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TÓM TẮT

M ục tiêu: Xác định giá trị các thông số và khảo sát các yếu tố liên quan đến dược động học quần 
thể của vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục trên bệnh ICU, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của các 
chế độ liều nạp khác nhau đến khả năng đạt đích nồng độ của thuốc. Đối tượng và phương pháp: Dữ 
liệu áp dụng phác đồ vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục của bệnh nhân được xử lý dựa trên mô hình 
ảnh hưởng hồn họp phi tuyến tính. Sử dụng phương pháp mô phỏng Monter Carlo để mô phòng với 
các chế độ liều nạp khác nhau. Kết quả và kết luận: Mô hình dược động học 1 ngăn, thể tích phân bố 
79,8L (1,60 L/kg) và độ thanh thải vancomycin là 3,14 L/h. Cân nặng và độ thanh thải creatinin tính theo 
Cockroft và Gault giúp dự đoán cho các thông số dược động học của vancomycin. Thê tích phân bố của 
vancomycin ở bệnh nhân ICU lớn hon so với bệnh nhân thông thường. Tăng liều nạp giúp tăng tỷ lệ bệnh 
nhân đạt đích nồng độ trong 24h giờ đầu.

Từ khóa: vancomyin; dược động học quần thể; truyền tĩnh mạch liên tục; hồi sức tích cực; liều nạp.

SUMMARY

POPULATION PHARMACOKINETIC OF VANCOMYCIN FROM CONTINUOUS 
INFUSION ON PATIENT IN INTENSIVE CARE UNIT

Objective: This study aimed to estimate population pharmacokinetic parameter of vancomycin 
from continuous infusion on intensive care patients and the influencing factors. Additionally, the impact 
o f loading doses on the targeted concentration was also explored. Methods: Data o f vancomycin blood 
levels from continuous infusion obtained from therapeutic drug monitoring procedure was analysed 
using non-linear mixed effect model. Moter Carlo simulation was used with the population and different 
loading doses were applied to evaluate ability to reach the targeted drug level. Results and conclusions: 
Population pharmacokinetic parameters including Vd of 79.8L (or 1,60 L/kg) and clearance of 3.14 L/h
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were estimated from one-compartment model with proportional error assumption. Weight and creatinine 
clearance were found to be factors significantly influencing those parameters. As the volume of distribution 
observed on intensive care patients in this study was about twice of that on normal individual, increasing 
the loading dose may improve the chance of reaching the target level.

Key words: vancomycin, population pharmacokinetic, continuous infusion, intensive care, loading dose.

I. ĐẶT VẤN ĐÈ

Sau gần 60 năm đua vào sử dụng, vancomycin 
vẫn là lựa chọn hàng dầu trong diều trị các truờng 
hợp nhiễm khuẩn do tụ cầu kháng methicillin 
(MRSA) gây ra. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng 
nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn dần đến 
phải tăng liều vancomycin đồng nghĩa vói tăng 
nguy co bệnh nhân gặp các tác dụng không mong 
muốn của thuốc. Đe cải thiện hiệu lực cũng như 
hạn chế nguy co độc tinh của thuốc, chế độ liều 
dùng truyền tĩnh mạch kết họp với giám sát nồng 
độ thuốc trong máu (Therapeutic drug monitoring
-  TDM) đã đuợc dề xuất gần đây. Chế độ này 
được cho là có nhiều uu điểm hon so vói chế độ 
truyền ngắt quãng bao gồm việc giảm chi phí điều 
trị, thuận tiện hon trong quá trình TDM, đạt nồng 
độ diều trị sớm và nồng độ thuốc trong máu ổn 
định hơn [8], [9], Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu 
bước dầu về áp dụng chế độ liều truyền tĩnh mạch 
vancomyin trên bệnh nhân hồi sức cho thấy cần 
thời gian khá dài và sau nhiều lần điều chỉnh liều 
thì vancomycin mói đạt đích nồng độ trong máu 
[1], Do đó, chúng tôi tiến hành phân tích duợc 
động học quần thể của vancomycin với chế độ 
truyền tĩnh mạch liên tục ở bệnh nhân tại khoa 
Hồi sức tích cực (ICU), bệnh viện Bạch Mai vói 
các mục tiêu (1) xác định giá trị các thông số và 
khảo sát các yếu tố liên quan đến duợc động học 
quần thê của vancomycin truyền tĩnh mạch liên 
tục trên bệnh nhân ICU và (2) đánh giá ảnh huởng 
của các chế độ liều nạp khác nhau đến khả năng 
đạt đích nồng độ của thuốc.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu đuợc tiến hành trên các bệnh nhân 
đuợc chỉ định vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục 
và thực hiện giám sát nồng độ thuốc trong máu tại 
khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai từ tháng 
10/2016 đến tháng 3/2017. Các bệnh nhân không 
đuợc thu nhận gồm có bệnh nhân duới 18 tuổi; bệnh 
nhân dùng vancomycin ngắn hon 24 giờ; bênh nhân 
là phụ nữ có thai hoặc cho con bú; bệnh nhân lọc máu 
(ngắt quãng hoặc liên tục), tại thòi điểm bắt dầu sử 
dụng phác dồ truyền vancomycin liên tục.

Phương pháp nghiên cứu

Thu thập thông tin từ bệnh nhân điều trị

Các bệnh nhân đuợc áp dụng phác dồ 
vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục, trong đó: liều 
nạp đuợc tính dựa trên cân nặng, liều duy trì đuợc 
tính dựa trên chức năng thận và sau đó hiệu chỉnh liều 
theo kết quả định lượng nồng độ thuốc trong máu.

Bệnh nhân đuợc ghi nhận các thông tin về 
bệnh nhân ở thời điếm khi bắt dầu diều trị bao gồm 
tuổi, giói, cân nặng, độ thanh thải creatinin, điểm 
APACHE II, điểm SOFA, điểm Charlson, tình 
trạng thở máy hoặc sốc nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, 
thông tin từ quá trình giám sát nồng độ vancomycin 
cũng đuợc thu thập gồm đặc điểm dùng liều nạp, 
liều duy trì và kết quả định luợng thuốc trong máu 
(thòi điểm lấy mầu; nồng độ vancomycin).

Phân tích dược động học quần thế của 
vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục
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Quá trình ước tính các thông số dược động 
học quần thế và xác định các yếu tố dự đoán 
(covariates) theo mô hình ảnh hưởng hồn hợp 
phi tuyến (non-linear mixed effect model) với sự 
hỗ trợ của phần mem Monolix 2016R1 được tiến 
hành qua 2 bước [2], [3]:

Bước 1: Xây dựng mô hình dược động học 
cơ bản: Mô hình hóa dữ liệu nồng độ thời gian 
dựa trên mô hình dược động học 1 ngăn thải trừ 
bậc 1 với các giả định phân bố của tham số là phân 
bô chuân hoặc log chuân và giả định cho mô hình 
sai số gồm sai số cộng, sai số tỉ lệ, sai số hồn họp 
cộng -  tỷ lệ. Mô hình có có giá trị BIC (Bayesian 
Information Criteria) thấp hơn sẽ được lựa chọn. 
Các thông số quần thể được ước đoán gồm thể 
tích phân bố Vd, độ thanh thải của vancomycin 
Clvan và mức độ biến thiên giữa các cá thể (©V 
và cdCI) của các thông số này.

Bước 2: Xây dựng mô hình có yếu tố dự 
đoán: Các yếu tố dự đoán gồm lần lượt đưa vào 
mô hình nhằm đánh giá khả năng dự đoán ảnh 
hưởng lên các thông số dược động học quần thế. 
Một yếu tố được cho là có khả năng dự đoán khi 
làm giảm tối thiểu 3,84 đơn vị của trị số -2LL so 
với mô hình cơ bản đồng thời vẫn phải đảm bảo 
ước tính chính xác các thông số của mô hình..

Mô phỏng Monter Carlo với các chế độ liều 
nạp của vancomycin

Căn cứ trên mô hình dược động học cuối 
cùng đã xây dựng được, tiến hành mô phỏng bằng 
phần mềm Phoenix Winolin 8.0 với các chế độ 
liều nạp 20mg/kg; 25mg/kg; 30mg/kg và 35mg/ 
kg. Thời gian truyền tuân theo phác đồ đã xây 
dựng: < lg  truyền trong 60 phút; lg  -  l,5g truyền 
trong 90 phút; > l,5g  pha truyền trong 120 phút.

III. KẾT QUẢ

Đặc điểm mẫu nghiên cứu

Trong 51 bệnh nhân trong nghiên cứu, nam 
giới chiếm 67% với tuổi trung bình của các bệnh 
nhân là 55±18, cân nặng trung bình là 54,4 ±9,3 kg 
và độ thanh thải cereatinin trung bình là 72±30,3 
mL/phút. Số bệnh nhân thở máy chiếm 58,8%, 
trong đó bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn chiếm 7,8%.

Thòi gian dùng thuốc trung bình của bệnh nhân 
là 6 ngày ừong đó liều nạp trung bình được sử dụng 
là 19,7 ± 2,3 mg/kg và liều duy trì trung bình là 41,7 
± 20,2 mg/kg/ngày. Có 259 mẫu máu đã được định 
lượng, trong đó có 33 mẫu bị loại bò do nghi ngờ định 
lượng sai hoặc liên quan đến ngừng truyền/truyền sai 
tốc độ. Số mẫu định lượng trung bình trên mồi bệnh 
nhân là 4 mẫu trong đó ít nhất là 1 mẫu và nhiều nhất 
là 11 mầu. Thời gian trung bình cần cần thiết để bệnh 
nhân đạt nồng độ đích là 40 giờ.

Kết quả định lượng nồng độ thuốc theo thời 
gian được biểu diễn trong Biểu đồ.

24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 
Thời gian (giờ)

Biểu đồ 1. Kết quả định nồng độ vancomycin theo thời gian

Kết quả định lượng cho thấy chỉ có 30% bệnh nhân đạt đích nồng độ trong 24h đầu.
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Kết quả xây dựng mô hình dược động học 
cơ bản

Kiểm tra cùng trên mô hình dược động học 1 
với sai số ngẫu nhiên cộng cho thấy: mô hình với 
giả định tham số tuân theo phân phối log chuấn 
cho kết quả khớp với dữ liệu tốt hơn so với mô 
hình giả định phân phối chuẩn (BIC = 1506,39 so 
với 1633,81). Từ đó, phân phối log chuấn được áp 
dụng cho các thông số ở các bước tiếp theo của 
quá trình mô hình hóa.

Ket quả khảo sát mô hình 1 ngăn với các mô 
hình sai số cho thấy: mô hình kết họp với sai số tỷ 
lệ có giá trị BIC nhỏ nhất (1486,41). Vì vậy, mô 
hình 1 ngăn, phân phối log chuấn kết hợp với sai 
số ngẫu nhiên tỷ lệ được lựa chọn làm mô hình 
dược động học cơ bản đế tiếp tục khảo sát các yếu 
tố dự đoán.

Mô hình có yếu tố dự đoán

Các yếu tố dự đoán lần lượt được đưa vào mô 
hình cơ bản nhằm đánh giá khả năng dự đoán cho 
thông số Vd và Clvan. Yếu tố Clcr dự đoán cho 
Clvan được đưa vào mô hình có một yếu tố dự đoán 
do làm giảm trị số -2LL nhiều nhất (34,95). Mô hình 
kết hợp các yếu tố dự đoán cũng được kiêm tra. Ket 
quả khảo sát mô hình kết họp 2 yếu tố dự đoán cho 
thấy mô hình Clcr dự đoán Clvan và cân nặng dự 
đoán Vd cải thiện độ khớp mô hình một cách có ý 
nghĩa so với mô hình một yếu tố dự đoán (giảm -2LL 
4.8 đơn vị). Không có mô hình kết hợp 03 yếu tố dự 
đoán nào có ý nghĩa. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn mô 
hình mà ở đó cân nặng dự đoán cho Vd, Clcr dự đoán 
cho Clvan là mô hình dược động học cuối cùng. Ket 
quả ước lượng thông số của mô hình dược động học 
cơ bản và mô hình dược động học có yếu tố dự đoán 
được thể hiện ở Bảng 1.

Bảng l ề Kết quả ước lượng thông số dược động học quần thể

Thông số quần thể Biến thiên cá thể

Mô hình dược động học cơ bản

Thông số Giá trị ước lượng SE; RSE(%) CD (°/ủ) SE; RSE (%) P-value

Vd (L) 79,2 7,9; 10 55,0 8,3; 15

Clvan( L/h) 3,17 0,28; 9 58,9 6,5; 11

b 0,163 0,0098; 6

Mô hình dược động học có yếu tố dự đoán

Vd (L) 79,8 6,4; 8 38,7 7,2; 18

P_Vd_WG 0,0267 0,0079;30 0,00073

Clvan( L/h) 3,26 0,2;6 39,3 4,6;12

P_CI_Clcr 0,0116 0,0017; 15 <10'10

b 0,169 0 ,0 1  ;6

Trong đó: P_Vd_WG: hệ số hồi quy của Vd theo cân nặng, P_Cl_Clcr: Hệ số hồi quy của Clvan 
theo Clcr, co: hệ số biến thiên cả thể, SE: sai số chuấn, RSE: sai số chuắn tương đôi, b: sai sô ngâu nhiên

Khả năng ước đoán của mô hình dược động học cuối cùng dựa trên thông số quần thế và cá thể được 
thể hiện ở Biểu đồ 2.
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Biếu đồ 2. Đồ thị biếu diễn khả năng dự  đoán nồng độ thuốc từ  mô hình 
quần thể (trái) và cá thể (phải).

Ket quả gợi ý khả năng dự đoán của mô hình quần thể là khá thấp trong khi khả năng dự đoán của 
mô hình với biến thiên cá thể tốt hơn.

Ket quả mô phỏng:

Mô phỏng với các chế độ liều nạp 20mg/kg; 25/kg; 30mg/kg; 35mg/kg với giả định độ thanh thải 
Creatinin của bệnh nhân 85ml/phút. Phân bố xác xuất nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân ở thời 
điểm sau 12h truyền liên tục với thể hiện ở Bảng 2.

Bảng 2. Ket quả mô phỏng các chế độ liều nạp

Liều nạp <20mg/L 20mg/L -30mg/L >30mg/L

20mg/kg 84,18% 14,7 % 1,12 %

25mg/kg 74,63 % 23,13 % 2,24 %

30mg/kg 65,2 % 30,56 % 4,24 %

35mg/kg 54,96 % 35,98 % 9,06 %

IVẻ BÀN LUẬN

Ket quả nghiên cứu của chúng tôi cho 
thấy mô hình dược động học 1 ngăn kết họp sai 
số ngẫu nhiên dạng sai số tỷ lệ là mô hình phù họp 
mô tả với dữ liệu nồng độ thuốc -  thời gian ghi 
nhận được tò quy trình TDM. Giá trị Vd quần thể 
ước lượng được là 79,8 L. Nếu giả thiết cân nặng 
trung bình của bệnh nhân trong quần thể là 50 kg 
thì Vd khoảng 1,6 L/kg trong khi thể tích phân bố 
của vancomycin ở người bình thường là từ 0,39

-  0,97 L/kg cho thấy có hiện tương gia tăng đáng 
kể thể tích phân bố của vancomycin ở những bệnh 
nhân ICU [6]. Biến thiên cá thể của Vd và C1 lần 
lượt là 55% và 58,9% cho thấy có sự biến thiên 
rất lớn thể về tích phân bố cũng như độ thanh thải 
vancomycin giữa các bệnh nhân hồi sức.

Trong mô hình khảo sát yếu tố dự đoán, độ 
thanh thải creatinin tính qua Cockroft and Gault 
là yếu tố đưa vào dự đoán cho Clvan. Kết quả 
khảo sát cho thấy Clcr có mối tương quan chặt với
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Clvan (p<10-10). Điều phù họp với kết quả cùa 
nhiều nghiên cứu trước đây [4], [5]. Ket quả của 
chúng tôi cũng tương đồng kết quả dược động học 
quần thể của vancomycin trên bệnh nhân ICU với 
mô hình phù hợp là mô hình một ngăn, sai số kết 
hợp cộng tỷ lệ, cân nặng dự đoán cho Vd và Clcr 
24h dự đoán cho Clvan [7]. Khả năng dự đoán 
của mô hình khi sử dụng thông số cá thế vượt trội 
hơn so với khi dự đoán bằng thông số quần thể. 
Điều này có thể giải thích là do có sự biến thiên 
lớn thông sổ dược động học của vancomycin giữa 
các bệnh nhân ICU bệnh nhân dẫn đến khả năng 
dự đoán của thông số quần thể rất hạn chế. Từ đây 
cũng gợi ý vai trò không thể thiếu của TDM trong 
cá thể hóa điều trị nhằm đảm bảo nồng độ thuốc 
phù hợp trên từng bệnh nhân.

Ước lượng biến thiên của các thông số Vd, 
Clvan giữa các cá thể giảm đi đáng kể ở mô hình 
có yếu tố dự đoán tương ứng với 38,7% và 39,3% 
so với mô hình cơ bản. Điều này chứng tỏ cân 
nặng và Clcr đã giúp giải thích được một phần sự 
biến thiên của thể tích phân bố cũng như độ thanh 
thải của vancomycin giữa các bệnh nhân trong 
nghiên cứu.

Ket quả mô phỏng cho thấy, với liều nạp 
đang dùng trong nghiên cứu khoảng 20mg/kg thì 
tỷ lệ bệnh nhân không đạt nồng độ điều trị trong 
ngày đầu tiên lên đến trên 80%, kết quả này phù

hợp với kết quả định lượng thực tế. Việc tăng liều 
nạp lên 35mg/kg làm tăng gấp đôi tỷ lệ bệnh nhân 
đạt đích nồng độ tại ngày đầu vào khoảng 36% 
nhưng đồng thời cũng nâng tỷ lệ bệnh nhân có 
nồng độ thuốc trong máu vượt ngưỡng lên xấp xỉ 
10%. Điều này cho thấy sự biến thiên lớn thể tích 
phân bố cũng như độ thanh thải của thuốc trên 
quần thể bệnh nhân ảnh hưởng rất lớn đến khả 
năng đạt đích điều trị trong ngày đầu tiên và vai 
trò của giám sát chặt nồng độ và hiệu chỉnh liều 
sau đó là khó tránh khởi.

v ẳ KÉT LUẬN

Dược động học của vancomycin truyền tĩnh 
mạch liên tục ở bệnh nhân ICU phù họp với mô 
hình 1 ngăn. Thề tích phân bố của vancomycin là 
79,8L (1,60 L/kg) và độ thanh thải là 3,14 L/h. 
Thể tích phân bố của vancomycin ở bệnh nhân hồi 
sức có xu hướng tăng cao hơn so với ở bệnh nhân 
thông thường. Độ thanh thải creatinin tính theo 
Cockroft và Gault dự đoán tốt cho độ thanh thải 
và cân nặng giúp dự đoán cho thế tích phân bố của 
vancomycin. Việc tăng liều nạp giúp làm tăng tỷ 
lệ bệnh nhân đạt đích điều trị nhưng đồng thời làm 
tăng tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ thuốc trong máu 
vượt ngưỡng. Sự biến thiên cá thề lớn về dược 
động học của thuốc trên bệnh nhân hồi sức đặt ra 
yêu cầu phải TDM để cá thể hóa điều trị.
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