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Nghiên cứu cắt ngang thu thập dữ liệu của 3287 bệnh nhân của 15 ICU. 

Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện: 79,4%, 57,5% nhiễm khuẩn xuất hiện

trong thời gian nằm ICU, 63,5% liên quan đến các thủ thuật xâm lấn

Gánh nặng kháng thuốc tại các đơn vị HSTC



Căn nguyên chính: A. baumanii (24,4%), P. aeruginosa (13,8%) và K. pneumoniae

(11,6%) với tỷ lệ kháng carbapenem tương ứng: 89,2%, 55,7% và 14,9%)



Mức độ nhạy cảm với kháng sinh của Klebsiella

pneumoniae theo thời gian: kết quả tổng kết tại Bệnh viện

Bạch mai (trích báo cáo của TS. Phạm Hồng Nhung)



Colistin trở thành vũ khí cuối cùng trong điều trị các

nhiễm khuẩn nặng do VK Gram âm đa kháng

 Dữ liệu trên 529 chủng P. aeruginosa và 971 chủng Acinetobacter phân

lập từ 5 bệnh viện

 MIC90 colistin: 0,25 mg/L với Acinetobacter và 0,5 mg/L với P. aeruginosa



Colistin: kháng sinh diệt khuẩn

• Vòng polypeptid vòng cationic kết hợp với một chuỗi ngắn peptid mạch thẳng

• Tương tác với lipopolysaccarid (LPS) của lớp áo ngoài vi khuẩn Gram (-), 

khởi động quá trình “self-promoted uptake” 

• Thay thế Ca++/Mg++
, làm rối loạn tính thấm của lớp áo ngoài, ly giải vi khuẩn



Hiệp đồng tác dụng với colistin: cơ sở dược lý

• Colistin phá vỡ lớp áo ngoài vi khuẩn tạo điều kiện thuận lợi cho các 

kháng sinh khác tiếp cận đích tác dụng 

• Nguyên tắc này thậm chí áp dụng cho cả trường hợp kháng sinh đã 

bị vi khuẩn đề kháng (do không thấm được qua màng hoặc do bơm 

tống thuốc)

-lactam

PBP

DNA gyrase
ribosome

aminoglycoside
fluoroquinolone



Hiệp đồng tác dụng với colistin: cơ sở dược lý

Hiệp đồng tác dụng in vitro với

• Carbapenem, sulbactam

• Rifampicin

• Tigecyclin, minocyclin

• Fosfomycin

• Aminosid

• Acid fusidic

• Vancomycin

• Daptomycin



Hiệp đồng tác dụng colistin-carbapenem: nghiên cứu in vitro



Lợi ích của hiệp đồng với carbapenem phụ thuộc vào MIC 

của VK với carbapenem

Tỷ lệ tử vong trên 1550 bệnh nhân nhiễm khuẩn do K. pneumoniae sinh

carbapenamase tùy theo phác đồ kháng sinh sử dung. A: không phù hợp

(KSĐ không có kháng sinh nào nhạy cảm), B: đơn trị liệu (1 thuốc còn

nhạy cảm), B1: đơn trị liệu với colistin, C: phối hợp (≥ 2 thuốc còn nhạy

cảm), C1: phối hợp ≥ 2 thuốc còn nhạy cảm không có carbapenem), C2:

phối hợp ≥ 2 thuốc còn nhạy cảm bao gồm carbapenem MIC ≤ 8 µg/ml)

Tzouvelekis LS et al. Clin. Microbiol. Infect. 2014; 20: 862-872; Daikos GL et al. Antimicrob. Agents 

Chemother. 2014; 58: 2322-2328; Tumbarello M et al. J. Antimicrob. Chemother. 2015; 70: 2133-2143.



Phối hợp colistin - carbapenem: Chờ kết quả thử nghiệm

lâm sàng



Phối hợp colistin - rifampicin: kết quả lâm sàng



Cơ chế đề kháng colistin: kháng dị chủng

• Hỗn hợp quần thể VK nhạy cảm (S) 

và đề kháng (R)

• Chỉ phát hiện được qua E-test



Dược lực học của colistin và đề kháng

Phân tích quần thể P. aeruginosa sau khi phơi nhiễm với colistin

 cần thiết đưa liều vài lần trong ngày để ức chế phát sinh đột biến 

đề kháng (dị chủng, giảm nhạy cảm, đề kháng thích nghi)



Kháng dị chủng: phối hợp kháng sinh làm giảm

khả năng phát sinh đột biến đề kháng



Myung-Jin Choi et al. International Journal of Antimicrob. Agents 44 (2014) 475-476

Kháng dị chủng: phối hợp kháng sinh làm giảm

MPC của colistin





Thách thức trong thực hành: Chế độ liều của colistin



Mối quan hệ giữa liều colistin và hiệu quả điều trị



Abdul-Aziz MH, Lipman J, Mouton JW et al. Semin. Resp. Crit. Care Med 2015; 36: 136-153

"HIT HARD & HIT FAST”: tối ưu hóa sử dụng 

kháng sinh dựa trên PK/PD



Cheah SE et al. J. Antimicrob. Chemother. 2015; 70: 3291-3297.

COLISTIN: DIỆT KHUẨN PHỤ THUỘC AUC/MIC



Thay đổi sinh lý bệnh liên quan đến Dược động học (PK) 

của kháng sinh ở bệnh nhân nặng

Pea F et al. Clin. Pharmacokinet. 2005; 44: 1009-1034. Blanchet B 

et al. Clin. Pharmacokinet. 2008: 47: 635-654



DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA COLISTIMETHAT (TIỀN THUỐC)                 

VÀ COLISTIN

Li J et al. Lancet. Infect. Dis 2006; 6: 589-601.



Thay đổi thể tích phân bố: PK của colistin ở bệnh nhi sơ sinh

Nakwan N et al. Pediatr. Infect. Dis. J 2016; 35: 1211-1214

 Nghiên cứu PK của colistin trên 7 bệnh nhi sơ sinh nặng nhiễm khuẩn do 

VK Gram âm.

 Liều 150,000 MIU/kg

 t1/2=9,0 (±6,5) h, Vd=7,7 (±9,3) L/kg, Cl=0,6 (±0,3) L/h/kg. Nồng độ

colistin trung bình: 1,1 (±0,4) mg/L.

 Nồng độ không đạt mục tiêu gợi ý cần xây dựng lại liều dùng cho bệnh

nhi sơ sinh.



TĂNG THANH THẢI THẬN LÀM GIẢM NỒNG ĐỘ COLISTIN 

HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NẶNG



TĂNG THANH THẢI QUA THẬN (ARC) Ở BỆNH NHÂN NẶNG 

LÀM TĂNG THẢI TRỪ THUỐC  

Garonzik SM et al.  Antimicrob. Agents Chemother. 2011; 55: 3284-3294.

Lee J et al. Antimicrob. Agents Chemother. 2013; 57: 2141-2146.

Phụ thuộc của nồng độ colistin 

huyết thanh với thanh thải creatinin: 

kết quả trên 105 BN hồi sức 

AUC của colistin giảm trên BN có 

mức lọc cầu thận tăng: nghiên cứu 

PK quần thể trên BN bỏng



Jitmuang A et al. J. Antimicrob. Chemother. 2015; 70: 1804-1811

THẢI QUA LỌC: ÁP DỤNG VỚI CHẾ ĐỘ LIỀU COLISTIN

Nồng độ colistin trong huyết tương và trong dịch lọc sau khi truyền 4,5 MIU 

colistin (30 phút) cho 10 bệnh nhân ERDS có chỉ định lọc máu ngắt quãng. 

HD được thực hiện từ 1,5h đến 5,5 h sau khi truyền colistin. Do bị thải với

lượng lớn qua lọc nên HD chỉ nên được thực hiện tại thời điểm cuối giữa 2 

lần dùng thuốc và nên bổ sung 1 liều colistin sau lọc



 Nghiên cứu PK trên 8 BN lọc máu ngắt quãng

 Liều 1,5 MIU q12h (non-HD days) đảm bảo hiệu quả cho MIC ≤ 

1,5 mg/L (nhiễm khuẩn ngoài phổi) và MIC ≤ 0,5 mg/L (viêm phổi)

 HD vào thời điểm cuối giữa 2 lần dùng thuốc và cần bổ sung 1,5 

MIU sau lọc

Antimicrob. Agents Chemother. 2016; 60: 1788-1793

THẢI QUA LỌC: ÁP DỤNG VỚI CHẾ ĐỘ LIỀU COLISTIN



Karvanen M et al. Antimicrob. Agents Chemother. 2013; 57: 668-671

LỌC MÁU LIÊN TỤC: ÁP DỤNG VỚI CHẾ ĐỘ LIỀU COLISTIN

Nồng độ colistin trong huyết tương sau liều dùng thứ 4 (dưới MIC 

breakpoint) ở 5 bệnh nhân ICU/CVVH sử dụng liều 2 MIU q8h cho thấy mức

liều khuyến cáo hiện tại cần được đánh giá lại trên quần thể bệnh nhân này



Điều trị nhiễm trùng do VK Gram âm đa kháng: 

Tránh thiếu liều đầu kháng sinh

Tương tự nguyên tắc điều trị sepsis, thời gian là vàng với

một phác đồ kháng sinh phù hợp (bao gồm cả chế độ liều phù hợp)

Vasquez-Grande G and Kumar A. Sem. Respr. Crit Care Med 2015; 36: 154-166 



Plachouras et al. Antimicrob. Agents. Chemother. 2009; 53: 3430-3436.

COLISTIN TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG: LỢI ÍCH CỦA LIỀU NẠP

Colistin có t1/2 dài và không đạt 

đủ nồng độ điều trị trước khi đạt 

trạng thái ổn định  cần thiết 

phải dùng liều nạp 



Karaiskos I et al. Antimicrob. Agents. Chemother. 2015; 59: 7240-7248.

COLISTIN TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG: LỢI ÍCH CỦA LIỀU NẠP



Dược động học của colistin trên BN nặng: kết quả nghiên cứu gần đây



Khuyến cáo chế độ liều colistin theo kết quả                              

của nghiên cứu Garonzik và cs (1)



Khuyến cáo chế độ liều colistin theo kết quả                              

của nghiên cứu Garonzik và cs (2)



Khuyến cáo chế độ liều colistin theo kết quả                              

của nghiên cứu Garonzik và cs (3)



Chế độ liều cao colistin: nghiên cứu lâm sàng



• injection or infusion (drip) of colistimethate sodium should be 

reserved for the treatment of serious infections due to 

susceptible bacteria, in patients whose other treatment options 

are limited. 

• colistin should be given with another suitable antibiotic where 

possible. 

• Critically ill patients should be given a higher starting dose 

(loading dose) to provide an effective level of the antibiotic in 

the body more quickly.

• recommended dose in adults is 9 million IU daily in 2 or 3 

divided doses as a slow intravenous infusion; in critically 

ill patients a loading dose of 9 million IU should be given. 

• In children, the suggested dose is 75,000 to 150,000 IU/kg

daily, in 3 divided doses.



KHUYẾN CÁO CHẾ ĐỘ LIỀU MỚI VỚI COLISTIN



Khả năng đạt nồng độ đích của colistin sau khi dùng theo

chế độ liều hiện tại và liều khuyến cáo của EMA 2014:                   

ảnh hưởng của mức lọc cầu thận

Nation RL et al. Clin. Infect. Dis 2016; 62: 552-558



Nồng độ CMS và colistin trong huyết

tương ở 8 BN nặng có CVVHDF sau

khi dùng liều nạp 9 MIU ngày 1 và

sau liều duy trì thứ 4 (4,5 MIU q12h). 

Nồng độ colistin trung bình tương

ứng sau liều nạp và sau liều thứ 4 là

1,55 mg/L và 1,72 mg/L

Karaikos I et al. Int. J. Antimicrob. Agents 2016; 48: 337-341.

Chế độ liều cao còn được áp

dụng cho bệnh nhân điều trị

thay thế thận



 So sánh 2 cohort: 2006-2009 (liều cũ) vs 2012-2015 (liều cao)

 529 BN người lớn, NK xâm lấn do VK Gram âm kháng carbapenem.

 Tử vong ngày 28: OR = 1,07 (0,63-1,83, p=0,1). Kết quả tương tự với

nhóm bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết: OR = 1,11 (0,67-1,82).

 Độc tính trên thận: OR = 2,12 (1,29-3,48)

Clin. Infect. Dis. 2016; 63: 1605-1612

Liều cao colistin: liệu chế độ liều cao có luôn đem lại lợi ích lâm sàng?



Dai et al. Antimicrob. Agents Chemother. 2014, 58:4075-4085

Cơ chế gây độc trên thận colistin



Li et al. Lancet Infect. Dis. 2006; 6:589-601 (modified)

intra-urinary hydrolysis into 
colistin

Dược động học thải trừ phức tạp



Li et al. Lancet Infect. Dis. 2006; 6:589-601 (modified)

A) Tăng thanh thải thận Tăng độc tính

intra-urinary hydrolysis into 
colistin

Dược động học thải trừ phức tạp



Li et al. Lancet Infect. Dis. 2006; 6:589-601 (modified)

B) Giảm chức năng thận

Cũng có thể 

tăng độc tính

intra-urinary hydrolysis into 
colistin

Dược động học thải trừ phức tạp



Độc trên thận colistin: tần suất

• Dao động 33%-61%, thay đổi tùy nghiên cứu

• Nghiên cứu số lượng bệnh nhân nhỏ

• Chức năng thận ban đầu, bệnh mắc kèm thay đổi

• Liều colistin thay đổi

• Định nghĩa độc tính trên thận thay đổi







 Cohort 64 BN nặng nhiễm khuẩn do VK Gram âm đa kháng

 Nồng độ colistin ở trạng thái ổn định (Css) > 2,42 mg/L được xác định là

yếu tố độc lập làm tăng nguy cơ xuất hiện suy thận ở ngày 7 và tại thời

điểm kết thúc điều trị

Mối liên quan giữa nồng độ colistin và độc tính trên thận



Nation RL et al. Clin. Infect. Dis 2014; 59: 88-94

Khác biệt lớn nhất giữa colistin và polymyxin B: dược động học, độc tính

trên thận, bằng chứng lâm sàng

Giảm độc tính trên thận của colistin: polymyxin B?



Giảm độc tính trên thận của colistin: polymyxin B?

Zavascki AP and Nation RL. Antimicrb. Agents Chemother. 2017: doi: 10.1128/AAC02319-16



Giảm độc tính trên thận của colistin: acid ascorbic (vitamin C)

Yousef JM et al. J. Antimicrob. Chemother. 2012; 67: 452-459.

Nghiên cứu in vivo trên chuột: nồng độ NAG và hình ảnh apoptosis 

nhân trên tiêu bản thận ở nhóm dùng colistin (± acid ascorbic)



Giảm độc tính trên thận của colistin: acid ascorbic (vitamin C)

Vitamin C tĩnh mạch: 2 g/ngày



Giảm thiểu độc tính trên thận thông qua giám sát chặt chức

năng thận và giám sát nồng độ thuốc trong máu (TDM):               

ca lâm sàng BN bỏng nặng

Bode-Boger SM et al. Int. J. Antimicrob. Agents 2013; 42: 357-360.



Tăng nồng độ bằng cách đưa kháng sinh đến mô đích

Palmer LB. Curr. Opin. Pulm. Med. 2015; 21: 239-249



Khí dung colistin: nghiên cứu Dược động học

• 12 BN VAP

• Khí dung đơn liều: 2x106 IU (160 mg of CMS/10 ml NaCl) trong vòng 30 phút, 

sau đó IV: truyền 60 phút 2 x106 IU trong 50  ml NaCl

• So sánh nồng độ trong ELF và huyết tương

Boisson M. et al. Antimicrobiol. Agents. Chemother 2014; 58: 7331-7339.



Khí dung colistin: nghiên cứu Dược động học

• 12 BN VAP

• Khí dung đơn liều: 2x106 IU (160 mg of CMS/10 ml NaCl) trong vòng 30 phút, 

sau đó IV: truyền 60 phút 2 x106 IU trong 50  ml NaCl

• Ước tính tác dụng diệt khuẩn CMS khí dung 2 MIU sau đó 2 MIU IV sau 8 h và 

16 h so với IV 2 MIU mỗi 8 h

Boisson M. et al. Antimicrobiol. Agents. Chemother 2014; 58: 7331-7339.



Khí dung colistin: nghiên cứu Dược động học

• 6 bệnh nhi sơ sinh VAP

• Khí dung đơn liều: 120,000 IU/kgx106 IU

• Nồng độ trong ELF cao và duy trì trong vòng 12 h 

• Khuyến cáo áp dụng khí dung 2 lần/ngày

Nakwan N. et al. Peaditr. Infect. Dis. J. 2015; 34: 961-963.



Khí dung colistin: nghiên cứu lâm sàng

• 16 nghiên cứu lâm sàng, mức độ bằng chứng thấp

(cohort, case-control, 1 RCT)

• Liều dùng khí dung thay đổi

• Không bao giờ dùng khí dung đơn độc Crit. Care. Med 2015; 43: 527-533





Tiêm tủy sống/trong não thất colistin: nghiên cứu PK

Imberti R et al. Antimicrob. Agents. Chemother. 2012; 56: 4416-4421.

Mối liên quan giữa liều CMS với mức độ chuyển thành colistin trong dịch não

tủy (trái) và nồng độ colistin sau khi tiêm trong não thất dung dịch CMS với

các mức liều khác nhau (pha trong 3 ml saline, tiêm bolus 1-3 phút) (phải)



Tiêm tủy sống/trong não thất colistin: nghiên cứu lâm sàng

Imberti R et al. Antimicrob. Agents. Chemother. 2012; 56: 4416-4421.

ISDA (2004) khuyến cáo tiêm 10 mg/ngày (120,000 IU) trong

viêm màng não do vi khuẩn



Colistin: Kinh nghiệm từ 

Bệnh viện Bạch mai





KẾT QUẢ: ĐÁP ỨNG LÂM SÀNG

Nội dung Hiệu quả

(n=19)

Không hiệu quả

(n=9)

p

Tuổi 50 (36-71) 74 (62-86) 0.005

MIC 0.125 (0.125-0.158) 0.38 (0.125-0.5) 0.022

SOFA (median, IQR) 6.0 (4.0 – 8.0) 8.0 (8.0 – 10.0) 0.015

Charlson (median, IQR) 3.0 (1.0 – 4.0) 5.0 (3.0 – 6.0) 0.030

APACHE II (median, IQR) 12 (8.0 – 17.0) 14.0 (13.0 – 17.0) 0.401

ICU length of stay (days) (median, IQR) 22.0 (19.0 - 30.0) 21.0 (14.0-30.0) 0.402

Duration of colistin therapy (days) 

(median, IQR)
13.0 (9.0 -17.0) 10.0 (7.5-15.5) 0.256

Total cumulative dose (mg base/ kg/course)

(median, IQR)
28.7 (22.2 – 44.4) 26.6 (13.2 – 37.5) 0.268

Dose colistin per day (mg base/kg/day)

(median, IQR)
2.9 (1.9 - 3.5) 2.5 (1.6 - 3.6) 0.572

Nguyễn Gia Bình et al. Int. J. Infect. Dis 2015; 35: 18-23



Kinh nghiệm từ Bệnh 

viện Bạch mai: thay 

đổi MIC của colistin



“Phân tích hiệu quả và độc tính trên thận của chế 

độ liều colistin 9MUI/24h trên BN nhiễm trùng 

bệnh viện tại khoa ICU BVBM”

• Xác định hiệu quả lâm sàng và vi sinh tại thời
điểm: ngày 5 và ngày kết thúc đợt điều trị colistin

• Xác định tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tại
thời điểm ngày 28

Mục tiêu 1: Phân tích hiệu quả

• Xác định tần suất và mức độ độc tính trên thận

• Mô tả các yếu tố nguy cơ liên quan đến xuất hiện 
độc tính trên thận 

Mục tiêu 2: Phân tích độc tính

Colistin: Kinh nghiệm từ Bệnh viện Bạch mai



CHẾ ĐỘ LIỀU COLISTIN TRONG NGHIÊN CỨU

LOẠI NK LIỀU DÙNG THỜI GIAN TRUYỀN

Nhiễm

khuẩn BV

Loading: 9 MUI

(Áp dụng cho tất cả BN)

90 phút (pha 250ml)

Duy trì: 3 MUI  mỗi 8h 60 phút (pha 100ml)

HIỆU CHỈNH LIỀU DUY TRÌ TRÊN BN SUY THẬN

> 50 3 MUI mỗi 8h

30 – 50 4 MUI mỗi 12h

10 – 30 3 MUI mỗi 12h

< 10 2 MUI mỗi 12h

Lọc máu HD Ngày không lọc: 1 MUI mỗi 12h. 

Ngày lọc: 1 MUI mỗi 12h + 1MUI ngay sau 

lọc

CVVH 3 MUI mỗi 8h 





Xây dựng chế độ liều mới cho colistin cân bằng hiệu quả/độc tính thận



Cân nhắc sử dụng chế độ liều cao để cải thiện đáp ứng

lâm sàng: colistin

Chế độ liều đề xuất nghiên cứu

thử nghiệm tại Khoa HSTC,  

bệnh viện Bạch mai theo công

thức Garonzik (2011) có hiệu

chỉnh theo cân nặng, với giả

thuyết Cđích = 2 µg/ml (MIC90 của

colistin với 3 loại VK Gram âm

đa kháng tại Khoa giai đoạn

2012-2015 là 0,5 µg/ml)



 214 BN nặng người lớn từ 4 trung tâm (Hoa kỳ, Thái lan, Hy lạp)

 29 BN có điều trị thay thế thận: lọc máu ngắt quãng: 16; SLED: 4; CRRT: 9.

 Liều colistin do BS điều trị quyết định (trung bình 6 MIU/ngày)



Chế độ liều mới khuyến cáo của colistin: cập nhật kết quả

nghiên cứu của Garonzik (2017)



Chế độ liều mới khuyến cáo của colistin: theo thanh thải

creatinine (Garonzik 2017)



Chế độ liều mới khuyến cáo của colistin: khả năng đạt nồng độ đích

phụ thuộc thanh thải creatinine và MIC (Garonzik 2017)

Khả năng

không đạt với

MIC ≥ 1 mg/L



Khuyến cáo sử dụng colistin: “The Prato 

polymyxin consensus”



Biswas S et al. Expert Rev. Anti-Infect. Ther 2012; 10: 917-934.

Luôn thận trọng với lựa chọn phác đồ và chế độ liều 

kháng sinh… ngay cả với colistin




