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Tóm tắt
Mục đích: Tuyên cáo (position paper) này nhằm mục đích đánh giá và bàn luận những dữ liệu
hiện có về giám sát nồng độ thuốc trong điều trị (TDM) của thuốc kháng sinh, thuốc kháng
nấm và thuốc kháng vi rút trên bệnh nhân người lớn mắc bệnh nặng, điều trị tại khoa hồi sức
tích cực (ICU). Tài liệu này cũng giúp hướng dẫn áp dụng TDM trong thực hành lâm sàng
thường quy để cải thiện kết quả điều trị ở bệnh nhân người lớn mắc bệnh nặng.
Phương pháp: Việc rà soát và phân tích y văn được thực hiện bởi hội đồng biên soạn. Các
thành viên của hội đồng được đề cử bởi các tổ chức có uy tín, bao gồm Hiệp hội Y khoa hồi
sức châu Âu (ESICM), các Nhóm nghiên cứu về Dược động học/Dược lực học và bệnh nhân
nặng của Hiệp hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh truyền nhiễm châu Âu (ESCMID), Hiệp hội Giám
sát nồng độ thuốc trong điều trị và độc tính lâm sàng quốc tế (IATDMCT) và Hiệp hội Hóa trị
liệu kháng vi sinh vật quốc tế (ISAC). Các thành viên của hội đồng đã đưa ra các khuyến cáo
về việc có nên áp dụng TDM trên lâm sàng đối với các thuốc/nhóm thuốc kháng vi sinh vật
(bao gồm vi khuẩn, virus, vi nấm) hay không.
Kết quả: Chế độ liều hiệu chỉnh theo TDM đã được chứng minh là đem lại lợi ích trên lâm
sàng đối với aminoglycosid, voriconazol và ribavirin. Hầu hết các kháng sinh và kháng nấm
thường được sử dụng trong ICU đã có khoảng điều trị được xác lập rõ ràng, vì vậy rất nên thực
hiện TDM thường quy các thuốc này trên bệnh nhân nặng. Đối với các thuốc kháng vi rút, cần
thực hiện thêm nghiên cứu để xác định đích điều trị và sự cần thiết thực hiện TDM trên quần
thể bệnh nhân này. Các thành viên hội đồng khuyến cáo thực hiện TDM thường quy đối với
các kháng sinh nhóm aminoglycosid, beta-lactam, linezolid, teicoplanin, vancomycin và
voriconazol trên bệnh nhân nặng.
Kết luận: Mặc dù TDM nên được coi là tiêu chuẩn trong điều trị đối với hầu hết thuốc kháng
vi sinh vật tại các ICU, cần khắc phục các rào cản quan trọng trước khi TDM có thể được sử
dụng rộng rãi một cách thường quy trên toàn thế giới.
Từ khóa: Thuốc kháng sinh, thuốc kháng nấm, thuốc kháng vi rút, dược động học, dược lực
học, sepsis.
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Đặt vấn đề
Mặc dù đã có nhiều bước tiến trong điều trị, tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiễm trùng ở bệnh
nhân nặng vẫn là một vấn đề y tế đáng quan tâm. Gánh nặng lớn của các bệnh lý nhiễm trùng tất yếu
dẫn đến mức tiêu thụ các thuốc kháng vi sinh vật (kháng sinh, kháng nấm và kháng vi rút) được ghi
nhận tại khoa hồi sức tích cực (ICU) cao gấp mười lần so với các khoa khác [1]. Do đó việc tối ưu sử
dụng các thuốc kháng vi sinh vật là cần thiết nhằm tối đa hóa tỷ lệ điều trị thành công và hạn chế xuất
hiện kháng thuốc và bảo tồn hiệu lực trên lâm sàng của các thuốc hiện có [2]. Tuy nhiên, quá trình
tối ưu phác đồ điều trị (bao gồm phổ tác dụng bao phủ được các căn nguyên gây bệnh và đạt nồng độ
điều trị) là một thách thức lớn trên bệnh nhân ICU, vốn là nhóm đối tượng thường có dao động lớn
về dược động học giữa các cá thể và trong chính mỗi bệnh nhân [3]. Thêm vào đó, hầu hết các nghiên
cứu về liều chỉ lựa chọn quần thể bệnh nhân không phải ICU, điều này dẫn đến nguy cơ thất bại lâm
sàng khi sử dụng các chế độ liều thường dùng trên quần thể bệnh nhân ICU. Trên thực tế, khi chế độ
liều chưa được tối ưu hóa, quần thể bệnh nhân ICU là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị thiếu liều
và gặp thất bại trong điều trị và/hoặc gia tăng kháng thuốc [4], hay ngược lại có thể bị phơi nhiễm
thuốc ở nồng độ cao dẫn đến gia tăng nguy cơ gặp độc tính.
Với các hiểu biết ngày càng gia tăng về mối quan hệ giữa chế độ liều thuốc kháng vi sinh vật,
mức độ phơi nhiễm về dược động học/dược lực học (PK/PD) và kết quả điều trị của bệnh nhân, hiện
đã có cơ sở vững chắc giúp cá thể hóa chế độ liều thuốc trên bệnh nhân nặng với sự hỗ trợ của hoạt
động giám sát nồng độ thuốc trong điều trị (TDM). Trước đây TDM chỉ được sử dụng để giảm thiểu
nguy cơ xuất hiện độc tính với các thuốc có chỉ số điều trị hẹp (như aminoglycosid và vancomycin)
và với các thuốc có đặc điểm dược động học phức tạp (như voriconazol) và chưa được áp dụng cho
các thuốc kháng vi sinh vật khác. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự gia tăng các bệnh lý nhiễm
trùng do các chủng vi sinh vật đa kháng thuốc, cùng với tình trạng ngày càng có ít thuốc mới được
phát triển, cho thấy cần phải xem xét lại vấn đề này. Việc TDM thuốc kháng vi sinh vật, ngay cả với
các thuốc có phạm vi điều trị rộng, đang trở nên phổ biến [5, 6], trong khi việc TDM với các thuốc
"truyền thống", như aminoglycosid và glycopeptid, vẫn liên tục được nghiên cứu cải tiến thêm.
Hiện có sự khác biệt đáng kể giữa các bệnh viện về cách thức triển khai TDM, bao gồm lựa
chọn thuốc và đối tượng bệnh nhân, thời điểm lấy mẫu, phương pháp định lượng, cũng như các đích
PK/PD và cách tiếp cận trong hiệu chỉnh liều [5, 6]. Tài liệu này có mục đích đánh giá và phân tích
các dữ liệu hiện có về TDM đối với thuốc kháng sinh, thuốc kháng nấm và thuốc kháng vi rút ở bệnh
nhân người lớn mắc bệnh nặng. Tài liệu này cũng sẽ hướng dẫn áp dụng TDM cho các thuốc kháng
vi sinh vật trong thực hành lâm sàng thường qui để cải thiện hiệu quả điều trị trên bệnh nhân người
lớn mắc bệnh nặng. Hội đồng cũng sẽ đưa ra khuyến cáo về các thuốc nên được thực hiện TDM
thường quy ở bệnh nhân nặng.
Phương pháp
Thành phần hội đồng biên soạn
Các thành viên hội đồng biên soạn bài viết được đề cử bởi các tổ chức có uy tín bao gồm Hiệp
hội Y khoa hồi sức châu Âu (ESICM), các Nhóm nghiên cứu về Dược động học/Dược lực học và
bệnh nhân nặng của Hiệp hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh truyền nhiễm châu Âu (ESCMID), Hiệp hội
Giám sát nồng độ thuốc trong điều trị và độc tính lâm sàng quốc tế (IATDMCT) và Hiệp hội Hóa trị
liệu kháng vi sinh vật quốc tế (ISAC).
Rà soát và phân tích y văn
Bài viết này được biên soạn sau khi thực hiện rà soát các nghiên cứu được xuất bản bằng tiếng
Anh trước ngày 1 tháng 7 năm 2019. Việc tìm kiếm y văn được thực hiện trên PubMed mà không
giới hạn thời gian công bố, sử dụng các thuật ngữ MeSH sau: (“antibacterial agents” OR “antifungal
agents” OR “antiviral agents”) AND (“drug monitoring” OR “pharmacokinetics” OR
“pharmacodynamics”) AND (“critical care” OR “critical illness” OR “intensive care units”). Việc
tìm kiếm cũng được thực hiện cho từng loại thuốc (ví dụ: meropenem) và nhóm thuốc được quan tâm
(ví dụ: carbapenem). Về mặt hiệu quả và độc tính lâm sàng, chỉ có các nghiên cứu trên bệnh nhân
người lớn mắc bệnh nặng mới được đánh giá và đưa vào phân tích.
Tổng quan về quy trình
Biên dịch: Trung tâm DI&ADR Quốc gia

2

Giám sát nồng độ thuốc trong huyết thanh ở bệnh nhân nặng với các thuốc kháng sinh, kháng nấm và kháng virus: A position paper
(https://doi.org/10.1007/s00134-020-06050-1)

Các thành viên của Hội đồng biên soạn đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và họp trực tuyến để
xây dựng cấu trúc và nội dung của bài viết này. Các thành viên được chia thành các nhóm bao gồm
một tác giả chính và các đồng tác giả cho mỗi phần. Mỗi nhóm có nhiệm vụ rà soát y văn, đánh giá
dữ liệu hiện có và tóm tắt kết quả trong tài liệu dự thảo để trả lời câu hỏi liệu TDM có nên được chỉ
định cho một/một nhóm thuốc cụ thể ở bệnh nhân nặng hay không. Tất cả các thành viên sau đó đã
rà soát toàn bộ dự thảo tài liệu, thảo luận để tiến tới đồng thuận về các quan điểm khác biệt.
Phương pháp đồng thuận của Hội đồng biên soạn về việc sử dụng TDM
Sử dụng thang đo Likert gồm 7 điểm (1 = hoàn toàn không đồng ý, 2 = không đồng ý, 3 = phần
nào không đồng ý, 4 = trung lập, 5 = phần nào đồng ý, 6 = đồng ý và 7 = hoàn toàn đồng ý) để chấm
điểm mức độ khuyến cáo của Hội đồng về việc thực hiện TDM đối với mỗi một thuốc/một nhóm
thuốc kháng vi sinh vật trên bệnh nhân nặng. Khuyến cáo đạt đồng thuận khi tỷ lệ đánh giá ở mức 1
và 2 (với đồng thuận phản đối) hoặc 6 và 7 (với đồng thuận tán thành) từ 75% trở lên.
Các vấn đề về dược động học và dược lực học ở bệnh nhân nặng
Thay đổi về dược động học
Bệnh nhân nặng là những bệnh nhân có tình trạng đe dọa tính mạng và cần được chăm sóc đặc
biệt trong ICU. Những bệnh nhân này cần được theo dõi và điều trị tích cực do có suy giảm chức
năng các cơ quan quan trọng (do bệnh lý cấp tính và/hoặc mạn tính) hoặc do biến chứng sau phẫu
thuật hoặc sau các biện pháp can thiệp nhằm cứu sống bệnh nhân. Tình trạng bệnh nặng được đặc
trưng bởi những thay đổi đáng kể về cân bằng nội môi do thúc đẩy của tiến triển của bệnh lý nền cũng
như các can thiệp trên bệnh nhân. Những đặc điểm này ảnh hưởng lớn tới chức năng các cơ quan,
dẫn đến tình trạng sinh lý bệnh đặc biệt vốn không gặp khi nằm tại khoa cấp cứu. Ngoài ra, các bệnh
lý mạn tính mắc kèm có thể làm trầm trọng thêm những thay đổi sinh lý bệnh thường gặp trong tình
trạng bệnh nặng. Tất cả những yếu tố này gây ảnh hưởng đáng kể đến PK của thuốc kháng vi sinh vật
ở bệnh nhân nặng và được đánh giá một cách tổng quát hơn thông qua các thay đổi về thể tích phân
bố (Vd) và độ thanh thải (CL) của thuốc.
Thay đổi thể tích phân bố
Rối loạn chức năng nội mô là tình trạng phổ biến ở bệnh nhân nặng và được đặc trưng bởi sự
gia tăng thể tích dịch kẽ thông qua "rò rỉ mao mạch". Hiện tượng này có liên quan chặt chẽ với mức
độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh lý nền và mức độ đáp ứng viêm hệ thống. Sepsis và tổn thương
bỏng nặng là những ví dụ điển hình. Vấn đề này sau đó càng trở nên trầm trọng hơn bởi các biện pháp
bồi phụ dịch đường tĩnh mạch (IV), can thiệp được thực hiện ở gần như tất cả bệnh nhân ICU. Đối
với các thuốc thân nước (ví dụ: acyclovir, aminoglycosid, beta-lactam, daptomycin, fuconazol và
glycopeptid), điều này có thể dẫn đến gia tăng đáng kể Vd [7]. Những thay đổi về tỷ lệ liên kết với
protein huyết thanh do tình trạng hạ albumin máu cũng có khả năng ảnh hưởng tới PK của thuốc [8].
Trên thực tế, hạ albumin máu là một tình trạng phổ biến (được coi như một chỉ điểm ở giai đoạn cấp
tính), làm tăng Vd của các thuốc có tỷ lệ gắn với protein huyết thanh cao, như ceftriaxon, daptomycin,
ertapenem, flucloxacillin và teicoplanin [8]. Trong trường hợp này, tỷ lệ thuốc ở dạng tự do (không
liên kết với protein huyết thanh) tăng lên, dẫn đến tăng thể tích phân bố và có thể là tăng cả CL. Cuối
cùng, kích thước và thành phần cơ thể bệnh nhân (điển hình là béo phì) cũng sẽ ảnh hưởng đến Vd,
mặc dù mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào đặc tính hóa lý của thuốc (ví dụ: trọng lượng phân tử,
khả năng tan trong lipid và mức độ ion hóa) [9].
Thay đổi độ thanh thải của thuốc
Rất nhiều thuốc kháng vi sinh vật được sử dụng phổ biến đều thải trừ chủ yếu qua thận. Thêm
vào đó, tình trạng bệnh nặng có thể tác động lớn đến chức năng thận và CL của thuốc. Tình trạng
tăng thanh thải thận (ARC) đang ngày càng được chú ý trong quần thể bệnh nhân nặng (tỷ lệ mắc từ
14-80%) [10]. ARC được định nghĩa là tình trạng tăng độ thanh thải creatinin > 130 mL/phút/1,73
m2, được xác định bằng việc thu thập nước tiểu 8-24h và liên quan đến sự tăng thanh thải qua thận
của các chất tan trong hệ tuần hoàn (như chất thải chuyển hóa và thuốc) [11]. Cơ chế gây ra tình trạng
này còn chưa được hiểu rõ, tuy nhiên có khả năng liên quan đến sự tăng cường vận chuyển chất hòa
tan do tăng cung lượng tim, kết hợp với thay đổi ở ống thận và /hoặc sự điều hòa bài tiết hormon thần
kinh thể dịch [10]. Xác định bệnh nhân có ARC hiện rất khó khăn do chức năng thận có thể tăng mặc
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dù kết quả xét nghiệm creatinin huyết thanh ở mức bình thường [12]. Quan trọng hơn, các công thức
thường được sử dụng để ước đoán mức lọc cầu thận, như công thức Cockcroft-Gault và công thức
MDRD, là những công thức kém tin cậy hơn so với tính toán từ thanh thải creatinin trong nước tiểu
[13]. Bệnh nhân trẻ tuổi bị đa chấn thương có nguy cơ gặp ARC cao nhất [12], nhưng ARC cũng đã
được ghi nhận ở những nhóm bệnh nhân khác. Sự xuất hiện ARC có liên quan đến tình trạng nồng
độ thuốc trong huyết tương xuống dưới ngưỡng điều trị [11], mặc dù tác động của ARC tới kết cục
lâm sàng vẫn chưa rõ ràng [14].
Ngược lại, nhiều bệnh nhân nặng sẽ gặp tổn thương thận cấp tính và cần được điều trị bằng liệu
pháp thay thế thận (RRT). Trong tình trạng bệnh cấp tính, các kỹ thuật lọc máu liên tục tĩnh mạch
được sử dụng phổ biến nhất, với các tỷ lệ khác nhau của cơ chế lọc đối lưu và/hoặc thẩm tách. Các
yếu tố như trọng lượng phân tử, tỷ lệ liên kết với protein huyết tương, tính thấm nước, loại RRT, tính
thấm của màng lọc, diện tích bề mặt màng lọc, tốc độ dòng máu và tổng tốc độ dịch thải đều sẽ ảnh
hưởng đến thải trừ thuốc ở ngoài cơ thể [15]. Do tính không đồng nhất trong thực hành lâm sàng về
lọc máu và tình trạng sinh lý bệnh nên nhìn chung các chế độ liều thuốc chỉ được sử dụng theo kinh
nghiệm, dẫn đến sự thay đổi đáng kể về nồng độ thuốc giữa các bệnh nhân và ngay trong chính bệnh
nhân [16]. Cường độ RRT và chức năng thận tồn dư có vẻ là các thông số quan trọng nhất để xác
định CL thận của thuốc trên quần thể bệnh nhân này [17].
Các liệu pháp can thiệp ở ngoài cơ thể khác (như oxy hóa máu màng ngoài cơ thể) cũng có thể
góp phần làm thay đổi CL của thuốc, tùy thuộc vào mức độ hấp phụ và các rối loạn chức năng thận
mắc kèm [18].
Thay đổi về dược lực học (PD)
Đối với các thuốc kháng vi sinh vật, PD là tiêu chí kết nối sự phơi nhiễm PK với khả năng tiêu
diệt hoặc ức chế sự phát triển của mầm bệnh. Mối quan hệ này có thể được biển diễn bằng tương
quan giữa phơi nhiễm về PK của thuốc với nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của tác nhân gây bệnh.
Các thuốc kháng vi sinh vật có các chỉ số PK/PD khác biệt rõ rệt [19] và có thể được phân loại thành:
(a) tỷ số nồng độ thuốc tối đa (Cmax) và MIC (Cmax/MIC); (b) khoảng thời gian (T) mà nồng độ thuốc
ở dạng tự do duy trì trên MIC trong khoảng đưa liều (fT> MIC); và (c) tỷ số diện tích dưới đường
cong nồng độ-thời gian trong khoảng thời gian 24 giờ và MIC (AUC0-24/MIC) [20]. Tuy nhiên, cần
lưu ý rằng phần lớn các nghiên cứu trước đây hiếm khi làm các xét nghiệm MIC riêng biệt và thay
vào đó là các thông số như MIC50 và MIC90 được sử dụng để mô tả mối quan hệ PK/PD. Với các
thuốc kháng vi-rút, một số thông số khác được sử dụng làm mẫu số của chỉ số PK/PD như nồng độ
in vitro cần thiết để đạt được 50% tác dụng ức chế virus tối đa (EC50). Cần lưu ý đặc điểm về mẫu
số trong các chỉ số này bởi vì khi mẫu số tăng, mức phơi nhiễm về PK cũng phải được tăng lên tương
ứng để đảm bảo đạt được chỉ số PK/PD tối ưu. Vấn đề này đặc biệt có ý nghĩa trong môi trường ICU
do các căn nguyên gây bệnh tại đây có thể có giá trị MIC cao hơn, lên tới 2-4 lần so với các khoa
thông thường [21].
Bài tổng quan gần đây của Mouton và cộng sự đã nhấn mạnh việc sử dụng giá trị MIC riêng lẻ
để định hướng chế độ liều kháng sinh có thể không phù hợp do sự không chính xác và dao động lớn
(dao động từ 1-2 độ pha loãng theo cả hai hướng) của các phương pháp xác định MIC [22]. Do đó,
việc xác định giá trị MIC riêng lẻ chỉ nên được coi là một ước đoán và không phải là giá trị "chính
xác" mức độ nhạy cảm của căn nguyên gây bệnh. MIC có thể thay đổi tùy theo các phương pháp xác
định (ví dụ: vi pha loãng so với E-test®), và do đó, điều quan trọng là phải hướng đến đích điều trị
phù hợp với phương pháp xác định MIC, trong đó phương pháp xác định MIC bằng vi pha loãng nên
được ưu tiên nếu có thể triển khai được. Việc hiệu chỉnh liều dựa trên TDM nào đều phải xét tới các
mức giá trị MIC khác nhau và nên được phiên giải dựa trên cân nhắc các sai số của phương pháp xác
định MIC, phân lập chủng gây bệnh và sự phân bố của chủng hoang dại còn nhạy cảm với thuốc. Các
phương pháp xác định sự phân bố của MIC như giá trị giới hạn (cut-off) về dịch tễ học (ECOFF) giúp
phân tách các quần thể vi khuẩn thành quần thể hoang dại và quần thể đề kháng có thể phát hiện được
về mặt kiểu hình ở mức độ thấp hoặc cao, có thể hữu ích hơn trong việc định hướng chế độ liều kháng
sinh. Mouton và cộng sự đề xuất một số giải pháp thực hành để tối ưu hóa chế độ liều kháng sinh cho
bệnh nhân, và một trong những khuyến cáo quan trọng là sử dụng các giá trị ECOFF làm đích PD
cho định hướng chế độ liều khi giá trị MIC xác định được của chủng vi khuẩn nằm trong khoảng phân
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bố của quần thể hoang dại [22]. Nếu MIC cao hơn giá trị ECOFF một chút, có thể giả định giá trị
MIC dao động ở mức 2 bậc pha loãng để định hướng chế độ liều, trong khi không nên sử dụng MIC
để lựa chọn chế độ liều nếu MIC lớn hơn nhiều so với giá trị ECOFF và điểm gãy đề kháng thuốc
trên lâm sàng.
Các nguyên lý cơ bản của giám sát nồng độ thuốc trong điều trị
Một thuốc kháng vi sinh vật phải đáp ứng được một số tiêu chí nhất định để việc TDM có thể
mang lại lợi ích, bao gồm: (a) có sự dao động đáng kể về PK giữa các cá thể và trong cùng cá thể
người bệnh; (b) đã được xác định khoảng đích nồng độ liên quan tới đáp ứng dược lý (hiệu quả điều
trị và độc tính); (c) đã được xác định thời điểm cần lấy mẫu; và (d) đã có các phương pháp định lượng
thuốc trong dịch sinh học chính xác và nhanh chóng.
Bệnh nhân nặng thường có sự dao động lớn về PK của thuốc kháng vi sinh vật, điều này chỉ có
thể được giải thích một phần bởi các biến số thuộc về bệnh nhân (ví dụ: trọng lượng cơ thể và chức
năng thận). Bên cạnh đó còn ghi nhận các biến thiên về PK không giải thích được giữa các bệnh nhân
(sự biến thiên giữa các cá thể) và cả ngay trong chính bệnh nhân (biến thiên PK bên trong cá thể).
Hiệu chỉnh liều dựa trên TDM rất hữu ích trên lâm sàng đối với thuốc kháng vi sinh vật nếu các biến
thiên về PK không giải thích được giữa các cá thể cao hơn biến thiên bên trong cá thể. Còn nếu không
thì chỉ cần áp dụng các chiến lược về liều dựa trên các tham số của bệnh nhân, như chế độ liều trong
tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc (toa thuốc) và chế độ liều dựa trên các toán đồ.
Việc lấy mẫu PK để làm TDM thuốc kháng vi sinh vật thường được thực hiện vào cuối mỗi
khoảng đưa liều để lấy mẫu xác định nồng độ đáy (nồng độ thuốc nhỏ nhất trong khoảng đưa liều,
Cmin). Cmin chỉ giúp cung cấp một số thông tin về CL của thuốc, còn để xác định Vd cần phải lấy thêm
một mẫu định lượng trước đó trong khoảng đưa liều. Để ước tính các thông số PK thứ cấp, ví dụ như
AUC và các đích PK/PD, như fT> MIC, cần có chiến lược lấy mẫu PK tối ưu để ước tính các thông
số một cách chính xác và không sai lệch. Chiến lược lấy mẫu giới hạn (LSS), trong đó sử dụng các
thời điểm "cung cấp nhiều thông tin" nhất trên đường cong nồng độ theo thời gian (thông thường là
1-3 thời điểm lấy mẫu) để mô tả PK của thuốc, là chiến lược tương đối dễ thực hiện và có thể đưa ra
ước tính chính xác về cả quá trình phơi nhiễm thuốc [23, 24]. Các thời điểm lấy mẫu tối ưu của một
thuốc có thể được xác định trong các nghiên cứu về "lấy mẫu giới hạn" trong đó các thời điểm này sẽ
được ước tính hoặc tính toán bằng các mô hình PK và mô phỏng Monte Carlo. Sau đó các thời điểm
này có thể được sử dụng để dự đoán AUC0-24, cách tiếp cận này có ích đối với những thuốc có tỷ số
AUC0-24/MIC là yếu tố chính quyết định hiệu quả. Ví dụ: thông thường cần phải lấy mẫu tại 10-15
thời điểm để tính toán được 80% giá trị AUC tổng, Alsultan và cộng sự đã chứng minh rằng có thể
giảm xuống chỉ còn cần 2 thời điểm (lấy mẫu ở thời điểm 4 và 6 giờ sau khi truyền thuốc) với LSS
để ước tính AUC của levofoxacin [25]. Đối với các kháng sinh được sử dụng bằng cách truyền liên
tục, có thể sử dụng một mẫu tại thời điểm bất kỳ trong quá trình truyền thuốc.
Trong điều kiện lý tưởng, nên đo nồng độ thuốc kháng vi sinh vật tại vị trí nhiễm trùng (ví dụ:
dịch lót biểu mô phế nang trong viêm phổi và dịch não tủy trong viêm màng não) vì hầu hết các tương
tác giữa căn nguyên vi sinh vật gây bệnh và thuốc được cho là diễn ra ở đây. Tuy nhiên, do những
hạn chế về mặt thực hành, hầu hết các trung tâm đã và đang sử dụng nồng độ thuốc trong huyết tương
như là một tiêu chí trung gian cho nồng độ tại vị trí nhiễm trùng thực tế. Nên lưu ý một số thuốc
kháng vi sinh vật được phân bố không đều và nồng độ thuốc trong huyết tương không phải lúc nào
cũng phản ánh tốt nồng độ tại các mô nhiễm trùng.
Các phương pháp định lượng thuốc trong dịch sinh học cần chính xác, đặc hiệu đối với từng
thuốc và quan trọng là phải cho kết quả kịp thời (ví dụ: thời gian trả kết quả <8h, tốt nhất là trong
cùng ngày lấy mẫu hoặc sớm hơn). Cần thực hiện kiểm soát chất lượng thường xuyên thông qua các
chương trình đánh giá năng lực phòng xét nghiệm để đảm bảo kết quả định lượng có đủ độ chính xác
và độ đặc hiệu phục vụ cho việc TDM thường quy và điều trị bệnh nhân [26, 27]. Lý tưởng nhất là
nên định lượng và trả kết quả nồng độ thuốc ở dạng tự do trong các điều kiện sinh lý tương đồng [28],
nhưng do những hạn chế trong thực hành, hầu hết các phòng xét nghiệm chỉ trả kết quả nồng độ thuốc
toàn phần. Thêm vào đó, đích nồng độ đối với một số thuốc cũng chỉ được xác định với dạng thuốc
toàn phần (ví dụ: vancomycin).
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Việc hiệu chỉnh liều dựa trên TDM có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Cách phổ
biến vẫn so sánh và đánh giá một giá trị nồng độ thuốc đơn nhất (ví dụ: Cmin) so với khoảng điều trị
đích, đây cũng là cách đơn giản nhất nhưng lại là phương pháp kém chính xác nhất để hiệu chỉnh liều.
Mặt khác, các toán đồ liều có thể tích hợp dữ liệu PK/PD với những đo lường về chức năng của các
cơ quan (ví dụ: chức năng thận được mô tả bằng độ thanh thải creatinin) và đã được chứng minh là
vượt trội so với chế độ liều quy ước [29, 30]. Tuy nhiên, việc phân định các tham số gây biến thiên
PK và kết hợp > 1 biến số để hiệu chỉnh liều (ví dụ: độ thanh thải creatinin và trọng lượng cơ thể) là
không thể với một toán đồ liều duy nhất. Ngoài ra, việc dự đoán liều từ các toán đồ như vậy sẽ không
chính xác nếu không tuân thủ nghiêm ngặt theo kế hoạch lấy mẫu PK/đưa liều đã định trước. Việc sử
dụng các phần mềm tính liều sẽ giúp khắc phục những hạn chế này [2] và những phương pháp này
đã được chứng minh là vượt trội so với chế độ liều quy ước đối với vancomycin [31], đặc biệt là trong
các tình huống:
(a) liều đầu tiên có thể được cá thể hóa cho bệnh nhân bằng cách sử dụng mô phỏng Monte
Carlo;
(b) các nguồn gây biến thiên PK có thể được phân tách thành các biến thiên giữa các cá thể và
trong một cá thể;
(c) có thể lấy mẫu PK trước nồng độ đạt trạng thái ổn định; và
(d) thông qua ước tính Bayes, toàn bộ các thông số PK của thuốc có thể được ước tính từ một
mẫu PK duy nhất. Ước tính Bayes chính xác nhất khi thời gian lấy mẫu được tối ưu nhằm cung cấp
nhiều thông tin nhất về đặc tính PK của thuốc trên bệnh nhân và khi mô hình Bayes tiền định được
lựa chọn là mô hình PK quần thể tương đồng với quần thể mục tiêu [32]. Sau lần TDM đầu, nên TDM
lại (trong vòng 1-2 ngày đối với hầu hết các thuốc) để đảm bảo đã đạt được nồng độ thuốc đích và có
thể TDM lại sau đó nữa khi lo ngại có thay đổi đáng kể về PK trên bệnh nhân (ví dụ: hấp thu qua
đường ruột, chức năng thận).
Các phần sau đây trình bày dữ liệu TDM cụ thể liên quan đến các nhóm thuốc kháng vi sinh
vật khác nhau. Bảng 1, 2 và 3 lần lượt mô tả các chỉ số PK/PD tối ưu và mối liên quan đến hiệu quả
và độc tính trên lâm sàng của các thuốc kháng sinh, kháng nấm và kháng vi rút. Các khuyến cáo về
TDM dành cho mỗi loại thuốc được tóm tắt trong Bảng 4. Bảng 5 sẽ điểm lại các nghiên cứu/dữ liệu
giúp chứng minh lợi ích trên hiệu quả lâm sàng của TDM. Nguồn dữ liệu chính cho từng khuyến cáo
và đề xuất chế độ liều theo kinh nghiệm trên bệnh nhân nặng được trình bày tại các bảng ở phần phụ
lục. Nhóm tác giả khuyến cáo người đọc nên sử dụng thông tin được trình bày trong các phần sau đây
cùng với dữ liệu được trình bày trong Bảng 1, 2, 3, 4 và 5, cũng như những thông tin được trình bày
trong bảng 1-5 phần phụ lục, để nắm được những đề xuất cụ thể về cách triển khai TDM với một
thuốc/nhóm thuốc kháng vi sinh vật cụ thể trên bệnh nhân nặng.
Kháng sinh
Aminoglycosid
Dược động học
Aminoglycosid (AG) là nhóm kháng sinh thân nước, có Vd nhỏ và CL tương quan với mức lọc
cầu thận, giá trị Vd và Cl của nhóm kháng sinh này thay đổi đáng kể trên đối tượng bệnh nhân nặng.
Dược lực học
AG là nhóm kháng sinh phụ thuộc nồng độ, hoạt tính diệt khuẩn tối ưu đạt được khi
Cmax ≥ 8-10 x MIC [33-35]. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy thông số AUC0-24h/MIC có thể giúp
dự báo tốt hơn tác dụng của thuốc và phù hợp hơn để đánh giá khả năng đạt đích khi dùng AG với
khoảng đưa liều dài. Phơi nhiễm với nồng độ đáy Cmin và AUC cao trong thời gian dài có liên quan
đến độc tính trên thận và trên thính giác.
Liều dùng trên bệnh nhân nặng
Chế độ liều cao, 1 lần/ngày, khoảng cách đưa liều dài nên được dùng trên những bệnh nhân
nhiễm khuẩn gây ra bởi các chủng vi khuẩn Gram âm. Dữ liệu gần đây cho thấy chế độ liều cao hơn
có thể cần thiết cho đối tượng bệnh nhân nặng [36, 37].
Giám sát nồng độ thuốc trong máu (TDM) trên bệnh nhân nặng
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Hội đồng khuyến cáo nên tiến hành TDM thường quy khi sử dụng AG trên đối tượng bệnh nhân
nặng.
Giám sát dựa vào AUC với ít nhất 2 điểm được thu thập kết hợp với hiệu chỉnh liều theo phương
pháp Bayes là biện pháp giúp dự đoán tốt nhất mức liều AG cần dùng [38-40]. Chế độ liều dựa trên
TDM kết hợp với hiệu chỉnh bằng Bayes giúp làm giảm thời gian nằm viện và độc tính trên thận trên
bệnh nhân dùng gentamicin điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm [39].
Phương pháp định lượng
Quy trình định lượng amikacin, gentamicin, tobramycin có thể sử dụng các phương pháp miễn
dịch sẵn có trên thị trường. Đối với các aminoglycosid khác (kanamycin, plazomicin), cần phải xây
dựng phương pháp miễn dịch hoặc phương pháp sắc ký để triển khai định lượng.
Kháng sinh Beta-lactam
Dược động học
Nhìn chung, beta-lactam là nhóm kháng sinh thân nước, với Vd nhỏ và được thải trừ chủ yếu
qua thận. Đa số kháng sinh nhóm beta-lactam liên kết với protein huyết tương ở mức độ thấp (<30%)
hoặc trung bình (30-70%). Vd và Cl của các beta-lactam thường thay đổi đáng kể và có thể dẫn đến
không đạt nồng độ điều trị, đặc biệt trong giai đoạn đầu của các bệnh nặng. Tình trạng giảm albumin
máu có thể làm tăng nồng độ thuốc ở dạng tự do với các beta-lactam liên kết mạnh với protein huyết
tương (như ceftriaxon, ertapenem, và các penicillin bán tổng hợp khác như flucloxacillin, oxacillin,
temocillin) và cũng làm nồng độ thuốc ở dạng tự do xuống thấp ở cuối khoảng liều [8].
Dược lực học
Thông số PK/PD mô tả tốt nhất khả năng diệt khuẩn của beta-lactam là %fT>MIC (40-70%).
Dữ liệu trên bệnh nhân nặng cho thấy đích PK/PD cần đạt trên nhóm đối tượng này nên dài hơn (ví
dụ 100% fT>MIC [41-43] và cao hơn (2-5 lần MIC) so với bình thường [42-44]. Mặc dù các betalactam nhìn chung có phạm vị điều trị rộng, nhưng mức độ phơi nhiễm cao có liên quan đến độc tính
trên thần kinh. Mặc dù ức chế tủy xương là độc tính điển hình của beta-lactam [45], hiện nay chưa
xác định được ngưỡng gây độc của các thuốc này.
Liều dùng trên bệnh nhân nặng
Khởi đầu điều trị với liều nạp sau đó dùng liều duy trì (truyền liên tục hoặc truyền kéo dài) giúp
tối đa hóa khả năng đạt đích PK/PD và có thể cải thiện kết quả trên lâm sàng ở bệnh nhân nặng [46].
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng khuyến cáo nên tiến hành TDM thường quy khi sử dụng beta-lactam trên đối tượng
bệnh nhân nặng.
Do tình trạng thay đổi dược động học của thuốc, một số ghi nhận về tổn hại do sử dụng chế độ
liều cao beta-lactam, ví dụ như tình trạng phơi nhiễm quá mức với thuốc, đã tăng lên trong vòng 10
năm qua. Do đó, TDM beta-lactam trên bệnh nhân nặng trở nên phổ biến hơn nhằm tối ưu chế độ liều
và giảm thiểu độc tính [5, 47]. Giám sát nồng độ đáy (Cmin) ở trạng thái cân bằng thường được sử
dụng cho TDM, mặc dù việc sử dụng các phần mềm xác định liều có thể giúp thực hiện sớm hơn việc
lấy mẫu và tối ưu hóa liều dùng [48].
Phương pháp định lượng
Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV (HPLC-UV) và sắc ký lỏng khối phổ
hai lần (LC – MS/MS) đã được sử dụng trong TDM beta-lactam.
Co-trimoxazol
Dược động học
Co-trimoxazol là dạng phối hợp sulfamethoxazol và trimethoprim với tỉ lệ 5:1. Cả 2 hoạt chất
đều thải trừ chủ yếu qua thận và liên kết với protein huyết tương ở mức độ trung bình. Mặc dù tác
động của tình trạng bệnh nặng lên dược động học của thuốc hầu như chưa được ghi nhận, các nghiên
cứu trước đây cho thấy dược động học của thuốc dao động đáng kể khi sử dụng chế độ liều dựa trên
cân nặng.
Dược lực học
Cmax và tỉ lệ fAUC0-24/MIC có liên quan đến hoạt tính tối ưu của sulfamethoxazol/trimethoprim.
Sử dụng liều cao và phơi nhiễm với thuốc kéo dài làm tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn
như tăng kali máu và nhiễm toan chuyển hóa.
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Liều dùng trên bệnh nhân nặng
Hiện chưa đủ dữ liệu lâm sàng ủng hộ việc thay đổi liều co-trimoxazol nhằm tối ưu hóa hiệu
quả trên đối tượng bệnh nhân nặng. Chế độ liều dựa trên cân nặng và phụ thuộc vào tác nhân gây
bệnh vẫn là phù hợp đối với co-trimoxazol.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM thường quy sulfamethoxazol
(hoạt chất đại diện trong co-trimoxazol) trên bệnh nhân nặng.
Phương pháp định lượng
Hiện tại không sẵn có phương pháp định lượng cho TDM co-trimoxazol, cần phát triển phương
pháp sắc ký phục vụ TDM trong trường hợp cần thiết.
Daptomycin
Dược động học
Daptomycin có Vd thấp và thải trừ chủ yếu qua thận. Giá trị Vd và Cl thường hay thay đổi, làm
cho nồng độ của thuốc dao động và thường xuống thấp. Daptomycin liên kết mạnh với protein huyết
tương (92-94%) và tỷ lệ thuốc ở dạng tự do tăng trên đối tượng bệnh nhân nặng.
Dược lực học
Giá trị AUC0-24/MIC ≥ 666 mg/L là chỉ số giúp đảm bảo hiệu quả của daptomycin trên bệnh
nhân nặng [51]. Dữ liệu gần đây cho thấy giá trị Cmin < 3,2 mg/L liên quan đến hiệu quả kém trên lâm
sàng ở bệnh nhân nhiễm khuẩn do các chủng vi khuẩn Gram âm [52]. Nguy cơ tăng creatin
phosphokinase (CPK) cao hơn 30 lần ở bệnh nhân có giá trị Cmin ≥ 24,3 mg/L [53].
Liều dùng trên bệnh nhân nặng
Dữ liệu hiện tại chỉ ra rằng tỉ lệ AUC0-24/MIC tối ưu có thể dễ đạt được với liều đã được phê
duyệt (6 mg/kg) nhưng chỉ với những vi khuẩn có MIC là 0,1 mg/L. Đối với chủng vi khuẩn có MIC
cao, có thể cần mức liều cao hơn (10-12 mg/kg/ngày) để đạt đích PK/PD [51, 54, 55].
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM daptomycin thường quy trên
bệnh nhân nặng.
Do dược động học của daptomycin dao động và khó dự đoán, nên một số trung tâm đã tiến hành
TDM và có báo cáo chia sẻ kinh nghiệm [52, 56, 57]. Các thử nghiệm trước đây đặt mục tiêu Cmin <
24 mg/L tại trạng thái cân bằng [52, 57]. Giám sát dựa trên AUC, thông qua chiến lược lấy mẫu hạn
chế (LSS) cũng có thể được áp dụng để hiệu chỉnh liều nhằm đạt đích AUC0-24/MIC ≥ 666 mg/L [58].
Phương pháp định lượng
Phương pháp HPLC-UV và LC-MS/MS đã được công bố cho TDM daptomycin.
Fluoroquinolon
Dược động học
Fluoroquinolon (FQ) là nhóm kháng sinh thân lipid với Vd nhìn chung không bị ảnh hưởng
trên bệnh nhân nặng, ngoại trừ levofloxacin. Đa số FQ liên kết mức độ thấp đến trung bình với protein
huyết tương, và 1 số thuốc trong nhóm được thải trừ qua thận ở một mức độ nhất định.
Dược lực học
Hoạt tính của các fluoroquinolon phụ thuộc vào nồng độ và chỉ số PK/PD liên quan đến hiệu
quả của fluoroquinolon là AUC0-24/MIC. Có thể cần thêm chỉ số Cmax/MIC cao (>8-20) nhằm tối ưu
hoạt tính diệt khuẩn [59, 60]. Giá trị AUC0-24/MIC từ 25-30 có thể đủ đối với các chủng vi khuẩn
Gram dương, nhưng cần giá trị cao hơn (≥ 125) đối với các chủng Gram âm [61, 62]. Một số nghiên
cứu cũng cho thấy cần đạt giá trị AUC0-24/MIC > 100-200 nhằm ngăn ngừa xuất hiện các chủng Gram
âm kháng thuốc. Mặc dù các báo cáo về co giật FQ [63-65] đang gia tăng, ngưỡng gây độc của thuốc
vẫn chưa được thiết lập và việc quy kết nhân quả còn nhiều tranh cãi [66].
Liều dùng trên bệnh nhân nặng
Chế độ liều của quinolon trên bệnh nhân nặng cần hướng tới mục tiêu tối đa hóa chỉ số AUC024/MIC (ví dụ dùng kết hợp liều nạp với liều duy trì ở mức cao).
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM fluoroquinolon thường quy
trên bệnh nhân nặng.
Biên dịch: Trung tâm DI&ADR Quốc gia
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Qua các ghi nhận về dao động dược động học giữa các cá thể trên bệnh nhân nặng và khả năng
xuất hiện các chủng vi khuẩn đề kháng quinolon, TDM có thể hữu ích, đặc biệt là tại các cơ sở có
MIC của vi khuẩn gần điểm gãy nhạy cảm.
Phương pháp định lượng
Phương pháp HPLC và LC-MS/MS đã được công bố cho TDM fluoroquinolon.
Glycopeptid
Teicoplanin
Dược động học
Teicoplanin là kháng sinh thân nước, với Vd từ 0,7 – 1,4 L/kg và thải trừ chủ yếu qua thận.
Teicoplanin có thời gian bán thải (t1/2) dài do liên kết mạnh với protein huyết tương (≥ 90%). Mức
dao động các thông số dược động học của teicoplanin trên bệnh nhân nặng là khá đáng kể [67-69].
Dược lực học
Giá trị Cmin ≥ 10-20 mg/L liên quan đến khả năng đáp ứng tốt trên lâm sàng đối với nhiễm
khuẩn không biến chứng, nhưng cần đạt nồng độ cao hơn (≥ 20-30 mg/L) cho các nhiễm khuẩn nặng
do tụ cầu như viêm nội tâm mạc, viêm tủy xương. Tuy nhiên, chưa có nhiều dữ liệu về việc sử dụng
đích nồng độ cao trên bệnh nhân. Hầu hết các dữ hiệu gần đây cho thấy tỷ lệ AUC0–24/MIC ≥ 750
có thể giúp dự đoán tốt hơn hoạt tính của teicoplanin trên các nhiễm khuẩn nặng do tụ cầu vàng kháng
methicillin (MRSA) [72, 73]. Một số nghiên cứu chưa công bố đã ghi nhận mức Cmin > 60 mg/L có
tương quan với nguy cơ xuất hiện độc tính trên thận.
Liều dùng trên bệnh nhân nặng
Do có t1/2 dài (150 giờ) nên cần sử dụng liều nạp để nhanh đạt ngưỡng điều trị.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng khuyến cáo nên tiến hành TDM thường quy khi sử dụng teicoplanin trên bệnh nhân
nặng.
Phương pháp định lượng
Phương pháp HPLC-UV, LC-MS/MS và phương pháp miễn dịch đều đã được công bố cho
TDM teicoplanin.
Vancomycin
Dược động học
Vancomycin là kháng sinh thân nước, với Vd nhỏ và thải trừ chủ yếu qua thận. Giá trị Vd và
Cl thay đổi đáng kể trên đối tượng bệnh nhân nặng dẫn đến không đạt nồng độ điều trị.
Dược lực học
Giá trị AUC0-24/MIC ≥ 400 là đích PK/PD được khuyến cáo cho các nhiễm khuẩn do
Staphylococcus aureus, cần mức nồng độ vancomycin cao hơn khi điều trị bệnh nhân nặng có sốc
nhiễm khuẩn [74-76]. Ngoài ra, phơi nhiễm thuốc ở nồng độ cao và kéo dài (≥ 7 ngày) có liên quan
tới độc tính trên thận.
Liều dùng trên bệnh nhân nặng
Đạt được đích AUC0-24/MIC tối ưu trong điều trị nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn có MIC > 1
mg/L là một thách thức lớn trong sử dụng vancomycin [77]. Nên xem xét sử dụng liều nạp 25-30
mg/kg và liều duy trì 15-20 mg/kg mỗi 8-12 giờ trên bệnh nhân nặng không có suy thận. Chế độ liều
truyền liên tục vancomycin cho thấy nguy cơ gây độc tính trên thận thấp hơn [78, 79], nhưng chưa
cho thấy ưu thế về mặt lâm sàng so với truyền ngắt quãng. Tuy nhiên, vì lý do thực hành và thuận
tiện trong TDM, truyền liên tục vancomycin được ưa thích hơn và ngày càng được sử dụng nhiều hơn
tại các cơ sở điều trị.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng khuyến cáo nên tiến hành TDM thường quy khi sử dụng vancomycin trên bệnh nhân
nặng.
Giám sát Cmin (15-20 mg/L cho truyền ngắt quãng quy ước) hoặc nồng độ trung bình ở trạng
thái cân bằng (Css, 20-25 mg/L đối với truyền liên tục) với các vi khuẩn có MIC ≤ 1 mg/L được sử
dụng rộng rãi như là chỉ báo thay thế cho đích AUC0-24/MIC. Tuy nhiên, dữ liệu hiện tại cho thấy
Cmin mang tính đại diện kém cho AUC0-24/MIC và có thể có xu hướng đánh giá thấp phơi nhiễm thực
sự với vancomycin [31, 80-83]. Giám sát dựa trên AUC kết hợp với chỉnh liều dựa trên phương pháp
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Bayes có thể là công cụ giúp định hướng tốt hơn cho sử dụng vancomycin ở bệnh nhân nặng. Mặc dù
đích AUC0-24/MIC ≥ 400 hiện đang được sử dụng, chỉ số này được đưa ra từ các giá trị MIC xác định
bằng phương pháp vi pha loãng (BMD), trong khi nếu xác định MIC theo phương pháp E-test thì chỉ
số này chỉ là 226 [84].
Phương pháp định lượng
Hiện tại trên thị trường đã sẵn có phương pháp định lượng miễn dịch cho TDM vancomycin.
Linezolid
Dược động học
Linezolid là kháng sinh thân lipid (mức độ trung bình), với Vd xấp xỉ bằng tổng thể tích nước
trong cơ thể, thải trừ chủ yếu không qua thận; dược động học của thuốc có dao động lớn giữa các cá
thể và trong một cá thể.
Dược lực học
Hiệu quả điều trị đạt tối đa khi giá trị %fT>MIC ≥ 85% và tỉ số AUC0-24/MIC từ 80-120 [85].
Giảm tiểu cầu do linezolid đã được ghi nhận khi Cmin > 7-10 mg/L và AUC0-24 > 300-350.
Liều dùng trên bệnh nhân nặng
Trên đối tượng bệnh nhân nặng, nên sử dụng liều linezolid cao hơn và/hoặc thay đổi hướng tiếp
cận liều dùng (ví dụ chế độ liều nạp và truyền kéo dài), mặc dù những hướng tiếp cận này cần phải
đi kèm với TDM. Những nhóm đối tượng bệnh nhân cần tăng liều linezolid hơn mức tiêu chuẩn bao
gồm bệnh nhân béo phì, bệnh nhân có hội chứng suy hô hấp cấp, bệnh nhân tăng thanh thải thận,
bệnh nhân nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn có MIC ≥ 2 mg/L [54, 68].
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng khuyến cáo nên tiến hành TDM thường quy khi sử dụng linezolid trên bệnh nhân
nặng.
Từ các dữ liệu dịch tễ về phân bố giá trị MIC, giá trị Cmin > 2 mg/L tương quan tốt với tỉ lệ
AUC0-24/MIC ≥ 80 [87]. Do đó, duy trì giá trị Cmin từ 2-7 mg/L được khuyến cáo giúp tối đa hiệu quả
của kháng sinh đồng thời giảm thiểu độc tính trên huyết học [88]. Ngoài ra, có thể TDM thông qua
chiến lược lấy mẫu hạn chế (LSS) [89].
Phương pháp định lượng
HPLC-UV, LC-MS/MS và phương pháp miễn dịch đều đã được công bố cho TDM linezolid,
tuy nhiên hiện nay việc TDM linezolid thường quy chưa được triển khai rộng rãi.
Colistin
Dược động học
Colistin hiện đang được sử dụng theo đường tĩnh mạch dưới dạng tiền thuốc colistin
methasulfonat (CMS). CMS và colistin có Vd thấp và thải trừ qua nhiều đường. Giá trị Vd và Cl của
colistin có thể thay đổi trên đối tượng bệnh nhân nặng, qua đó tác động lên mức độ phơi nhiễm với
thuốc. Tỉ lệ liên kết với protein huyết tương của colistin trên bệnh nhân nặng là 59-74% và phụ thuộc
vào nồng độ [90].
Dược lực học
Colistin là kháng sinh phụ thuộc nồng độ, các dữ liệu in vitro và in vivo cho thấy thông số đại
diện cho hoạt tính của kháng sinh là fAUC0-24/MIC (trong đó AUC được tính cho nồng độ thuốc ở
dạng tự do). Giá trị fAUC0-24/MIC 10,9-13,7 và 3,5-9,0 lần lượt thể hiện hoạt tính diệu khuẩn tối ưu
trên Pseudomonas aeruginosa và Acinetobacter baumannii. Phơi nhiễm kéo dài với colistin nồng độ
cao làm tăng nguy cơ gặp độc tính trên thận và trên thần kinh [92-95]. Giá trị Cmin > 2.4 mg/L làm
tăng nguy cơ gây độc tính trên thận [92, 96, 97].
Liều dùng trên bệnh nhân nặng
Cần sử dụng liều nạp trên đối tượng bệnh nhân nặng do giá trị Vd tăng trên những bệnh nhân
này, chế độ liều CMS được hiệu chỉnh dựa trên chức năng thận. Sự dao động trong chuyển hóa từ
dạng tiền thuốc sang dạng có hoạt tính, đặc biệt trên bệnh nhân tăng thanh thải thận làm chiến lược
liều trở nên khó khăn trên nhóm đối tượng này, và do đó các nghiên cứu ban đầu về chế độ liều của
colistin đã đề xuất một mức liều duy nhất cho tất cả bệnh nhân có mức thanh thải creatinin > 90
mL/phút [98].
TDM trên bệnh nhân nặng
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Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối TDM colistin thường quy trên bệnh nhân
nặng.
Khoảng điều trị của colistin rất hẹp - nếu tiến hành TDM, do xảy ra quá trình thủy phân CMS
thành colistin, các khuyến cáo bao gồm là thu mẫu Cmin khi nồng độ CMS và quá trình thủy phân là
nhỏ nhất (ví dụ như lấy mẫu ngay trước khi sử dụng liều tiếp theo, hay nói cách khác là giám sát
Cmin), xử lý ngay lập tức mẫu dược động học. Nồng độ thuốc trung bình ở trạng thái cân bằng (Css) ở
mức 2 mg/L giúp dự báo cho hiệu quả của colistin đồng thời giảm thiểu nguy cơ gặp độc tính trên
thận [98, 99]. Nồng độ đích này giúp đạt được chỉ số fAUC0-24/MIC ~ 12 đối với các vi khuẩn có
MIC ≤ 2 mg/L, tương ứng với điểm gãy nhạy cảm theo Ủy ban đánh giá tính nhạy cảm Châu Âu
(EUCAST). Vì nồng độ colistin tương đối ổn định, ít dao động ở trang thái cân bằng nên nồng độ
đích này cũng có thể được áp dụng trong giám sát Cmin. Tuy nhiên nồng độ đích này chưa được chứng
minh có tương quan với kết quả lâm sàng.
Phương pháp định lượng
Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector huỳnh quang (HPLC-FL) hoặc LCMS/MS đã được xây dựng cho TDM colistin.
Polymyxin B
Dược động học
Polymyxin B có Vd thấp, thải trừ chủ yếu không qua thận. Tỷ lệ liên kết với protein huyết tương
cao và dao động lớn ở bệnh nhân nặng (58-98,4%). Mặc dù dược đông học của polymyxin tương đối
thuận lợi khi so sánh với colistin, các hướng dẫn tại tờ thông tin sản phẩm hiện tại có thể làm nồng
độ thuốc ở dưới ngưỡng tối ưu trên đối tượng bệnh nhân nặng.
Dược lực học
Polymyxin B là kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc nồng độ, cả dữ liệu in vitro và in vivo cho thấy
chỉ số fAUC0-24/MIC dự báo tốt nhất hoạt tính của thuốc. Chỉ số fAUC0-24/MIC từ 3,7-28,0 tương
quan tốt với khả năng diệt Klebsiella pneumoniae [100], và các chỉ số này phù hợp với những báo
cáo về hiệu quả của colistin trên P. aeruginosa và A. baumannii (3,5 – 13,9) [91]. Giá trị AUC0-24 ở
trạng thái cân bằng ở mức 100 mg.h/L đã được đề xuất là ngưỡng gây độc cho thận [101].
Liều dùng trên bệnh nhân nặng
Dữ liệu hiện tại cho thấy sử dụng liều nạp 2,5 mg/kg sau đó dùng liều duy trì
1,5-2,5 mg/kg/ngày (chia làm 2 lần) là phù hợp cho vi khuẩn có MIC ≤ 1 mg/L [102, 103]. Sau liều
nạp, nên cân nhắc liều dùng hàng ngày cao hơn (lên đến 3 mg/kg/ngày) cho vi khuẩn có MIC > 1-2
mg/L. Mặc dù liều polymyxin B đường tĩnh mạch thường được tính theo cân nặng, những dữ liệu gần
đây không còn đồng thuận với cách tiếp cận này [104].
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối TDM thường quy polymyxin B trên
bệnh nhân nặng.
Khoảng điều trị của polymyxin B rất hẹp khi tiến hành TDM, TDM dựa trên AUC (50-100
mg.h/L) với ít nhất một lần thu mẫu (nồng độ sau 12-24 giờ khởi đầu điều trị) kết hợp với chỉnh liều
dựa trên phương pháp Bayesian được khuyến cáo để tối ưu liều polymyxin B trên bệnh nhân nặng
[101, 102].
Phương pháp định lượng
Phương pháp LC-MS/MS đã được công bố cho TDM polymyxin B.
Các thuốc kháng nấm
Nhóm echinocandin
Dược động học
Các thuốc kháng nấm nhóm echinocandin bao gồm anidulafugin, caspofungin và micafungin
chỉ có dạng dùng ngoài đường tiêu hóa. Các thuốc nhóm echinocandin có tỉ lệ gắn protein huyết tương
cao (≥97 – 99%). Nồng độ trên bệnh nhân nặng nhìn chung thấp hơn và dao động nhiều hơn so với
người tình nguyện khỏe mạnh, nhưng ý nghĩa lâm sàng của vấn đề này còn chưa rõ ràng do sự khác
biệt giữa các ca lâm sàng và cỡ mẫu nhỏ của các nghiên cứu.
Dược lực học
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Nồng độ liên quan tới hiệu quả lâm sàng tối ưu và nguy cơ xảy ra độc tính của các thuốc nhóm
echinocandin vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, đáp ứng nấm học tối ưu của micafungin với
Candida spp. được ghi nhận trên bệnh nhân có AUC0-24/MIC > 3000 [105]
Liều trên bệnh nhân nặng
Mặc dù các thuốc nhóm echinocadin được cho rằng tương đương về mặt lâm sàng, vẫn có khác
biệt nhỏ về liều lượng, ví dụ: tính cần thiết của liều nạp, con đường chuyển hóa và tương tác thuốc –
thuốc. Những bệnh nhân nặng cân hơn có thể cần dùng liều cao hơn [106 – 108]. Nồng độ các thuốc
nhóm echinocandin có thể bị ảnh hưởng trên bệnh nhân suy giảm chức năng gan, đặc biệt là với
capsofungin. Nồng độ thấp hơn hoặc cao hơn đều đã được ghi nhận trên đối tượng bệnh nhân này
[109 – 111].
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM các thuốc nhóm echinocandin
thường quy trên bệnh nhân nặng.
Phương pháp định lượng
Phương pháp LC – MS/MS đã được xây dựng nhưng mới chỉ được áp dụng một cách hạn chế
cho TDM thường quy.
Fluconazol
Dược động học
Fluconazol có cả dạng dùng ngoài đường tiêu hóa và đường uống do thuốc hấp thụ tốt ở đường
tiêu hóa và có PK tuyến tính. Thuốc có tính thân mỡ ở mức trung bình, có Vd khoảng 1 L/kg và thải
trừ chủ yếu qua thận. Đã ghi nhận dao động đáng kể về PK giữa các bệnh nhân nặng.
Dược lực học
Hiệu quả lâm sàng tối đa trên bệnh nhân nhiễm nấm máu được ghi nhận khi tỉ lệ AUC0-24/MIC
từ ≥ 55,2 - 100 [112,113]. Do liều dùng có thể được sử dụng thay cho AUC của thuốc [114], tỷ lệ liều
fluconazole với MIC (liều/MIC) cũng được dùng để mô tả hiệu quả lâm sàng [112, 113, 115]. Liều
cao hơn có thể dẫn đến độc tính trên gan và co giật [116].
Liều trên bệnh nhân nặng
Nên dùng liều nạp 12mg/kg đường tĩnh mạch sau đó dùng liều duy trì 6 hoặc 12 mg/kg/ngày
đường tĩnh mạch để lần lượt đạt các đích PK/PD thấp (AUC0-24/MIC = 25) hoặc cao (AUC0-24/MIC
= 100) trên bệnh nhân nặng với chức năng thận bình thường [117].
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM fluconazol thường quy trên
bệnh nhân nặng.
Phương pháp định lượng
Một số phương pháp sắc ký đã được xây dựng cho TDM fluconazol.
Flucytosin
Dược động học
Vd của flucytosin dao động từ 0,6 đến 0,9 L/kg và thải trừ chủ yếu qua thận. Đã ghi nhận dao
động PK đáng kể giữa các bệnh nhân, dẫn đến dao động trong nồng độ flucytosin.
Dược lực học
Một vài nghiên cứu cho thấy Cmax > 100 mg/L có liên quan tới độc tính trên gan và ức chế tủy
xương [118 – 121]. Nồng độ <25 mg/L có thể tăng cường các chọn lọc đột biến đề kháng của C.
albicans [122].
Liều trên bệnh nhân nặng
Hiện còn thiếu dữ liệu lâm sàng ủng hộ việc thay đổi liều flucytosin nhằm tối đa hóa hiệu quả
trên bệnh nhân nặng. Liều chuẩn dựa trên cân nặng và chức năng thận hiện tại vẫn phù hợp.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM flucytosin thường quy trên
bệnh nhân nặng.
Trái với việc sử dụng TDM để phòng ngừa độc tính, dữ liệu về hiệu chỉnh liều dựa trên TDM
để tối ưu hóa hiệu quả của flucytosin hiện vẫn còn hạn chế. Nếu triển khai TDM, có thể sử dụng nồng
độ để ngăn ngừa độc tính và đề kháng lần lượt là Cmax <100 mg/L và Cmin ≥ 25mg/L.
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Phương pháp định lượng
Một vài phương pháp sắc ký đã được công bố cho TDM flucytosin.
Isavuconazol
Dược động học
Isavuconazol có dạng bào chế đường uống (viên nang) và đường tĩnh mạch, và có thể chấp
nhận việc chuyển đổi giữa các dạng bào chế này. Thuốc có Vd lớn và CL phụ thuộc nhiều vào chuyển
hóa ở gan, tỷ lệ liên kết protein huyết tương lớn (>99%). So với các thuốc triazol khác, isavuconazol
có đặc điểm PK tuyến tính. Nồng độ thực tế trên lâm sàng tương tự nồng độ được ghi nhận trong các
thử nghiệm lâm sàng với dự kiến >90% bệnh nhân sử dụng liều chuẩn isavuconazol sẽ đạt nồng độ
điều trị 1 mg/L [123, 124].
Dược lực học
Dữ liệu hiện tại chưa xác định được bất kì mối tương quan có ý nghĩa nào giữa nồng độ
isavuconazol với hiệu quả lâm sàng cũng như độ an toàn của thuốc.
Liều trên bệnh nhân nặng
Cần 6 liều nạp 200 mg đường tĩnh mạch mỗi 8 giờ (hoặc trong vòng 48 giờ), sau đó dùng liều
duy trì 200 mg đường tĩnh mạch 1 lần/ngày để đạt Css có hiệu quả vào ngày điều trị thứ 3.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM isavuconazol thường quy trên
bệnh nhân nặng.
Phương pháp định lượng
Các phương pháp HPLC-UV và LC/MS-MS đã được công bố cho TDM isavuconazol
Itraconazol
Dược động học
Itraconazol có dạng bào chế đường uống (viên nén/viên nang hoặc dung dịch uống) và đường
tĩnh mạch. Thuốc có sinh khả dụng đường uống dạng dung dịch cao hơn 30% so với viên nén/viên
nang, vì thế dạng bào chế này được ưa dùng hơn. Thuốc thân lipid, có Vd lớn và được thải trừ chủ
yếu qua chuyển hóa ở gan. Tỷ lệ liên kết protein lớn (>99%). Itraconazol cho PK biến thiên và không
tuyến tính. Hiện chỉ có ít dữ liệu về vấn đề sử dụng itraconazol trên bệnh nhân nặng, mặc dù thẩm
tách máu liên tục có thể làm tăng thải trừ của itraconazol [125].
Dược lực học
Cmin cao có tương quan với lợi ích về kết quả lâm sàng của itraconazol trên nhiễm nấm
Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans [127, 128] và Histoplasma capsulatum [129]. Trong quá
trình dự phòng bằng itraconazol, tỷ lệ nhiễm khuẩn và tử vong trên bệnh nhân giảm bạch cầu trung
tính cao hơn đáng kể khi Cmin < 0,25 – 0,5 mg/L [130 – 132]. Bệnh nhân nhiễm nấm Candida hầu
họng và thực quản cho đáp ứng lâm sàng tốt hơn khi nồng độ >0.6 – 1 mg/L [133, 134]. Nồng độ
trung bình ≥17.1 mg/L có mối liên quan đến độc tính của itraconazol [135, 136].

Liều trên bệnh nhân nặng
Cần dùng 9 liều nạp 200 mg đường tĩnh mạch mỗi 8 giờ (hoặc trong vòng 72 giờ), sau đó dùng
liều duy trì 200 mg đường tĩnh mạch một hoặc hai lần một ngày để đạt nồng độ đích trong vòng vài
ngày đầu điều trị.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM isavuconazol thường quy trên
bệnh nhân nặng.
Bên cạnh PK không tuyến tính [137], mức dao động lớn về sinh khả dụng và chuyển hóa qua
gan cùng với độ an toàn thấp hơn các triazol cùng nhóm khiến cho việc TDM có thể được ủng hộ.
Đích Cmin trong khoảng 0.5 mg/L và 1 mg/L được sử dụng trong dự phòng và điều trị nhiễm nấm
xâm lấn.
Phương pháp định lượng
Một vài phương pháp phân tích LC-MS/MS đã được công bố cho TDM itraconazol
Posaconazol
Biên dịch: Trung tâm DI&ADR Quốc gia
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Dược động học
Posaconazol có dạng bào chế hỗn dịch uống, viên nén và dạng dùng đường tĩnh mạch. Thuốc
có tính thân lipid, Vd lớn và được thải trừ chủ yếu qua quá trình glucuronid hóa tại gan. Tỷ lệ liên kết
protein huyết tương lớn (>98%). Dao động PK mạnh giữa các cá thể và trong một cá thể, dẫn đến
tình trạng nồng độ dưới ngưỡng tối ưu đối với dạng hỗn dịch uống [138 – 142].
Dược lực học
Cmin cao (>0.5 mg/L – 0.7 mg/L) có liên quan đến khả năng giảm nhiễm khuẩn trên bệnh nhân
dự phòng bằng posaconazol [143 – 150]. Bệnh nhân nhiễm nấm xâm lấn cho đáp ứng lâm sàng tốt
hơn với nồng độ thuốc > 1 mg/L [151, 152]. Nồng độ liên quan đến độc tính của posaconazol chưa
được xác định mặc dù Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) và hầu hết các thử nghiệm lâm
sàng đều gợi ý ngưỡng Cmin giả định > 3.75 – 4 mg/L [153], và ngưỡng này vẫn chưa được thẩm định
trên lâm sàng.
Liều trên bệnh nhân nặng
Cần dùng liều nạp 300 mg đường tĩnh mạch mỗi 12 giờ vào ngày đầu tiên, sau đó dùng liều duy
trì 300 mg đường tĩnh mạch 1 lần/ngày trong nhiễm nấm xâm lấn.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM posaconazol thường quy trên
bệnh nhân nặng.
Mặc dù đã ghi nhận mức dao động PK lớn, dạng bào chế viên nén giải phóng chậm mới và
dạng đường tĩnh mạch làm tăng khả năng đạt đích điều trị [138, 154 – 156]. Tuy nhiên, những dữ liệu
gần đây vẫn cho thấy có dao động PK lớn trong quần thể bệnh nhân nặng, kể cả với posaconazol
đường tĩnh mạch [157], vì vậy TDM vẫn có thể hữu ích trên quần thể bệnh nhân này. Do thuốc có
thời gian bán thải dài (16 – 35h) [158], nồng độ được thu tại một thời điểm bất kì, bao gồm Cmin, đã
có thể đại diện cho nồng độ trung bình hằng ngày (Cave). Nếu tiến hành TDM, có thể sử dụng đích
Cave ở trạng thái ổn định lần lượt là >0.5 - 0.7 mg/L và > 1 mg/L trong dự phòng và điều trị nhiễm
nấm xâm lấn, đặc biệt là khi sử dụng dạng hỗn dịch uống.
Phương pháp định lượng
Một số phương pháp sắc ký đã được công bố cho TDM posaconazol
Voriconazol
Dược động học
Voriconazol là thuốc thân lipid, có Vd lớn và được thải trừ chủ yếu qua chuyển hóa ở gan. Tỷ
lệ liên kết protein huyết tương là 58%. PK của voriconazol không tuyến tính ở người lớn và có dao
động lớn giữa các cá thể trên tất cả các quần thể bệnh nhân.
Dược lực học
Mức Cmin ≥ 1 [159 – 165] hoặc ≥ 2 mg/L [166 – 168], cũng như là tỉ lệ Cmin so với MIC (Cmin
/MIC) là 2 – 5 [169] có liên quan đến cải thiện kết quả lâm sàng trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn.
Tuy chưa xác định được mối quan hệ rõ ràng giữa nồng độ - đáp ứng trong dự phòng bằng
voriconazol, nguy cơ nhiễm nấm tăng cao khi Cmin ≤1.5 – 2 mg/L [170 – 171]. Cmin ≥ 4.5 – 6mg/L có
liên quan tới độc tính trên gan và thần kinh của voriconazol [161, 165, 167, 172 – 175].
Liều trên bệnh nhân nặng
Cần dùng 2 liều nạp 6 mg/kg đường tĩnh mạch mỗi 12 giờ, sau đó dùng 3 – 4 mg/kg đường tĩnh
mạch mỗi 12 giờ trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến khích cũng như không phản đối việc TDM voriconazol thường quy
trên bệnh nhân nặng.
Liều voriconazol dựa trên TDM trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn đã cho thấy giúp làm tăng
đáp ứng lâm sàng và giảm tỷ lệ phải ngừng voriconazol do biến cố bất lợi [163]. Tuy dữ liệu trên
bệnh nhân nặng còn hạn chế nhưng đã ghi nhận tình trạng nồng độ dưới ngưỡng tối ưu và kết quả xấu
trên lâm sàng khi sử dụng liều chuẩn voriconazol trên đối tượng bệnh nhân này [160]. Đồng thời,
những công bố gần đây cũng ghi nhận vai trò quan trọng của đáp ứng viêm trong dao động PK của
voriconazol với mỗi mức tăng protein phản ứng C (CRP) 1 mg/L làm tăng Cmin thêm 0.015 mg/L làm
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[176 – 178]. Tình trạng viêm tương đối phổ biến trên bệnh nhân nặng có thể có ảnh hưởng đáng kể
tới độc tính của voriconazol. Đích Cmin từ 2 đến 6 mg/L được khuyến cáo để chỉnh liều voriconazol.
Phương pháp định lượng
Một số phương pháp sắc ký đã được công bố cho TDM voriconazol.
Thuốc kháng virus
Aciclovir/valaciclovir
Dược động học
Valaciclovir là tiền thuốc dạng uống của aciclovir, thân lipid ở mức trung bình, có Vd lớn và
được thải trừ chủ yếu qua thận.
Dược lực học
Dữ liệu về mối liên quan giữa nồng độ aciclovir và hiệu quả lâm sàng cũng như độc tính vẫn
còn hạn chế. Mặc dù hiệu quả của aciclovir/valaciclovir trong điều trị nhiễm virus Herpes (HSV) có
liên quan tới AUC và thời gian nồng độ thuốc ở trên nồng độ ức chế 50% (EC50, T>EC50) [179 –
183], những chỉ số này vẫn cần nghiên cứu thêm. Nồng độ cao hơn, đặc biệt trên bệnh nhân suy giảm
chức năng thận, có liên quan tới nguy cơ xảy ra biến cố bất lợi trên thần kinh và đường tiêu hóa [184
– 187].
Liều trên bệnh nhân nặng
Một liều chuẩn 10 – 15 mg/kg đường tĩnh mạch mỗi 8 giờ được khuyến cáo cho nhiễm virus
nặng trên bệnh nhân có hệ miễn dịch bình thường.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM aciclovir thường quy trên
bệnh nhân nặng.
Một vài báo cáo về TDM aciclovir được công bố, và đa số các bài này thu tuyển bệnh nhân
viêm màng não [188, 189]. Cmin từ 2 – 4 mg/L được khuyến cáo nếu thực hiện TDM.
Phương pháp định lượng
Một vài phương pháp HPLC-UV và LCMS-MS đã được công bố cho TDM aciclovir.
Foscarnet
Dược động học
Dao động PK lớn giữa các cá thể và trong cùng một cá thể đã được báo cáo và điều này có thể
gây khó khăn trong ước tính chính xác nồng độ foscarnet qua thời gian trên từng bệnh nhân.
Dược lực học
Cho đến nay, không có mối quan hệ rõ ràng được thiết lập giữa nồng độ thuốc và hiệu quả lâm
sàng. Đa số các nghiên cứu viên đều gợi ý duy trì nồng độ huyết tương trong ngưỡng kinh nghiệm từ
300 – 500 μmol/L để đảm bảo đạt và duy trì hiệu quả diệt virus. Mặc dù có vài nghiên cứu quy mô
nhỏ đã ghi nhận AUC có thể giúp dự đoán đáp ứng lâm sàng (ví dụ: tiến triển của viêm võng mạc do
CMV trên bệnh nhân nhiễm HIV) và độc tính trên thận [190 – 194], khoảng nồng độ điều trị của
foscarnet vẫn còn chưa được xác định.
Liều trên bệnh nhân nặng
Dữ liệu lâm sàng vẫn còn chưa đủ để ủng hộ việc thay đổi liều của foscarnet nhằm tối đa hóa
hiệu quả trên bệnh nhân nặng. Liều chuẩn, dựa trên cân nặng, hiệu chỉnh dựa trên chức năng thận và
phụ thuộc chỉ định hiện nay vẫn phù hợp.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM foscarnet thường quy trên
bệnh nhân nặng.
Phương pháp định lượng
Một vài phương pháp HPLC-UV đã được công bố để xác định nồng độ của foscarnet trong các
dịch sinh học
Ganciclovir/valganciclovir
Dược động học
Valganciclovir là tiền thuốc của ganciclovir, thuốc thân nước, có Vd thấp (0.7 L/kg) và được
thải trừ chủ yếu qua thận. Có thể dự đoán được PK của ganciclovir/valganciclovir với mức dao động
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không giải thích được giữa các cá thể khá nhỏ trên bệnh nhân nhận ghép tạng đặc. Hiện có quan ngại
về việc nồng độ PK huyết tương có thể không phải là chỉ dấu thay thế phù hợp cho nồng độ thuốc nội
bào để dự đoán đáp ứng lâm sàng và độc tính.
Dược lực học
Hiện chưa thiết lập được mối quan hệ rõ ràng giữa nồng độ ganciclovir với hiệu quả lâm sàng
và độc tính. AUC0-24 có llên quan tới hiệu quả diệt virus của ganciclovir với giá trị ≥ 40 – 60 mg/L
và được sử dụng trong dự phòng CMV [197 – 201]. Cmin cũng được sử dụng để dự đoán hoạt lực của
ganciclovir, nhưng giá trị cut – off tối ưu vẫn chưa được xác định chính xác [202 – 207]. Chưa có
ngưỡng độc tính được xác định rõ ràng cho ganciclovir nhưng Cmin và AUC0-24 cao có khả năng làm
tăng nguy cơ gặp độc tính trên gan và thần kinh [199, 208].
Liều trên bệnh nhân nặng
Trong điều trị nhiễm CMV trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch, liều ganciclovir thường dùng
cho liệu pháp tấn công là 5 mg/kg đường tĩnh mạch mỗi 12 giờ và sau đó truyền 5 mg/kg liều đơn
một ngày cho liệu pháp duy trì.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM ganciclovir thường quy trên
bệnh nhân nặng.
Mặc dù đã có ghi nhận về khả năng dự đoán kết quả lâm sàng một cách tin cậy bằng cách sử
dụng những thay đổi trong các chỉ dấu miễn dịch [210, 211], một vài trung tâm đã báo cáo kinh
nghiệm của họ về TDM ganciclovir/valganciclovir [208, 209]. Cmin >2 mg/L hoặc AUC0-24 > 40 mg
h/L có thể được sử dụng nếu TDM được tiến hành. Đã có mô tả về việc áp dụng một chương trình
LSS phù hợp trên lâm sàng để ước tính AUC0-24 của ganciclovir/valganciclovir kết hợp với phương
pháp chỉnh liều dựa trên Bayes [24]; cách tiếp cận này cho kết quả PK/PD vượt trội hơn và có xu
hướng có lợi cho bệnh nhân so với các khuyến cáo liều chuẩn [208].
Phương pháp định lượng
Một vài phương pháp HPLC-UV và LC/MS – MS đã được công bố cho TDM
ganciclovir/valganciclovir.
Oseltamivir
Dược động học
Oseltamivir là thuốc thân nước, có Vd lớn và thải trừ chủ yếu qua thận. Oseltamivir carboxylat
(OC) là dạng chuyển hóa có hoạt tính và có dao động PK giữa các cá thể và trong một cá thể khá nhỏ.
Dược lực học
Không có mối quan hệ rõ ràng giữa nồng độ oseltamivir và nồng độ OC với độc tính hoặc hiệu
quả lâm sàng. Mặc dù hiệu quả của thuốc cho thấy có phụ thuộc vào liều trên mô hình bệnh cúm trên
động vật, một cách chính thức mối tương quan giữa liều – đáp ứng chưa được thiết lập [212 – 214].
AUC0-24 hoặc AUC0-24/EC50 được gợi ý là những chỉ số phù hợp trong định hướng điều trị, nhưng
vẫn cần thêm nghiên cứu để thẩm định tính phù hợp của các kết quả này trên lâm sàng [215, 216].
AUC0-12 của OC cao có liên quan đến biến cố bất lợi vừa và nhẹ [217]. PK của OC dường như có thể
dự đoán được, mặc dù đặc điểm này hầu như mới chỉ được xác định trên người tình nguyện khỏe
mạnh có dao động PK thấp [217, 218].
Liều trên bệnh nhân nặng
Liều 75 mg đường uống mỗi ngày một hoặc hai lần hiện được khuyến cáo để dự phòng và điều
trị cúm trên bệnh nhân nặng.
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM oseltamivir thường quy trên
bệnh nhân nặng.
Mặc dù dữ liệu ủng hộ TDM oseltamivir còn hạn chế, các nghiên cứu viên tại Pháp đã mô tả
việc sử dụng xét nghiệm hấp thụ paracetamol để dự đoán quá trình hấp thụ OC và nồng độ huyết
tương trên bệnh nhân nặng [219].
Phương pháp định lượng
Một vài phương pháp HPLC-UV và LC/MS – MS đã được công bố cho TDM oseltamivir.
Ribavirin
Biên dịch: Trung tâm DI&ADR Quốc gia
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Dược động học
Ribavirin có Vd lớn (≥ 18 L/kg) và được thải trừ chủ yếu qua thận. Thuốc được ghi nhận có dao
động PK lớn giữa các bệnh nhân, bao gồm cả dao động về sinh khả dụng.
Dược lực học
Dữ liệu về mối quan hệ giữa nồng độ ribavirin với hiệu quả và độc tính hiện không thống nhất.
Mặc dù Cmin [220 – 226] và AUC cao [225, 227, 228] có liên quan tới tác dụng diệt virus viêm gan C
(HCV) hoặc đáp ứng virus học bền vững trong một vài nghiên cứu, cần lưu ý rằng nhiều nghiên cứu
khác không cho thấy mối liên quan giữa những thông số này với đáp ứng virus học bền vững. AUC04 (1.76 mg h/L) và AUC0-12 (3.01 mg h/L) sau liều thứ nhất có thể là chỉ số cho dự đoán tốt hơn về
đáp ứng virus học bền vững khi so sánh với Cmin hoặc bất kì điểm định lượng đơn lẻ nào [228]. Tuy
bệnh thiếu máu tan huyết có liên quan với Cmin > 2.3 – 3.5 [224, 229, 230], một vài nghiên cứu ghi
nhận mối quan hệ này là không đáng kể. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khác chỉ ra các yếu tố khác (ví
dụ: mức pegIFN-alpha-2a) có thể có ảnh hưởng lớn hơn đến kết quả hơn là nồng độ ribavirin [231].
TDM trên bệnh nhân nặng
Hội đồng không khuyến cáo cũng như không phản đối việc TDM ribavirin thường quy trên
bệnh nhân nặng.
TDM ribavirin đã được thảo luận rộng rãi trong ít nhất một thập kỉ từ lúc viêm gan C không
còn được điều trị dựa trên một căn nguyên gây bệnh mà dựa trên các kiểu gen khác nhau và các thuốc
phối hợp cũ không còn thích hợp. Ngoài ra, hiện dữ liệu đang còn mâu thuẫn về mối quan hệ giữa
nồng độ ribavirin với tác dụng điều trị hoặc độc tính. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khá với liều dựa trên
cân nặng, liều ribavirin dựa trên TDM đã cải thiện đáng kể đáp ứng virus học bền vững trên bệnh
nhân có viên gan C mạn tính kiểu gen 1 [227]. Mặc dù nhóm TDM có mức độ thiếu máu nặng hơn,
tình trạng này đã được xử trí tốt bằng erythropoietin beta. Gần đây, TDM cho thấy là công cụ hữu ích
để định hướng điều trị ribavirin trên bệnh nhân ghép phổi nhiễm paramyxovirus [232].
Phương pháp định lượng
Một vài phương pháp HPLC-UV và LC/MS-MS đã được công bố cho TDM ribavirin.
Một số lĩnh vực chính cần nghiên cứu thêm
Tối ưu hóa nồng độ thuốc kháng sinh và đích PK/PD trong điều trị nhiễm khuẩn huyết
và sốc nhiễm khuẩn trong ICU
Các liệu pháp thuốc kháng khuẩn đường tĩnh mạch tối ưu cần được sử dụng càng sớm càng tốt,
tốt nhất là trong 1 giờ đầu từ khi xác định nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn [233]. Liệu pháp
kháng khuẩn kinh nghiệm cũng nên được triển khai để bao phủ các tác nhân gây bệnh có thể liên
quan (vi khuẩn, nấm và/hoặc virus) và cần đạt nồng độ có hiệu quả trong các dịch mô kẽ ở các mô
được cho là nguồn nhiễm khuẩn. Do các thay đổi sinh lý bệnh có ảnh hưởng lớn đến nồng độ thuốc,
các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi PK/PD cần phải được xác định và cân nhắc trên bệnh nhân
nặng có nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn. Cần làm sáng tỏ thêm mức nồng độ thuốc kháng
khuẩn tối ưu và đích PK/PD mang lại lợi ích cho bệnh nhân trước khi áp dụng các chế độ liều và
chiến lược điều trị trên quần thể bệnh nhân này. Các chỉ dấu sinh học có vai trò thay thế giúp đánh
giá đáp ứng thuốc nên được nghiên cứu như là biện pháp can thiệp điều trị sớm, hơn là dựa trên các
dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng [234, 235]. Cần nhiều dữ liệu về PK của thuốc trong huyết tương
và tại mô đích, đặc biệt là trong 24 giờ đầu của liệu pháp để đánh giá sự phù hợp của các chế độ liều
hiện có trên quần thể bệnh nhân này.
Tối ưu nồng độ thuốc kháng khuẩn để giảm phát triển đề kháng trên tại khoa Hồi sức tích
cực
Đa số mục tiêu điều trị đã đưa ra tập trung vào tối đa hóa kết quả lâm sàng, vi sinh chứ chưa
bao gồm mục tiêu giảm đề kháng. Tuy nhiên, đối với hầu hết các thuốc kháng khuẩn, rất cần thêm dữ
liệu lâm sàng để xác định các ngưỡng giúp giảm thiểu phát triển đề kháng và đánh giá độ an toàn của
các ngưỡng này.
Ảnh hưởng của TDM trong cá thể hóa liều thuốc kháng khuẩn trên bệnh nhân nặng
Mới chỉ có một vài nghiên cứu so sánh kết quả lâm sàng khi sử dụng liều thuốc kháng khuẩn
hiệu chỉnh theo TDM so với khi không có can thiệp [39, 163, 227]. Hiện nay, đa số các dữ liệu đều
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được thu thập với quy mô nhỏ và không đối chứng, không đủ để ủng hộ thay đổi thực hành rộng rãi
về TDM thuốc kháng khuẩn trên bệnh nhân HSTC. Vì vậy, cần tiến hành các nghiên cứu có nhóm
chứng và được thiết kế tốt, tập trung vào kết quả điều trị trên bệnh nhân ở quần thể này để đánh giá
lợi ích thực sự khi triển khai TDM trong thực hành lâm sàng thường quy tại khoa HSTC.
Công cụ và điều kiện cần thiết để triểm khai TDM
TDM thuốc kháng khuẩn thường quy trên bệnh nhân nặng hiện đang bị cản trở do thời gian trả
kết quả chậm, thậm chí ở các trung tâm chuyên khoa, kết quả nồng độ kháng sinh nhiều khi chỉ có
thể có sau 6 – 8 giờ lấy máu, dẫn đến nguy cơ trì hoãn các biện pháp cải thiện liều kháng sinh. Bên
cạnh đó, ở hầu hết các khoa HSTC, TDM có khả năng không sẵn có cho tất cả các kháng sinh quan
trọng và chắc chắn không sẵn sàng 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần [5 – 6]. Có thể phát triển các phương
pháp định lượng dễ dùng dựa trên sắc ký, có thể giúp xác định nhanh và chính xác nồng độ thuốc
trong huyết tương và các mô, và một số phương pháp hiện đã được áp dụng thường quy tại lâm sàng.
Mặc dù việc định lượng nồng độ thường được tiến hành đối với các bệnh phẩm máu tươi (ví dụ như
huyết tương hoặc huyết thanh), cần phải nghiên cứu các chiến lược lấy mẫu thay thế (ví dụ: vết máu
khô hoặc vi mẫu hấp thụ thể tích) giúp không xâm lấn hoặc xâm lấn tối thiểu và tiến hành thẩm định
thêm. Những chiến lược “thân thiện với bệnh nhân” có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thiết
lập các trung tâm TDM tại các môi trường có điều kiện hạn chế.
Kết luận
Mặc dù chiến lược thay đổi chế độ liều có thể giúp cải thiện nồng độ thuốc kháng khuẩn trên
bệnh nhân nặng, mức dao động PK lớn trên quần thể bệnh nhân này đồng nghĩa với nguy cơ một vài
bệnh nhân có thể có nồng độ kháng sinh dưới ngưỡng điều trị và dẫn tới không dự đoán được kết quả
lâm sàng. Hiệu chỉnh liều dựa trên TDM là biện pháp duy nhất đủ an toàn và hiệu quả để đảm bảo
đạt nồng độ đích điều trị trên bệnh nhân. Hiệu chỉnh liều dựa trên TDM đã cho thấy lợi ích trên lâm
sàng với các thuốc nhóm aminoglycosid, voriconazol và ribavirin. Với hầu hết các thuốc kháng sinh
và kháng nấm được sử dụng trong môi trường ICU, phạm vi điều trị của thuốc đã được xác định rõ
ràng và TDM thường quy có thể hữu ích với các hoạt chất này. Đặc biệt, chúng tôi khuyến cáo TDM
thường quy khi sử dụng một trong những kháng sinh hoặc kháng nấm sau trên bệnh nhân ICU:
aminoglycosid, β - lactam, linezolid, teicoplanin, vancomycin và voriconazol. Đối với các thuốc
kháng virus, rất cần thêm các nghiên cứu nhằm xác định đích điều trị giúp đem lại lợi ích cho bệnh
nhân và nhằm xác định liệu TDM các thuốc kháng virus có thật sự cần thiết cho quần thể bệnh nhân
này không. Mặc dù chúng tôi tin rằng TDM nên là biện pháp chăm sóc tiêu chuẩn cho hầu hết các
kháng sinh trong ICU, các trở ngại quan trọng, như sự sẵn có của đội ngũ chuyên gia phân tích sinh
học và trang thiết cần cho TDM, cần phải được giải quyết trước khi TDM được áp dụng thường quy
một cách rộng rãi.
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Bảng 1: Chỉ số dược động học/dược lực học (PK/PD) liên quan đến hiệu quả lâm sàng và độc
tính của thuốc kháng sinh
Nhóm kháng sinh

Chỉ số PK/PD Đích PK/PD cho hiệu quả Đích PK/PD cho hiệu
(tiền lâm sàng)
quả (trên lâm sàng)

Aminoglycosid
Amikacin
AUC0-24/MIC AUC0-24/MIC: 80-100
Gentamicin/tobramycin AUC0-24/MIC AUC0-24/MIC: 80-100
Beta - lactam
Carbapenem
Cephalosporin
Penicillin
Co-trimoxazol
Daptomycin
Fluoroquinolon

%fT > MIC
%fT > MIC
%fT > MIC
không rõ ràng
AUC0-24/MIC
AUC0-24/MIC

Glycopeptid
Teicoplanin
Vancomycin

AUC0-24/MIC AUC0–24/MIC≥610
AUC0-24/MIC AUC0–24/MIC: 86–460

Linezolid
Polymyxin
Colistin
Polymyxin B

40%fT > MIC
60-70%fT > MIC
50%fT > MIC
không rõ ràng
AUC0–24/MIC≥517
AUC0–24/MIC≥100
Cmax/MIC≥8

AUC0-24/MIC AUC0–24/MIC≥100

AUC0-24/MIC fAUC0–24/MIC: 6.6–13.7h
fAUC0–24/MIC: 3.5–17.6i
AUC0-24/MIC fAUC0–24/MIC: 3.7–28.0

Ngưỡng gây độc
(trên lâm sàng)

Cmax/MIC≥8–10
AUC0–24/MIC≥110
Cmax/MIC≥8–10

Cmin > 5 mg/La
Cmin > 1 mg/La

50–100%fT>MIC
45–100%fT>MIC
50–100%fT>MIC
không rõ ràng
AUC0–24/MIC≥666 mg/L
AUC0–24/MIC≥125–250
Cmax/MIC≥12

Cmin > 44.5 mg/Lb
Cmin > 20 mg/Lc
Cmin > 361 mg/Ld
không rõ ràng
Cmin > 24 mg/Le
không rõ ràng

Cmin≥10 mg/L
AUC0–24/MIC≥400
Cmin > 10–20 mg/L
AUC0–24/MIC: 80–120
≥85% T>MIC

không rõ ràng
AUC0–24 > 700 mg.h/Lf
Cmin > 20 mg/Lf
AUC0–24 > 300g
Cmin > 7g

Không có dữ liệu

Cmin > 2.4 mg/Lf

Không có dữ liệu

AUC0–24 > 100f

AUC0-24/MIC: Tỷ lệ diện tích dưới đường cong nồng độ - thời gian trong 24 giờ và MIC; Cmax/MIC: Tỷ lệ giữa nồng độ đỉnh của kháng
sinh và MIC; Cmin: nồng độ đáy; fAUC0-24/MIC: Tỷ lệ diện tích dưới đường cong nồng độ - thời gian của dạng tự do (dạng không liên
kết) trong 24 giờ và MIC; fT > MIC: thời gian nồng độ kháng sinh dạng tự do duy trì ở mức cao hơn MIC trong khoảng đưa liều;
PK/PD: dược động học/dược lực học
a độc tính trên thận hoặc trên thính giác
b Dữ liệu chỉ có cho meropenem và liên quan đến độc tính trên thận và trên thần kinh
c Dữ liệu chỉ có cho cefepim và liên quan đến độc tính trên thần kinh
d Dữ liệu chủ yếu trên piperacillin và liên quan đến độc tính trên thận và trên thần kinh
e Độc trên cơ, thể hiện bởi tình trạng tăng creatin phosphokinase
f Liên quan đến độc tính trên thận
g Liên quan đến độc tính trên huyết học
h Phơi nhiễm trên Pseudomonas aeruginosa
I Phơi nhiễm trên Acinetobacter baumannii

Bảng 2: Chỉ số dược động học/dược lực học (PK/PD) liên quan đến hiệu quả lâm sàng và độc
tính của thuốc kháng nấm
Nhóm thuốc
kháng nấm
Echinocandin
Fluconazol
Flucytosin
Ỉsavuconazol
Ỉtraconazol

Chỉ số PK/PD
AUC0-24/MỈC
AUC0-24/MỈC
fT>MIC
AUC0-24/MỈC
AUC0-24/MỈC

Đích PK/PD cho hiệu quả
(tiền lâm sàng)a
fAUC0-24/MỈC: 10-20
AUC0-24/MỈC: 25-44
> 20-45% fT>MIC
fAUC0-24/MỈC: 25-50
Cmax > 6mg/Lc

Posaconazol
Voriconazol

AUC0-24/MỈC
AUC0-24/MỈC

fAUC0-24/MỈC: 25-50
fAUC0-24/MỈC: 25-50

Đích PK/PD cho hiệu quả
(trên lâm sàng)
AUC0-24/MỈC > 3000a
AUC0-24/MỈC > 55-100
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Cmin > 0.25-0.5 mg/L (Prop)
Cmin > 1 mg/L (Tx)
Cmin > 0.5 (Prop)
Cmin > 1-2 mg/L

Ngưỡng gây độc
(trên lâm sàng)
Chưa có dữ liệu
Chưa rõ
Cmax > 100 mg/Lb
Chưa có dữ liệu
Cave > 17.1 mg/Ld
Chưa có dữ liệu
Cmin > 4.5-6 mg/Le

AUC0-24/MIC: Tỷ lệ diện tích dưới đường cong nồng độ - thời gian trong 24 giờ và MIC; Cave: nồng độ thuốc trung bình; Cmin: nồng
độ đáy; fAUC0-24/MIC: Tỷ lệ diện tích dưới đường cong nồng độ - thời gian của dạng tự do (dạng không liên kết) trong 24 giờ và
MIC; fT > MIC: thời gian nồng độ kháng sinh dạng tự do duy trì ở mức cao hơn MIC trong khoảng đưa liều; PK/PD: dược động
học/dược lực học; Prop: dự phòng; Tx: điều trị
a Trên bệnh nhân sử dụng micafungin để điều trị nhiễm candida xâm lấn/nhiễm candida máu
b Liên quan đến độc tính trên huyết học và độc tính trên gan
c Định lượng nồng độ bằng phân tích dịch sinh học
d Chủ yếu liên quan đến độc tính trên hệ tiêu hóa
e Chủ yếu liên quan đến độc tính trên gan và độc tính trên thần kinh
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Bảng 3: Chỉ số dược động học/dược lực học (PK/PD) liên quan đến hiệu quả lâm sàng và độc
tính của thuốc kháng vi-rút
Nhóm thuốc kháng virút
Aciclovir/valaciclovir
Foscarnet
Ganciclovir/valganciclovir

Chỉ số
PK/PD
Chưa rõ
Chưa rõ
AUC

Đích PK/PD cho hiệu
quả (tiền lâm sàng) a
Chưa rõ
Chưa rõ
Chưa rõ

Oseltamivir/oseltamivir
carboxylat
Ribavirin

Chưa rõ

Chưa rõ

AUC

Chưa rõ

Đích PK/PD cho hiệu
quả (trên lâm sàng)
Chưa rõ
Chưa rõ
AUC: 40-60 mg h/L
(Prop)
Chưa rõ

Ngưỡng gây độc
(trên lâm sàng)
Chưa rõ
Chưa có dữ liệu
Chưa rõ

AUC0-4 > 1755 mg h/L
AUC0-12 > 3014 mg h/L
Cmin >2 mg/L

Cmin > 2.3 mg/Lb

Chưa rõ

AUC: diện tích dưới đường cong nồng độ - thời gian; AUC0-4: tỷ lệ diện tích dưới đường cong nồng độ - thời gian trong vòng 4 giờ;
AUC0-12: tỷ lệ diện tích dưới đường cong nồng độ - thời gian trong vòng 12 giờ; Cmin: nồng độ đáy; PK/PD: dược động học/dược lực
học; Prop: dự phòng
a Trong khi nồng độ thuốc gây ức chế 50% sự nhân lên của vi rút in vitro (ngưỡng EC thể hiện hoạt tính kháng vi rút) đã được xác
50
định rõ, hiện vẫn chưa có dữ liệu về mối tương quan giữa các thông số dược động lọc in vivo (như AUC) với với các thông số sử
dụng để đánh giá hiệu quả trên tiền lâm sàng.
b Chủ yếu liên quan đến thiếu máu

Bảng 4: Khuyến cáo về giám sát nồng độ thuốc trong máu (TDM) cho thuốc kháng sinh,
kháng nấm và kháng virus trên bệnh nhân nặng.
Khuyến cáo TDM, chiến lược lấy mẫu và mục tiêu TDM trên bệnh nhân nặng
Khuyến cáo về TDM và chiến lược lấy mẫu
Mục tiêu
Aminoglycosid Khuyến cáo TDM bởi hội đồng: "CÓ"
Giám sát dựa trên AUC
AUC: 80-120 mg.h/L
Hai mẫub
Một mẫu lấy sau kết thúc truyền 30ph và 1 mẫu lấy trong khoảng
6 đến 22h sau khi kết thúc truyền.
Giám sát Cmax/MIC
Cmax/MIC ≥ 8-10
Một mẫu
Lấy sau kết thúc truyền 30ph
Giám sát Cminc
Cmin
Một mẫu
Amikacin < 2.5 mg/L
Lấy trước 30ph hoặc ngay trước khi dùng liều tiếp theo
Gentamicin/Tobramycin < 0.5 mg/L
Beta-lactam
Khuyến cáo TDM bởi hội đồng: "CÓ"
Giám sát Cmin
100%fT > MIC
Một mẫu
Lấy trước 30ph hoặc ngay trước khi dùng liều tiếp theo
Nên tiến hành thu mẫu sau 24-48h bắt đầu điều trị
Giám sát Css đối với truyền liên tục
Css > MIC
Một mẫu tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình truyền
Co-trimoxazol Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Daptomycin
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Giám sát dựa trên AUC/MIC
AUC/MIC > 666
Hai mẫu
Một mẫu lấy giữa 1.5-3h sau khi dùng thuốc, một mẫu lấy trong
vòng 1h sau lần truyền tiếp theo
Giám sát Cmin
Cmin < 24 mg/L
Một mẫu
Trong vòng 1h sau lần truyền tiếp theo
Thu mẫu nên tiến hành sau 72h khởi đầu điều trị
Kháng sinh
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Khuyến cáo TDM, chiến lược lấy mẫu và mục tiêu TDM trên bệnh nhân nặng
Khuyến cáo về TDM và chiến lược lấy mẫu
Mục tiêu
Fluoroquinolon Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Giám sát dựa trên AUC/MIC
fAUC0-24/MIC ≥ 80
Hai mẫub
Một mẫu lấy sau kết thúc truyền 2h, một mẫu lấy sau khi kết thúc
truyền 6h
Giám sát Cmax/MIC
Cmax/MIC ≥ 8-12
Một mẫu
Lấy sau khi kết thúc truyền 30ph
Glycopeptid
Teicoplanin
Khuyến cáo TDM bởi hội đồng: "CÓ"
Giám sát Cmin
Cmin ≥ 15-30 mg/L
Một mẫu
Lấy trước 30ph hoặc ngay trước khi dùng liều tiếp theo
Vancomycin
Khuyến cáo TDM bởi hội đồng: "CÓ"
Giám sát dựa trên AUC/MIC
AUC0-24/MIC ≥ 400
Hai mẫub
Một mẫu lấy sau khi kết thúc truyền 1h, mẫu còn lại lấy trong vòng
1-2h trước khi dùng liều tiếp theo
Giám sát Cmin khi truyền ngắt quãng
Cmin > 10 mg/L
Một mẫu
Cmin ≥ 15-20 mg/L (nhiễm khuẩn
Lấy trước 30ph hoặc ngay trước khi dùng liều tiếp theo
nặng)
Giám sát Css đối với truyền liên tục
Css: 20-25 mg/L
Một mẫu tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình truyền
Linezolid
Khuyến cáo TDM bởi hội đồng: "CÓ"
Giám sát Cmin
Cmin: 2-7 mg/L
Một mẫu
Lấy trước 30ph hoặc ngay trước khi dùng liều tiếp theo
Nên tiến hành thu mẫu sau 48h bắt đầu điều trị
Polymyxin
Colistin
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Giám sát Cmin
Cmin: 2 mg/L
Một mẫu
Ngay trước khi dùng liều tiếp theo
Nên tiến hành thu mẫu sau 48-72h khởi đầu điều trị
Polymyxin B
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Giám sát dựa trên AUC
AUC0-24: 50-100 mg.h/L
Ít nhất một mẫu
Nên tiến hành thu mẫu sau 12-24h khởi đầu điều trị
Kháng nấm
Chiến lược lấy mẫu
Mục tiêu
Echinocandin
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Fluconazol
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Flucytosin
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Giám sát Cmax
Cmax < 100 mg/L
Một mẫu
Lấy sau 2h dùng thuốc
Nên tiến hành lấy mẫu sau 48h khởi đầu điều trị
Giám sát Cmin
Cmin ≥ 25 mg/Ld
Một mẫu
Lấy trước 30ph hoặc ngay trước khi dùng liều tiếp theo
Nên tiến hành lấy mẫu sau 72 giờ khởi đầu điều trị
Isavuconazol
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Itraconazol
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Giám sát Cmin
Cmin > 0.5-1 mg/L
Một mẫu
Lấy trước 30ph hoặc ngay trước khi dùng liều tiếp theo
Nên lấy mẫu trong vòng 5-7 ngày sau khi khởi đầu điều trị
Kháng sinh
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Kháng sinh
Posaconazol

Voriconazol

Kháng virus
Aciclovir/
valaciclovir
Foscarnet
Ganciclovir/
valganciclovir
Oseltamivir
Ribavirin

Khuyến cáo TDM, chiến lược lấy mẫu và mục tiêu TDM trên bệnh nhân nặng
Khuyến cáo về TDM và chiến lược lấy mẫu
Mục tiêu
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Giám sát Cmin
Cmin > 0.5-0.7 mg/L (dự phòng)
Một mẫu
Cmin > 1 mg/L (điều trị)
Lấy trước 30ph hoặc ngay trước khi dùng liều tiếp theo
Nên tiến hành lấy mẫu sau 7 ngày khởi đầu điều trị
Khuyến cáo TDM bởi hội đồng: "CÓ"
Giám sát Cmin
Cmin: 2-6 mg/L (dùng dự phòng
Một mẫu
hoặc điều trị)
Lấy trước 30ph hoặc ngay trước khi dùng liều tiếp theo
Nên lấy mẫu giữa 2 và 5 ngày sau khi khởi đầu điều trị
Chiến lược lấy mẫu
Mục tiêu
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "
Khuyến cáo: "KHÔNG KHUYẾN CÁO, KHÔNG PHẢN ĐỐI "

AUC: diện tích dưới đường cong nồng độ - thời gian; AUC0-24/MIC: Tỷ lệ diện tích dưới đường cong nồng độ - thời gian trong 24 giờ
và MIC; CI: truyền liên tục; Cmax/MIC: Tỷ lệ giữa nồng độ đỉnh của kháng sinh và MIC; Cmin: nồng độ đáy; Css: nồng độ thuốc trung
bình ở trạng thái cân bằng; fT > MIC: thời gian nồng độ kháng sinh dạng tự do duy trì ở mức cao hơn MIC trong khoảng đưa liều; II:
truyền ngắt quãng.
a Mặc dù sự đồng thuận không đạt được đối với một số thuốc trong nhóm, tuy nhiên chiến lược lấy mẫu và mục tiêu TDM đề xuất dựa
trên những thuốc trong nhóm đã có dữ liệu TDM.
b Chỉ một mẫu là đủ theo phương pháp liều thích hợp dựa trên Bayesian
c Chỉ đối với những điều trị lớn hơn 3 ngày
d Nồng độ ngăn chặn xuất hiện đột biến dựa trên mô hình dược động học invitro
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Bảng 5: Các nghiên cứu làm nổi bật lợi ích trên lâm sàng của việc tiến hành giám sát nồng độ
thuốc trong máu (TDM) cho gentamicin, voriconazol, ribavirin
Nghiên
Bệnh nhân
cứu/Nước/Quần thể
Van Lent-Evers
Tổng: 232
(1999)
Hà Lan

TDM: 105

Gentamicin

Non-TDM:
127

Thiết kế nghiên cứu

Kết quả lâm sànga

TDM

Non-TDM

Đa trung tâm, không ngẫu
nhiên, trước và sau thử
nghiệm
TDM: Liều dựa trên
Bayesian
Non-TDM: liều tiêu
chuẩn hoặc theo toán đồ

Thay đổi liều (%) *

48.6

80.4

Thời gian điều trị
(ngày)*
Thời gian nằm viện
(ngày)*
Tỉ lệ tử vong (%)
Độc tính trên thận (%)*
Tổng chi phí (DFL)*
Biến cố bất lợi (%)

5.9±2.9

8.0±4.9

20.0±13.7

26.3±31.5

9 (8.6%)
3 (2.8)
13,125±9,267
23 (42)

18 (14.2)
17 (13.4)
16,862±17,721
22 (42)b

Nhiễm khuẩn huyết
do vi khuẩn Gram âm
Park (2012)
Hàn Quốc
Voriconazol

Tổng: 110

TDM: 55
Non-TDM:
55

Nhiễm nấm xâm lấn
Stickel (2013) g
Tổng: 32
Thụy Sĩ

TDM: 16

Ribavirin

Non-TDM:
16

Đơn trung tâm, làm mù,
thử nghiệm lâm sàng đối
chứng ngẫu nhiên
TDM: kiểm soát nồng độc Ngừng thuốc (%) *
2 (4)
Non-TDM: điều trị theo Đáp ứng điều trị (%) *, d 30 (81)e
tiêu chuẩn

Đa trung tâm, nhãn mở, Đáp ứng virus kéo dài 10 (62.5)
thử nghiệm lâm sàng đối (%) h
chứng ngẫu nhiên
TDM: kiểm soát nồng đội Hemoglobin trung bình 99.6
(g/L) *
Non-TDM: liều dựa trên
cân nặng

9 (17)b
20 (59)f

6 (37.3)

106.3

Viên gan C mạn tính
DFL = Dutch florin, đơn vị tiền tệ của Hà Lan đến năm 2002, TDM: giám sát nồng độ thuốc trong máu
a Dấu * thể hiện sự khác biết đáng kể giữa nhóm TDM và không TDM (non-TDM)
b Chỉ bao gồm 53 bệnh nhân
c Đích nồng độ đáy: 1.0-5.5 mg/L
d Đáp ứng hoàn toàn hoặc một phần
e Chỉ bao gồm 37 bệnh nhân
f Chỉ bao gồm 34 bệnh nhân
g Ghi nhận từ báo cáo nghiên cứu (research letter)
h Phơi nhiễm ribavirin tích lũy trên 224.3 mg/L liên quan đáng kể với kéo dài đáp ứng virus
i Nồng độ mục tiêu: 3.7 mg/L
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