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TẦM SOÁT BIẾN CÔ TĂNG KALI MÁU LIÊN QUAN ĐẾN
THUỐC THÔNG QUA KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG
TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ
N guyễn Đỗ Quang T ru n g1, Phạm Thị Diệu Huyền2,
Trần Ngân H à1, Vũ Đình H òa1, Nguyễn Hoàng A nh 1,
H oàng Thị Minh Hiền2,
TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm phát hiện
biến cố tăng kali máu trên bệnh nhân nội trú dựa
vào cơ sở dữ liệu xét nghiệm và để mô tả đặc
điểm các trường họp tăng kali máu liên quan đến
thuốc được xác định theo thang đánh giá nhân
quả của WHO-UMC. Nghiên cứu loại trừ các
trường hợp tăng kali máu giả và những bệnh
nhân chạy thận nhân tạo. Thông tin được thu
thập từ hồ sơ bệnh án cùa từng bệnh nhân. Kết
quả có 150 trường hợp tăng kali huyết (tuổi trung
bình: 80,0 ± 9,0), có 113 trường hợp (75,3%)
được xác định là tăng kali máu có liên quan đến
thuốc. Sự suy giảm chức năng thận (eGFR <60
mL/phút/1,73m2) được phát hiện trong hầu hết
các trường hợp (87,3%). Tỷ lệ gặp biến cố tăng
kali máu liên quan đến thuốc trên bệnh nhân nội
trú là 0,5%. Hầu hết bệnh nhân có mức độ tăng
kali máu nhẹ (57,3%) trong khi bệnh nhân tăng
kali máu mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm đến
tính mạng xảy ra ở 20,6%. Các chất bổ sung kali
là nhóm thuốc chủ yếu gây tăng kali máu. Đặc
biệt là khi phối họp kali chlorid với thuốc ức chế
men chuyển angiotensin và/hoặc chất đổi kháng
thụ thể angiotensin II, biến cố tăng kali máu xảy
ra ở 30 bệnh nhân (26,5%). 88% bệnh nhân được

'Trường Đại học Dược Hà Nội
2Bệnh viện Hữu Nghị
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điều trị, chủ yếu là với furosemide và insulin.
Ket quả của nghiên cứu này cho thấy sự cần thiết
phải theo dõi thường xuyên nồng độ kali máu
của bệnh nhân được điều trị bằng các thuốc có
nguy cơ gây tăng kali máu.
Từ khóa: Ket quả xét nghiệm, phản ứng có
hại của thuốc, tăng kali máu.
SUMMARY
SCREENING L A BO R ATO R Y SIGNALS
TO DETECT DRU G -R ELA TED
H Y PER K A LA EM IA A T TH E HUU
NGHI HO SPITAL
This study was designed to detect
hyperkalemia in hospitalized patients based on
laboratory database and to describe the
characteristics of cases of drug-associated
hyperkalemia defined according to the WHOUMC
causality
assessment
system.
Pseudohyperkalemia cases and patients dialyzed
for end-stage renal disease was excluded. Data
were collected from medical records. Of 150
hyperkalemia cases (mean age: 80.0 ± 9.0, 86.0%
male), 113 (75.3%) were classified as drugassociated. Renal impairment (eGFR <60
mL/min/1.73m2) is observed in most cases
(87.3%). The incidence of drug-associated
hyperkalemia among inpatients was 113/20713
(0.5%). Most of patients experienced minor
hyperkalemia (57.3%) while serious and lifethreathening hyperkalemia occuưed in 20.6%.
Potassium supplements were considered to be a
medication
predominantly
inducing
hyperkalemia. Potassium-increasing drug-drug
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interactions, especially interactions between
potassium chloride and angiotensin-converting
enzyme inhibitors/angiotensin II receptor
antagonists, occurred in 30 patients (26.5%).
88% of patients were treated, mainly with
furosemide and insulin. Results of this study
suggested the necessity to monitor regularly
potassium levels of the patients treated with
potassium-increasing medications.
|ếĐẶT VẤN Đầ
Tăng kali máu là một rối loạn điện giải
nghiêm trọng, có khả năng gây đe dọa tính
mạng của bệnh nhân, với tỷ lệ xuất hiện từ
1,1% đến 10% số bệnh nhân điều trị nội trú
[5]. Trong đó, nguyên nhân gây tăng kali
máu có thể do thuốc hoặc không do thuốc.
Trên thế giới, đa số các nghiên cứu đánh giá
biến cố tăng kali máu do thuốc đều tiếp cận
theo hai hướng từ tình trạng bệnh lý và từ
thuốc hay nhóm thuốc cụ thể. Phương pháp
sàng lọc kết quả xét nghiệm cận lâm sàng để
phát hiện các bệnh nhân gặp biến cố tăng
kali máu, từ đó thu thập thông tin và đánh
giá mối liên quan giữa thuốc-biến cố còn khá
mới trong thực hành lâm sàng [4], [6], Tại
Việt Nam, việc phát hiện biến cố tăng kali
máu do thuốc chưa thực sự được các cán bộ
y tế chú ý, số lượng nghiên cứu biến cố tăng
kali máu do thuốc còn rất hạn chế. Theo báo
cáo tổng kết của Trung tâm DI&ADR Quốc
gia năm 2015, trong số 9266 báo cáo ADR
được gửi về Trung tâm, không có báo cáo
nào liên quan đến biến cố tăng kali máu do
thuốc. Như vậy, để xác định tỷ lệ tăng kali
máu và các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là các
yếu tố liên quan đến thuốc. Và để tăng cường
nhận thức của cán bộ y tế về tầm quan trọng
của hoạt động tầm soát xét nghiệm, phát hiện

và báo cáo ADR tăng kali máu trong thực
hành lâm sàng, chúng tôi thực hiện nghiên
cứu này với mục tiêu phát hiện biến cố tăng
kali máu thông qua kết quả xét nghiệm cận
lâm sàng và phân tích đặc điểm biến cố tăng
kali máu nghi ngờ do thuốc trên bệnh nhân
điều trị nội trú tại Bệnh viện Hữu Nghị.
Ị|ễĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứ u
£)ớ/ễtượng nghiên cứu
Tất cả xét nghiệm kali máu có ngày làm
xét nghiệm từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 và
bệnh án của các bệnh nhân thỏa mãn tiêu
chuẩn lựa chọn và loại trừ:
Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân có
kết quả xét nghiệm kali máu >5,6 mmol/L,
tương ứng với giá trị nhỏ nhất của mức độ 1
theo thang phân loại của WHO.
- Tiêu chuẩn loại trừ: các xét nghiệm
được xác định là giả tăng kali máu; bệnh
nhân lọc máu chu kỳ; bệnh nhân không thu
thập được thông tin thuốc sừ dụng.
Thiết k ế nghiên cửu: hồi cứu, mô tả cắt
ngang.
Quá trình tầm soát tăng kali máu:
1. Xác định bệnh nhân tăng kali máu:
- Dữ liệu xét nghiệm kali máu của bệnh
nhân từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 được thu
thập từ cơ sở dữ liệu của khoa Hóa sinh.
- Sàng lọc bệnh nhân tăng kali máu dựa
vào tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ.
2. Hồi cứu thông tin của bệnh nhân được
xác định tăng kali máu:
- Tổng họp danh sách bệnh nhân tăng
kali máu, thu thập thông tin sử dụng thuốc,
tình trạng bệnh lý, biện pháp xử trí tăng kali
máu theo mẫu phiếu thu thập thông tin bệnh
nhân.
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T ất cã các xét nghiệm kali m âu tại
khoa H óa sinh

E

T iêu clìuần
lựa c h ọ n

X ét nghiệm kali m áu tliòa m àu tiêu
c h u ả n lựa c h ọ n
Đ ịn h nghĩa
Tăne kali m áu

K lioa H ó a sinh

/'~ế“......"■

.................................\

B ệ n h n h à n th ỏ a m ân d Ịn h n sh ìa tăng
kaii m áu
T iê u ch u ẩn
loại trừ 1. 2
Drniỉi sách b ệ n h Ìỉhân đ ư ợ c đira vào
nghiên cửii

K h o a D irợc và
P h ò n g lim trử lio s a

T h u tliậ p thô n g tin b ệ n h Iihàn

'%
Ị
T iêu c h u ẩ n
loại trừ 3

T in IIa tâm D l &
A D R Q u ố c gia

,

__

_:

Đ á n h íýá uiổi q u a n h ệ nỉiàn quà giữa
th u ố c và b iế u cố th eo th an g W H O

H ình 1. S ơ đồ quá trình tầm soát tăng kali m áu
- Thông tin về quá trình sử dụng thuốc
được thu thập từ thời điểm 30 ngày trước
ngày ghi nhận biến cố
3. Đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa
thuốc nghi ngờ và biến cố tăng kali máu:
- Sử dụng thang đánh giá của WHO: mỗi
cặp thuốc - biến cố đều được đánh giá 2 lần
riêng biệt bởi 2 nghiên cứu viên trong nhóm
nghiên cứu và được đồng thuận theo kết quả
biên bản thẩm định. Các thuốc xử trí biến cố
được loại trừ ra khỏi quá trình đánh giá mối
liên quan giữa thuốc và biến cổ.
- Tương tác thuốc-thuốc trên mỗi bệnh
nhân được xác định căn cứ theo cơ sở dữ liệu
của Micromedex 2.0 (Truven Health
Analytics).
Chỉ tiêu nghiên cứu:
- Số lượng bệnh nhân được xác định gặp
biến cố tăng kali máu thỏa mãn tiêu chuẩn
lựa chọn và các tiêu chuẩn loại trừ.
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- Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố tăng kali
máu nghi ngờ do thuốc.
- Đặc điểm biến cố tăng kali máu: phân
loại biến cố theo thời điểm ghi nhận biến cố;
phân loại mức độ nặng của biến cố tăng kali
máu theo thang phân loại của WHO.
- Đặc điểm thuốc nghi ngờ gây tăng kali
máu theo thang WHO: phân loại thuốc theo
nhóm tác dụng dược lý dựa trên mã ATC của
thuốc.
- Đặc điểm khác liên quan: phân loại
chức năng thận của bệnh nhân tại thời điểm
ghi nhận biến cố tăng kali máu theo phân
loại của KDIGO 2012; biện pháp xử trí biến
cố tăng kali máu; tương tác thuốc-thuốc có
liên quan đến biến cố tăng kali máu.
X ử lỷ số liệu: số liệu được mã hóa, nhập
liệu và xử lý bằng phần mềm Microsoft
Excel 2016. Kết quả được xử lý thống kê mô
tả với các thông số mô tả được biểu diễn
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dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn và tỷ
lệ phần trăm.

cố tăng kali máu, nam giới chiếm đa số
(86,0%), với tuổi trung bình là 80,0 (± 9,0).
Khoa Hồi sức tích cực có số lượng bệnh
nhân nhiều nhất (30,0%).Tương ứng với
nhóm bệnh chính là bệnh hệ hô hấp (30,0%)
và bệnh hệ tuần hoàn (29,3%). Phần lớn
bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu gặp biến cố
tăng kali máu trong thời gian nằm viện
(60,7%). Biến cố tăng kali máu chủ yếu xảy
ra ở mức độ nhẹ với 86 bệnh nhân (chiếm
57,3%).

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Đặc điểm bệnh nhân gặp biến cố tăng
kali máu
Sau quá trình tầm soát có 150 bệnh nhân
gặp biến cố tăng kali máu. Trong đó, có 118
bệnh nhân được đưa vào đánh giá mối quan
hệ nhân quả giữa thuốc nghi ngờ và biến cố
tăng kali máu. Trongl50 bệnh nhân gặp biến

77263 xét nghiệm kali máu

<:

37959 (49, l 0/o)
xét nghiệm kali máu
ngoại trú

39304 (50.90/ó) xét Iigliiệin kali máu
nội trú (txrcms ứng với 9483 BN)

•r

9288 (97.9°ó) BN có kết
qviá xét nghiệm kali máu
< 5,6 mmol/L

195 (2, l°/o~) BN có kết quả xét nghiệm
kali máu >5,6 mraol/L
Loại trử 45 (0.5° o) BN:
3 BN máu vỡ hồng c ầ u
42 BN lọc máu clm kv
150 (1.6° ò) BN được đira vào nghiên
cirư
V... .....

.....................................t,

.............

118(1.2° o) BN đvrợc đira vào đánh
giá mối quan hệ nhân quà

32 (0.3%) BN không hoi
cửu được tiền sử dùng
thuốc trong vòng 30 ngày
tnrớc bien co

V.

H ình 2. Kết quả tầm soát biến cố tăng kali máu
Mức độ đe dọa tính mạng chỉ xảy ra với
8 bệnh nhân (5,3%) và nồng độ kali máu
tăng cao nhất là 7,9 mmol/L
Cỏ 131 (87,3%) bệnh nhân gặp biến cố
tăng kali máu có chức năng thận suy giảm từ
mức độ trung bình trở lên (giá trị eGFR <60
mL/phúƯl,73m2. Và 132 bệnh nhân (88,0%)
được xử trí biến cố với hai biện pháp được
sử dụng nhiều nhất là furosemid (63,3%) và
insulin nhanh (58,7%).

Tổng cộng 1833 thuốc được sử dụng trên
118 bệnh nhân thu thập được thông tin
thuốc, tương ứng trung bình 15,5 thuốc/bệnh
nhân. Nhóm thuốc chiếm tỷ lệ nhiều nhất
(12,1%) là các dịch truyền tĩnh mạch bao
gồm các dịch truyền bổ sung dinh dưỡng và
các dịch truyền điện giải. Bên cạnh đó, các
thuốc điều trị loét dạ dày - tá tràng (6,6%) là
nhóm thuốc được sừ dụng phổ biến trên các
bệnh nhân này.
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Bảng L Đặc điểm biến cố tăng kali m áu
S ố lư ọ n g (n = 150)

Đặc điểm

T ỷ l ệ ( ộ/o)

Tuổi (năm)
Tuổi trung bình: 80,0 ± 9,0

Giá trị lớn nhất: 96

Giá trị nhỏ nhất: 55

Giới tính
Nam

129

86,0

Nữ

21

14,0

Nhẹ (5,6 - 6,0 mmol/L)

86

57,3

Trung bình (6,1 —6,5 mmol/L)

33

22,0

Nặng (6,6 - 7,0 mmol/L)

23

15,3

Đe dọa tính mạng (>7,0 mmol/L)

8

•5,3

Bình thường (>90 m L/phút/l,73m 2)

4

2,7

Giảm mức độ nhẹ (60 - 89 m L/phút/l,73m 2)

14

9,3

47

31,3

Giảm mức độ nặng ( 1 5 - 2 9 m L/phúưl,73m 2)

46

30,7

Suy thận (<15 m L/phúưl,73m 2)

38

25,3

Không rõ*

1

0,7

M ức độ nặng của biến cố theo thang WHO

Chức năng thận theo KDIGO 2012

Giảm mức độ trung bình ( 3 0 - 5 9
mL/phúƯl,73m2)

\

.

*Không rõ: không có xét nghiêm creatinin máu tại thời điểm gặp biến cố tăng kalỉ máu
Đánh giả m ối liên quan giữa thuốc nghi
ngờ và biến cổ tăng kali m áu
Trong 1833 thuốc được sử dụng trên 118
bệnh nhân thu thập được thông tin thuốc, có
547 thuốc được loại trừ khỏi đánh giá mối
quan hệ nhân quà theo thang WHO, bao gồm
các thuốc xử trí biến cố tăng kali máu. Còn
lại 1286 thuốc được đưa vào đánh giá, kết
quả có 556 cặp thuốc-biến cố tăng kali máu
(43 >2%), tương ứng với 113 bệnh nhân nhân
được đánh giá là mối liên quan giữa thuốc và
biến cố tăng kali máu.
Tỷ lệ gặp biến cố tăng kali m áu nghi
ngờ do thuốc
Tỷ lệ gặp biến cố tăng kali máu nghi ngờ
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do thuốc trên tổng số bệnh nhân có biến cố
tăng kali máu là 113 bệnh nhân/150 bệnh
nhân (75,3%).
Tỷ lệ gặp biến cố tăng kali máu nghi ngờ
do thuốc trên tổng số bệnh nhân nội trú của
bệnh viện năm 2016 là 113 bệnh nhân/20713
bệnh nhân (0,5%).
Tỷ lệ gặp biến cố tăng kali máu nghi ngờ
do thuốc trên tổng số xét nghiệm kali máu
của bệnh nhân nội trú là 113 bệnh
nhân/39304 xét nghiệm kali máu (0,3%)ế
Đặc điểm thuốc nghi ngờ gây tăng kali máu
Phân loại các thuốc nghi ngờ gây tăng
kali máu theo nhóm tác dụng dược lý được
trình bày trong bảng 2.
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Bảng 2. Đặc điểm nhóm thuốc gãy tăng kali máu
Mã ATC

Nhóm thuốc

Sổ cặp th u ốc-biến
cố (n = 556)

A02B

Thuốc điều trị loét dạ dày - tá tràng

67

(% )
12,1

A12B

Kali (uống)

27

4,9

B05XA0Ỉ

Kali chlorid (tiêm)

16

2,9

B05BB01

Dịch truyền điện g iả i*

16

2,9

C03D

Thuốc lợi tiểu giữ kali (spironolacton)

20

3,6

C09A

Thuốc ức chế enzym chuyển đơn chất

19

3,4

C07A

Thuốc chẹn beta

8

1,4

8

1,4

7

1,3

C09C
M01A

Thuốc đổi kháng thụ thể angiotensin II,
đon chất
Thuốc chống viêm và chống thấp khớp,
không steroid
Các nhóm khác

Tỷ lệ

368

66,2
*Dịch truyền điện giải bao gồm: Ringer acetat, Ringer lactat, Reamberin (Meglumin
natri snccinat, natri chlorid, kali chlorid, magnesi chlorid).
Nhóm thuốc điều trị loét dạ dày - tá
tràng là nhóm thuốc có thể gây tăng kali máu
với tỷ lệ gặp nhiều nhất(12,l% ). Các chế
phẩm bổ sung kali, bao gồm kali chlorid
dạng tiêm, kali chlorid dạng uống và các
dịch truyền điện giải có chứa kali, là nhóm
thuốc được đánh giá gây tăng kali máu với tỷ
lệ lớn 10,6%. Với các nhóm thuốc đã được
ghi nhận nguy cơ gây tăng kali máu trong y
văn, tỷ lệ tăng kali máu liên quan đến thuốc
dao động trong khoảng 1% - 4%, bao gồm
spironolacton (3,6%), các thuốc ức chế
enzym chuyển (3,4%), thuốc đổi kháng thụ
thể angiotensin II (1,4%), thuốc chẹn beta
(1,4%), NSAID (1,3%).
Trong số 113 bệnh nhân tăng kali máu
nghi ngờ do thuốc, có 30 bệnh nhân có cặp
tương tác thuốc-thuốc liên quan đến biến cổ
tăng kali máu, chiếm 26,5%. Đa số các

tương tác ở mức độ nghiêm trọng và trực
tiếp gây tăng kali máu. Tương tác chủ yếu
xảy ra giữa kali chlorid với nhóm các thuốc
ức chế hệ renin - angiotensin - aldosteron
(bao gồm thuốc ức chế enzym chuyển và
thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II), với
tỷ lệ 15,9%.
IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu của chúng tôi đã xác định
được tỷ lệ gặp biến cố tăng kali máu nghi
ngờ do thuốc trên tổng số bệnh nhân gặp
biến cố tăng kali máu là 75,3%, cao hơn kết
quả trong nghiên cứu của Noize năm 2011
[4]với tỷ lệ là 60,7%. Và tỷ lệ gặp biến cố
tăng kali máu nghi ngờ do thuốc trên tổng số
bệnh nhân nội trú của bệnh viện trong năm
2016 là khoảng 55 bệnh nhân/10000 bệnh
nhân nhập viện, cao hơn rất nhiều so với tỷ
lệ khoảng 4 bệnh nhân/10000 bệnh nhân
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nhập viện trong một nghiên cứu tại Tây Ban
Nha [6]. Nguyên nhân chính của sự khác biệt
này là do định nghĩa tăng kali máu khác nhau
giữa các nghiên cứu, đặc điểm bệnh nhân
trong mẫu nghiên cứu, mô hình bệnh tật, các
thuốc thường được sử dụng và phương pháp
thẩm định ADR.
Kết quả đáng chú ý trong nghiên cứu này
là nhóm thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng
được đánh giá có thể liên quan đến biến cố
tăng kali gặp tỷ lệ nhiều nhất 12,1%. Tại
Nhật, có một báo cáo ca đơn lẻ vào năm
2003 về tăng kali máu nghi ngờ do sử dụng
omeprazol đường truyền tĩnh mạch [7].
Trong nghiên cứu của Gau năm 2009, kết
quả đã chỉ ra nhóm sử dụng các thuốc ức chế
bơm proton có nồng độ kali máu cao hon
nhóm đổi chứng [2]. Tuy nhiên, cơ chế gây
tăng kali máu của nhóm thuốc này chưa thực
sự rõ ràng. Nghiên cửu của chúng tôi cũng
không loại trừ được nguyên nhân vì các
thuốc này được sử dụng nhiều trong bệnh
viện nên có tỷ lệ nghi ngờ gây tăng kali máu
cao. Do vậy, muốn xác định chính xác tỷ lệ
tăng kali máu của nhóm thuốc trên cần phải
thiết kế những nghiên cứu riêng, sử dụng
nhóm đối chứng để loại bỏ các nguy cơ nền.
Trong các thuốc gây tăng kali máu đã có
cơ chế rõ ràng, các chế phẩm bổ sung kali
cũng có khả năng gây tăng kali máu với tỷ lệ
cao (10,6%). Theo tổng hợp của DiPiro, đa
số các trường hợp tăng kali máu có nguyên
nhân do bổ sung kali quá mức; các bệnh
nhân cao tuổi và suy giảm chức năng thận có
thể tăng kali máu nặng khi bổ sung kali kéo
dài [1]. Với các nhóm thuốc nghi ngờ khác,
tỷ lệ tăng kali máu liên quan đến thuốc dao
động trong khoảng 1 - 4%. Kết quả nghiên
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cứu của chúng tôi tiếp tục khẳng định nguy
cơ gây tăng kali máu rõ ràng của các nhóm
thuốc này.
Ngoài ra, tương tác thuốc là một yếu tổ
nguy cơ gây tăng kali máu. Ket quả nghiên
cứu của chúng tôi chỉ ra 26,5% số bệnh nhân
tăng kali máu nghi ngờ do thuốc gặp ít nhất 1
tương tác thuốc-thuốc liên quan đến biến cố
tăng kali máu. Do đó, trong điều trị cần chú
ý tới vấn đề tương tác thuốc khi phối hợp các
thuốc nghi ngờ gây tăng kali máu.
Bên cạnh các yếu tố liên quan đến thuốc
nghi ngờ gây tăng kali, tuổi cao cũng là một
yếu tổ quan trọng do chức năng bài tiết kali
của thận giảm dần theo tuổi. Các bệnh nhân
gặp biến cố tăng kali máu tại Bệnh viện Hữu
Nghị có độ tuổi trung bình là 80,0 ± 9,0,
trong đó chủ yếu là nam giới (86,0%). Đồng
thời, tỷ lệ bệnh nhân suy giảm chức năng
thận
nghiêm
trọng
(eGFR
<30
m L/phút/l,73m 2) trong nghiên cứu của
chúng tôi là 56,0%, cao hơn so với nghiên
cứu trước đó tại Hà Lan năm 2012 [3] với tỷ
lệ là 40%.
về biện pháp xử trí tăng kali máu, theo
khuyến cáo íurosemid là một trong các biện
pháp xử trí cuối cùng và cần phải được cân
nhắc kỹ trước khi sử dụng vì có thể làm rối
loạn thể tích tuần hoàn của bệnh nhân [1].
Tuy nhiên, trên thực tế, furosemid thường là
chi định đầu tiên của bác sĩ khi phát hiện
tăng kali máu và cũng là biện pháp được sử
dụng nhiều nhất (chiếm 63,3% tổng số bệnh
nhân tăng kali máu).
Phương pháp tầm soát biến cố thông qua
kết quả xét nghiệm cận lâm sàng còn khá
mới tại Việt Nam, do đó không tránh được
một số hạn chế về cách thức triển khai (thiết
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kế hồi cứu, không can thiệp, thang đánh giá
không đặc hiệu) và chất lượng dữ liệu thu
được (thông tin chưa thực sự đầy đủ, chi
tiết). Tuy nhiên, những kết quả thu được của
nghiên cứu hy vọng sẽ là tiền đề cho các
nghiên cứu đầy đủ hơn về tăng kali máu do
thuốc và là cơ sở cho các hoạt động giám sát,
phát hiện tăng kali máu do thuốc thông qua
sàng lọc kết quả xét nghiệm cận lâm sàng
được thực hiện sau này.
V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ gặp biến cố tăng kali máu nghi ngờ
do thuốc trên tổng số bệnh nhân tăng kali
máu là 75,3%, tương ứng với 0,5% bệnh
nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Hữu Nghị
trong năm 2016. Đa số biến cố tăng kali máu
xảy ra trong thời gian nằm viện, ở mức độ
nhẹ và trên các bệnh nhân có suy giảm chức
năng thận. Các chế phẩm bổ sung kali là
nhóm thuốc nghi ngờ gây tăng kali máu với
tỷ lệ lớn (10,6%). Có 30 (26,5%) bệnh nhân
gặp tương tác thuốc - thuốc liên quan đến
biến cố tăng kali máu.
Kết quả của nghiên cứu đã bổ sung thêm
dữ liệu về tỷ lệ tăng kali máu nghi ngờ do
thuốc trên đối tượng bệnh nhân nội trú. Từ
kết quả này, chúng tôi đề xuất cần xét
nghiệm kali máu thường quy để theo dõi sự
thay đổi nồng độ kali máu của bệnh nhân,
đặc biệt các bệnh nhân sử dụng những thuốc
gây tăng kali máu. Bên cạnh đó, cần tiếp tục

tiến hành các nghiên cứu về tăng kali máu do
thuốc để có được dữ liệu đầy đủ và ước tính
nguy cơ chính xác hơn.
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