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NỘI DUNG 
 Thông tin thuốc 

Danh mục kháng sinh chuyển từ đường tiêm/truyền sang đường uống (IV/PO).  

       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 (tiếp). 

 Cảnh giác dược 

Metformin và nguy cơ thiếu hụt vitamin B12.
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DANH MỤC KHÁNG SINH CHUYỂN TỪ ĐƯỜNG TIÊM/TRUYỀN SANG 

ĐƯỜNG UỐNG (IV/PO). 

Căn cứ Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” danh 

mục kháng sinh chuyển từ đường tiêm/truyền sang đường uống (IV/PO) như sau: 

DANH MỤC KHÁNG SINH CHUYỂN TỪ ĐƯỜNG TIÊM/TRUYỀN SANG ĐƯỜNG 

UỐNG (IV/PO) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020) 

Bốn nhóm kháng sinh áp dụng chuyển từ đường tiêm/truyền sang đường uống 

Nhóm Định nghĩa Kháng sinh 

Nhóm 1 Kháng sinh có sinh khả dụng đường uống cao 

(>90%), hấp thu tốt và dung nạp tốt ở liều tương tự 

liều đường tiêm 

Levofloxacin 

Linezolid 

Cotrimoxazol 

Moxifloxacin 

Fluconazol 

Metronidazol 

Nhóm 2 Kháng sinh có sinh khả dụng đường uống thấp hơn 

(70-80%) nhưng có thể bù trừ bằng tăng liều của 

kháng sinh uống 

Ciprofloxacin 

Voriconazol 

Nhóm 3 Kháng sinh có sinh khả dụng đường uống cao 

(>90%) nhưng có liều tối đa đường uống thấp hơn 

so với liều đường tiêm (do dung nạp tiêu hóa kém) 

Clindamycin 

Cephalexin 

Amoxicillin 

Nhóm 4 Kháng sinh có sinh khả dụng đường uống thấp hơn 

và liều tối đa thấp hơn đường tiêm 

Cefuroxim 

Ghi chú: Nhóm 1-2 có thể sử dụng ban đầu qua đường uống cho các nhiễm khuẩn 

không đe dọa tính mạng, bệnh nhân có huyết động ổn định và không có 

vấn đề về hấp thu, có thể sử dụng trong chuyển tiếp IV/PO nếu đáp ứng 

điều kiện lâm sàng. 

Nhóm 3-4 có thể sử dụng trong chuyển tiếp IV/PO theo nguyên tắc: sau 

khi nhiễm khuẩn cơ bản đã được giải quyết bằng kháng sinh đường tiêm 

ban đầu, kết hợp tác dụng của kháng sinh với tình trạng miễn dịch của 

người bệnh. 

 

Áp dụng 3 hình thức chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm/truyền sang đường 
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uống trong điều trị như sau: 

1. Điều trị tiếp nối (sequential therapy): chuyển từ kháng sinh đường tiêm sang 

kháng sinh đường uống cùng hoạt chất. 

2. Điều trị chuyển đổi kháng sinh tiêm uống (Switch therapy): chuyển đổi từ 

kháng sinh đường tiêm sang kháng sinh đường uống cùng nhóm, nhưng kháng sinh đường 

uống có thể là hoạt chất khác, có cùng hoạt lực và phổ tác dụng. 

3. Điều trị xuống thang (Scale down therapy): Chuyển đổi từ kháng sinh đường 

tiêm sang kháng sinh đường uống khác có thể cùng loại, cùng nhóm hoặc khác nhóm với 

kháng sinh đường tiêm. Tuy nhiên, tần suất, liều dùng và phổ tác dụng có thể không hoàn 

toàn tương tự như kháng sinh đường tiêm. 

Bảng: Một số kháng sinh gợi ý chuyển đổi ở người lớn 

Kháng sinh tĩnh mạch Kháng sinh đường uống 

Levofloxacin 500 mỗi 12 giờ hoặc 

750mg mỗi 24 giờ 

Levofloxacin 500 mỗi 12 giờ hoặc 750mg 

mỗi 24 giờ 

Moxifloxacin 400mg mỗi 24 giờ Moxifloxacin 400mg mỗi 24 giờ 

Linezolid 600mg mỗi 12 giờ Linezolid 600mg mỗi 12 giờ 

Fluconazol200-400mg mỗi 24 giờ Fluconazol200-400mg mỗi 24 giờ 

Metronidazol 500mg mỗi 12 giờ Metronidazol 500mg mỗi 12 giờ 

Doxycylin 100-200mg mỗi 12 giờ Doxycyclin 100-200mg mỗi 12 giờ 

Minocyclin 200mg mỗi 12 giờ Minocyclin 200mg mỗi 12 giờ 

Clarithromycin 500mg mỗi 12 giờ Clarithromycin 500mg mỗi 12 giờ 

Azithromycin 500mg mỗi 24 giờ Azithromycin 500mg mỗi 24 giờ 

Ciprofloxacin 400mg mỗi 12 giờ Ciprofloxacin 500mg mỗi 12 giờ 

Voriconazol 200mg mỗi 12 giờ Voriconazol 200mg mỗi 12 giờ 
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Ampicillin/sulbactam (liều theo 

ampicillin) 1-2g mỗi 6 giờ 

Amoxicillin/acid clavulanic (liều theo 

amoxicillin) 500-1000mg mỗi 8 giờ 

Cefazolin 1-2g mỗi 8 giờ Cephalexin 500mng mỗi 6 giờ 

Cefotaxim 1g mỗi 12 giờ Ciprofloxacin 500-750mg mỗi 12 giờ 

Ceftriaxon 1-2g mỗi 24 giờ Ciprofloxacin 500-750mg mỗi 12 giờ 

hoặc amoxicillin/acid clavulanic 

875/125mg mỗi 12 giờ 

Cefuroxim 750mg-1,5g mỗi 8 giờ Cefuroxim axetil 500mg-1g mỗi 12 giờ 

Cloxacillin 1g mỗi 6 giờ Cloxacillin 500mg mỗi 6 giờ 

Clindamycin 600mg mỗi 8 giờ Clindamycin 300-450mg mỗi 6 giờ 

Vancomycin (liều theo khuyến cáo) Linezolid 600mg mỗi 12 giờ 

Ceftazidim hoặc cefepim 

(2g mỗi 8 giờ) 

Ciprofloxacin (750mg mỗi 12 giờ) 

hoặc levofloxacin (500mg mỗi 12 giờ 

hoặc 750mg mỗi 24 giờ) 

Gentamicin 5mg/kg mỗi 24 giờ Ciprofloxacin 500mg mỗi 12 giờ 

(750mg mỗi 12 giờ cho trường hợp nhiễm 

P.aeruginosa) 

Tobramycin 5mg/kg mỗi 24 giờ Ciprofloxacin 500mg mỗi 12 giờ 

(750mg mỗi 12 giờ cho trường hợp nhiễm 
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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 kháng 

Carbapenem thông qua bảng bên dưới: 

CRE là các Enterobacterales kháng với ít nhất một loại kháng sinh Carbapenem 

hoặc sinh men Carbapenemase. Với vi khuẩn không nhạy cảm tự nhiên với Imipenem (ví 

dụ: Proteus spp., Morganella spp., Providencia spp.) cần kháng ít nhất một carbapenem 

khác imipenem để xác định là CRE. 
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Câu hỏi 1: Vai trò của kháng sinh nhóm tetracyclin trong điều trị nhiễm khuẩn do 

CRE? 

Khuyến cáo: Hiệu lực kháng sinh của nhóm tetracyclin độc lập với sự có mặt hay không 

của Carbapenemase. Do đặc tính dược động học (phân bố nhanh chóng vào mô), dẫn đến 

nồng độ thuốc thấp trong máu và nước tiểu, kháng sinh nhóm Tetracyclin được khuyến cáo 

tránh sử dụng trong các trường hợp nhiễm trùng tiểu và nhiễm trùng máu. Tigecyclin và 

eravacyclin có thể được cân nhắc là lựa chọn thay thế khi kháng sinh β - lactam không hiệu 

quả hoặc không dung nạp trong điều trị nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng da - mô mềm, 

nhiễm trùng tủy xương và nhiễm trùng đường hô hấp. 

Câu hỏi 2: Vai trò của kháng sinh nhóm polymyxin trong điều trị nhiễm khuẩn do 

CRE? 

Khuyến cáo: Nên tránh dùng polymyxin B và colistin để điều trị nhiễm khuẩn do CRE. 

Colistin có thể cân nhắc là lựa chọn cuối cùng cho điều trị viêm bàng quang không phức 

tạp do CRE. 

Câu hỏi 3: Vai trò của phối hợp kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn do CRE? 

Khuyến cáo: Phối hợp kháng sinh (β - lactam kết hợp với aminoglycoside, fluoroquinolone 

hoặc polymyxin) không được khuyến cáo thường quy để điều trị nhiễm CRE khi β - lactam 

đã cho kết quả cấy có hoạt tính. Việc phối hợp thêm kháng sinh làm tăng nguy cơ phản 

ứng có hại của thuốc. 
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 METFORMIN VÀ NGUY CƠ THIẾU HỤT VITAMIN B12 

 

Thiếu hụt Vitamin B12 là một tác dụng không mong muốn thường gặp sử dụng 

Metformin, đặc biệt là khi sử dụng Metformin liều cao hoặc kéo dài, bệnh nhân có các yếu 

tố nguy cơ. Do đó, khuyến cáo theo dõi nồng độ Vitamin B12 huyết thanh trên bệnh nhân 

đang được điều trị bằng Metformin và có biểu hiện gợi ý thiếu Vitamin B12. Ngoài ra, nên 

theo dõi định kỳ những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ thiếu hụt Vitamin B12.  

Metformin và nguy cơ thiếu hụt vitamin B12 

Metformin là thuốc điều trị bệnh đái tháo đường typ 2 và dự phòng trên bệnh nhân 

có nguy cơ cao (tiền đái tháo đường). Metformin có dạng bào chế viên nén giải phóng ngay, 

viên nén giải phóng có kiểm soát và dạng dung dịch uống.  

Vitamin B12 (cobalamin) là một vitamin thiết yếu của cơ thể, đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình sản xuất tế bào máu và tế bào thần kinh.Vitamin B12 được tìm thấy 

trong thực phẩm có nguồn gốc động vật (sữa, pho mát, sữa chua, trứng...), và cũng được 

thêm vào một số thực phẩm như ngũ cốc ăn sáng....Các nguyên nhân phổ biến gây thiếu 

hụt Vitamin B12 bao gồm nhiễm trùng, hội chứng kém hấp thu, do bệnh lý (bệnh Crohn, 

thiếu máu ác tính), cắt bỏ dạ dày và ăn uống không đủ chất.  

Nếu sự thiếu hụt Vitamin B12 ở mức độ nhẹ thì bệnh nhân thường không có triệu 

chứng gì, nếu không điều trị, thì sự thiếu hụt tăng lên với các triệu chứng của bệnh thiếu 

máu hồng cầu khổng lồ hoặc/và các bệnh lý thần kinh. Các triệu chứng khác như rối loạn 

tâm thần (trầm cảm, khó chịu, suy giảm nhận thức), viêm lưỡi (lưỡi sưng và viêm ), loét 

miệng, rối loạn thị giác và vận động. Để tránh những triệu chứng mạn tính, cần chẩn đoán 

và điều trị những bệnh nhân bị thiếu máu hoặc mắc các bệnh lý thần kinh do thiếu Vitamin 

B12 càng sớm càng tốt.  

Thiếu hụt Vitamin B12 là một tác dụng phụ đã biết khi sử dụng Metformin dài ngày. 

Có nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm thay đổi nhu động ruột, sự phát triển quá mức của vi 

khuẩn và giảm hấp thu Vitamin B12 ở ruột non.  
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Cập nhật thông tin thuốc 

Gần đây, tác dụng phụ thiếu hụt Vitamin B12 đã được MHRA đánh giá lại đối với 

Glucophage (Metformin). Kết quả đánh giá cho thấy thông tin về tác dụng phụ của các 

thuốc có Metformin cần được cập nhật.  

Y văn hiện hành cho thấy tần suất xảy ra tác dụng phụ trên của Metformin cao hơn 

so với trước đây. Tờ thông tin sản phẩm của Glucophage đã cập nhật thiếu hụt Vitamin B12 

là một phản ứng có hại của thuốc thường gặp và có thể ảnh hưởng đến 1/10 người dùng 

thuốc.  

Tờ thông tin sản phẩm cũng đã được cập nhật để lưu ý nguy cơ xảy ra tác dụng phụ 

này tăng lên khi tăng liều Metformin, kéo dài thời gian điều trị và ở những bệnh nhân có 

yếu tố nguy cơ thiếu hụt vitamin B12.  

Tờ thông tin sản phẩm đã cập nhật bao gồm khuyến cáo mới cho nhân viên y tế, gồm 

xét nghiệm nồng độ Vitamin B12 ở những bệnh nhân có triệu chứng thiếu máu hoặc mắc 

các bệnh lý thần kinh,và xem xét theo dõi định kỳ nồng độ Vitamin B12 ở những bệnh nhân 

có các yếu tố nguy cơ thiếu Vitamin B12. Thông tin sản phẩm cho các thuốc khác có 

Metformin sẽ được cập nhật, bao gồm các chếphẩm kết hợp có chứa Metformin liều cố 

định.  

Các yếu tố nguy cơ thiếu hụt vitamin B12 

Các yếu tố nguy cơ thiếu hụt Vitamin B12 rất đa dạng, bao gồm: 

- Nồng độ Vitamin B12 ban đầu thấp hơn giới hạn dưới ngưỡng bình thường 

- Các tình trạng liên quan đến giảm hấp thu Vitamin B12 (người cao tuổi; mắc các 

bệnh lý đường tiêu hóa như cắt bỏ một phần/toàn bộ dạ dày, bệnh Crohn và các rối loạn 

viêm ruột khác; hoặc các tình trạng tự miễn) 

- Chế độ ăn kiêng có ít Vitamin B12 (chế độ ăn thuần chay nghiêm ngặt và một số 

chế độ ăn chay) 

- Sử dụng đồng thời với các thuốc có khả năng giảm hấp thu Vitamin B12 (thuốc ức 

chế bơm Proton hoặc Colchicin) 

- Thiếu hụt Vitamin B12 di truyền, chẳng hạn như thiếu hụt yếu tố nội tại dạ dày 

(hội chứng Imerslund-Gräsbeck) và thiếu hụt Transcobalamin II. 
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 http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2206/MHRA-Metformin-va-nguy-

co-thieu-hut-vitamin-B12.htm  

 

Nguồn 

 

 

Khuyến cáo dành cho nhân viên y tế: 

- Metformin thường làm giảm nồng độ Vitamin B12 của bệnh nhân, có khả năng 

dẫn đến thiếu hụt Vitamin B12. 

- Liều Metformin càng cao, thời gian điều trị càng dài, và người có nhiều yếu tố 

nguy cơ thì khả năng thiếu hụt Vitamin B12 càng lớn. 

- Xét nghiệm nồng độ Vitamin B12 huyết thanh nếu nghi ngờ có sự thiếu Vitamin 

B12 (ví dụ, người bị bệnh thiếu máu hồng cầu khổng lồ hoặc có bệnh lý thần kinh mới khởi 

phát) và tuân theo các hướng dẫn lâm sàng hiện hành về theo dõi và xử trí tình trạng thiếu 

hụt Vitamin B12. 

- Cân nhắc theo dõi định kỳ Vitamin B12 ở bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ. 

- Bắt đầu điều trị tình trạng thiếu hụt Vitamin B12 phù hợp theo các hướng dẫn lâm 

sàng hiện hành; tiếp tục điều trị bằng Metformin nếu dung nạp được và không có chống chỉ 

định.  

Khuyến cáo dành cho bệnh nhân và người chăm sóc: 

- Khi đang sử dụng Metformin, hãy trao đổi với các nhân viên y tế nếu xuất hiện các 

triệu chứng mới hay có tình trạng xấu đi của các triệu chứng như mệt mỏi nhiều, lưỡi đỏ và 

đau, cảm giác kim châm, da nhợt nhạt hoặc vàng – đây có thể là các dấu hiệu của nồng độ 

Vitamin B12 thấp. 

- Có thể cần xét nghiệm máu để xác định nguyên nhân gây ra các triệu chứng; các 

triệu chứng này cũng có thể do bệnh đái tháo đường hoặc các vấn đề sức khỏe khác. 

- Có thể tiếp tục sử dụng Metformin trong khi điều chỉnh nồng độ vitamin B12. 

- Không ngừng điều trị Metformin trước khi thảo luận với bác sĩ.  
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