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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



Chương trình quản lý kháng sinh trong bệnh viện (ASP): 

chiến lược sử dụng kháng sinh hợp lý



Chương trình quản lý kháng sinh: áp dụng cho Hồi sức tích cực

Vincent J.L (editor). Textbook of Critical Care, 7th edition. Elsevier 2017



Vincent J.L (editor). Textbook of Critical Care, 7th edition. Elsevier 2017

Tối ưu hóa phác đồ kháng sinh phù hợp cho người bệnh

trở thành 1 phần của chương trình quản lý kháng sinh

Chương trình quản lý kháng sinh: áp dụng cho Hồi sức tích cực



Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, 4th edition 2006.

Hướng tới sử dụng kháng sinh hợp lý: tam giác cần

cân nhắc…



DS lâm

sàng

Vi sinh BS hồi sức

Nhóm kháng sinh…



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



Với khả năng hiệp đồng với các nhiều kháng sinh, colistin

trở thành chủ đạo trong phác đồ điều trị NK do VK đa kháng

Hiệp đồng tác dụng in vitro với

• Carbapenem, sulbactam

• Rifampicin

• Tigecyclin, minocyclin

• Fosfomycin

• Aminosid

• Acid fusidic

• Vancomycin

• Daptomycin





Thách thức trong thực hành: Chế độ liều của colistin



Jager NG et al. Expert Rev. Clin. Pharmacol. 2016; 9: 961-979

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

kháng sinh dựa trên PK/PD



Ca lâm sàng: tối ưu chế độ liều kháng sinh trong điều trị

VAP do Klebsiella pneumoniae 

• BN nam, 40 tuổi, nặng 63 kg. Tiền sử: viêm gan B, E uống nhiều rượu

khoảng 300ml/h; viêm não-màng não 03 lần

• 25/11 BN xuất hiện sốt nóng, đau đầu không nôn, không ho, không khó

thở tự mua thuốc kháng sinh (không rõ loại) uống kèm truyền dịch không

đỡ. Ngày 03/12 người nhà phát hiện bệnh nhân hôn mê, chưa xử trí gì

vào khoa thần kinh BV Bạch Mai điều trị với chẩn đoán: TD viêm màng

não – viêm gan virus B, E. Đến ngày 07/12 suy hô hấp đặt ống NKQ, khó

thở tăng  chuyển ICU trong tình trạng:

 Thở qua ống NKQ, ống NKQ bán tắc, lồng ngực cân đối, co rút cao cơ hô hấp

phụ, thở nhanh, TST 26l/p

 Tim nhịp đều, TST 120l/p; HA 110/70

 Glasgow 8 điểm, không rõ liệt vận động, Babinski âm tính 2 bên, gáy cứng (+),

đồng tử 2 bên đều ĐK 3mm, PXAS (+)

 MRI sọ não: Hình ảnh tổn thương chất trắng quanh não thất bên và trung tâm

bán cầu bầu dụng hai bán cầu

 Bụng mềm, không chướng. Gan không to, nhu mô bình thường, không thấy

khối khu trú, ổ bụng hiện không có dịch tự do



VI SINH

• 9/12 Soi đờm: cầu trực khuẩn Gram âm

• 12/12: KQ cấy đờm K. pneumoniae 1 (+)

• 26/12: KQ cấy đờm K. pneumoniae 1 (+) 

• KQ KSĐ với vi khuẩn cấy ra ngày 12/12: chỉ còn nhạy với gentamicin, 

fosfomycin

• MIC với colistin = 0.19 mg/L (14/12); với gentamicin 2.0 mg/L; 

meropenem 32 mg/L (16/12)

Ca lâm sàng 1: tối ưu chế độ liều kháng sinh trong điều trị

VAP do Klebsiella pneumoniae 

CHỨC NĂNG THẬN

Creatinin 49, MLCT = 158 ml/phút



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

COLISTIN: DIỆT KHUẨN PHỤ THUỘC AUC/MIC



COLISTIN: KHẢ NĂNG THẤM VÀO PHỔI TƯƠNG ĐỐI HẠN CHẾ

Nồng độ CMS (trên) và colistin (dưới) trong dịch lót biểu mô phế nang

(vuông) và trong huyết tương (tam giác) sau khi dùng 1 liều đơn IV 2 MUI 

trên 12 BN hồi sức

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



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



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



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

LÀM TĂNG THẢI TRỪ THUỐC  

Tỷ lệ ghi nhận ARC ở bệnh nhân trong 5 ngày đầu tiên điều trị tại

khoa HSTC, bệnh viện Bạch mai (n = 80)

Lê Ngọc Quỳnh và cs. Tạp chí Y học lâm sàng bệnh viện Bạch mai, số chuyên đề Dược lâm sàng 2018



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

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



Protocol liều colistin: bắt đầu từ công thức Garonzik (2011)



Colistin: Kinh nghiệm từ 

Bệnh viện Bạch mai





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

Đánh giá hiệu quả/an toàn của chế độ liều thấp colistin

(hướng dẫn của bệnh viện năm 2012)

 Cohort tiến cứu trên 28 bệnh nhân

viêm phổi thở máy hoặc nhiễm khuẩn

huyết, khoa Hồi sức tích cực, bệnh

viện Bạch mai.

 Liều colistin trung bình 4,1 ± 1,6 

MIU/ngày

 Tỷ lệ khỏi vi sinh (ngày 5): 62,5%. Tỷ

lệ tử vong ngày 14: 28,6%.

 Tỷ lệ xuất hiên độc tính trên thận: 

21,4%

 Tuy nhiên nhóm thất bại vi sinh có

MIC cao hơn so với nhóm khỏi vi sinh

(0,38 vs 0,125, p = 0,022)



Kinh nghiệm từ Bệnh 

viện Bạch mai: thay 

đổi MIC của colistin



• 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.



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 

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG VỚI CHẾ ĐỘ LIỀU CAO COLISTIN





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

2012-2016 là 0,5 µg/ml)



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

lâm sàng: colistin

28 bệnh nhân VAP

 Hiệu quả lâm sàng: 79%

 Hiệu quả vi sinh: 47,8%

 Độc tính trên thận: 21,4%

 Hiệu quả vượt trội hơn chế

độ liều thấp với bệnh nhân

có PCT > 10 ng/ml hoặc có

MIC > 0,38 µg/ml

Nguyễn Bá Cường và cs. Tạp chí Y học Việt nam 2017; tháng 10, số 2: 94-97.





 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: theo thanh thải

creatinin (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



• Tối ưu hóa sử dụng kháng sinh

trên cá thể người bệnh

• Xây dựng các protocol sử dụng

kháng sinh dành riêng cho

nhiễm khuẩn ở BN nặng do VK 

đa kháng

• Nâng cao kiến thức sử dụng

kháng sinh cho bác sĩ ICU

• Nhân rộng mô hình teamwork 

tại các khoa lâm sàng khác

Teamwork: lợi ích mang lại?



Teamwork: bài học kinh nghiệm…

• Xác định rõ ưu tiên dựa trên quan tâm của lâm sàng và thế mạnh của

từng bên liên quan trong nhóm. 

• Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả: thông cảm, năng động, đa ngành

bao gồm cả cả Viện - Trường

• Xác định rõ các can thiệp đích cấn hướng tới theo phương pháp luận

chung để cải tiến chất lượng “Plan- Do- Study- Act model”

• Không quên đánh giá tác động, chú trọng đến lợi ích lâm sàng



Chân thành cám ơn teamwork

Bệnh viện Bạch mai

Các DS lâm sàng

Ths. Đỗ Thị Hồng Gấm

Ths. Dương Thanh Hải

và các DS trong Tổ DLS-Thông tin thuốc

Khoa Hồi sức tích cực

GS Nguyễn Gia Bình

PGS Đặng Quốc Tuấn

PGS Đào Xuân Cơ

và các BS của khoa

Khoa Vi sinh

PGS Đoàn Mai Phương

TS Phạm Hồng Nhung

Trường Đại học Dược Hà nội

TS Vũ Đình Hòa

và các học viên

Ths. Bùi Thị Hảo

DS. Trần Duy Anh

DS. Hồ Trọng Toàn

DS Nguyễn Thị Tuyến

SV D5 Lê Ngọc Quỳnh






