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Phân tích việc sử dụng colỉstin tại Trung tâm Gây mê 
và Hồi sức ngoai khoa Bênh viên Viêt Đức

o  t • • •

Vũ Hồng Khánh1, Nguyễn Thanh Hiền2, Vũ Đình Hòa1*
1 Trường Đại học Dược Hà Nội 

2 Khoa Dược, Bệnh viện Việt Đức 
*E-mail: vudinhhoa@gmail.com

Summary
The use ofcolistin (commonly known as the last resource antibiotic for gram negative bacteria) in the Center of Anesthesia 

& Surgical Intensive Care of Viet Due Hospital in one year’period from 9/2014 to 9/2015 was restrospectively investigated on 
its consumption and microbiology results. Medical records of adult patients with colistin treatment for more than 3 days were 
treated. Required information and data were collected using a parcular designed form and analyzed by descriptive statistic 
approach. An significant increase in the use of colistin was revealed. Though isolated bacteria still showed high susceptibility 
to colistin, the MIC distribution showed a clear trend of growing higher. Sixty four patients (62.1 %) were prescribed colistin as 
empirical treatment without microbiological confirmation and other four patients (3.9%) received colistin in initial regimens. 
On average, the colistin course was 14.1 ±5.6 days with the mantainance dose of 5.0 ±1.6 MU I per day. No loading dose 
was applied in practice. Nephrotoxicity was observed in 7 patients (6.8%) and motality rates were 10.7% after 14 days and 
17.5% at the end of hospitalization.

Keywords: Colistin, loading dose, intensive care, nephrotoxicity, susceptibility.

Đặt vấn đề
Hiện nay, tình trạng đề kháng kháng sinh của các 

vi khuẩn Gram âm đang ngày càng gia tăng và trở nên 
phổ biến trên thế giới. Đáng lo ngại hơn là sự xuất 
hiện ngày càng nhiều các chủng vi khuẩn Gram âm 
đa kháng thuốc như A. baumannii, p. aeruginosa và 
K. pneumoniae kháng carbapenem làm cho việc lựa 
chọn kháng sinh trong điều trị những căn nguyên này 
ngày càng ít đ i [101. Trước thực trạng đó, colistin -  một 
kháng sinh cũ thuộc nhóm polymyxin đang được các 
nhà lâm sàng sử dụng như liệu pháp cuối cùng trong 
điều trị các vi khuẩn Gram âm đa kháng thuốc[7]. Mặc 
dù đã được sử dụng từ lâu nhưng do độc tính cao 
nên colistin được sử dụng rất hạn chế trong một thời 
gian dài. Trước thực trạng kháng thuốc căng thẳng, 
các nỗ lực nghiên cứu dược động học dược lực học 
với mục đích tối ưu hóa việc sử dụng colistin đã được 
thực hiện [9] nhằm đưa kháng sinh này trở lại trong 
điều trị trên lâm sàng. Tuy nhiên, điều này lại có thể 
dẫn đến việc tăng cường sử dụng colistin tại các đơn 
vị điều trị tích cực và thúc đẩy phát sinh vi khuẩn đề 
kháng nếu như không cỏ biện pháp kiểm soát việc sử 
dụng colistin một cách hợp lý. Để tìm hiểu thực trạng 
sử dụng colistin hiện nay tại Trung tâm gây mê hồi 
sức ngoại khoa (TTGMHSNK) với vai trò là liệu pháp 
cứu hộ cuối cùng, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này 
với mục tiêu khảo sát mức độ tiêu thụ, khả năng đề 
kháng của vi khuẩn và đặc điểm sử dụng của colistin

cũng như độc tính trên thận của bệnh nhân điều trị tại 
TTGMHSNK Bệnh viện Việt Đức. Kết quả nghiên cứu 
cung cấp các thông tin để TTGMHSNK nhìn nhận lại 
thực tế sử dụng và có các đề xuất phù hợp nhằm tối 
ưu hóa việc sử dụng kháng sinh dự trữ cuối cùng này.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu thực hiện theo phương pháp mô tả 

hồi cứu. Để ghi nhận xu hướng tiêu thụ colistin, liều 
DDD/100 ngày nằm viện từng tháng (DDD-Defined 
Daily Dose: liều xác định hàng ngày) được tính theo 
công thức:

só MUI colístin trong 1 tháng X 100 
DDD/100 ngày -giường = ---------------- ;— 7— l----- 7---------DDD X BÓ n g à y  n ă m  v iệ n

Trong đó DDD là 3 triệu đơn vị (MUI) được tra từ 
cơ sở dữ liệu của Trung tâm Hợp tác về phương pháp 
thống kê, Tổ chức Y tế thế giới. Bên cạnh đó, nghiên 
cứu cũng ghi nhận kết quả vi sinh liên quan đến độ 
nhạy cảm với colistin của ba chủng vi khuẩn Gram âm 
đa kháng hàng đầu tại TTGMHSNK là A. baumanii, 
Klebsiella, p. aerusinosa dựa trên dữ liệu hồi cứu của 
Khoa Vi sinh.

Đặc điểm sử dụng colistin được hồi cứu trên các 
bệnh án của tất cả bệnh nhân người lớn (> 1 8  tuổi) 
ra viện, tử vong hoặc nặng xin về tại TTGMHSNK 
trong khoảng thời gian từ 1/9/2014 -  1/9/2015 thỏa 
mãn tiêu chuẩn cỏ chỉ định dùng colistin ít nhất 3 ngày. 
Các thông tin nhân khẩu học, thời gian nằm viện,
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chỉ số creatinin máu, nuôi cấy vi sinh, đặc điểm sử 
dụng thuốc và kết quả điều trị được ghi nhận từ bệnh 
án vào mẫu thu thập thông tin được thiết kế sẵn. Mức 
lọc cầu thận ước tính (eGFR) của các bệnh nhân trong 
nghiên cứu được tính theo công thức CKD-EPI[61. Các 
chỉ tiêu nghiên cứu về đặc điểm sử dụng colistin gồm 
có vị trí của colistin trong phác đồ sử dụng kháng sinh; 
thời gian sử dụng colistin; liều duy trì trung bình hàng 
ngày; tổng liều tích lũy trong cả đợt điều trị; số bệnh 
nhân được dùng liều nạp; tỷ lệ bệnh nhân có liều duy 
trì phù hợp với khuyến cáo của cơ quan Quản lý Dược 
phẩm Châu Âu (E M A )141 hoặc thấp hơn hay cao hơn 
khuyến cáo này. Kết quả điều trị được ghi nhận trên 
hai tiêu chí gồm tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện độc tính 
trên thận (được định nghĩa là tình trạng tăng nồng độ 
creatinin máu trên 50% so với giá trị tại ghi nhận trước 
khi bắt đầu dùng thuốc hoặc phải áp dụng liệu pháp 
thay thế thận trong thời gian dùng colistin) và tỷ lệ tử 
vong hoặc tiến triển nặng xin về.

Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê mô 
tả nhờ phần mềm SPSS 19.0 trong đó các biến số liên 
tục được biểu diễn bằng trung bình ± độ lệch chuẩn và 
biến số không liên tục được trình bày bằng tỉ lệ phần 
trăm. Xu hướng tiêu thụ colistin được đánh giá bằng 
kiểm định Mann Kendal với phần mềm R3.2.2.

Kết quả nghiên cứu
Xu hướng tiêu thụ colistin tại TTGMHSNK
Kết quả về xu hướng tiêu thụ colistin tại TTGMHSNK 

được mô tả trong hình 1 cho thấy colistin bắt đầu được 
sử dụng từ năm 2012 và tăng nhanh về mức độ tiêu 
thụ ở các năm sau đó với kết quả kiểm định xu hướng 
Mann Kendall có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Mức độ 
tiêu thụ hàng tháng trong khoảng thời gian 2014-2015 
thường cao hơn 50 DDD/100 ngày nằm viện.

về độ nhạy cảm của vi khuẩn với colistin hồi cứu được 
chỉ được ghi nhận được với chủng A. baumanii trong 
hai năm 2014 và 2015 cho thấy đa số vẫn còn nhạy 
cảm với colistin (trên 98,8%) và ghi nhận một số chủng 
được đánh giá là kháng thuốc (8/673 chủng). Để phản 
ánh chính xác hơn độ nhạy cảm của vi khuẩn với 
colistin, thực hiện xác định nồng độ ức chế tối thiểu 
(MIC) là hết sức cần thiết. Kết quả về phân bố MIC 
của colistin với A. baumanii được trình bày trong hình 
2. Năm 2014 đa số (70%) chủng vi khuẩn phân lập 
được có MIC < 0,5 ụg/mL trong khi sang năm 2015, 
MIC có xu hướng chuyển dịch về phía phải với tỉ lệ kết 
quả MIC < 0,5 ụg/mL chỉ còn khoảng dưới 50%. Đáng 
kể, đã ghi nhận một số chủng có MIC lên đến 2 hoặc 
4 ụg/mL. Tương tự, số chủng p. aerusinosa còn nhạy 
trên kháng sinh đồ là khá cao (99%) trong đó ghi nhận 
có 4/394 trường hợp được đánh giá là kháng. Trường 
hợp phân lập ra Klebsiella không được làm kháng sinh 
đồ và MIC với colistin.
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Hình 2. Kết quả phân bố MIC của colistin với A. baumanii 
phân lập được từ các bệnh nhân TTGMHSNK

Đặc điểm sử dụng colistin tại TTGMHSNK
Trong thời gian 1 năm, có tổng cộng 450 bệnh án 

của bệnh nhân điều trị tại TTGMHSNK được ghi nhận 
trong đó nhóm nghiên cứu tiếp cận được 396 bệnh án. 
Sau khi đối chiếu với các tiêu chuẩn lựa chọn và loại 
trừ, có 103 bệnh án được lựa chọn để phân tích số 
liệu. Một số đặc điểm của bệnh nhân trong mẫu nghiên 
cứu được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Đặc điểm của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 
(n = 103)

Hình 1. Xu hướng tiêu thụ của colistin tại TTGMHSNK, 
Bệnh viện Việt Đức

Mức độ nhạy cảm với colistin cùa một số chủng 
vi khuẩn phân lập được

Tính đến thời điểm kết thúc khảo sát, dữ liệu

Thông tin n(%)
Tuồi 42,2 ±17,7

Giới tính (Nam) 84(81,6)
Thời gian nằm viện' 29,1 +14,8

Chúc năng thận eGFR < 50 ml/phút 13(12,6)
Bệnh nhân có thở máy 103(100,0)

': số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn
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Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân trong mẫu 
nghiên cứu là 42,2 trong đó nam giới chiếm chủ yếu 
với 84 (81,6%) bệnh nhân. Thời gian nằm viện trung 
bình của các bệnh nhân là 29,1 ngày. Toàn bộ các 
bệnh nhân trong nghiên cứu đều có thở máy và trong 
đó có 13 (12,6%) bệnh nhân có mức lọc cầu thận ước 
tính nhỏ hơn 50 ml/phút.

Các bệnh nhân được chỉ định điều trị với các phác 
đồ kháng sinh khác nhau trong đó phác đồ chứa 
colistin được khảo sát kĩ. Vị trí của colistin trong phác 
đồ cũng như đặc điểm về sử dụng colistin được tổng 
hợp trong bảng 2.

Bảng 2. Đặc điểm về việc sử dụng colistin 
trong mẫu nghiên cứu (n = 103)

Thông só n<%)
Vị trí colistín trong phác đồ
Khởi' đầu
Thay thế lần 1
Thay thế lần 2
Thay thế từ lần 3 trở lên

4(3,9) 
42 (40,8) 
51 (49,5) 
6 (5,8)

Thời gian dùng coHstin (ngày)' 14,1 ±5,6
Liều trung binh hàng ngày (MUI/ngàyỴ 5,0 ±1,6
Tổng liều cả đợt điều trị (MUI)' 63,6 ±3,1
Số bệnh nhân được dùng liều nạp 0 (0,0)
Số bệnh nhân được làm xét nghiệm creatinin máu trong tất cả 
các ngày dùng colistin 9(8,7)

Tổng số ngày được làm xét nghiệm creatinin máu (n = 1320) 319(22,6)
Số bệnh nhân được làm xét nghiệm creatinin máu trong thời 
gian dùng colistin 80 (77,7)

Liều duy trì phù hợp với khuyến cáo (n = 80) 4 (5,0)
Liều duy trì thấp hơn liều khuyến cáo (n = 80) 76 (95,0)

Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn

Colistin chủ yếu được sử dụng trong các phác đồ 
thay thế, chiếm 96,1% và thường được dùng phối 
hợp với một hoặc hai kháng sinh khác, trong đó 
chủ yếu là các kháng sinh nhóm carbapenem. Có 3 
bệnh nhân được dùng colistin trong phác đồ đơn độc 
(2,9%). Thời gian sử dụng colistin trung bình của các 
bệnh nhân là 14,1 ngày. Liều duy trì trung bình hàng 
ngày của các bệnh nhân ghi nhận được là 5,0 MUI/ 
ngày. Tổng liều duy tri tích lũy trong cả đợt điều trị 
trung bình là 63,6 MUI và toàn bộ bệnh nhân trong 
mẫu nghiên cứu đều không được dùng liều nạp. Việc 
theo dõi xét nghiệm creatinin máu của các bệnh nhân 
trong nghiên cửu chưa được thường xuyên, chỉ có 
9 bệnh nhân (8,7%) được theo dõi creatinin máu 
trong toàn bộ các ngày dùng colistin. Trong tổng số

80 bệnh nhân được làm xét nghiệm creatinin từ một 
ngày trở lên có 4 bệnh nhân có liều phù hợp với 
khuyến cáo về chế độ liều của colistin năm 2014 của 
EMAvà 76 bệnh nhân còn lại có liều thấp hơn khuyến 
cáo này.

Kết quả điều trị trên mẫu nghiên cứu được phân 
tích gồm tỷ lệ tử vong hoặc tiến triển nặng xin về và tỷ 
lệ gặp độc tính trên thận thông qua nồng độ creatinin 
máu được trình bày trong bảng 3.

Bảng 3. Tỷ lệ gặp độc tính trên thận và tử vong/nặng xin về 
(n = 103)

Chi tiêu n(%)

Tỷ lệ xuất hiện độc tính trên thận 7(6,8)
Tỷ lệ từ vong/nặng xin về trong 14 ngày 11 (10,7)
Tỷ lệ tử vong/nặng xin về trong cả đợt điều trị 18(17,5)

Trong khoảng thời gian nghiên cứu, có 7 trường 
hợp bệnh nhân ghi nhận xuất hiện độc tính trên thận 
(6,8%). Số trường hợp tử vong hoặc tiến triển nặng 
xin về ghi nhận được sau 14 ngày của đợt điều trị 
bằng colistin là 11 (10,7%) bệnh nhân. Nếu tính trong 
cả đợt điều trị, đã có 18 bệnh nhân tử vong hoặc 
nặng xin về được ghi nhận trong mẫu nghiên cứu.

Bàn luận
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc tiêu thụ 

colistin có xu hướng gia tăng tại TTGMHSNK trong 
khi tình trạng giảm nhạy cảm của vi khuẩn với colistin 
đã được ghi nhận. Bên cạnh đó, về mặt sử dụng 
colistin, chúng tôi nhận thấy có một tỷ lệ khá cao 
(62,1%) bệnh nhân được kê đơn colistin theo kinh 
nghiệm không có kết quả vi sinh trong khi tất cả các 
bệnh nhân không được áp dụng chế độ liều nạp và 
đa số (76/80) bệnh nhân sử dụng liều duy trì thấp hơn 
liều khuyến cáo của EMA. Những kết quả này gợi ý 
cần có sự điều chỉnh trong sử dụng colistin nhằm cải 
thiện hiệu quả và an toàn trong điều trị của kháng 
sinh dự trữ cuối cùng này.

Trong tình hình các chủng vi khuẩn Gram âm đa 
kháng thuốc ngày càng trở nên phổ biến bao gồm 
kháng cả các kháng sinh dự trữ như carbapenem 
thì việc đưa colistin là một kháng sinh cũ vào điều 
trị được coi như giải pháp tình thế (5]. Tỉ lệ lớn bệnh 
nhân được dùng colistin theo kinh nghiệm cho thấy 
tính chất phức tạp trong điều trị mà ở đó một kháng 
sinh dự trữ cuối cùng phải được dùng khi không có 
căn cứ vi khuẩn học một cách chắc chắn. Mặc dù 
đa số trường hợp dùng colistin là trong các phác đồ 
kháng sinh thay thế nhưng cũng có đến 4 trường hợp
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(3,9%) dùng colistin trong phác đồ khởi đầu với lý do 
biểu hiện nhiễm trùng rất nặng ngay từ lúc vào khoa. 
Điều này đặt ra nhu cầu cần có những hướng dẫn 
cụ thể từ Hội đồng Thuốc và Điều trị trong việc quyết 
định các trường hợp được dùng colistin trên thực tế 
lâm sàng.

Bên cạnh đó, số liệu tiêu thụ colistin có xu hướng 
gia tăng theo từng năm có thể làm tình hình vi khuẩn 
kháng thuốc trở nên phức tạp hơn. Đã có những ghi 
nhận cho thấy xu hướng gia tăng nồng độ ức chế tối 
thiểu (MIC) ở các chủng vi khuẩn đa kháng điển hình 
như A. baum anii[2). Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
tình trạng gia tăng MIC của colistin với A. baumanii 
cũng bước đầu được ghi nhận. Do đó, dù mức độ 
nhạy cảm trên kháng sinh đồ còn rất cao nhưng sự 
chuyển dịch MIC này cũng đã đưa ra tín hiệu cho 
thấy cần thận trọng hơn với việc sử dụng colistin hiện 
nay. Kết quả từ nghiên cứu chỉ ra một số bất cập 
trong việc dùng colistin tại đơn vị mà ở đó đặc biệt lưu 
ý là tình trạng không dùng liều nạp và áp dụng chế 
độ liều duy trì khá thấp so với các quan điểm điều trị 
hiện tại. Các nghiên cứu Dược động học/Dược lực 
học (PK/PD) của colistin gần đây đã cho thấy nồng 
độ thuốc tương ứng với các chế độ liều kinh điển trên 
bệnh nhân còn duy trì chức năng thận có xu hướng 
khá thấp so với điểm gãy vi sinh khuyến cáo ở những 
chủng vi khuẩn đa kháng [8]. Kết quả mô phỏng các 
chế độ liều khác nhau gợi ý rằng chế độ liều nạp 9 
MUI và liều duy trì 4,5 MUI mỗi 12 giờ giúp đạt nhanh 
nồng độ thuốc ở trạng thái cân bằng và nồng độ đạt 
được cao hơn so với liều 3MUI mỗi 8 giờ |9]. Các kết 
quả nghiên cứu PK/PD đã cung cấp các căn cứ khoa 
học để cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) 
năm 2014 đưa ra khuyến cáo cụ thể về liều dùng 
của colistin trong đó một liều nạp 9 MUI là hết sức 
cần thiết, đặc biệt ở các bệnh nhân nặng, và sau đó 
là liều duy trì 9 MUI mỗi ngày chia 2 đến 3 lần. Tất 
cả các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đều không 
được áp dụng chế độ liều nạp hoặc chỉ được dùng 
một liều tiêm tĩnh mạch chậm 2 MUI lúc khởi đầu 
điều trị dẫn đến hệ quả có thể làm nồng độ thuốc 
chậm đạt trạng thái cân bằng I9). Điều này có thể ảnh 
hưởng lớn tới hiệu quả điều trị trong các trường hợp 
các bệnh nhân hồi sức nặng với nguy cơ nhiễm các vi 
khuẩn có tính kháng thuốc cao như trong nghiên cứu 
này. Thêm vào đó, không chỉ có liều nạp mà liều duy 
trì của colistin quan sát được trong nghiên cứu cũng 
khá thấp, chỉ vào khoảng 5 MUI /ngày. Các nghiên 
cứu trên lâm sàng áp dụng chế độ liều cao đã cho

thấy liều cao colistin có liên quan đến hiệu quả điều trị 
cao hơn, cụ thể mức liều 9 MUI cho tỉ lệ khỏi là 63% 
so với 41% ứng với mức liều 6 MUI [3]. Như vậy, việc 
cân nhắc tăng liều duy trì so với thực hành hiện tại có 
thể phải cân nhắc đặc biệt đối với các bệnh nhân có 
chức năng thận còn được duy trì tốt.

Việc tăng liều colistin cần phải có sự cân nhắc cẩn 
trọng vì đây là một kháng sinh có phạm vi điều trị khá 
hẹp với độc tính trên thận rất cao m. Bản thân các nghiên 
cứu PK/PD cũng đã mô phỏng chế độ liều cao hơn 
nữa nhưng đều khuyến cáo là khó áp dụng trên thực 
tế vì lo ngại độc tính của colistin [9]. Độc tính trên thận 
của colistin phụ thuộc nhiều vào chức năng thận của 
bệnh nhân do thận đóng vai trò quan trọng trong thải 
trừ colistin methansulíonat, là tiền thuốc được chuyển 
hóa thành colistin mà colistin là chất có độc tính cao 
với thận [7]. Do đó, cần giám sát chức năng thận một 
cách chặt chẽ cân nhắc điều chỉnh liều duy trì tương 
ứng một cách hợp lý m. Trong nghiên cứu này, chỉ có 9 
bệnh nhân (8,7%) được làm xét nghiệm creatinin máu 
hàng ngày trong quá trình dùng colistin. Tính tổng tất 
cả các ngày được làm xét nghiệm creatinin máu của 
tất cả bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu thì chĩ là 319 
ngày, chiếm 22,6% trong tồng số ngày được điều trị 
bằng colistin và tương ứng với trung bình cứ 5 ngày 
dùng colistin mới có 1 ngày được theo dõi xét nghiệm 
creatinin máu. Với tần xuất làm giám sát chức năng 
thận không thường xuyên như vậy thì khả năng khó 
phát hiện sớm các trường hợp tổn thương thận và dẫn 
đến tăng nguy cơ gặp suy thận. Trong 80 bệnh nhân 
được theo dõi creatinin máu, chỉ có 4 bệnh nhân có liều 
duy trì colistin phù hợp với khuyến cáo của EMA và 76 
bệnh nhân còn lại được sử dụng liều thấp hơn khuyến 
cáo. Đây cũng có thể là lý do mà chỉ có 7 (6,8%) bệnh 
nhân được ghi nhận có gặp độc tính trên thận và tỉ lệ 
này tương đối thấp so với nghiên cứu trước đây tại 
Khoa Điều trị tích cực bệnh viện Bạch Mai là 22,9%[1). 
Bên cạnh đó, do đặc thù của Bệnh viện chuyên 
ngành ngoại khoa với độ tuổi bệnh nhân tương đối 
trẻ trung bình khoảng 42 tuổi. Khả năng bệnh nhân 
còn duy trì được chức năng thận là khá cao trong 
đó có thể có những bệnh nhân gặp tăng thanh thải 
thận trong quá trình điều trị. Duy trì hoặc tăng chức 
năng thận có thể làm giảm nguy cơ gây độc cho thận 
của colistin nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy 
cơ nồng độ thuốc không đạt và từ đó ảnh hưởng 
tới hiệu quả điều trị. Vì vậy, việc cân nhắc tăng liều

(Xem tiếp trang 26)
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Phân tích việc sử dụng... (Tiếp theo trang 10)

colistin là cần thiết và phải đi kèm với yêu cầu giám 
sát chặt chẽ chức năng thận nhằm sớm phát hiện 
các trường hợp tổn thương thận hoặc tăng thanh thải 
thận để có những điều chỉnh phù hợp [11].

Bên cạnh các kết quả đạt được, nghiên cứu cũng 
còn tồn tại một số hạn chế. Với đặc thù nghiên cứu 
hồi cứu nên không thể tránh khỏi tình trạng thiếu 
thông tin ghi chép trong bệnh án cũng như các số 
liệu vi sinh không đầy đủ. Điều này đã làm hạn chế 
khá nhiều khả năng phân tích sâu hơn đặc điểm sử 
dụng thuốc. Việc không theo dõi được đầy đủ các 
xét nghiệm creatinin máu trong thời gian điều trị với 
colistin cũng làm cho khả năng biện giải độc tính trên 
thận hoặc đánh giá chức năng thận gặp khó khăn.

Kết luận
Nghiên cứu hồi cứu tình hình sử dụng colistin tại 

Trung tâm Gây mê hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Việt 
Đức cho thấy việc kê đơn theo kinh nghiệm là rất phổ 
biến. Tất cả các bệnh nhân không được dùng liều 
nạp colistin trong khi liều duy trì khá thấp so với các 
khuyến cáo và quan điểm điều trị hiện nay. Việc giám 
sát chức năng thận trong quá trình điều trị còn chưa 
được thực hiện thường xuyên. Những kết quả này 
đã đặt ra nhu cầu cần cập nhật chế độ liều mới, nhất 
là với đối tượng bệnh nhân hồi sức ngoại khoa đồng 
thời cần tiến hành thêm các nghiên cứu về chức năng 
thận cũng như giám sát nồng độ colistin trong máu để 
cải thiện tính an toàn và hiệu quả của kháng sinh dự 
trữ cuối cùng này.
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