Ứng dụng PK/PD trong sử dụng
kháng sinh trên bệnh nhân ICU
Vũ Đình Hoà
Trung tâm Quốc gia Thông tin thuốc và Theo
dõi phản ứng có hại của thuốc,
Trường Đại học Dược Hà Nội

Đà Nẵng - 2018

Nghiên cứu cắt ngang trên 3287 bệnh nhân ở 15 ICU
Nhiễm khuẩn bệnh viện: 30,5%
Nhiễm khuẩn tại khoa ICU: 57,5%
Nguy cơ cao ở các bệnh nhân thực hiện các thủ thuật
xâm lấn và thời gian nằm viện dài.

• Với G(-): A. baumanii (24,4%), P. aeruginosa (13,8%) và K. pneumoniae (11,6%) với tỷ lệ
kháng carbapenem tương ứng: 89,2%, 55,7% và 14,9%.
• Với G(+): Tụ cầu là căn nguyên chính với 75% MRSA

Nhiễm trùng trên bệnh nhân nặng:
Phác đồ kháng sinh kinh nghiệm đóng vai trò quyết định

Lựa chọn kháng
sinh theo kinh
nghiệm không
phù hợp làm
TĂNG nguy cơ tử
vong trên nhiễm
khuẩn huyết,
viêm phổi bệnh
viện và nhiễm
trùng ổ bụng

Nhiễm trùng trên bệnh nhân nặng:
Làm sạch khuẩn để tránh chọn lọc đề kháng

Liều dùng và chế độ liều
kháng sinh cần tối ưu:
• Liều tối ưu: sạch khuẩn
• Liều không tối ưu: vi
khuẩn phát triển VÀ đề
kháng

Sanders CC et al. JID 1986; 154: 792-800.

PK/PD kháng sinh trên bệnh nhân nặng
Thay đổi dược động học KS trên bệnh nhân nặng

AUC, Cmax
Cl, Vd…

Dược lực học
pharmacodynamics

• Kháng sinh thân nước chịu ảnh hưởng nhiều: aminosid,
betalactam, vancomycin, colistin…
• Vd nhỏ: biến đổi nhiều (cân bằng dịch, ứ dịch…) => thường tăng
• Cl: Thải qua thận, biến đổi theo chức năng thận(ARC, suy thận…)

Thay đổi dược động học KS trên bệnh nhân nặng
Tăng Vd, nồng độ
thuốc giảm

Tăng Cl, thuốc thải
trừ nhanh

Crit Care. 2011; 15(5): R206.

Thay đổi dược động học KS trên bệnh nhân nặng:
Bênh cạnh đó, khả năng thấm của kháng sinh vào mô giảm

Kĩ thuật vi thẩm tách đo nồng độ thuốc tại mô

Các bệnh nhân nặng thường có xu hướng giảm tính thấm kháng sinh vào mô, nhất
là các kháng sinh thân nước. Nồng độ tại vị trí nhiễm khuẩn có thể không đạt.
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, Feb. 2005, p. 650–655

PK/PD kháng sinh trên bệnh nhân nặng
Thay đổi dược lực học KS trên bệnh nhân ICU

Dược lực học
pharmacodynamics

• Do áp lực kháng sinh trong quá trình điều trị, vi khuẩn có xu
hướng đột biến kháng thuốc chọn lọc.
• Nồng độ ức chế tối thiểu vi khuẩn (MIC) có xu hướng gia tăng

Độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh giảm

• Phân bố MIC của meropenem với P. aeruginosa phân lập từ 40 bệnh viện Hoa kỳ (n=1044).
• Phác đồ kháng sinh đòi hỏi phải bao phủ cả 2 phía của breakpoint
Eagye KJ et al. Clin. Ther. 2009; 31: 2678-2688

Độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh giảm
Colistin tại Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Việt Đức

Xu hướng tiêu thụ colistin gia tăng trong thời gian gần đây
Giá trị MIC của vi khuẩn có xu hướng gia tăng trong trong quá trình điều trị.
Vũ Hồng Khánh, Tạp chí Dược học, 4-2018

Độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh giảm
Vai trò gia tăng của MRSA trong
viêm phổi bệnh viện





Số liệu hồi cứu trên 61,651 bệnh nhân cao tuổi
(>65) nhập viện do HCAP, 641 (1%) cấy dương tính
với MRSA.
Yếu tố nguy cơ viêm phổi do MRSA: nam giới, tuổi
> 74, đái tháo đường, COPD, ở nhà dưỡng
lão/nhập viện gần đây, được điều trị bằng
fluoroquinolon hoặc kháng sinh chống tụ cầu gần
đây và viêm phổi nặng

Phát triển dị chủng giảm nhạy cảm với VAN

Heterogenous vancomycin intermediary S.aureus (hVISA)
Phát hiện thông qua Etest

Độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh giảm
Vancomycin “MIC creep” ở các chủng nhạy cảm
hVISA

VISA

Ngưỡng nhạy cảm VAN của S.aureus

Clinical Laboratory and Standards Institute (CLSI)

Dịch chuyển MIC: Xu hướng tăng MIC từ 0,5 lên 1 mg/L

Vai trò của PK/PD trong tối ưu hoá chế độ liều

Bệnh nhân trong
thử nghiệm lâm
sàng

Bệnh nhân
ICU

Liều KS của nhà sản
xuất
- Bệnh nhân thường
- Vi khuẩn còn nhạy
cảm

Tối ưu hoá liều theo
nghiên cứu PK/PD

"HIT HARD & HIT FAST ?"

Nobel Prize (1908)

"Inadequate dosing of antibiotics is probably an important reason for misuse and
subsequent risk of resistance. A recommendation on proper dosing regimens for
different infections would be an important part of a comprehensive strategy”
EMA discussion paper on antibiotic resistance, 25 March 1999

Tối ưu hoá chế độ liều kháng sinh dựa trên PK/PD
Kháng sinh phụ thuộc nồng độ

Chế độ liều giãn cách với kháng sinh aminoglycosid
 Kháng sinh phụ thuộc nồng độ,
có tác dụng hậu kháng sinh.
 Kháng sinh thân nước, thải trừ
chủ yếu qua thận: Trên bệnh
nhân nặng  Vd=>Giảm nồng
độ kháng sinh ,  CL => tích
luỹ gây độc.

 Hoạt tính diệt khuẩn phụ thuộc
nồng độ đỉnh
 Độc tính trên thận phu thuộc
nồng độ đáy và thời gian sử
dụng
Biến thiên nồng độ gentamicin trong máu khi dùng chế
độ liều truyền thống (3 lần/ngày) và liều 1 lần/ngày

Chế độ liều giãn cách với kháng sinh aminoglycosid

 Chế độ liều ngày dùng một lần (OD) hiệu quả hơn so với dùng nhiều lần
trong ngày (MD)
 Độc tính trên thính giác và trên thận của OD có xu hướng ít hơn
Barclay ML, Clin Pharmacokinet. 1999 Feb;36(2):89-98

Chế độ liều giãn cách với kháng sinh aminoglycosid

Không chỉnh liều
Giãn khoảng liều
Giảm liều, giãn liều

 Bệnh nhân chức năng thận bình thường liều dùng hàng ngày là phù hợp
 Bệnh nhân giảm eGFR, giảm thải trừ thuốc dẫn đến nguy cơ tích luỹ và gây độc.
Cần lưu ý giãn khoảng cách đưa thuốc hoặc kết hợp giảm liều

Tối ưu hoá chế độ liều kháng sinh dựa trên PK/PD
Kháng sinh phụ thuộc thời gian

Làm cách nào để tối ưu T > MIC ?

Nồng độ

1. Tăng liều dùng 1 lần?

T > MIC = 30%

MIC
Liều = 1
Thời gian (h)

Làm cách nào để tối ưu T > MIC ?

Nồng độ

1. Tăng liều dùng 1 lần?

Tạo nồng độ đỉnh cao
không cần thiết, có thể
tăng độc tính.

Liều = 2
T > MIC = 70%

MIC
Liều = 1
Thời gian (h)

Tăng T>MIC, tăng thời gian vi khuẩn tiếp xúc với kháng sinh và diệt khuẩn

Làm cách nào để tối ưu T > MIC ?
2. Tăng số lần đưa thuốc?

Nồng độ

Hợp lý hơn…
T > MIC = 90%

MIC
Liều = 1 x 2 lần
Thời gian (h)

Tăng đáng kể T>MIC, tăng khả năng diệt khuẩn.

Liệu có thể làm tốt hơn nữa không?

Concentration

3. Truyền tĩnh mạch liên tục

Nồng độ ổn định trên MIC !

MIC

Time (h)

T > MIC = 100%

Nhưng, trở ngại lớn nhất: bền vững về hóa học
Phân tử KS beta-lactam không bền

Mất tác dụng

Imipenem/Cilastatin 500mg/500mg
Compatibility and stability
Reconstituted solutions should be used immediately.
The time interval between the beginning of reconstitution and the end of intravenous infusion
should not exceed two hours.

Truyền kéo dài phù hợp hơn
Truyền tĩnh mạch kéo dài (3 – 4 giờ) phù hợp với kháng sinh carbapenem

Tối ưu hoá PK/PD…

… hiệu quả trên lâm sàng đạt được

Truyền tĩnh mạch kéo dài làm tăng T>MIC: kết quả với
meropenem

• Truyền kéo dài (EI) giúp tăng hiệu quả điều
trị và giảm số lần phải đổi thuốc tại ngày
thứ năm so với truyền ngắn (SI)
• Có xu hướng giảm tỉ lệ tử vong chung.

Dandekar PK et al. Pharmacotherapy 2003; 23: 988-991

Nguy cơ tử vong: giảm gần một nửa

Khả năng khỏi lâm sàng: tăng 13%

Ưu thế trên các chủng giảm nhạy cảm.

Xác suất đạt đích PK/PD (T>MIC=50%) với các chế độ liều meropenem: 1g truyền ngắn q8h,
1g truyền 3h q8h và 2g truyền 3h q8h.
Truyền kéo dài đạt đích PK/PD trên các chủng giảm nhạy cảm với MIC 2 – 8.
Daikos GL, Markogiannakis A. Clin. Microbiol. Infect. 2011; 17: 1135-1141

Antimicrobial Guidelines, Bệnh
viện Johns Hopkins 2015-2016

Ceftazidim, cefepim hoặc piperaciline
có thể cân nhắc truyền liên tục nếu có
điều kiện.

Hướng dẫn của Hội hồi sức Pháp

Thận trọng với bệnh nhân tăng thanh thải thận
Parameters
Imipenem dosage (n=47)
1g q.i.d.
1g t.i.d.
0,5g q.i.d.
0,5g t.i.d.
Imipenem courses (days) (#)
Patients with ARC (N=24)
Occations with ARC (N = 47)

n (%)
38
7
1
1
7.5
13
18

(80.9)
(14.9)
(2.1)
(2.1)
(6 – 10)
(54.2)
(38.3)

• Khá nhiều bệnh nhân tăng thanh thải
thận (ARC, khi GFR>130 ml/phút)
• Yếu tố nguy cơ: Tuổi trẻ, Chấn thương,
Bỏng
Udy et. al., Clin. Pharmacokinetics (2010)

Nong TTP, Asean Pharmnet II, 2017

Thận trọng với bệnh nhân tăng thanh thải thận
Estimation (95% CI)

100

32.6 (26.7-38.5)
33.6 (26.5-40.7)
0.874 (0.802-0.952)

Targeted propability of attainance (%)

Vd (L)
Non-ARC
ARC
Age
Cl (L/h)
Non-ARC
ARC
Age

Khả năng đat đích PK/PD (70% T>MIC)

p

Non
ARC
Không-ARC

80

0.83
0.002

ARC

60
40

16.4 (14.24-18.56)
24.9 (20.6-29.2)
0.872 (0.816-0.932)

20

<0.001
<0.001

0
0.1

0.25 0.5

1

2

4

8

16

MIC (mg/L)

ARC không ảnh hưởng đến thể tích phân bố.
ARC làm tăng gấp rưỡi độ thanh thải (Cl) của imipenem,
giảm nồng độ thuốc!!
Nong TTP, Asean Pharmnet II

Chế độ liều hiện tại có thể không đủ với
các chủng giảm nhạy cảm, nhất là khi bệnh
nhân có ARC

Tối ưu hoá chế độ liều kháng sinh dựa trên PK/PD
Kháng sinh phụ thuộc cả nồng độ và thời gian

PK/PD của vancomycin
Mô hình in vitro mô phỏng PK trên bệnh nhân

Dao động trên bệnh
nhân: AUC 160 - 783

Hiệu lực
điệt khuẩn

AUC cần đạt 400
Với MIC = 1

Lubenko et al. J Antimicrob Chemother. 2008; 62:1065-9.

PK/PD của vancomycin
Hiệu quả diệt khuẩn

Ngăn phát sinh đề kháng

• AUC/MIC > 400: Tăng tỉ lệ đáp ứng vi sinh; AUC/MIC khoảng 500-600, giảm khả năng phát sinh kháng
thuốc
• Đích AUC nên 400 – 600 với S. aureus có MIC=1 trở xuống

PK/PD của vancomycin
AUC vs. dose for diff. CLcr
600

AUC24h

500

Clcr = 30

60

90
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400
300
200

Liều với
MIC = 1
mg/L
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0
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Liều vancomycin hiệu quả trên vi khuẩn có MIC = 1
Moise-Broder et al. Clin. Pharmacokinet. 2004; 43:925-942

PK/PD của vancomycin
Chế độ liều 1 g q12 h chỉ phù hợp với MIC≤ 1

• Với MIC > 1, khả
năng đạt đích là thấp
với liều 2g/ngày!!
• Liều cao hơn?

Truyền tĩnh mạch liên tục VAN

AAC 45:2460-2467, 2001

• 119 BN nặng nhiễm VK đa kháng (nhiễm trùng huyết 35%; viêm phổi 45%).
• Đánh giá tiêu chí lâm sàng và vi sinh
• Đánh giá an toàn, Dược động học, tính thuận lợi trong thực hành, giá thành
 tiêu chí hiệu quả, an toàn: tương đương
 nhanh chóng đạt nồng độ đích (20-30 mg/L, AUC = 480 - 720)
 cần lấy ít mẫu máu để TDM hơn
 giá trị AUC24h ít dao động hơn
 giá thành: giảm 23%

Triển khai truyền liên tục kết hợp với giám sát nồng độ
thuốc trong máu tại khoa ICU, Bệnh viện Bạch mai
Bước 1: Xác định liều nạp theo Vd (chọn Vd = 0,7L/kg)

Bước 2: Xác định liều duy trì theo chức năng thận

Bước 3: Hiệu chỉnh liều theo nồng độ trong máu

Triển khai truyền liên tục kết hợp với giám sát nồng độ
thuốc trong máu tại khoa ICU, Bệnh viện Bạch mai
MIC vancomycin của S. aureus,
giai đoạn 2014-2016
AUC 0-72h = 30 x 24h = 720

MIC ≤ 1: 90%

AUC 0-24h = 20 x 24h = 480

• Biến thiên nồng độ rất lớn giữa các bệnh nhân và theo thời gian! => Cần phải giám sát nồng độ
• Thiếu liều nạp: Vd thực tế trên bệnh nhân lên đến 1.4 L/kg (gấp đôi) => Nồng độ ban đầu thấp, không đạt
hiệu quả với cả vi khuẩn có MIC = 1

COLISTIN: DIỆT KHUẨN PHỤ THUỘC AUC/MIC

Cheah SE et al. J. Antimicrob. Chemother. 2015; 70: 3291-3297.

COLISTIN TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG: LỢI ÍCH CỦA LIỀU NẠP
HIT FAST!!

5 x t1/2

Colistin có t1/2 dài ( khoảng 9 - 18h) trên bệnh nhân nặng và không đạt đủ nồng độ điều
trị trước khi đạt trạng thái ổn định  cần thiết phải dùng liều nạp (9 MUI)
Karaiskos I et al. Antimicrob. Agents. Chemother. 2015; 59: 7240-7248.

Colistin: Kinh nghiệm từ Bệnh viện Bạch mai

KẾT QUẢ: ĐÁP ỨNG LÂM SÀNG
Nội dung

Hiệu quả
(n=19)

Không hiệu quả
(n=9)

p

Tuổi

50 (36-71)

74 (62-86)

0.005

MIC

0.125 (0.125-0.158)

0.38 (0.125-0.5)

0.022

SOFA (median, IQR)

6.0 (4.0 – 8.0)

8.0 (8.0 – 10.0)

0.015

Charlson (median, IQR)

3.0 (1.0 – 4.0)

5.0 (3.0 – 6.0)

0.030

APACHE II (median, IQR)

12 (8.0 – 17.0)

14.0 (13.0 – 17.0)

0.401

22.0 (19.0 - 30.0)

21.0 (14.0-30.0)

0.402

13.0 (9.0 -17.0)

10.0 (7.5-15.5)

0.256

28.7 (22.2 – 44.4)

26.6 (13.2 – 37.5)

0.268

2.9 (1.9 - 3.5)

2.5 (1.6 - 3.6)

0.572

ICU length of stay (days) (median, IQR)
Duration of colistin therapy (days) (median,
IQR)
Total cumulative dose (mg base/ kg/course)
(median, IQR)
Dose colistin per day (mg base/kg/day)
(median, IQR)

Liều colistin trung bình 4,1 ± 1,6 MIU/ngày
Nguyễn Gia Bình et al. Int. J. Infect. Dis 2015; 35: 18-23

Kinh nghiệm từ Bệnh
viện Bạch mai: thay đổi
MIC của colistin

• injection or infusion (drip) of colistimethate sodium should be reserved for the
treatment of serious infections due to susceptible bacteria, in patients whose other
treatment options are limited.
• colistin should be given with another suitable antibiotic where possible.
• Critically ill patients should be given a higher starting dose (loading dose) to provide
an effective level of the antibiotic in the body more quickly.
• recommended dose in adults is 9 million IU daily in 2 or 3 divided doses as a slow
intravenous infusion; in critically ill patients a loading dose of 9 million IU should
be given.
• In children, the suggested dose is 75,000 to 150,000 IU/kg daily, in 3 divided
doses.

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG VỚI CHẾ ĐỘ LIỀU CAO COLISTIN
LOẠI NK

Nhiễm khuẩn BV

LIỀU DÙNG

THỜI GIAN TRUYỀN

Liều nạp: 9 MUI
(Áp dụng cho tất cả BN)

90 phút (pha 250ml)

Duy trì: 3 MUI mỗi 8h

60 phút (pha 100ml)

HIỆU CHỈNH LIỀU DUY TRÌ TRÊN BN SUY THẬN
> 50

3 MUI mỗi 8h

30 – 50

4 MUI mỗi 12h

10 – 30

3 MUI mỗi 12h

< 10

2 MUI mỗi 12h

Lọc máu HD

Ngày không lọc: 1 MUI mỗi 12h.
Ngày lọc: 1 MUI mỗi 12h + 1MUI ngay sau lọc

CVVH

3 MUI mỗi 8h

 214 BN nặng người lớn từ 4 trung tâm (Hoa kỳ, Thái lan, Hy lạp)
 29 BN có điều trị thay thế thận: lọc máu ngắt quãng: 16; SLED: 4; CRRT: 9.
 Liều colistin do BS điều trị quyết định (trung bình 6 MIU/ngày)

Kết luận
 Dịch tễ kháng thuốc trong nhiễm trùng ở bệnh nhân nặng diễn
biến phức tạp. Cần có phác đồ kháng sinh phù hợp để điều trị
MRSA và VK Gram âm đa kháng thuốc.
 Thay đổi sinh lý bệnh ở BN nặng ảnh hưởng lớn đến Dược động
học kháng sinh, làm giảm hiệu quả điều trị kháng sinh
 Áp dụng PK/PD trong sử dụng và chế độ liều của kháng sinh: cân
nhắc liều nạp, ưu tiên sử dụng liều cao, chế độ liều truyền liên
tục/kéo dài hoặc rút ngắn khoảng cách để tăng hiệu quả điều trị

