiến hành nghiên 

cứu trên 11 bệnh nhân trưởng thành bị bỏng nặng (>40%), thời gian tổn thương 

trung trình 11,6 ± 5,8 ngày [16]. Imipenem/cilastatin được dùng tiêm tĩnh mạch 

500mg mỗi 6 giờ trong khoảng 1 giờ bằng bơm tiêm điện. Mô hình dược động học 

của imipenem trên bệnh nhân được xác định là mô hình 2 ngăn ở 9/11 bệnh nhân, 1 

ngăn ở 2/11 bệnh nhân. Thông số dược động học được xác định: Vss = 0,22 ± 0,06 

L/kg (CV: 27,2%); CLi=12,5 ± 3,6 L/giờ/1,73 m
2 

(CV: 28,8%); t1/2α =0,18 ± 0,13 

giờ; T1/2β = 1,12 ± 0,44 giờ; CLcr là 104,6 ± 48 ml/phút, không có sự khác biệt với 

thông số trên người khỏe mạnh công bố trước đó [32]. Thời gian lấy mẫu dược 

động học của quần thể bệnh nhân trung bình là 11 ngày sau tổn thương (từ ngày 5 – 

25, chỉ có 3 bệnh nhân được lấy mẫu trong vòng 7 ngày). Chỉ có 2 bệnh nhân có 

MCLT >150 ml/phút/1,73 m
2 

(tương ứng liều đầu imipenem tại ngày thứ 5 và ngày 

thứ 8). Thời điểm lấy mẫu trong nghiên cứu của tác giả này có thể không rơi vào 

thời điểm bệnh nhân có ARC, có thể là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa kết 



77 

 

quả của 2 nghiên cứu. Ở 2 bệnh nhân có ARC có độ CLcr trung bình là 17,7 

L/giờ/1,73 m
2
, gấp khoảng 1,4 lần độ thanh thải so với ước tính thanh thải chung 

của quần thể. Ở 2 bệnh nhân có MLCT<50 ml/phút/1,73 m
2
, có độ thanh thải 

imipenem là 8,5 L/giờ/1,73 m
2
, giảm khoảng 1,5 lần so với thông số mô phỏng của 

quần thể [16]. Chúng tôi nhận thấy, tuy kết quả có sự khác biệt giữa 2 nghiên cứu 

về thông số của quần thể, nhưng sự khác biệt này có thể lý giải bằng sự khác biệt về 

đặc điểm thanh thải của 2 quần thể bệnh nhân và khác biệt về số ngăn của mô hình 

quần thể. Còn lại, nếu xem xét ở các nhóm bệnh nhân có MLCT khác nhau, cả 2 

nghiên cứu có cùng xu hướng: thanh thải thuốc tăng lên đáng kể ở nhóm có ARC và 

giảm ở những bệnh nhân có suy giảm chức năng thận so với thông số ước tính trên 

quần thể bệnh nhân (chủ yếu) có MLCT ở mức bình thường.  

Kết quả của chúng tôi có cũng có tương đồng với kết quả từ nghiên cứu của 

Dailly và cộng sự (2003). Nghiên cứu này được tiến hành trên 47 bệnh nhân bỏng 

vừa và nặng, cho mô hình phù hợp dược động học hai ngăn, với các thông số: thanh 

thải imipenem CLi = 16,37 ± 0,204 L/giờ (CV: 1,24%), Vc = 0,376 ± 0,039 L/kg 

(CV: 10,3%), cao hơn so với người khỏe mạnh, dao động giữa các cá thể lần lượt là 

20,4% và 3,9% [28]. Do nghiên cứu hồi cứu, tác giả chỉ xem xét đến mối tương 

quan của nồng độ creatinin huyết thanh và thanh thải imipenem, 2 biến có mối 

tương quan nghịch đảo CLi = 12,538 + (262,68/Scr). Tác giả đã chỉ ra sự khác biệt 

giữa quần thể bệnh nhân bỏng so với người khỏe mạnh, có nhấn mạnh đến yếu tố 

tăng mức lọc cầu thận (thông qua làm giảm nồng độ creatinin huyết thanh) làm tăng 

thanh thải imipenem. Do đa số bệnh nhân đang trong thời kỳ tăng chuyển hóa, mức 

lọc cầu thận tăng làm tăng thanh thải imipenem cũng như creatinin. Tuy nồng độ 

creatinin huyết thanh có tương quan với thanh thải creatinin, nhưng nó không phản 

ánh chính xác chức năng thận của bệnh nhân. Hơn nữa tác giả cũng chưa chỉ ra 

được sự khác biệt thông số dược động học ở từng thời điểm ở từng thời điểm bệnh 

nhân có chức năng thận khác nhau. 

Năm 2014, Gomez và cộng sự đã tiến hành đánh giá dược động học và khả 

năng đạt mục tiêu PK/PD (trên 40%fT>MIC) của imipenem truyền tĩnh mạch trên 
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0,5 giờ đối với 51 bệnh nhân bỏng từ vừa đến nặng có/không có suy giảm chức 

năng thận bằng mô hình không chưa ngăn và mô hình 1 ngăn. Kết quả cho thấy, có 

sự khác biệt các thông số dược động học giữa các bệnh nhân bỏng có chức năng 

thận bình thường và những bệnh nhân có suy thận. Tác giả đã chỉ ra sự thay đổi 

thông số dược động học theo các nhóm bệnh nhân. Bệnh nhân có suy thận (MLCT 

theo Cockroft-Gault <50 ml) có thời gian bán thải thuốc dài hơn (trung vị 5,5 giờ so 

với 2,2 giờ), thanh thải thuốc trong huyết tương thấp hơn: trung vị 1,4 L/giờ (CV%: 

62%) so với 16,2 L/giờ (CV%: 36%); thể tích phân bố thấp hơn: 0,19 L/kg (CV%: 

34%)so với 0,86 L/kg (59%) [40]. Tuy ngưỡng phân nhóm suy giảm chức năng 

thận khác nhau, dẫn đến kết quả khác biệt về thông số dược động học với kết quả 

của nhóm nghiên cứu, nhưng cho kết quả cùng xu hướng.  

Các nghiên cứu đều xét dược động học ở trạng thái cân bằng nhưng thời gian 

truyền khác biệt giữa các nghiên cứu (truyền ngắn 0,5 – 1 giờ [16], [40] hoặc có thể 

truyền liên tục [28]). Trong nghiên cứu của chúng tôi, giả thiết mô hình dược động 

học mô phỏng pha thải trừ bậc 1 của mô hình 2 ngăn. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu 

chỉ thu được 2 mẫu huyết tương trong 1 liều truyền imipenem, ít hơn nhiều so với 

các tác giả trên đã thực hiện (5 – 9 mẫu [16], [40]). Ngoài ra còn khác biệt một số 

yếu tố về bệnh nhân (mức lọc cầu thận, diện tích bỏng). Những khác biệt này có thể 

là nguyên nhân khiến mô hình dược động học cho kết quả khớp tốt hơn với mô hình 

hình 1 ngăn. Khác biệt về mô hình có thể dẫn đến khác biệt về giá trị của thông số 

dược động học, tuy nhiên, kết quả phân tích thay đổi dược động học của nghiên cứu 

này vẫn có tương đồng với những nghiên cứu của các tác giả trên. Các nghiên cứu 

trên đã chỉ ra sự biến thiên thông số dược động học giữa các cá thể, tuy nhiên chưa 

chỉ ra khác biến thiên dược động học giữa các thời điểm đo trên cùng 1 bệnh nhân 

như kết quả thu được trong nghiên cứu này. Nhóm nghiên cứu coi đây là đóng góp 

mới của đề tài.  

Phân tích tương quan thanh thải imipenem (CLi) và thanh thải creatinin 8 giờ 

(CLcr8h) có tương quan tuyến tính với hệ số tương quan r
2
 = 0,3338 (p<0,001), 

giao điểm với trục tung là 11,12 (L/giờ). Kết quả cho thấy, khoảng 33,4% sự biến 
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thiên thanh thải imipenem của bệnh nhân dựa trên mô hình có thể giải thích được 

bằng giá trị thanh thải creatinin 8 giờ. Đường tương quan tuyến tính cho thấy, thanh 

thải imipenem tăng khi thanh thải creatinin tăng. Phần thanh thải ngoài thận (không 

phụ thuộc vào mức lọc cầu thận thận) ước tính được khoảng 11,12 L/giờ. Imipenem 

ngoài phân hủy ở ống thận bởi men DHP-1 (dehydropeptidase – 1), còn bị chuyển 

hóa một phần thành chất không có hoạt tính có cấu trúc giống chất chuyển hóa bởi 

DHP-1, bởi phản ứng thủy phân không đặc hiệu và không bị ảnh hưởng bởi sự có 

mặt của cilastatin [8]. Kết quả của Boucher và cộng sự (1990) cho thấy thanh thải 

imipenem có mối tương quan với thanh thải creatinin: CLi = 63 + 0,059 x CLCR; r
2
 

= 0,60 (p = 0,0001) [16]. Kết quả của Gomez (2014) cũng chỉ ra mối tương quan 

tuyến tính giữa thanh thải imipenem và thanh thải creatinin với hệ số tương quan r
2
 

= 0,5534 (p<0,001) [40]. Kết quả tương quan của giữa thanh thải imipenem và 

thanh thải creatinin của chúng tôi kém chặt hơn, có thể do hạn chế về số lần lấy 

mẫu.  

Trong nghiên cứu này, ngoài biến thanh thải creatinin (hoặc biến phân loại 

chức năng thận), biến tuổi và diện tích bỏng sâu cũng có ảnh hưởng đáng kể lên 

thông số dược động học. Trong đó, diện tích bỏng sâu chỉ ảnh hưởng đến thể tích 

phân bố (βV>0, p = 0,002). Thanh thải creatinin ít ảnh hưởng đến thể tích phân bố 

của thuốc (p = 0,38), chủ yếu là ảnh hưởng độ thanh thải imipenem (βCL >0, 

p<0,0001) cho thấy chức năng thận tăng làm tăng biến thiên thông số dược động 

học. Tuổi có ảnh hưởng đến cả hai thông số Vpop và CLpop, có xu hướng giảm biến 

thiên thể tích phân bố và thanh thải thuốc khi (βV, βCL<0, p < 0,001). Diện tích bỏng 

rộng, giới tính và khối lượng cơ thể ảnh hưởng ít có ý nghĩa lên thông số dược động 

học quần thể. Nghiên cứu của Boucher và cộng sự (1990) cho thấy thanh thải 

imipenem không có sự tương quan với diện tích vết bỏng [16]. Gomez (2014) cho 

thấy, ở bệnh nhân không có suy thận, diện tích vết bỏng có ảnh hưởng đến thời gian 

bán thải, thể tích ngăn trung tâm tại thời điểm cân bằng và thanh thải của imipenem. 

Trong khi nhóm bệnh nhân suy thận, nồng độ đáy của thuốc bị ảnh hưởng bởi diện 

tích bỏng [40].  
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4.3.2 Khả năng đạt mục tiêu T>MIC của imipenem trên một số giá trị MIC giả 

định  

Căn nguyên gây nhiễm khuẩn của quần thể bệnh nhân trong nghiên cứu đã 

được ghi nhận đến thời điểm kết thúc nghiên cứu. Khoảng 62,5% bệnh nhân có kết 

quả cấy khuẩn dương tính, trong đó, ghi nhận được khoảng 50% số mẫu cấy khuẩn 

dương tính, chủ yếu là mẫu mủ từ vết thương bỏng (chiếm 80%). Căn nguyên hay 

gặp nhất là P.aeruginosa chiếm và A.baumannii chiếm (40%), S. aurius (10%) và 

K. pneumoniea (5%). Tuy nhiên, không có mẫu cấy máu dương tính với vi khuẩn, 

chỉ có 1 mẫu máu dương tính với nấm Candida spp. ở 1 bệnh nhân thở máy. Tuy 

nhiên, theo tiêu chuẩn CLSI (2016), đối với 2 chủng vi khuẩn hay gặp nhất tại khoa 

là P.aeruginosa và A.baumannii, điếm break point nhạy cảm, giảm nhạy cảm và đề 

kháng lần lượt là 2, 4, và 8 mg/L [23]. 

Mục tiêu điều trị của carbapenem nói chung trên bệnh nhân nặng được khuyến 

cáo ít nhất đạt 40%fT>MIC [27], [58] hoặc duy trì nồng độ trong khoảng từ 4-5 lần 

MIC [63]. Dựa trên thông số dược động ước tính từ mô hình dược động học quần 

thể, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá khả năng đạt mục tiêu fT>MIC tại các 

thời điểm lấy mẫu dược động học với dải MIC 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 mg/L. 

Kết quả cho thấy, tỷ lệ các thời điểm đạt mục tiêu 40%fT>MIC khá cao, đạt 100% 

với MIC ≤ 4 mg/L, tuy nhiên, tỷ lệ giảm xuống còn khoảng 60% với MIC bằng 8 và 

gần như không đạt mục tiêu với MIC bằng 16 (chỉ khoảng 2%). Điều này cho thấy, 

chế độ liều hiện tại khoa vẫn đảm bảo khá tốt đạt mục tiêu điều trị cho những bệnh 

nhân nhiễm một số chủng vi khuẩn nhạy cảm imipenem (MIC ≤ 4 mg/L theo 

EUCAST [24] hay CLSI [33]), tuy nhiên, đối với những bệnh nhân nhiễm một số 

chủng vi khuẩn đề kháng (MIC bằng 8 mg/L [24], [33]) gần 50% bệnh nhân không 

đạt mục tiêu điều trị và với chủng đề kháng có MIC cao hơn, gần như không đạt 

mục tiêu trong quá trình điều trị (Hình 3.5).  

Để tìm hiểu ảnh hưởng của sự thay đổi thông số dược động học tại các thời 

điểm có chức năng thận khác nhau, nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá tỷ lệ đạt 

mục tiêu tại các nhóm có mức lọc cầu thận khác nhau. Do nhóm có MLCT giảm 
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(phân loại theo CLcr8h <71 ml/phút/1,73 m
2
) có cỡ mẫu nhỏ (7 thời điểm), hạn chế 

về cỡ mẫu làm tỷ lệ ước tính không phản ánh chính xác khả năng đạt mục tiêu cho 

nhóm này, nhóm nghiên cứu chỉ đã tiến hành so sánh tỷ lệ đạt mục tiêu PK/PD đối 

với nhóm có tăng thanh thải thận (CLcr8h ≥ 130 ml/phút/1,73 m
2
) và nhóm thời 

điểm không có tăng thanh thải (các thời điểm còn lại, khi CLcr8h < 130 

ml/phút/1,73 m
2
). Kết quả cho thấy, tại MIC bằng 8 mg/L, tỷ lệ đạt mục tiêu của 

nhóm không có tăng thanh thải vẫn đạt 86%, tuy nhiên, ở nhóm có tăng thanh thải, 

có đến trên 70% thời điểm không đạt mục tiêu 40% fT>MIC. Tại MIC 16 mg/L, tỷ 

lệ đạt mục tiêu ở nhóm không có tăng thanh thải rất thấp, chỉ khoảng 3%, nhóm có 

tăng thanh thải không đạt mục tiêu 40%fT>MIC (Hình 3.6 a). Với mục tiêu cao 

PK/PD cao hơn (70%fT>MIC), tại MIC bằng ≤ 0,5 mg/L, cả hai nhóm đều có tỷ lệ 

đạt mục tiêu với tỷ lệ 100%. Giá trị MIC càng tăng, sự khác biệt giữa các nhóm 

càng rõ rệt. Tại MIC bằng 1 mg/L và 2 mg/L, 100% nhóm thời điểm không có tăng 

thanh thải vẫn đạt mục tiêu 70% fT>MIC, nhóm thời điểm có tăng thanh thải chỉ đạt 

lần lượt 83% và 50%. Tại MIC bằng 4 mg/L, khoảng 40% thời điểm không có tăng 

thanh thải không đạt mục tiêu 70% fT>MIC và tỷ lệ này ở nhóm có tăng thanh thải 

thận lên tới khoảng 90%. Tại MIC bằng 8 mg/L, nhóm tăng thanh thải không đạt 

mục tiêu (0%), trong khi gần 75% thời điểm không có tăng thanh thải không đạt ở 

mục tiêu này (Hình 3.6 b). 

Kết quả cho thấy, có biến thiên đáng kể khả năng đạt mục tiêu điều trị giữa 

các thời điểm bệnh nhân có chức năng thận khác nhau trong quá trình điều trị, nhất 

là tại thời điểm bệnh nhân có tăng thanh thải. Kết quả trên cũng tương đồng với một 

số nghiên cứu đã được công bố trước đây. Bhavik và cộng sự (2012) đã tiến hành 

đánh giá khả năng đạt mục tiêu thời gian T>MIC và nồng độ đáy ≥ 4 lần MIC dựa 

trên kết quả giám sát điều trị đối với 50 bệnh nhân bỏng sử dụng kháng sinh β-

lactam trong 12 tháng . Kết quả cho thấy, ở bệnh nhân bỏng có creatinin huyết 

thanh trung bình ở mức bình thường (86 ± 20 µmol/L) và diện tích bỏng trung bình 

là 17 ± 13 (%), 60% bệnh nhân có nồng độ đáy nhỏ hơn giá trị MIC (0,25 đến 2 

mg/L), chỉ 22% số bệnh nhân đạt mục tiêu 100% fT>MIC và chỉ có 18% số bệnh 
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nhân đạt mục tiêu 100% thời gian T> 4 lần MIC. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc 

sử dụng kháng sinh β-lactam theo kinh nghiệm không đảm bảo khả năng đạt nồng 

độ mục tiêu điều trị, có sự biến thiên đáng kể về nồng độ đáy của kháng sinh và khả 

năng đạt mục tiêu điều trị giữa những bệnh nhân bỏng [60]. Trong nghiên cứu của 

Gomez và cộng sự (2014), bệnh nhân không có suy thận 89% bệnh nhân đạt mục 

tiêu 40%fT>MIC tại MIC 4 µg/ml và 100% bệnh nhân có suy thận đạt mục tiêu 

tương ứng [40]. Tuy nhiên, kết quả của tác giả này cũng không chỉ ra được ảnh 

hưởng của nhóm có MLCT cao lên khả năng đạt mục tiêu. Trong một nghiên cứu 

dựa trên dữ liệu giám sát điều trị của bệnh nhân bỏng của Fournier và cộng sự 

(2015), khoảng 50% (11/23) lượt giám sát nồng độ đáy imipenem không đạt nồng 

độ đáy lớn hơn MIC (khi xác định căn nguyên nhiễm khuẩn) hoặc với nồng độ đích 

1 -2 mg/L (khi không xác định được căn nguyên nhiễm khuẩn. Chế độ liều 

imipenem phải hiệu chỉnh ở 8 lượt (73%) từ liều dùng 500mg-750 mg 4 lần/ngày 

lên đến liều 1g 4 lần/ngày [35]. 

Một số nghiên cứu đã đánh giá ảnh hưởng của hiện tượng tăng thanh thải thận 

lên khả năng đạt mục tiêu ở những bệnh nhân nặng nói chung. Nghiên cứu của Udy 

và cộng sự (2012) trên 51 bệnh nhân nặng cho thấy, ở những bệnh nhân có nồng độ 

đáy < MIC (p<0,001), 82% có tăng thanh thải thận; ở những ngưỡng nồng độ đáy < 

4 lần MIC, 72% có tăng thanh thải thận (p<0,001). Nghiên cứu của Huttner và cộng 

sự (2015) ở bệnh nhân nặng sử dụng β-lactam cho thấy 64% bệnh nhân có tăng 

thanh thải thận, trong đó có 50% bệnh nhân có sử dụng imipenem. Kết quả giám sát 

điều trị (định lượng nồng độ thuốc ở thời điểm đạt đỉnh, giữa liều và nồng độ đáy) 

cho thấy, 77% nồng độ đáy imipenem dưới ngưỡng nhạy cảm theo EUCAST (2 

mg/L) và 24% nồng độ đáy imipenem dưới giới hạn định lượng. Tỷ lệ này ở tất cả 

các kháng sinh lần lượt là 71% và 20%. ARC là yếu tố nguy cơ dự đoán mạnh nồng 

độ đáy dưới giới hạn định lượng (OR = 3,3, 95% CI 1,11 – 9,94). Tuy nhiên, chưa 

phát hiện được mối liên quan với thất bại về mặt lâm sàng [46].  

Tóm lại, kết quả của đề tài cùng với các tác giả trước đây chỉ đã chỉ ra rằng, ở 

bệnh nhân nặng nói chung và bệnh nhân bỏng nói riêng, có biến thiên đáng kể khả 
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năng đạt mục tiêu điều trị giữa các thời điểm bệnh nhân có chức năng thận khác 

nhau trong quá trình điều trị, nhất là tại thời điểm bệnh nhân có tăng thanh thải. Do 

đó không thể duy duy trì một chế độ liều trong suốt quá trình điều trị, mà cần phải 

theo dõi chức năng thận của bệnh nhân (đặc biệt là MLCT - là đặc điểm cần thiết để 

hiệu chỉnh liều, có thể theo dõi dễ dàng và thường xuyên), kết hợp đánh giá tính 

nhạy cảm của các chủng vi khuẩn gây bệnh.  

Do thời gian và nguồn lực hạn chế, nghiên cứu chưa thể tiến hành đánh giá 

MIC của các chủng vi khuẩn gây bệnh nuôi cấy tại khoa. Tuy nhiên kết quả kháng 

sinh đồ ghi nhận được cho thấy, P.aeruginosa (n = 8), S. aureus (n=2) và K. 

pneumoniae (n=1): đã kháng với hầu hết các kháng sinh (trong đó có imipenem và 

meropenem), còn nhạy cảm colistin (100%); A.baumannii (n=8) còn nhạy cảm với 

colistin (100%), các nhóm khánh sinh khác đã đề kháng ở những tỷ lệ khác nhau: 

75% đã kháng carbapenem (imipenem, meropenem). Tỷ lệ cao các chủng vi khuẩn 

gây bệnh tại khoa đề kháng imipenem cũng đã được ghi nhân trong nghiên cứu gần 

đây bởi Nguyễn Hương Giang và cộng sự (2015): tỷ lệ đề kháng imipenem của 

P.aeruginosa là 81,8%, A.baumannii là 88,2% và S. aureus là 73,7% [3]. Kết quả 

của đề tài chỉ ra, tỷ lệ đạt mục tiêu nói chung của bệnh nhân trong quá trình điều trị 

khá tốt đối với các chủng nhạy cảm imipenem (MIC ≤ 4 mg/L). Điều này có thể giải 

thích do đa số các bệnh nhân được sử dụng chế độ liều imipenem tối đa theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất, cũng như một số khuyến cáo cho điều trị nhiễm khuẩn nặng 

nặng [81], [27], [63]. Tuy nhiên, đối với những chủng đề kháng imipenem (MIC ≥8 

mg/L), tỷ lệ đạt mục tiêu 40%fT>MIC giảm mạnh, đặc biệt ở thời điểm có tăng 

thanh thải thận (70% không đạt mục tiêu), cũng như không đạt mục tiêu ở giá trị 

MIC cao hơn nữa. Kết quả này cho thấy, chế độ liều tối đa đang được sử dụng theo 

kinh nghiệm chỉ đảm bảo mục tiêu điều trị PK/PD với những căn nguyên còn nhạy 

cảm, tuy nhiên, với tỷ lệ đề kháng của các quần thể vi khuẩn gây bệnh ngày càng 

tăng tại Khoa Hồi sức tích cực hiện nay (có kết quả bán định lượng bằng máy tự 

động cho những chủng vi khuẩn đề kháng imipenem ≥ 8 mg/L hoặc ≥16 mg/L), 

nguy cơ không đảm bảo mục tiêu điều trị theo tiếp cận PK/PD là rất cao. Hơn nữa, 
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nếu duy trì kéo dài tình trạng không đảm bảo mục tiêu điều trị ở nhóm có tăng thanh 

thải nói riêng và ở tất cả các bệnh nhân nói chung có thể là nguyên nhân gia tăng 

chọn lọc đề kháng của quần thể vi khuẩn. Do đó, chế độ liều của bệnh nhân có thể 

phải hiệu chỉnh không chỉ tại thời điểm có MLCT giảm để tránh độc tính, mà còn 

tại thời điểm có tăng thanh thải để đảm bảo mục tiêu điều trị, đặc biệt khi điều trị 

những căn nguyên gây nhiễm khuẩn có giảm nhạy cảm hoặc đề kháng. Với những 

giá trị MIC cao hơn nữa, có thể còn cần phải thay đổi phác đồ kháng sinh khác khi 

điều trị cho bệnh nhân.  

4.4 Một số hạn chế của nghiên cứu  

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong quá trình triển khai nghiên cứu nhưng nghiên 

cứu này không tránh khỏi một số hạn chế thường gặp khi thực hiện trong một môi 

trường lâm sàng hết sức biến động như tại Khoa hồi sức tích cực. Thứ nhất, nghiên 

cứu có cỡ mẫu nhỏ, số lượng bệnh nhân ít nên một số kết quả không đạt ngưỡng có 

ý nghĩa thống kê, mặc dù có xu hướng tương đồng với các nghiên cứu trước đó. 

Thứ hai, nghiên cứu đã chỉ ra xây dựng mô hình dược động học quần thể và đánh 

giá ảnh hưởng đơn biến của các biến dự đoán lên thông số dược động học của mô 

hình. Do thời gian hạn chế, nghiên cứu chưa đánh giá được ảnh hưởng đa biến lên 

các thông số dược động học. Thứ ba, để đánh giá khả năng đạt mục tiêu T>MIC của 

quần thể, các nghiên cứu thường tiến hành mô phỏng 1 quần thể bệnh nhân lớn từ 

thông số dược động học ước lượng được, từ đó áp dụng với từng chế độ liều cụ thể 

sẽ cho kết quả ước tính khả năng đạt mục tiêu T>MIC chính xác hơn cũng như 

khuyến nghị được chế độ liều tối ưu phù hợp. Kết quả khả năng đạt T>MIC của 

nghiên cứu này được ước tính từ thông số mô hình quần thể, với số lượng mẫu nhỏ, 

nên ước tính có thể có kém chính xác hơn.  
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KẾT LUẬN 

Qua theo dõi và phân tích thông tin của 24 bệnh nhân bỏng tại khoa Hồi sức 

tích cực Viện Bỏng Quốc gia, chúng tôi bước đầu rút ra được những kết luận như 

sau: 

1. Khảo sát chức năng thận của bệnh nhân 

1.1. Tỷ lệ tăng thanh thải/ suy thận cấp: 

- Trong cả quá trình điều trị tăng thanh thải thận xảy ra ở 45% bệnh nhân (ước 

tính bằng công thức Jeliffe’s & Jeliffe’s) và 58,3% số bệnh nhân (ước tính bằng 

công thức Cockroft & Gault). Trung vị ngày xuất hiện tăng thanh thải là ngày thứ 6 

với cả hai công thức ước tính. Tăng thanh thải thận xuất hiện ở 13 bệnh nhân 

(54,16%) trong liệu trình điều trị với kháng sinh imipenem (tính theo thanh thải 

creatinine 8 giờ).  

- 1 bệnh nhân có suy thận cấp (tính theo phân loại AKIN), 4 bệnh nhân tiến 

triển suy đa tạng. 

1.2 Mức độ tương quan giữa các công thức ước tính Jeliffe’s & Jeliffe’s và 

Cockroft & Gault so với thanh thải creatin 8 giờ trong quá trình theo dõi chức 

năng thận của bệnh nhân: 

+ 2 công thức Jeliffe’s & Jeliffe’s và Cockroft & Gault có tương quan trung 

bình với thanh thải creatinin creatinin 8 giờ (r=0,645, p<0,001 và r = 0,657, 

p<0,001); trung bình khác biệt giữa 2 công thức so với thanh thải creatinin 8 giờ lần 

lượt là -1,35% và 1,65%.  

+ Tại thời điểm không có tăng thanh thải, 2 công thức Jeliffe’s & Jeliffe’s và 

Cockroft & Gault có tương quan trung bình với thanh thải creatinin 8 giờ (r=0,645, 

p<0,001 và r = 0,616, p<0,001), trung bình khác biệt của 2 công thức so với so với 

thanh thải creatinin 8 giờ lần lượt là 6,67% và 11,03%.  

+ Tại thời điểm có ARC, 2 công thức Jeliffe’s & Jeliffe’s và Cockroft & Gault 

có xu hướng ước tính thấp hơn thanh thải creatinin 8 giờ. Trung bình khác biệt của 
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2 công thức Jeliffe’s & Jeliffe’s và Cockroft & Gault lần lượt là -14,29% và -13,7% 

tương quan yếu giữa 2 phương pháp với thanh thải creatinin 8 giờ không có ý nghĩa 

thống kê. 

2. Phân tích dược động học của imipenem trên bệnh nhân bỏng 

2.1. Mô hình dược động học quần thể và biến thiên thông số dược động học của 

mô hình  

- Mô hình phù hợp: mô hình truyền ngắt quãng, 1 ngăn, sai số tỷ lệ. Biến thiên 

thể tích phân bố và thanh thải imipenem giữa cá thể lần lượt là 17% và 28,6%.; biến 

thiên giữa các lần đo lần lượt là 16,2%, 26,9%; sai số không giải thích được bằng 

mô hình là 28,2%. 

2.2 Ảnh hưởng của chức năng thận đến thông số của mô hình dược động học 

Thanh thải imipenem ở những thời điểm bệnh nhân có tăng thanh thải thận 

(trung vị) là 25,8 L/giờ; thanh thải imipenem ở thời điểm có chức năng thận giảm là 

12 L/h, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p-value đều <0,001) so với thời điểm bệnh 

nhân có chức năng thận bình thường.Thể tích phân bố thay đổi không có ý nghĩa 

thống kê. 

2.3 Khả năng đạt mục tiêu T>MIC đối với một số giá trị MIC giả định tương ứng 

với một số căn nguyên gây nhiễm khuẩn trên bệnh nhân 

- Khả năng đạt mục tiêu PK/PD có sự khác biệt tại các thời điểm bệnh nhân có 

chức năng thận khác nhau. Tại MIC bằng ≤ 4 mg/L, 100% các thời điểm có chức 

năng thận khác nhau đều đạt mục tiêu 40%fT>MIC. Tuy nhiên, tại MIC bằng 8 

mg/L, tỷ lệ đạt mục tiêu 40% fT>MIC nhóm không có tăng thanh thải vẫn đạt 86%, 

tuy nhiên, ở nhóm có tăng thanh thải, tỷ lệ đạt mục tiêu giảm mạnh chỉ còn khoảng 

28%. Tại MIC 16 mg/L, tỷ lệ đạt mục tiêu ở nhóm không có tăng thanh thải rất 

thấp, chỉ khoảng 3%, nhóm có tăng thanh thải không đạt mục tiêu 40%fT>MIC.  
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KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi xin có một số kiến nghị như sau: 

1. Tiếp tục phân tiến hành phân tích ảnh hưởng đa biến của các yếu tố dự đoán 

đến thông số mô hình dược động học. Xác định tính nhạy cảm của căn nguyên 

nhiễm khuẩn tại khoa, ước tính chính xác hơn khả năng đạt T>MIC của imipenem 

đối với những chủng vi khuẩn này, từ đó có thể có những khuyến cáo có ý nghĩa 

lâm sàng cho thực hành tại khoa. 

2. Khuyến khích theo dõi chức năng thận của bệnh nhân một cách thường 

xuyên ở những bệnh nhân bỏng và điều chỉnh liều phù hợp. 

3. Tiếp tục tiến hành những nghiên cứu toàn diện PK/PD về dược động học 

kết hợp với đánh giá mức độ nhạy cảm của các chủng vi khuẩn gây bệnh tại khoa 

đối với các kháng sinh trong nhóm carbanepem nói riêng và các kháng sinh hay sử 

dụng tại khoa nói chung, để có thêm hiểu biết về thay đổi dược động học trên bệnh 

nhân bỏng và để khuyến cáo chế độ liều phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả điều 

trị kháng sinh trên nhóm bệnh nhân này. 
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PHỤ LỤC 1: KHAI THÁC THÔNG TIN NHẬP VIỆN CỦA BỆNH NHÂN 

MÃ BỆNH ÁN:  MÃ NC:  Ngày nhập: 

1. Họ và tên: 2. Tuổi: 3. Cân nặng: 4.Chiều cao: 

5. Nghề nghiệp: 6. Khám sơ bộ:  

Nhiệt độ: 

Huyết áp: 

Nhịp tim: 

Nhịp thở: 

Khác: 

7.1. Nguyên nhân gây bỏng: 

□ Bỏng nhiệt 

□ Bỏng hóa chất 

□ Bỏng điện 

7.2. Thời gian nhập viện sau bỏng: 

……. giờ 

7.3. Chẩn đoán mức độ tổn thương 

bỏng 

Theo diện tích bỏng (%): 

Theo độ sâu hoặc (% sâu): …. 

□ Độ 1 

□ Độ 2 

□ Độ 3 □ nông □ sâu 

□ Độ 4 

□ Độ 5 

Bỏng hô hấp: □ có ; □ không 

Sốc bỏng: □ có ; □ không 

8. Bệnh mắc kèm và thuốc đang sử dụng 

Nhồi máu cơ tim 1 ĐTĐ có BC 2 Khác:  

Suy tim XH 1 Suy thận mức độ vừa /nặng 2  

Bệnh lý mạch  1 Liệt 2  

Bệnh lý mạch não 1 Leukemia 2  

Mất trí nhớ 1 U lympho ác tính 2  

COPD 1 Ung thư dạng rắn 2  

Bệnh mô liên kết 1 Suy gan nặng 3  

Suy gan nhẹ 1 Ung thư di căn 3  

Loét dạ dày 1 AIDS 6  

Đái tháo đường 1      

Thuốc đang dùng: 

 

 

 

9. Điểm SOFA: 

 

10. Điểm APACHE II: 



 

9. Điểm SOFA 

Điểm SOFA  1 2 3 4 
Điểm của bệnh nhân 

Ngày nhập viện 

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 

≤5µg/kg/ph 

Dopa> 5µg/kg/ph hoặc 

Nor/Adre 

≤ 0.1µg/kg/ph 

Dopa>15µg/kg/ph hoặc 

Nor/Adre 

> 0.1µg/kg/ph 

 

Thần kinh TW Glasgow 13-14 10-12 6-9 <6  

Thận Creatinin máu 110-170 171-299 
300-440 hoặc 

NT<500ml/ng 

> 440 hoặc  

NT < 200ml/ng 
 

Tổng điểm SOFA   

10. Thang điểm APACHE II 

Biến sinh lý
†
 Điểm Điểm BN 

 +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4  

Nhiệt độ (độ
 0
) ≥ 41 39-40,9  38,5-38,9 36-38,4 34-35,9 32-33,9 30-31,9 ≤29,9  

Huyết áp động mạch trung 

bình (mmHg) 
≥160 130-159 110-129  70-109  50-69  ≤19  

Nhịp tim ≥180 140-179 110-139  70-109  55-69 40-54 ≤39  

Nhịp thở ≥50 35-49  25-34 12-24 10-11 6-9  ≤5  

Oxi           



 

a) Fio2≥ 0,5: dùng A-aDO2 ≥500 350-499 200-349  <200      

b, FiO2< 0,5: dùng PAO2 (mm 

Hg) 
    >70 61-70  55-60 <50  

pH động mạch ≥7,7 7,6-7,69  7,5-7,59 7,33-7,49  7,25-7,32 7,15-7,24 <7,15  

Na máu ≥180 160-179 155-159 150-154 130-149  120-129 111-119 ≤110  

K máu ≥7 6-6,9  5,5-5,9 3,5-5,4 3-3,4 2,5-2,9  <2,5  

Creatinin huyết (mg/dL);  

x 2 nếu có suy thận cấp 
≥3,5 2-3,4 1,5-1,9  0,6-1,4  <0,6    

Hct (%) ≥60  50-50,9 46-49,9 30-45,9  20-29,9  <20  

Bạch cầu (10
3
/cc) ≥40  20-39,9 15-19,9 3-14,9  1-2,9  <1  

Điểm Glasgow Điểm = 15 – điểm GCS thực tế  

Điểm sinh lý cấp tính Tổng điểm 12 biến  

Tuổi  <44 tuổi + 0; 45–54: +2; 55–64 tuổi: +3; 65–74 tuổi: +5; ≥ 75 tuổi: +6  

Điểm sức khỏe mạn tính khi có bệnh mạn tính: nếu không mổ hoặc mổ cấp cứu: 5 điểm; nếu mổ phiên: 2 điểm. ‡  

§HCO3 huyết (TM–mmol/L) ≥52 41-51,9  32-40,9 22-31,9  18-21,9 15-17,9 <15  

* Điểm APACHE II = điểm sinh lý cấp tính + tuổi điểm + điểm sức khỏe mãn tính. (Điểm tối thiểu = 0; Điểm tối đa = 71. số Tăng tối đa có liên quan 

với tăng nguy cơ tử vong tại bệnh viện) 
 

† Chọn giá trị “xấu” nhất trong trước 24 giờ  

‡ Bệnh mạn tính: suy tạng (tim, gan, thận, phổi), suy giảm miễn dịch phải được chẩn đoán trước khi nhập viện  

§ Biến tùy chọn, chỉ sử dụng khi ABGs không xác định được  

 
A-aDO2 = gradient oxy phế nang - gradient động mạch;  

FiO2 = phân xuất oxy trong khí thở vào. 
 



 

PHỤ LỤC 2: THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ 

1. Tình trạng lâm sàng 

Lâm sàng Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày 

Cân nặng        

Nhiệt độ        

Huyết áp        

Mạch        

Nhịp thở        

Bài niệu        

Dịch vào  

(cháo, sữa, dịch 

truyền) 

       

Tình trạng tổn 

thương bỏng 

       

Tình trạng khác        

Chăm sóc – xử 

trí 

       



 

2. Tình trạng cận lâm sàng 

SH máu Ngày  Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày ghi chú 

Urea            

Glu            

Scr            

Pro TP            

Albumin            

AST/ALT            

Bili TT            

Bili TP            

PCT            

Chloles            

HCL/LDL            

TG            

            

            

            

Vi sinh            

Mủ            

Máu            

            

Huyết 

học 
Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày  

RBC (T/l)            

HGB             

HCT            

LPT(G/l)            

WBC 

(G/l) 
           

NEUT%/#            

LYM%/#            

MONO/ 

MDX (%) 
           

PT (s)            

ATTP (s)            

FIB (g/l)            

            

            

            

            



Điện giải/ 

khí máu 
Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày 

Glu             

Na             

K             

Ca             

pH ĐM             

pCO2             

pO2             

HCO3             

kiềm dư             

Lactat             

             

Điện giải/ 

khí máu 
Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày 

Glu             

Na             

K             

Ca             

pH ĐM             

pCO2             

pO2             

HCO3             

kiềm dư             

Lactat             

             



4. Theo dõi thuốc sử dụng trong quá trình điều trị 

 

STT Thuốc 

(HL, nồng độ) 

Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Cách dùng 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH THU MẪU 

1. Thông tin sử dụng imipenem tại thời điểm thu mẫu 

Set Ngày 
Tên 

thuốc 
Liều 

Dung 

môi 
Thể tích 

Thời gian 

truyền 

(từ … đến 

…) 

Ghi chú 

1        

2        

3        

3. Thông tin lấy mẫu  

 Ngày 

Mã số 

mẫu 

 

Thời 

điểm 

bắt đầu 

thu 

nước 

tiểu 

Thời 

điểm 

bắt đầu 

truyền 

Thời 

điểm 

kết thúc 

Thời 

điểm lấy 

mẫu 

Thời 

điểm 

kết thúc 

thu 

nước 

tiểu 

Thể tích 

nước 

tiểu 

Set 1         

Mẫu 1         

Mẫu 2         

Set 2         

Mẫu 1         

Mẫu 2         

Set 3         

Mẫu 1         

Mẫu 2         



 

PHỤ LỤC 4: QUY TRÌNH PHỐI HỢP, XỬ LÝ VÀ ĐỊNH LƯỢNG MẪU 

STT Nội dung Các bước cần thực hiện 
Vật tư, thiết bị cần 

chuẩn bị sẵn 
Tần xuất thực hiện 

Địa điểm thực 

hiện 
Người thực hiện 

1 Lấy máu bệnh nhân 
Theo thường quy tại khoa phòng có 

bệnh nhân điều trị 

Ống đựng máu chống 

đông  
2 mẫu/lần/bệnh nhân Bệnh viện 

Điều dưỡng, Học 

viên giám sát 

2 Tách lấy huyết tương  

- Ly tâm ngay sau khi lấy máu 

- Lấy 1ml huyết tương chia vào 2 ống 

eppendorf 1,5 ml, mỗi ống 500 l 

- Máy ly tâm  

- Pipet tự, đầu côn 

(0,1-1ml), ống 

eppendorf 1,5ml 

2 mẫu/lần/bệnh nhân Bệnh viện Học viên 

3 
Thêm chất ổn định 

huyết tương 

- Thêm ngay chất ổn định tỷ lệ thể tích 

huyết tương: thể tích MOPS = 1:1 

- Đậy nắp, lắc xoáy hoặc lắc mạnh cơ 

học trong 30s 

- Dung dịch MOPS: 

2,64g MOPS trong 

nước cất siêu sạch đủ 

100ml, pH 6,8  

- Dung dịch MOPS pha 

sẵn tại trường Dược 

- Bảo quản lạnh ở 4-8
o
C 

tại khoa dược bệnh viện 

 

Bệnh viện Học viên 

4 

Bảo quản tạm thời 

huyết tương đã có 

chất ổn định trong 

ngày 

- Phân loại mẫu (chứa huyết tương + 

MOPS) theo bệnh nhân, thời điểm lấy 

mẫu 

- Bảo quản tạm thời trong tủ lạnh âm 

sâu dưới - 40
o
C 

Tủ lạnh âm sâu  Sau mỗi lần lấy máu Bệnh viện Học viên 

5 

Vận chuyển huyết 

tương về phòng phân 

tích 

- Chuyển các mẫu huyết tương + 

MOPS về phòng phân tích sau lần lấy 

mẫu cuối cùng trong ngày 

Hộp đựng đá khô kín, 

nhỏ gọn, đảm bảo 

đựng đủ số ống mẫu 

cần chuyển 

Hàng ngày có lấy máu  
Bệnh viện  

trường Dược 
Học viên 

6 
Bảo quản mẫu chờ 

phân tích 

- Đưa vào tủ lạnh sâu -80
o
C bảo quản 

liên tục tới khi phân tích 
Tủ lạnh sâu -80

o
C 

- bảo quản không quá 7 

ngày 
BM phân tích BM phân tích 

7 
Tiến hành phân tích 

imipenem 

- Xử lý, phân tích imipenem bằng 

HPLC theo quy trình đã xây dựng, 

thẩm định 

Máy ly tâm, máy cô ni 

tơ, máy HPLC 

- tối đa7 ngày/lần, có thể 

tăng lên tùy số lượng 

mẫu 

 

BM phân tích BM phân tích 

8 
Báo cáo kết quả phân 

tích 

- Tập hợp kết quả phân tích nồng độ 

imipenem theo bệnh nhân, thời điểm 

lấy mẫu 

 
Sau mỗi lần phân tích 

HPLC  
BM phân tích BM phân tích 

9 
Xử lý, biện luận kết 

quả 
   

BM dược lâm 

sàng 
Học viên 



QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG IMIPENEM TRONG HUYẾT TƯƠNG 

Nội dung của phương pháp định lượng được tóm tắt như sau [5] : 

*Nguyên liệu hóa chất, thiết bị 

- Mẫu huyết tương trắng (Viện huyết học và truyền máu trung ương), mẫu 

huyết tương bênh (mẫu huyết tương thu của bệnh nhân bỏng)  

- Chất ổn định huyết tương 3-(N-morpholino) propanesulfonic acid (MOPS), 

Sigma-Adrich 

- Chất chuẩn imipenem, chuẩn nội meropenem được sử dụng dưới dạng biệt 

dược của nhà phát minh tương ứng Tienam (Merck), Meronem (Astrazeneca). 

- Hóa chất, dung môi thuộc loại dùng cho HPLC hoặc tinh khiết phân tích 

(Merck, Đức) 

- Hệ thống sắc ký HPLC detector UV Agilent 1200. 

* Xử lý mẫu:  

+ Chất chuẩn nội: meropenem chuẩn, pha dung dịch nồng độ 1mg/ml trong 

MOPS (2,64%, pH 6,8)  

+ Dung dịch chuẩn imipenem: cân 1 lượng chính xác chất chuẩn imipenem, hòa 

tan trong MOPS (2,64%, pH 6,8) thu được dung dịch chuẩn gốc nồng độ 1mg/ml. 

Pha loãng dung dịch chuẩn gốc thành dãy dung dịch chuẩn thứ cấp bằng dung dịch 

MOPS (2,64%, pH 6,8) có nồng độ từ 0,5 – 80,0 µg/ml. 

+ Xử lý huyết tương trắng: Lấy 200 μl huyết tương sạch, thêm 200 μl dung dịch 

imipenem chuẩn và 100 μl nội chuẩn (meropenem), lắc xoáy 30 giây (tốc độ 1000 

vòng/phút), để yên 5 phút. Sau đó thêm 500 μl acetonitril, lắc kỹ, để yên 5 phút rồi 

đem đi li tâm tốc độ 6500 vòng/phút trong vòng 10 phút. Hút 500 μl dịch ly tâm vào 

vial, bay hơi dung môi dưới dòng khí nitơ thu được cắn. Hòa tan cắn trong 200 μl 

dung dịch MOPS rồi định lượng bằng HPLC 

+ Xử lý huyết tương bệnh: Thêm 500 μl dung dịch MOPS (2,64%, pH 6,8), để 

rã đông, lắc cho đồng nhất. Hút 400 μl dung dịch vào một ống eppendorf, thêm 100 



 

μl nội chuẩn, lắc xoáy 30 giây, để yên 5 phút. Thêm 500 μl acetonitril, trộn đều, để 

yên 5phút, ly tâm tốc độ 6500 vòng/phút trong 10 phút. Hút 500 μl dịch ly tâm vào 

vial, cho bay hơi dưới dòng nitơ. Hòa tan cắn trong 200 μl dung dịch ổn định 

MOPS rồi định lượng bằng HPLC. 

*Điều kiện sắc ký: 

- Cột: Eclipse, XDB-C8 (4,6 x 150 mm, 5µm) 

- Pha động: Kênh A: Dd đệm phophat 0.1 M; pH 7,4; Kênh B: Dd methanol 

40% trong nước (v/v);  

- Chế độ gradient: tốc độ dòng 0,5 ml/phút; thể tích tiêm 50 μl, thời gian: 19 

phút 

- Detector: UV, 298 nm 

*Phương pháp định lượng đã được thẩm định về các tiêu chí:  

- Khoảng tuyến tính: 0,5-80 µg/ml 

- Giới hạn định lượng: Giới hạn định lượng dưới (LOQ): 0,5 µg/ml 

- Độ đúng, độ lặp lại: 

+ LQC Khoảng nồng độ thấp 0,5 µg/ml: -2,6% (RSD: 5,91%) 

+ Khoảng nồng độ trung bình (MQC) 20 µg/ml: -5% (RSD: 4,73%) 

+ Khoảng nồng độ cao (HQC) 60 µg/ml: -3,5% (RSD: 6,31%) 

- Độ ổn định: nhiệt độ -40
o
C tối đa 7 ngày. 

  



 

PHỤ LỤC 5 

Để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng tăng thanh thải thận, 

chúng tôi tiến hành phân tích một số đặc điểm của bệnh nhân ở 47 thời điểm 

lấy mẫu dược động học tại những thời điểm có tăng thanh thải thận (ARC) và 

những thời điểm không có tăng thanh thải thận (non-ARC); đặc điểm của các 

bệnh nhân có ít nhất 1 thời điểm có tăng thanh thải (ARC) và các bệnh nhân 

không có tăng thanh thải thận (non-ARC) trong quá trình lấy mẫu dược động 

học. Tăng thanh thải thận được xác định: thanh thải creatinin tính từ nước tiểu 

8 giờ: CLcr8h ≥ 130 ml/phút/1,73m
2
. 

Bảng P.5.1 phân tích một số đặc điểm ở 47 thời điểm lấy mẫu dược động học 

tại những thời điểm có tăng thanh thải thận và thời điểm không có tăng thanh 

thải thận.  

Bảng P.5.2 phân tích đặc điểm ở các bệnh nhân có ít nhất 1 mẫu tăng thanh 

thải thận và những bệnh nhân không có tăng thanh thải thận trong thời gian 

điều trị bằng imipenem. 

  



 

Bảng P.5.1 Đặc điểm bệnh nhân tại các thời điểm có tăng thanh thải thận 

và thời điểm không có tăng thanh thải thận 

 non-ARC (n = 29) ARC (n = 18) p 

Giới tính, nam (%) 17 (58,6) 7 (61,1) 0,866 

Tuổi 33 (25,5 - 47) 31 (26 - 37,25) 0,398 

Cân nặng thực (kg) 56 ± 10,75 65,62 ± 14,08 0,021 

Creatinine niệu 

(µmol/L) 
2431,6 (1758 - 4132,8) 2932,5 (2201,6 - 4782,4) 0,314 

Creatinine huyết 

thanh (µmol/L) 
76,8 (61,3- 92,3) 54,0 (50,75- 65,5) 0,001 

Nước tiểu 24 giờ 3421,38 ± 1129,31 3713,33 ± 721,53 0,331 

Dịch vào 4658,62 ± 1174,40 4357,22 ± 860,81 0,317 

Thở máy 18 (62,1) 7 (38,9) 0,122 

Lợi tiểu 10 (34,5) 3 (16,7) 0,184 

Vận mạch 4 (8,5) 0 (0) 0,099 

 

  



 

Bảng P.5.2 Đặc điểm bệnh nhân có ít nhất 1 mẫu tăng thanh thải thận và 

những bệnh nhân không có tăng thanh thải thận trong thời gian điều trị 

bằng imipenem 

 non-ARC  

(n = 11) 

ARC  

(n = 13) 

p 

Giới tính: nam, n (%) 7 (63,6) 8 (61,5) 1,0 

Tuổi (năm) 45 (26 - 64) 31 (26 - 38) 0,192 

Thời gian nhập viện sau bỏng (giờ) 5 (3,5 - 8) 4 (13,5 - 3,0) 1,00 

Diện tích bỏng chung (% DTCT) 52,7 ± 22,0 49,1 ± 12,8 0,617 

Diện tích bỏng sâu (% DTCT) 22,6 ± 15,9 20,1 ± 11,6 0,653 

Điểm SOFA 4,82 ± 2,3 4,62 ± 1,6 0,801 

Điểm APACHE II 14,9 ± 4,2 10,8 ± 3,5 0,026 

Số BN có cấy khuẩn (+) (n,%)
 

9 (81,8) 6 (46,2) 0,105 

Bỏng hô hấp, n (%) 5 (45,45) 6 (16,15) 0,682 

Sốc sepsis, n (%) 8 (72,7) 4 (30,8) 0,041 

Tổng ngày imipenem (ngày) 7,6 ± 2,6 8,4 ± 2,4 0,800 

Kết quả chung, n (%) 

Tử vong/xin về tử vong 

Chuyển điều trị 

Tiếp tục điều trị 

 

7 (63,6) 

3 (27,23) 

1 (9,1) 

 

2 (15,3) 

9 (69,2) 

2 (15,4) 

 

0,033 

 

Tổng ngày điều trị tại khoa (ngày) 21,7 ± 10,0 22,5 ± 10,8 0,866 

(*: trong thời gian 3-14 ngày sau nhập viện) 



 

PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KHỚP MÔ HÌNH TỪ DỮ LIỆU BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU 

Bảng P6.1. Kết quả khớp mô hình truyền tĩnh mạch 1 ngăn (mlxt: infusion_1cpt_VCL) 

Mô hình 
Truyền tĩnh mạch 1 ngăn (mlxt: infusion_1cpt_VCL) 

Sai số không đổi Sai số tỷ lệ Sai sô kết hợp cộng-tỷ lệ 

TV 

(rsd%) 

MH1 MH2 

(IIV) 

MH3 

(IOV) 

MH1 MH2 

(IIV) 

MH3 

(IOV) 

MH1 MH2 

(IIV) 

MH3 

(IOV) 

Vpop (L) 0.998 

(> 10
4
) 

1.09 (137) 
28.1 (8) 

 

57 (24) 

 

34,2 (10) 

 
33,5 (8) 3.16 (14) 35.2 (11) 32.7 (8) 

CLpop 

(L/giờ) 

4.26 

(> 10
4)

 
4.48 (92) 18.8 (8) 

19,6 (9) 

 

18,3 (9) 

 
18,7 (8) 18.4 (6) 18.5 (9) 18.7 (8) 

a 
5.75 (7) 4.89 (8) 1.06 (21) - - - 2.68 (18) 

0.0423 

(335) 
0.21 (139) 

b 
- - - 0,809 (7) 0,425 (9) 0,282 (16) 0.273 (25) 0.414 (12) 0.25 (19) 

ωV 
- 

0.074 (1.75 

x 10
3
) 

0.254 (42) - 0,069 (597) 0,172 (76) - 0.105 (279) 0.168 (81) 

ωCL 
- 0.0938 0.289 (32) - 0,357 (17) 0,286 (26) - 0.367 (17) 0.285 (27) 

γV 
- - 0.28 (35) - - 0,162 (98) - - 0.126 (223) 

γCL 
- - 0.388 (15) - - 0,269 (20) - - 0.284 (19) 

AIC 

BIC 

601.74 

607.29 

597,21 

606.46 

514.73 

527.68 

608,99 

614,54 

502,98 

512,23 
492,16 

505,11 

568.39 

575.79 

509.55 

520.65 

498.81 

513.62 

 

  



 

Bảng P6.2. Kết quả khớp mô hình truyền tĩnh mạch 1 ngăn (mlxt: infusion_1cpt_VCL) 

Mô hình 
Truyền tĩnh mạch 2 ngăn (mlxt: infusion_2cpt_CLV1QV2) 

Sai số không đổi Sai số tỷ lệ Sai sô kết hợp cộng tỷ lệ 

TV 

(rsd%) 
MH1 MH2 MH3 MH1 MH2 MH3 MH1 MH2 MH3 

CLpop 3.91 (>10
6
) 

5.98          

(51) 
7.22 (15) 1 (>10

4
) 3.16 (200) 14.7 (10) 4.59 (>10

6
) 5.46 (107) 19.1 (7) 

V1pop 0.203 (>10
5
) 0.373 (214) 1.82 (36) 1 (>10

5
) 

0.0658 

(>10
3
) 

12.6 (28) 0.759 (>10
6
) 0.221 (>10

3
) 31.5 (8) 

Qpop 0.968 (>10
6
) 2.36 (112) 2.02 (33) 3.93 (>10

5
) 0.6115 (431) 1.9 (34) 1.08 (>10

6
) 2.14 (238) 

6.54 x 10
-15 

(>10
3
) 

V2 1.43 (>10
6
) 3.23 (93) 

5.02 

(33) 
728 (>10

5
) 0.994 (393) 13.3 (43) 1.64 (>10

6
) 2.81 (199) 

1.52 x 10
-5 

(>10
3
) 

a 5.2 3.61 0.37 (132) - - - 2.65 (18) 0.0489 (336) 0.028 (>10
3
) 

b -   0.733 (7) 0.428 (10) 0.141 (58) 0.276 (25) 0.415 (14) 0.286 (17) 

ωCL - 0.178 (37) 0.224 (35) 
- 

0.243 (52) 0.235 (39) - 0.263 (51) 0.252 (21) 

ωV1 - 1.12 (92) 0.8 (26) 
- 

0.552 (>10
3
) 0.442 (66) - 0.685 (>10

4
) 0.113 (137) 

ωQ - 0.148 (203) 0.513 (65) 
- 

0.0826 (509) 0.841 (33) - 0.0738 (777) 1.97 (>10
6
) 

ωV2 - 0.142 (316) 0.664 (31) 
- 

0.304 (36) 0.322 (218) - 0.261 (47) 1.29(>10
6
) 

γCL - 
- 

0.21 (22) 
- - 

0.29 (21) - - 0.14 (35) 

γV1 - 
- 

0.293 (42) 
- - 

0.364 (83) - - 0.114 (222) 

γQ - 
- 

0.479 (37) 
- - 

0.672 (42) - - 6.4 (>10
5
) 

γV2 - 
- 

0.326 (48) 
- - 

0.47 (94) - - 5.59 (>10
5
) 

AIC 

BIC 

586.61 

595.86 

563.32 

579.97 

547.10 

571.15 

588.76 

598.1 

518 

535 

504.78 

528.84 

572.38 

583.48 

518.97 

537.47 

500.89 

526.80 



 

Các biểu đồ thẩm định mô hình 3 

(Truyền tĩnh mạch ngắt quãng, 1 ngăn, thải trừ bậc 1, sai số tỷ lệ) 

  

Hình P6.1: Biểu diễn Cquan sát theo Cdự đoán-quần thể (bên trái) và Cdự đoán-cá thể (bên phải) 

 

Hình P6.2: Biểu đồ theo thời gian, theo nồng độ dự đoán và biểu đồ phân bố của 

PWRES, IWRES, NPDE 

y = 0.9425x + 0.1842 
R² = 0.4579 
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y = 1.1438x - 0.6341 
R² = 0.8914 
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