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NỘI DUNG 
 Thông tin thuốc 

Thông tin về thuốc Colistin. 

       Thông tin điều trị 

Cập nhật hướng dẫn của IDSA 2022 về điều trị nhiễm vi khuẩn đa kháng: ESBL-E, 

CRE và DTR-P.AERUGINOSA. 

 Cảnh giác dược 

Nguy cơ xuất huyết tiêu hóa liên quan đến sử dụng đồng thời Amiodaron và 

Rivaroxaban.
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THÔNG TIN VỀ THUỐC COLISTIN 

1. Dược lý học: 

Dược lực học 

Colistin tác dụng tại phổi chỉ giới hạn ở các vi khuẩn Gram âm: Pseudomonas 

aeruginosa, E. Coli, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Haemophillus, 

Bordetella pertussis, Pasteurella, Citrobacter, Acinetobacter (MIC = 0,25 – 1 

microgam/ml). Chưa thấy nói đến vi khuẩn trở nên kháng thuốc theo cơ chế di truyền hay 

qua trung gian plasmid. 

Vi khuẩn kháng tự nhiên với colistin: Vi khuẩn Gram dương, cầu khuẩn Gram âm, 

Proteus, Providencia, Mycobacteria và vi khuẩn kỵ khí. 

Có kháng chéo với polymyxin B 

2. Chỉ định: 

Chỉ sử dụng khi không dùng được những thuốc khác trong các điều trị sau: 

Điều trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, và phối hợp với các thuốc khác để khử nhiễm chọn 

lọc ở đường tiêu hóa cho người bệnh có nguy cơ cao bị nhiễm khuẩn nội sinh (dùng theo 

đường uống). 

Nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn Gram âm: Nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, 

nhiễm khuẩn thận, nhiễm khuẩn đường niệu - sinh dục do các vi khuẩn nhạy cảm (dùng 

theo đường tiêm). 

Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp (hít natri colistimetat), đặc biệt ở người bệnh 

bị xơ nang. 

Điều trị nhiễm khuẩn tai ngoài (dùng colistin sulfat và natri colistimetat để nhỏ vào 

tai) 

3. Liều dùng: 

Tiêm (natri colistimetat): Liều tiêm bắp và tĩnh mạch đối với trẻ em và người lớn 

có chức năng thận bình thường là 2,5 - 5 mg/kg/ngày (tính theo colistin), chia làm 2 - 4 

lần tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình trạng nhiễm khuẩn. 

Nhiễm khuẩn hô hấp ở người lớn và xơ cứng bì ở trẻ em, đặc biệt với chủng P. 

aeruginosa có thể dùng dạng hít với liều tương đương 33,33 - 66,66 mg colistin (tương 

đương 1 – 2 triệu đvqt), 2 - 3 lần/ngày. 

https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/
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Điều chỉnh liều ở người bệnh suy thận cần căn cứ vào nồng độ creatinin huyết 

tương hoặc hệ số thanh thải creatinin của người bệnh: 

Nồng độ 

creatinin 

huyết 

tương 

(mg/lít) 

Hệ số 

thanh thải 

creatinin 

(ml/phút) 

Liều khuyên 

dùng 

(đvqt/kg/ngày) 

Liều tối đa 

(đvqt/kg/ngày) 

< 15  > 80  50.000  150.000 

15 - < 35  80 - 30  30.000  60.000 

35 - 100  < 30 - 5  15.000  30.000 

> 100  < 5 

cứ 2 hoặc 3 

ngày 

1.000.000 đvqt 

30.000 đvqt/kg 

sau đó 

1.000.000 đvqt 

2 lần/tuần 

Vô niệu 

1.000.000 

đvqt 

sau mỗi lần 

lọc 

máu 

30.000 đvqt/kg 

sau đó 

1.000.000 đvqt 

sau 

mỗi lần lọc 

máu 

 

 

Điều chỉnh liều (tính theo cân nặng) tùy thuộc vào nồng độ creatinin huyết tương: 

- Nồng độ creatinin từ 1,3 - 1,5 mg/dl: 75 - 115 mg/lần, ngày 2 lần (tương đương 

liều 2,5 - 3,8 mg/kg/ngày). 

- Nồng độ creatinin từ 1,6 - 2,5 mg/dl: 66 - 150 mg/lần, ngày 1 – 2 lần (tương 

đương liều 2,5 mg/kg/ngày). 

- Nồng độ creatinin từ 2,6 - 4 mg/dl: 100 - 150 mg/lần, 36 giờ dùng 1 lần (tương 

đương liều 1,5 mg/kg/lần) 

4. Cách sử dụng: 

Pha tiêm: Bột pha tiêm natri colistimetat tương đương 150 mg colistin được tạo 

thành dung dịch với 2 ml nước cất pha tiêm, lắc nhẹ để tránh tạo bọt.  

Dung dịch tiêm tạo thành nên được dùng ngay hoặc bảo quản trong vòng 24 giờ. 

Tiêm tĩnh mạch: Tiêm 1/2 liều hàng ngày trực tiếp vào tĩnh mạch trong vòng 3 - 5 

phút, 12 giờ tiêm một lần. 

Truyền tĩnh mạch liên tục: Tiêm trực tiếp 1/2 liều hàng ngày vào tĩnh mạch trong 

vòng 3 - 5 phút, 1/2 liều còn lại pha trong dung dịch tương hợp, truyền tĩnh mạch chậm sau 

https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/
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đó 1 - 2 giờ. Tốc độ truyền đối với người có chức năng thận bình thường là 5 – 6 mg/giờ. 

Với bệnh nhân có suy thận, cần điều chỉnh tốc độ truyền 

theo mức độ suy thận.  

Dung dịch pha tiêm và thể tích dung dịch phụ thuộc vào nhu cầu dịch và điện giải 

của bệnh nhân. 

Dung dịch tương hợp pha tiêm bao gồm:  

 Natri clorid 0,9% 

 Dung dịch dextrose 5%, hỗn hợp dextrose 5%  

 Natri clorid 0,225%, 0,45% hoặc 0,9% 

 Dung dịch ringer lactat 

 Dung dịch đường biến 10% (saccarose) 

5. Độ ổn định và bảo quản 

Bảo quản thuốc trong lọ kín và tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 25oC.  

Dung dịch tiêm tạo thành với nước cất có thể bảo quản ở 2 - 8oC trong vòng 7 ngày.  

Dung dịch tiêm tạo thành với các dung dịch tương hợp khác nên sử dụng trong 

vòng 24 giờ. 

https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/
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CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CỦA IDSA (HIỆP HỘI BỆNH TRUYỀN 

NHIỄM HOA KỲ) 2022 VỀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM VI KHUẨN ĐA KHÁNG: 

ESBL-E, CRE VÀ DTR-P.AERUGINOSA 

 

Ngày 07/03/2022, Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) cập nhật các khuyến 

cáo về việc điều trị nhiễm khuẩn do Enterobacterales sinh β-lactamase phổ rộng (ESBL-

E), Enterobacterales kháng carbapenem (CRE) và Pseudomonas aeruginosa kháng thuốc 

khó trị (DTR- P. aeruginosa). Hướng dẫn này tập trung vào các khuyến cáo về điều trị ưu 

tiên và thay thế khi đã xác định được vi khuẩn đa kháng và có kết quả kháng sinh đồ. Hướng 

dẫn được áp dụng cho cả người lớn và trẻ em. 

Các khuyến cáo về lựa chọn kháng sinh dựa trên giả định là vi khuẩn còn nhạy với 

kháng sinh được khuyến cáo. Ngoài các phác đồ ưu tiên, IDSA cũng đưa ra các phác đồ 

thay thế khi không dung nạp hoặc không có sẵn các kháng sinh ưu tiên. 

Hướng dẫn được trình bày dưới dạng các câu trả lời cho các câu hỏi lâm sàng, chi tiết 

tại: https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/ 

Sau đây là trích lược khuyến cáo về lựa chọn kháng sinh trên Enterobacterales sinh 

β-lactamase phổ rộng (ESBL-E) thông qua bảng bên dưới: 

Mọi vi khuẩn Gram âm đều có thể chứa các gen ESBL; tuy nhiên phổ biến nhất 

là Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca và Proteus mirabilis. Ở các 

phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng, thường không thực hiện thường quy xét nghiệm EBSL. 

Thay vào đó, thường trả kết quả ESBL (+) nếu vi khuẩn không nhạy cảm 

với ceftriaxon (nghĩa là, nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của ceftriaxone ≥2 mcg/mL), mặc 

dù ngưỡng này có thể gây nên dương tính giả do hạn chế về tính đặc hiệu: vi khuẩn có thể 

không nhạy cảm với ceftriaxon vì những nguyên nhân khác ngoài sinh ESBL 

 

 

 

 

 

https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/
https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/
https://nhathuocngocanh.com/hoat-chat/ceftriaxon/
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Bảng 1: Khuyến cáo về lựa chọn kháng sinh cho nhiễm ESBL-E 

Nhiễm khuẩn Khuyến cáo Tránh dùng 

Ưu tiên Thay thế 

Viêm bàng 

quang không 

có yếu tố phức 

tạp 

– Nitrofurantoin 

– Trimethoprim/sulfamethoxazol 

(cotrimoxazol) 

– Amoxicillin-

clavulanat 

– 

Aminoglycosid 

1 liều duy nhất 

– Fosfomycin 

uống (chỉ cho E. 

coli) 

Doxycyclin 

Viêm thận bể 

thận 

hoặc nhiễm 

khuẩn tiết 

niệu có yếu tố 

phức tạp 

(cUTI) a   

– Carbapenem: ertapenem, 

meropenem, imipenem-cilastatin 

– Quinolon: ciprofloxacin, levofloxacin 

– Trimethoprim-sulfamethoxazol 

(cotrimoxazol) 

Nếu khởi trị bằng carbapenem mà sau đó 

kháng sinh đồ còn nhạy ciprofloxacin, 

levofloxacin hoặc trimethoprim-

sulfamethoxazol thì ưu tiên chuyển sang 

các thuốc này hơn là hoàn thành liệu trình 

điều trị bằng carbapenem. 

– 

Aminoglycosid 

1 lần/ngày nếu ít 

nguy cơ gặp độc 

tính trên thận. 

Các 

aminoglycosid 

có hiệu quả như 

nhau nếu kháng 

sinh đồ còn 

nhạy 

– Nitrofurantoin 

– Fosfomycin uống. 

Tuy nhiên, fosfomycin có 

thể lựa chọn thay thế trong 

điều trị viêm tuyến tiền liệt 

do E. coli sinh ESBL khi 

vi khuẩn không nhạy hoặc 

không dung nạp các thuốc 

ưu tiên 

– Doxycyclin 

– Cefepim 

Nhiễm khuẩn 

ngoài đường 

tiết niệu  

– Carbapenem: Sau khi đạt được đáp ứng 

lâm sàng thích hợp, cân nhắc xuống thang 

bằng fluoroquinolon uống hoặc 

trimethoprim-sulfamethoxazol nếu kết 

quả kháng sinh đồ còn nhạy. 

 – Nitrofurantoin, 

fosfomycin, amoxicillin-

clavulanat, doxycyclin 

hoặc omadacyclin 

– Cefepim 

– Piperacillin/tazobactam 

a Nhiễm khuẩn tiết niệu có yếu tố phức tạp là nhiễm khuẩn đường niệu mà có bất thường về cấu trúc 

hoặc chức năng của đường niệu-sinh dục hoặc bất cứ nhiễm khuẩn tiết niệu nào ở trẻ vị thành niên 

hoặc nam giới. 

Câu hỏi 1: Vai trò của  piperacillin-tazobactam hoặc cefepim trong điều trị nhiễm khuẩn 

do ESBL-E? 

– Với nhiễm khuẩn tiết niệu: 

https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/
https://nhathuocngocanh.com/hoat-chat/amoxicillin/
https://nhathuocngocanh.com/nhiem-khuan-tiet-nieu/
https://nhathuocngocanh.com/nhiem-khuan-tiet-nieu/
https://nhathuocngocanh.com/nhiem-khuan-tiet-nieu/
https://nhathuocngocanh.com/hoat-chat/imipenem/
https://nhathuocngocanh.com/hoat-chat/cilastatin/
https://nhathuocngocanh.com/hoat-chat/ciprofloxacin/
https://nhathuocngocanh.com/hoat-chat/levofloxacin/
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+ Viêm bàng quang không có yếu tố phức tạp: Nếu đã khởi trị phác đồ kinh nghiệm 

là piperacillin-tazobactam hoặc cefepim mà sau đó kết quả vi sinh nhiễm ESBL-E và lâm 

sàng cải thiện thì không cần thay kháng sinh hoặc mở rộng phổ. 

+ Viêm thận bể thận hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu có yếu tố phức tạp: 

 Đề xuất carbapenem, fluoroquinolon hoặc trimethoprim-

sulfamethoxazol hơn là piperacillin-tazobactam (dù những nghiên cứu hiện 

tại cho thấy sự không thua kém giữa piperacillin-tazobactam và carbapenem 

đối với viêm thận bể thận hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp (cUTI)). 

 Tránh dùng cefepim 

– Với nhiễm khuẩn ngoài đường tiết niệu: 

+ Không khuyến cáo điều trị bằng piperacillin-tazobactam hoặc cefepim ngay cả 

khi kết quả kháng sinh đồ vi khuẩn còn nhạy với các kháng sinh này. 

Câu hỏi 2: Cephamycin (cefoxitin và cefotetan) có vai trò gì trong điều trị nhiễm khuẩn do 

ESBL-E không? 

– Cephamycin không được khuyến cáo trong điều trị nhiễm trùng ESBL-E cho đến khi có 

thêm dữ liệu lâm sàng và xác định được liều tối ưu.

https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/
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 NGUY CƠ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG 

ĐỒNG THỜI AMIODARON VÀ RIVAROXABAN 

 

Tín hiệu về nguy cơ xuất huyết tiêu hóa liên quan đến tương tác thuốc giữa 

Amiodaron và Rivaroxaban đã được phát hiện sau khi sàng lọc dữ liệu VigiBase (cơ sở dữ 

liệu toàn cầu của WHO về các báo cáo an toàn đơn lẻ) vào mùa thu năm 2020.   

Tính tới ngày 6/12/2020, VigiBase đã ghi nhận 24 báo cáo khác nhau về xuất huyết 

tiêu hóa sau khi sử dụng phối hợp Amiodaron và Rivaroxaban. Hầu hết các bệnh nhân trong 

báo cáo là người cao tuổi với độ tuổi trung bình là 74 (34-91 tuổi). Có 5 bệnh nhân (20,8%) 

được báo cáo có tình trạng suy giảm chức năng thận, có thể ảnh hưởng đến nồng độ 

Rivaroxaban trong cơ thể. 

Thuốc chống loạn nhịp Amiodaron và chất chuyển hóa có hoạt tính của nó ức chế 

trung bình các enzym CYP cũng như P-gp (P-glycoprotein là một protein vận chuyển xuyên 

màng), vì vậy thuốc này có khả năng tương tác dược động học với các loại thuốc khác. 

Rivaroxaban là thuốc ức chế yếu tố đông máu Xa đường uống, được chuyển hóa tại 

gan nhờ enzym CYP450 3A4 và 2J2. Thuốc được bài tiết qua thận thông qua P-gp. Hồ sơ 

dược động học của Rivaroxaban cho thấy thuốc có nguy cơ gây độc tính phụ thuộc liều khi 

dùng cho bệnh nhân suy gan, suy thận hoặc bệnh nhân dùng đồng thời các thuốc ức chế 

enzym CYP. 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2109/Nguy-co-xuat-huyet-tieu-hoa-lien-quan-d%C6%B0n-su-dung-dong-thoi-amiodaron-va-rivaroxaban.htm
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2109/Nguy-co-xuat-huyet-tieu-hoa-lien-quan-d%C6%B0n-su-dung-dong-thoi-amiodaron-va-rivaroxaban.htm

