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Vancomycin 

• Kháng sinh nhóm Glycopeptid

• Phổ tác dụng: Vi khuẩn Gram dương

• Phân bố: Vd 0.4 – 1 L/kg (Bệnh nhân ICU 1,3 – 1,8L/kg), qua hàng rào máu não khi
bị viêm, liên kết protein huyết tương 50%

▪ T/2: 6 - 12h (người lớn); 7,5 ngày (bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối)

▪ Thải trừ: lọc ở cầu thận (75% ở dạng không chuyển hóa)



Kháng sinh cần hiệu chỉnh liều trong CRRT

Pistolesi V. A Guide to Understanding Antimicrobial Drug Dosing in Critically Ill Patients on Renal Replacement Therapy

Kháng sinh có thanh thải ngoài cơ thể > 25%  -> cần phải hiệu chỉnh liều 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pistolesi%20V%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=31109983


Liệu pháp thay thế thận liên tục (CRRT)

▪ CRRT được sử dụng rộng rãi trong các đơn vị điều trị tích cực

cho bệnh nhân nặng nhằm loại bỏ các chất nội sinh, điện giải,

các chất ngoại sinh độc v.v… ra khỏi máu

▪ CRTT loại bỏ thuốc thải trừ qua thận -> hiệu chỉnh liều dùng



Ảnh hưởng của loại CRRT đến thanh thải thuốc

• CVVH: Thải trừ chất tan theo cơ chế đối lưu, hiệu quả thải trừ chất tan không phụ thuộc kích

thước phân tử, thải trừ hiệu quả các thuốc có kích thước < kích thước lỗ lọc.

• CVVHDF: Kết hợp cơ chế thải trừ chất tan đối lưu + khuếch tán, hiệu quả thải trừ cao hơn

CVVH có cùng tốc độ dịch thay thế

• M. E. Del Dot et al British Journal of Clinical Pharmacology (2004) 58:3 259–268

• 10 bệnh nhân dùng vancomycin 750 mg 2 lần/ngày có CVVHDF (dịch thẩm tách 1 L/h

và dịch siêu lọc 2 L/h)

• Thanh thải vancomycin do CVVHDF gấp 1.3 - 7.2 lần so với các loại CRRT khác.



Ảnh hưởng của liều lượng dịch thay thế CRRT đến nồng độ 
vancomycin

C. Covajes et al. / International Journal of Antimicrobial Agents 41 (2013) 261–266

▪ Nhóm BN có liều lượng dịch thay thế cao hơn -> liều vancomycin cao hơn

▪ Liều lượng dịch thay thế là yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ vancomycin ngày đầu tiên

▪ Bệnh nhân được chia 4 nhóm theo liều lượng dịch thay thế.

▪ Dùng vancomycin liều nạp 15 mg/kg, liều duy trì 20 – 30 mg/kg/ngày



Giám sát điều trị thông qua nồng độ thuốc trong máu
(Therapeutic drug mornitoring – TDM) 

• TDM: thực hành lâm sàng đo nồng độ của thuốc trong máu/huyết tương của bệnh nhân theo

khoảng thời gian được chỉ định để hướng dẫn chế độ dùng thuốc cho từng cá thể người bệnh

và hiệu chỉnh liều dùng nhằm duy trì nồng độ thuốc phù hợp với bệnh nhân

Plasma concentration Vs time curve. MEC, minimum effective concentration; MTC, maximum therapeutic concentration

Tối ưu hiệu quả điều trị và hạn chế 

độc tính liên quan đến thuốc

Cửa số điều trị

Thời gian



▪ Xác định hiệu quả chi phí của việc điều chỉnh
liều vancomycin dựa trên dược động học
nhằm ngăn ngừa độc tính thận.

▪ 200 BN ngẫu nhiên, tuổi > 18, dùng
vancomycin ít nhất 48h, có 2 điểm nồng độ
đỉnh & đáy

Darko et al . COST-EFFECTIVENESS OF PHARMACOKINETIC VANCOMYCIN MONITORING (2003)

Chi phí điều trị độc tính thận 11.233 $

Chi phí phòng ngừa độc tính thận có TDM trên BN ICU 8.363$

Chi phí phòng ngừa độc tính thận có TDM  trên BN ung thư 5.000$

Chi phí phòng ngừa độc tính thận có TDM trên BN có dùng cùng thuốc độc tính thận 5.564$

Giám sát điều trị thông qua nồng độ thuốc trong máu

(Therapeutic drug mornitoring – TDM) 



TDM Vancomycin

Thuốc Nồng độ đích

Gentamicin 25 – 30 mg/L (peak)

< 1mg/L (trough)
Tobramycin

Amikacin 40 – 60 mg/L (peak)

< 5 mg/L (trough)

Vancomycin 15 – 20 mg/L (trough)

Teicoplanin trough

Voriconazol Dự phòng: > 0.5 mg/L 

Điều trị: > 1 – 2 mg/L

(trough)Itraconazol

Posaconazol

(trough)

Dự phòng: > 0.5 mg/L

Điều trị: > 0.5 – 1.5 mg/L

Giám sát AUC

– 2 điểm nồng độ: peak, trough

– 1 điểm nồng độ (trough): phần mềm Bayesian

– 1 điểm nồng độ (SS): truyền liên tục

Am J Health-Syst Pharm. 2020; XX:XX-XX



• Dược động học của truyền CI gợi ý: đây là phương pháp có thể thay thế cho truyền ngắt
quãng mà không đạt AUC24 đích (B-II) -> AUC24 = C x 24

• Nguy cơ độc tính thận khi truyền CI tương tự hoặc thấp hơn truyền ngắt quãng có nồng
độ ổn định 15 - 25 mg/L và nồng độ đáy 10 - 20 mg/L (B-II)

• Vancomycin tương kỵ với 1 số thuốc thường dùng tại ICU -> cần dùng đường truyền
riêng khi truyền vancomycin CI (A-III).

Am J Health-Syst Pharm. 2020; XX:XX-XX

Vancomycin – Truyền liên tục



Phác đồ vancomycin truyền liên tục

Chưa có chế độ liều vancomycin truyền liên tục 

cho bệnh nhân CRRT

Nồng độ đích: 

20 – 30 mg/L

Liều nạp tính theo 

cân nặng

Liều duy trì tính 

theo Clcr

Hiệu chỉnh liều theo 

KQ TDM



Thực trạng sử dụng vancomycin truyền liên tục 

trên bệnh nhân CRRT



Đặc điểm
Tổng

(N = 30)

CVVH

(N = 13)

CVVHDF

(N = 17)

Tuổi (năm), trung bình ± SD 57,1 ± 16,4 59,4 ± 14,4 55,3 ± 18,0

Nam giới, n (%) 17 (56,7) 9 (69,2) 8 (47,1)

Điểm APACHE II, trung bình ± SD 21,5 ± 7,3 20,0 ± 6,8 22,7 ± 7,7

Điểm SOFA, trung bình ± SD 12,6 ± 4,0 11,5 ± 3,8 13,4 ± 4,1

Bệnh nhân thiểu niệu hoặc vô niệu, n (%) 11 (36,7) 4 (30,8) 7 (41,2)

Nồng độ albumin huyết thanh ngày đầu vào khoa (g/L), trung

bình ± SD

25,8 ± 6,1 25,8 ± 6,2 25,8 ± 6,3

Đặc điểm bệnh nhân 



Đặc điểm sử dụng vancomycin 

Đặc điểm

Kết quả

Tổng

(n=30)

CVVH (n=13) CVVHDF 

(n=17)

Bệnh nhân được chỉ định liều nạp, n (%) 30 (100) 13 (100) 17 (100)

Liều nạp theo cân nặng (mg/kg), trung vị

(tứ phân vị)

26,8

(25,6-28,1)

26,6

(25,0-27,3)

27,0

(25,9-28,5)

Liều duy trì để đạt nồng độ thuốc đích lần đầu tiên (mg/kg/ngày),

trung vị (tứ phân vị)

17,3

(11,5-25,2)

17,2

(7,9-21,4)

19,0

(14,4-26,0)



Nồng độ vancomycin trong 3 lần định lượng

Khả năng đạt đích thấp, nồng độ rất biến thiên trong 1 lần định lượng và giữa các lần định lượng

Vương Mỹ Lượng  và cs (2020). Tạp chí Dược học. Số 531. Năm thứ 60



Xây dựng chế độ liều vancomycin truyền liên tục cho 

bệnh nhân có CRRT
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CLTB = CLR + CLCVVH
DTB = DR + DCVVH

CLR = 0,0199*CLcr + 0,5209 (*)

Thiết lập tương quan 

CLCVVH và thông số lọc

DCVVH = C * CLCVVH

DR xác định qua hướng dẫn 

về liều theo CLcr

CLTB: tổng thanh thải, CLR: thanh thải qua thận, CLCVVH: thanh thải qua CVVH, DTB: tổng liều duy 

trì, DR: liều duy trì qua thận, DCVVH (mg/h): liều duy trì qua CVVH, CLcr: thanh thải creatinin theo 

công thức CG, MD: liều duy trì, Css: nồng độ ở trạng thái ổn định, C: đích nồng độ (mg/L)

CLCVVH = CLTB - CLR

Liều nạp: Phụ thuộc Vd và không cần hiệu chỉnh trong CVVH.

Liều duy trì (DTB): phụ thuộc tổng thanh thải (CLTB).

Cơ sở lý thuyết

Dinh H Vu et al Int J Antimicrob Agents 2019 Dec;54(6):702-708

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Vu+DH&cauthor_id=31600554
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CLTB = CLR + CLCVVH

DTB = DR + DCVVH

CLR = 0,0199*CLcr + 0,5209 (*)

Thiết lập tương quan CLCVVH và 

dịch thay thế/dịch thải

DCVVH = 25 * CLCVVH

DR xác định qua hướng dẫn về 

liều theo CLcr

CLCVVH = CLTB - CLR

Dinh H Vu et al Int J Antimicrob Agents 2019 Dec;54(6):702-708

CLTB: tổng thanh thải, CLR: thanh thải qua thận, CLCVVH: thanh thải qua CVVH, DTB: tổng liều duy 

trì, DR: liều duy trì qua thận, DCVVH (mg/h): liều duy trì qua CVVH, CLcr: thanh thải creatinin theo 

công thức CG, MD: liều duy trì, Css: nồng độ ở trạng thái ổn định, 25: đích nồng độ (mg/L)

Liều nạp: Phụ thuộc Vd và không cần hiệu chỉnh trong CVVH.

Liều duy trì (DTB): phụ thuộc tổng thanh thải (CLTB)

Cơ sở lý thuyết

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Vu+DH&cauthor_id=31600554


Xây dựng quy trình vancomycin cho CRRT

• Liều nạp không đổi

• Liều duy trì (DTB) được xác định gián tiếp thông qua xác định Css và CLcr, trong đó:

o CLcr xác định thông qua creatinin máu từ xét nghiệm sinh hóa thường quy

o Css được xác định theo hình 



Đặc điểm lọc máu CVVH trên 15 bệnh nhân 

Đặc điểm
(Điểm APACHEII 20; SOFA 13,5; thở máy, SNK, albumin 27,7g/L)

Kết quả

Chung Tại thời điểm 

đạt Css

Tổng số lần lọc máu CVVH, n 32

Tổng thời gian lọc CVVH (giờ),

trung vị (tứ phân vị)

36,0 

(33,4 – 48,0)

Tốc độ dịch thay thế được kê đơn (mL/kg/h), n 32

− 25, n (%) 24 (75,0) 10 (66,7)

− 30, n (%) 7 (21,9) 4 (26,7)

− 35, n (%) 1 (3,1) 1 (6,7)

Tốc độ dịch thải thực tế (mL/kg/h), trung bình ± SD 28,7 ± 3,4 29,2 ± 3,4

Nồng độ vancomycin ở trạng thái ổn định - Css (mg/L), trung bình ± SD 28,4 ± 9,1



Lựa chọn yếu tố dự đoán thanh thải vancomycin qua CVVH

Hệ số tương quan với dịch thải:

▪ Lin: 0,698 [1]

▪ Frazee: 0,423 [2]

Lựa chọn tốc độ dịch thay thế làm yếu tố dự  đoán 

liều vancomycin qua CVVH:

[1] Lin H., Bukovskaya Y., et al. (2015), Ann Intensive Care, 5(10), pp. 1-8.

[2] Frazee E. N., Kuper P. J., et al. (2012), Antimicrob Agents Chemother, 56(12), pp. 6181-5.



Độ thanh thải và liều vancomycin thải trừ qua lọc CVVH ước tính dựa trên 

tốc độ dịch thay thế

Thông số

Tốc độ dịch thay thế (mL/kg/h)

25 30 35

Độ thanh thải vancomycin qua lọc CVVH (L/h) 0,52 0,97 1,42

Liều vancomycin bị thải trừ qua lọc (mg/h) 13,0 24,3 35,5

Liều vancomycin cần bổ sung (mL/h) (ứng với nồng độ vancomycin

4 mg/mL) 3,3 6,1 8,9



Cân nặng  (kg) Liều nạp (mg)

35 – 40 1000

41 – 50 1250

51 – 60 1500

61 – 70 1750

>70 2000

Clcr

(mL/phút)

Tốc độ truyền 

(mL/giờ)
Cách pha

<10 3
Dung dịch

vancomycin sau

khi pha loãng có

nồng độ 4 mg/ml

(tương ứng với 1g

vancomycin trong

250ml dung môi

pha truyền natri

clorid 0,9% hoặc

glucose 5%)

10 – 20 5

21 – 30 8

31 – 45 10

46 – 60 16

61 – 85 21

86 – 110 26

>110 31Nồng độ đích: 20 – 30 mg/L

Tốc độ dịch thay thế 

(ml/kg/h) 

Liều bổ sung 

(ml/h)

25 3

30 6

35 9

Quy trình TDM vancomycin truyền liên tục cho bệnh nhân CRRT



Ứng dụng vào thực hành



Đặc điểm lọc máu CVVH trên 14 bệnh nhân 

Đặc điểm
(Điểm APACHEII 20,1; SOFA 13; thở máy, SNK, albumin 26,4 g/L)

Kết quả

Tổng số lần lọc máu CVVH, n 23

Tổng thời gian lọc CVVH (giờ), trung vị (tứ phân vị) 42,7 ± 21,2

Tốc độ dịch thay thế được kê đơn (mL/kg/h), n 23

− 25, n (%) 20 (87,0)

− 30, n (%) 0 (0,0)

− 35, n (%) 3 (13,0)

Tốc độ dịch thải thực tế (mL/kg/h), trung bình ± SD 29,6 ± 5,2



Nồng độ vancomycin sau khi áp dụng đúng quy trình 

Đặc điểm
Thời điểm TDM Vancomycin

Lần 1 Lần 2 Lần 3

Số bệnh nhân được định lượng (n) 14 6 4

Số bệnh nhân đúng phác đồ, n (%) 14 (100%) 3 (50%) 2 (50%)

Nồng độ vancomycin, mg/L, trung bình ± SD 29,8 ± 9,3 23,8 ± 0,9 18,2 ± 4,0

Nồng độ vancomycin < 20 mg/L, n (%) 1 (7,1) 0 (0,0) 1 (50,0)

Nồng độ vancomycin: 20 – 30 mg/L, n (%) 10 (71,4) 3 (100,0) 1 (50,0)

Nồng độ vancomycin > 30 mg/L, n (%) 3 (21,5) 0 (0,0) 0 (0,0)



Ca lâm sàng (Trần Văn Tuyến)
• Bệnh nhân 32 tuổi, nam, vào khoa với chẩn đoán SNK - đợt cấp lupus – hội chứng thận

hư – suy thận mạn – viêm mô tế bào cẳng chân phải. Vancomycin LD 2g, MD 10ml/h
(40mg/h). P = 75.2kg, cao 180 cm, MLCT 32 ml/phút
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Lọc CVVH: RF= 25ml/kg/h

Lọc CVVHDF

RF= 30ml/kg/h

DF= 40ml/kg/h

Vô niệu 

LƯU Ý !!!

Hiệu chỉnh tốc độ truyền (liều 

dùng) theo tình trạng lọc máu 

của BN (tốc độ dịch thay thế)



▪ Tốc độ truyền (liều nạp/liều duy trì), hiệu chỉnh liều sai

▪ Dừng truyền liên tục (BN có MLCT cao, truyền tốc độ lớn -> ngừng truyền 

trong 1 thời gian

▪ Tương tác thuốc 

▪ Không thay đổi tốc độ truyền khi bệnh nhân dừng hoặc vào lọc máu

▪ Chức năng thận tồn dư thay đổi theo tiến triển bệnh -> ước tính chưa được chính

xác -> ảnh hưởng đến liều duy trì (trước khi vào lọc BN có nước tiểu, ngày lọc BN

vô niệu/thiểu niệu và ngược lại )

Hạn chế của Vancomycin truyền liên tục trên bệnh nhân 
có  CRRT



Kết luận

• Khảo sát 30 bệnh nhân

• 63,3% BN còn chức năng thận tồn dư, tình trạng bệnh nặng (APACHE II trung bình 21,5,

SOFA trung bình 12,6, 100% có thở máy, 90% có dùng thuốc vận mạch).

• Nồng độ vancomycin: Rất dao động giữa các bệnh nhân và giữa các lần định lượng, tỷ lệ

đạt đích lần đầu thấp (30%)

• Xây dựng và áp dụng quy trình

• Tốc độ dịch thay thế có mối tương quan tốt và có thể dự đoán mức thanh thải và liều

vancomycin thải trừ qua lọc CVVH

• Các bệnh nhân áp dụng đúng quy trình: Tỷ lệ đạt đích ở lần định lượng đầu tiên cao

(71,4%), hơn đáng kể so với trước khi áp dụng phác đồ (30%).
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