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PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐẠT NÔNG ĐỘ THUỐC ĐÍCH TRÊN BÊNH NHÂN
HỒI SỨC TÍCH CỰC SỬ DỤNG PHÁC ĐÔVANCOMYCIN TRUỸÊN TĨNH
MẠCH LIÊN TỤC, HIỆU CHỈNH LÍÊU DỰA TRÊN GIÁM SÁT NỒNG ĐỘ THUỐC
Nguyễn Gia Bình', Xuân C ơ ', Bùi Tuấn A nh’, Phạm Hồng Nhung'
T rần Nhân Thắng', Đỗ Thị Hồng G ấ m 1, Lê Vân A nh1
Nguyễn Hoàng Anh2, Vũ Đình Hòa2. T rần Duy Anh2
TÓM TẮT
Mục tiêu: phân tích khả năng đạt nồng độ thuốc
đích vầ nguy cơ độc tính thận trên cằc bệnh nhân chỉ
định vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục có áp dụng
giám sát nồng độ thuốc trong máu (therapeutic drug
mornitoring - TDM). Đôi tượng va phương pháp
nghiên cứu: bệnh nhân điều trị tại khoa Hồi sức tích
cực (HSTC), bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ
10/2016 đến 3/2017 có chi định dùng vancomycin
truyền tĩnh mạch liên tục ngay sau một liều nạp. ứêu
nạp dao động từ 0.75-1.5g tùy theo cân nặng của
bệnh nhân, lieu duy trì truyền liên tục ban đấu được
tíiih dựa tren chức năng thận, các liềú duy trì tiếp theo
được hiệu chình theo kết qua TDM để đạt được nồng
độ đích từ 20-30mg/L. Đọc tính trên thận đứợc định
nghĩa là tăng nồng độ creatinin huyết thanh trên 1,5
lần hoặc tốc đô lọc cầu thận giảm trên 25% so với giá
trị tại thời điểm trước khi bat đầu dùng thuốc. Kết
quả và kết luận: nghiên cứu thực hiện trên 55 bệnh
nhận (65.5% là nam). Liều nạp vancomycin trung bình
19,71 ± 2,3mg/kg. Liều duy trì cả đợt điều trị 41,7 ±
20,2mg/kg/ngay. Nồng độ vancomycin trung bình 23,8
± 4,4mg/L. Tỷ lệ bệnh nhân đạt đích nồng độ (2030mg/L) trong 7 ngày điều trị đầu tiên lần lượt
30.0%, 59.3%, 63.5%, 77.3%, 73.2%, 72.7% và
76.9%. Có 9 (16.4%) bệnh nhân xuất hiện độc tính
trên thận. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phác đồ
truyền liên tục vancomycin kèm theo chinh liều dựa
trên TDM thực hiện tại khoa HSTC, bệnh viện Bạch
Mai có tỷ lệ đạt nống độ đích và độc tính thận tướng
tự các nghiên cứu đa đừợc công bồ trước đổ. Đê’ rút
ngắn thời gian đạt nồng độ đích cần phải tăng liều
nạp trong cac nghiên cứu tiếp theo.
Từ khóa: vancomycin, truyền tĩnh mạch Hên tục,
giám sát nồng độ thuốc trong máu, hôi sức tích cực

SUMMARY
EVALUATION OF A PROTOCOL FOR VANCOMYCIN
CONTINOUS INFUSION VANCOMYCIN IN
INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS
ỡốỹecí/Ves.-evaIuate a dosing algorithm
for
continous vancomycin administration in critical ill
patients. Methods: this prospective, observational
study was conducted in ICU, Bach Mai hospital from
‘ Bệnh viện Bạch Mai,
2trường Đ ại học DỨỢc Hà N ội
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October 2016 to March 2017. Following a loading dose
0.75 - 1.5g according to actual body weight,
vancomycin was administered continously over 24
hours depending on renal function. The vancomycin
infusion rate was adjusted to achive a target serum
concentration of 20 - 30mg/L. Nephrotoxicity was
defined as an increase in serum creatinin concentration
more than or equal to 50% or decrease in eGFR more
than or equal to 25% from baseline value. Results and
conclusions: 55 patients were enrolled (65.5% male).
The mean loading vancomycin dose was 19.71 ±
2.3mg/kg.
The
mean
daily
dose
was
41.7±20.2mg/kg/day. The achieved mean serum
vancomycin concentration was 23.8 ± 4.4mg/L. Target
serum vancomycin levels on treatment day 1 to 7 was
30.0%, 59.3%, 63.5%, 77.3%, 73.2%, 72.7% and
76.9% of patients, respectively. Nephrotoxicity was
observed in 9 (16.4%) patients, which is similar to
those described in the literature. These results revealed
that our vancomycin continous infusion regimen allowed
rapid achievement of sufficient vancomycin serum
levels. However, we observed under therapeutic serum
vancomycin concentration on the first day of treatment
suggestting need of tailoring the loading dose.
Keywords-, vancomycin,
continous
infusion,
therapeutic drug m ornitoring, intensive care unit

|ễĐẶT VẤN ĐỀ
Giám sát điều trị thông qua nồng độ thuốc
trong máu (Therapeutic drug mornitoring - TDM)
được coi là phương pháp hiệu quả được áp dụng
để kiểm soát nồng độ thuốc trong cửa số điều
trị, dự phòng độc tính và nâng cao hiệu quả điều
trị, hạn chẽ gia tăng các chủng vi khuẩn đề
kháng kháng sinh. Dựa trên các nghiên cứu về
dược động học, vancomycin được xếp vào nhóm
kháng sinh phụ thuộc thời gian, chỉ số AUC/MIC và
nồng độ đáy được xem là thông số phù hợp nhất
để giám sát vancomycin nhằm hạn chế đọc tính
trên thận và tối ưu hóa hiệu quả trong điều trị[4].
Nhiểu nghiên cứu trền thế giới đã so sanh
vancomycin truyền liên tục và truyền ngắt
quãngvề hiệu quả lâm sàng và độ an toàn. Mặc
dù truyền liên tục vancomycin không chỉ ra sự
khác biệt về hiệu quả lâm sàng so với truyền
ngắt quãng nhưng truyền liên tục vancomycin có
chi phí thấp hơn, thuận tiện hơn cho điều dưỡng
về thời gian lấy mẫu xét nghiệm (không phải căn
thời gian trong ngày), nồng độ đích đạt nhanh
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hơn và kết quả AUC ít dao động hơn so với
truyền ngắt quãng, số liệu về độc tính thận còn
tranh cãi nhứng các nghiên cứu về truyền liên
tục vancomycin cho thấy tỉ lệ độc tính thận thấp
hơn và thời gian khởi phát độc tính thận chậm
hơn [2]. Giám sát nồng độ thuốc trong máu
chưa phổ biến trong thực hành lâm sàng tại Việt
Nam, mặc dù một số nghiên cứu ban đầu về
TDM vancomyđn đã được thực hiện song các
quy trình này đều áp dụng đối với phác đồ
truyền tĩnh mạch ngắt quãng vancomycin, chưa
có nghiên cứu nào xây dựng quy trình TDM cho
truyền tĩnh mạch liên tục.
Nhằm tối ưu hóa phác đồ vancomycin trên
bệnh nhân nặng điều trị tại khoa HSTC, nghiên
cứu này được thực hiện với mục tiêu phân tích
khả năng đạt nồng độ thuốc đích và nguy cơ độc
tính thận trên bẹnh nhân sử dụng phác đồ
vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục,
hiệu

chỉnh liều thông qua TDM tại khoa HSTC bệnh
viện Bạch Mai.
I|ễĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứ u
l ẽĐôì tượng nghiên cứu: Tất cả các bệnh
nhân điều trị tại khoa HSTC trong thời gian từ
10/2016 đến 3/2017 được chỉ định vancomycin
Loại trừ các bệnh: dùng vancomycin đường
uống, vancomycin truyền tĩnh mạch ngắt quãng,
thời gian dùng vancomycin ít hơn 24 giờ, bệnh
nhân < 18 tuổi, phụ nữ có thai, cho con bú,
bệnh nhân có chi định thay thế thận, thay huyết
tương, tim phổi nhân tạo trong quá trinh điều trị.
2.
Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kê nghiên cứư. nghiên cứu tiến cứu,
đơn nhánh đánh giá vai trò của phác đồ truyền
tĩnh mạch liên tục lên khả năng đạt nồng độ
thuốc đích.

Phác đô vancom ycin truyền tĩnh mạch Hên tục trong nghiên cứu
Bước 1 - Liều nạp
Bước 3 - Hiệu chinh liều theo nồnq đô thuốc
< 60 (kq)
Thêm 1 liều nạp 20mg/kg, và tăng tốc độ
Iq
0 - 5 (mg/L)
60 - 85 (kq)
truyền liều duy trì thêm 20ml/giờ
1.5g
>85 (kg)
Thêm 1 liều nạp 15mg/kg, và tăng tốc độ
2g
6 10 (mg/L)
Bước 2 - Liêu duy trì
truyền liều duy trì thêm 15ml/giờ
<10 (ml/phút)
3 ml/giờ
Thêm 1 liều nạp lOmg/kg, và tăng tốc độ
11 - 15 (mg/L)
10 - 20 (ml/phút)
5 ml/giờ
truyền liều duy trĩthem lOml/giờ
21 - 40 (ml/phút)
10 ml/giờ
16 - 19 (mq/L) Tăng tốc đô truyền liều duy trì thêm 5ml/giờ
41 - 60 (ml/phúy
16 ml/giờ
20 - 30 (mq/L)
KHONG THAY ĐOI
61 - 80 (ml/phút)
21 ml/qiờ
31 - 35 (mq/L)
Giảm tốc đô truyền liều duy trì đi 5ml/qiờ
DƯNG truyển trong 6 giờ, và giảm tốc độ
81 - 100 (ml/phút)
26 ml/giờ
> 35 (mg/L)
truyền liều duy trì đi lOml/giờ
101 - 120 (ml/phút)
31 ml/giờ
Chú ý: 1 ml dung dịch truyền cho liều duy trì có chứa 4mg
vancomycin. Lấy mâu định lượng nồng độ thuốc bất kì thời
>120 (ml/phút)
37 ml/giờ
điểm nào sau ít nhất 12 giờ truyền
ể Đặc điểm chung của bệnh nhân trong
nghiên cứu
■Đặc điểm sử dụng vancomycin và giám sát
nồng độ thuốc trong mau
«Khả năng đạt nong độ thuốc đích (20-30mg/L)
trong thời gian điều trị bằng vancomycin.
• Tỷ lệ phát sinh và đặc điểm độc tính thận
trên bệnh nhân nghiên cứu
o Tỷ lệ phát sinh độc tính thận trên bệnh

nhân sử dụng vancomycin
o Mức đọ độc tính thậrr. được phân loại dựa
trên tiêu chuẩn RIFLE
3.
Xử lí số liệu: Dữ liệu về kết quả nồng độ
vancomycin, creatinin trong máu, tình trạng
bệnh lý, thông tin về thuốc dùng kèm và đặc
điểm chung bệnh nhân mẫu nghiên cứu được
nhập liệu và hỗ trợ bằng phần mềm Microsoft
Excel 2Ó10® và SPSS Statistic 22.0

ll|ỆKẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u
3.1.
Đặc điểm chung cùa bệnh nhân
trong nghiên cứu: Trong thời gian' thực hiện
nghiên cứu, tổng cộng có 55 bệnh nhân được sử
dụng phác đo truyền tĩnh mạch liên tục
vancomycin. Đặc điểm chung của bệnh nhân trong
mẫu nghiên cứu được trình bày trong bảng l ẳ
Bảng l ằ Đặc điếm chung cua bệnh nhân
Chỉ tiêu nghiên cứu
Tuôi (năm)
Giới tính (nam)
Cân nănq (kq)
Điêm APACHE II
Điẽm SOFA
Điếm Charlson
Bệnh nhân thở máy

Kết quả,
n (°/o)
55,0 ± 18,0
36 (65,5)
55,9 ± 11,1
14 [8 - 191
4 [3 - 61
in -3 1
36 (65,5)

35

VIETNAM MEDICAL JOURNAL N°2 - DECEMBER - 2017

Bênh nhân dùng thuốc vận mạch
Thanh thải creatinin (ml/phút)
Vi trí nhiêm khuãn
Thẩn kinh trung ương
Viêm phổi
Nhiêm khuân huyểt
Khác
Số bệnh nhân phân lập được vi
khuẩn
Staphylococcus aureus
(MRSA& MSSA)
Enterococcus sp
Thời gian điều trị tại khoa
HSTC (nqầy)
Kết quả điều trị tại khoa HSTC

6 (10,9)
76,5 ± 36,4
30 (54,5]__
13 (23,6)
5 (9,1)
7 (12,7)
12(21,8)
9 (75,0)
3 (25,0)
12 [8 - 17]

Đõ/khói
42 (76,4)
Nặng, về/Tứ vong
13(23,6)
Nhận xét: Các bệnh nhân trong nghiên cứu
chủ yểu là nam giới, tuổi cao, phải thở máy.
Nhiễm khuẩn thần kinh trung ương là chi định
thường gặp nhất của vancomycin, trong đó
MRSA là can nguyên gây bệnh chính. Ti lệ tử
vong tại HSTC chiếm 23.6%.
3.2.
Đặc điểm sử dụng vancomycin: Theo
phác đồ truyền liên tục vancomycin, các bệnh
nhân đều được dùng liều nạp và lieu duy trì ngay
sau khi kết thúc liều nạp. Đạc điểm về liều dùng
của vancomycin được trình bày trong bảng 2

Bảng 2. Đặc điểm sử dụng vancom ycin truyền tĩnh mạch liên tục trong mẫu nghiên cứu
Kết quả
Chi tiêu nghiên cứu
6 T 5 - 111
Thời gian dùng thuốc (số ngày)
19,7 ± 2,3
Liều nạp (mg/kg)
1971 ± 751; 35,8 ± 14,6
Liều duy trì ngày l(mg/ngày), (mg/kg/ngày)
2299 ± 854; 41,3 ± 15,3
Liều duy trì ngày 2(mg/ngàý), (mg/kg/ngày)
2406 ± 979; 43,1 ± 16,4
Liều duy trì ngày 3(mg/ngày), (mg/kg/ngày)
2261 ± 1052; 41,7 ± 20,2
Liều duy trì của môt đơt điều trị (mg), (mg/kg/ngày)
Liều cần dùng đễ đạt nồng độ thuốc đích lần đầu tiên
2388 ± 969; 43,3 ± 17,4
(mq/riqày), (mq/kq/ngày)
Thời gian đạt mâu đầu tiên (ngày)
2 [1-2]
Nhận xét: liều vancomycin cần dùng đê đạt được nồng độ thuốc đích khá cao, trung bình 43,3±
17,4mg/kg. Các bệnh nhân đều được sử dụng liều nạp theo phác đồ, liều nạp trung bình 19,7±
751mg/kg. Liều duy trì của bệnh nhẩn trong cac ngày điều trị thay đối theo chức năng thận và kết
quả TDM, liều duy trì trung binh hàng ngày của một đợt điều trị 41,7 ± 20,2mg/kg.
3.3.
Giám sát nồng độ vancomycin trong máu: Trong 273 mẫu TDM cólẽl (59,0%) mẫu đạt
nồng độ thuốc đích. Kết quả nồng độ vancomycin trong 3 ngày đầu được trình bày trong bảng 3.
Nồng độ vancomycin cùa nhóm bệnh nhân trong mâu nghiên cứu trong tất cả các ngày điều trị được
thể hiện trong hình 1.
Ngày 1
55
40 (72,7)
17,6r 15,1-21,41
26 (65,0)
12 (30,0)
2
»
422f362 - 5141

Ngày điêu trị vancomycin
Số bênh nhân
Bênh nhân đươc đinh lương, n (%)
Nồng đô vancomycin, mg/L
Nồnq đô vancomycin < 20mq/L, n(%)
Nồng đố vancomycin: 20-30mg/L, n(%)
Nồng đồ vancomycin > 30 mg/L, n(%)
AUC,4h(mq/L.h)

2 8 .7

7.8 .6

2 7 .1

2 6 .8
2 5 .1
2 1 .4 2 0 .7

2 3 .4 ,
2 0 .8

2 4 .5

2 4 .4

2 4 .1
2 1 .4

2 1 .5

2 6 .9
2 <1.5

2 0 .5

2 1 .4

1 7 .7

1 7 .6
1 5 .1

Ngày 1

Ngày ĩ

Ngày s ử dụ ng v an co m ycin

Hình 1. Nông độ vancomycin theo ngày điêu trị
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Ngày 2
54
54 (100,0)
20,7[17,7-25,1]
19 (35,2)
32 (59,3)
3(5,5)
497T425 - 6021

Ngày 3
49
45 (91,8)
23,4[20,8-26,8]
10 (20,4)
31 (63,5)
8 (16,3)
561r499—6431

Nhận xét: Trong số 55 bệnh nhân có 40
(72,7°/o)bệnh nhân đủ điều kiện định lượng nồng
độ thuốc ngày đầu tiên. Đa số các bệnh nhân
đểu được định lượng nồng độ vancomycin vào
ngày thứ 2 và thứ 3 của đợt điếu trị, trừ các bệnh
nhân ngừng sử dụng vancomycin. Tỉ lệ đạt nồng
độ thuốc đíchchi đạt 30% trong ngày đau tiên, tỉ lệ
nắy tăng lên 59,3% và 63,5% trong ngày thứ 2 vấ
ngày thứ 3 sau khi truyền liên tục vancomycin.
3.4.
Độc tính tren thận trong quá trình
sử dụng vancomycin: cổ 9 bệnh nhân trong
mẫu nghiên cứu xuất hiện độc tính trên thận
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trong quá trình điều trị, chiếm 16,4%. Đặc điểm
về biến cố trên thận của các bệnh nhân này
được trình bày trong bảng 4.

Bảng 4. Đặc điểm độc tín h thận tro n g
m ẫu nghiên cứu _______________ __________
Chi tiêu nghiên cứu
Kết quả
Số bênh nhân xuất hiên đôc tính thân 9 (16,4)
Thời gian khởi phát độc tính (ngày) 6[3-8,5]
Phân loai đôc tính
Nguy cơ, n (%)
1(11,1)
Tốn thương, n (%)
7 (77,8)
Suy, n (%)
1(11,1)
Nhận xé t: thời gian xuất hiện đỉộc tính thận
được phát hiện sớm nhất ở ngày thứ 3 và muộn
nhầt la ngày thứ 9 kể từ khi bắt đấu dùng thuốc. Do
hạn chế về mặt thời gian theo dõi bệnh nhân chúng
tối chỉ đánh giá được độc tính trên thận ở 3 mức
theo phân loại: nguy cơ, tổn thương và suy thận.
IV. BÀN LUẬN
Vancomycin là kháng sinh glycopetid, được sử
dụng chủ yếu theo chế độ trùýen ngắt quãng để
điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram dương.
Gần đấy phác đồ truyền liên tục vancomycin có
xu hướng được áp dụng rộng rãi tại các đơn vị
HSTC giup nhanh chóng đạt nồng độ đích, nồng
độ ít dao động, giảm chi phí va đọc tính thận
thấp hơn chế đọ truyền ngắt quãng. Nhóm
nghiên cứu đã xẩy dựng phac đo truyền tĩnh
mạch liên tục vancomycin và giám sát nồng độ
thuốc trong máu tại khoa Hồi sức tích cực bệnh
viện Bạch mai dựa trên độ nhạy cảm của các vi
khuẩn gây bệnh tại khoa với vancomycin và mục
tiêu PK/PD cắn đại; AUC/MIC > 400.
Kết quả từ nghiên cứu cho thấy, chỉ có 30,0%
bệnh nhân đạt nồng độ đích đích từ 20-30 mg/L
ở ngày đầu tiên, 59,3% trong ngày thứ hai sau
khi đã có can thiệp về liều duy trì. Có 5,5% bệnh
nhân có nồng đọ cao hơn nong đô đích ở ngày
thứ 2 và 16,3% ở ngày thứ 3 kể từ khi dung
thuốc. A U C 24h đạt > 400 ngay trong ngày đầu
dùng thuốc. Liều dùng trung bình hàng ngày của
vancomycin để đạt được nong độ đích khá cao,
trung bình 43,3 ± 17,4mg/kg, cao hơn so với liều
khuyến cáo hiện tại của vancomycin truyền tĩnh
mạch ngắt quãng 30mg/kg.
Hiện nay nồng độ đích của vancomycin khi
truyền liên tục vẫn chưa thống nhất, một số
nghiên cứu đưa mức nồng độ đích là 1525mg/L[l],[5] trong khi một số nghiên cứu khác
lại chọn 20-30mg/L[3]. Chúng tôĩ lựa chọn 2030mg/L dựa trên tình hình dĩch tễ thực tế của
bệnh viện, MlCgo của các chủng MRSÀ trong 3
nằm gần đây là lmg/L.
Tỉ lệ đạt nồng đọ đích của một số nghiên cứu
khác đạt cao hơn nghiên cứu cỉia chúng tôi: De

Waele và cộng sự đạt đích nồng độ ngày 2 và
ngày 3 lần lượt ià 70.5% và 84.1% [1]. Tỉ lệ
bẹnh nhân dứớỉ nồng độ đích lần đau trong
nghiên cứu của Spadaro và cộng sự chỉ dao
đọng ở 20% và 21% ở nhóm bệnh nhân có suy
thận và không có suy thận [5]. có sự khác biệt
này là do các tác giả lựa chọn đích nồng độ từ
15 - 25mg/Lthấp hơn so với đích nồng đọ chúng
tôi sử dụng trong nghiên cứu này (từ 2030mg/L). Ben cạnh đó, thời điểm lấy mẫu đo
nồng đọ vancomycin lần đầu tiên chưa thống
nhất giữa các nghiên cứu, một số tác giả lấy
mẫu khi thuốc đa đạt trạng thấi ổn định (36 giờ
hoặc 48-72 giờ)[5]; một số khác lại lấy mẫu ở
thời điểm sớm hơn (12 giờ hoặc 18 giờ kể từ khi
truyền liên tục)[3] nên tỉ lệ đạt đỉch nồng độ
trong ngày đầu tiến trong các nghiên cứu cũng
khác nhau và khác với nghiên cứu của chúng tôi.
Về nguy cơ độc tính thận, chúng tôi ghi
nhậncó 16.4% bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
có xuất hiện độc tính thận trong quá trình sử
dụng vancomycin. Tỉ lệ này nằm trong giới hạn
các nghiên cứú đã công bố, dao động từ 5% đền
35%. So với nghiên cứu cua Spapen và cộng sự
[6], tác giả sử dụng nồng độ đích từ 15-25mg/l
nhưng ti lệ độc tính thận là 29,5%, cao hơn so
với nghiên cứu này.
Độc tính thận của vancomycin phụ thuộc vào
nồng độ vancomycin trong mẩu, nong độ cao có
tỉ lệ độc tính thặn cao hơn khi nồng độ trong
máu thấp, ngoài ra thời gian dùng thuốc, mức
độ nặng của bệnh, các thuốc dùng kèm có độc
tính thẫn, dùng cac thuốc vận mạch cũng gổp
phần lấm tăng nguy cơ độc tính thận cho các
bệnh nhân đieu trị bằng vancomycin. Bên cạnh
đó, bệnh nhân hồi sức có nhiều đặc điểm cần
lưu ý khi sử dụng thuốc như: thể tích phân bố
lớn, nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh với
vi khuẩn cao hơn, tăng thanh thải thận do đó xu
hướng thường phải dùng liều lớn hơn so với các
bệnh nhân thông thường. Mặc dù còn nhiều
nghiên cứu cho kết quả trái chiều, song các
nghiên cứu gần đây cho thấy truyen liên tục
vancomycin có tỉ lệ độc tính thận giảm đáng kể
so với truyền ngắt quãng [2]. Nghiên cứu của
chúng tôi còn có một số hạn chế:
-Sử dụng công thức Cockcroft - Gault để ước
tính thanh thải creatinin dựa trên creatinin máu
để quyết định liều dùng cũng như tốc độ truyền
vancomycin cho bệnh nhân, công thức này còn
nhiều hạn chế đặc biệt trên bệnh nhân hồi sức
tích cực có chức năng thận khồng ổn định, dẫn
đến liều dùng có thể chưa thực sự phù hợp với
chức năng thạn thực tế của người bệnh.
-Liều nạp áp dụng thấp hơn so khuyến cáo
trong hướng dẫn điều trị MRSA của Hội dược sĩ
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bệnh viện, Hội truyền nhiễm và Hội dược sĩ
chuyên ngành truyen nhiễm Hoa Kì (American
Society of Health-System Pharmacists, the
Infectious Diseases Society of America, the
Society of Infectious Diseases Pharmacists) đối
với vancomycin truyền ngắt quãng,sử dụng liều
nạp cho bệnh nhân nặng từ 25-30mg/kg [4].
v ẻ KẾT LUẬN
Tuy còn một số hạn chế nhất định, nghiên
cứu đầu tiên về giám sát nồng độ thuốc trong
máu đối với vancomycin truyền tĩnh mạch liên
tục trên bệnh nhân hồi sức tích cực tại Việt Nam.
Nghiên cứu này đã cung cấp dữ liệu về khả năng
đạt nồng độ đích cũng như độc tính trên thận
của phác đồ truyền liên tục vancomycin trong
điều trị nhiễm khuẩn trên bệnh nhân nặng, kết hợp
hiệu chỉnh liều thông qua TDM, giúp các bác sĩ lâm
sàng sử dụng hợp lí vancomycin ở mức liều cao
thông qua giám sát nồng độ thuốc trong máu.
Tỉ lệ đạt nồng độ đích thấp trong ngày đầu
tiên và dao động trong các ngày tiếp theo gỢi ý
việc thực hiện thêm các nghiên cứu để toi ưu
chế độ liều của vancomycin trên các bệnh nhân
nặng dựa trên nguyên tắc PK/PD
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NGHIÊN CỨU KIÊN THỨC VÊ DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ
ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ DÂN TỘC DAO VÀ DÂN TỘC TÀY Ở BA XÃ
THUỘC HUYỆN NA HANG TỈNH TUYÊN QUANG NÄM 2016
Ninh Thị Nhung1, Nguyễn Văn Công2
TÓM TẮT
Mục đích: Nghiên cứu về kiến thức dinh dưỡng
của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ dân tộc Dao và dân tộc
Tày. Thiết kế nghiên cứu: Phỏng vấn bằng bảng hỏi
về kiến thức về dinh dưỡng ở 427 Phụ nữ từ 20 đến
35 tuồi thuộc dân tộc Dao và dân tộc Tày đang sinh
sống tại bá xã thúộc huyện Na Hang tỉnh Tuyên
QuangẾ Kết quả: cổ 98,4% đối tượng cho rằng phụ
nữ măng thai nên được boi dưỡng thêm, và có 94,1%
đối tượng cho rằng phụ nữ đang nuôi con bú cũng cần
được bồi dưỡng thêm, có 41^2% đối tượng nghiên
cứu cho rằng bổ sung viên sắt có thể phòng chống
thiếu máu. Có 37,9% đôì tượng nghiên cứu cho rằng
ăn thực phẩm giấu canxi cổ thể phòng chống thiêu
canxi. Có 22,2% đối tượng không biết biện phap nào
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2Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn công
Email: congnguyenl2389@yahoo.com.vn
Ngày nhận bài: 6.10.2017
Ngày phẩn biện khoa học: 27.12.2017
Ngày duyệt bầi: 5.12.2017
38

có thể giúp phòng chống thiếu máu và 26,7% đối
tượng không biết biện pháp nào có thể giúp phòng
chồng thiếu canxi. 2,3% phụ nữ Dao và 7,0% phụ nữ
Tày cho rằng vệ sinh môi trừờng sống xung quanh có
thể phòng thiếu canxi. Kết luận: có tỷ lệ cao phụ nữ
tuổi sinh đẻ dân tộc Tày và dân tộc Dao nhận thức
được vai trò của việc tăng cường dinh dưỡng khi có
thai và khi nuôi con bú nhưng còn trên 20% đoi tượng
không biết về các biện pháp phòng chống thiếu máu
và thiếu can xi. Phụ nữ dân tộc Tày nhận thức tốt hơn
phụ nữ dân tộc Dao về vai trò của vệ sinh môi trường
đối với việc phòng chống thiếu can xi.
Từ khóa: Phụ nữ Tay, Phụ nữ Dao, Kiến thức dinh
dưỡng.
SUMMARY
NUTRITIONAL KNOWLEDGE OF DAO AND
TAY MINORITY ETHNIC GROUP WOMEN OF
CHILDBEARING AGE AT THREE COMMUNES
OF NA HANG DISTRIC, TUYEN QUANG
PROVINCE IN 2016
Objective: study on nutritional knowledge of Dao
and Tay minority ethnic group women of childbearing
age. Design: Assesment nutritional knowledge by

