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1. Cập nhật hướng dẫn IDSA 2022 về 

điều trị nhiễm trùng do 

Acinetobacter baumannii kháng 

carbapenem - Phiên bản 2.0 

Câu hỏi 1: Cách tiếp cận chung trong 

điều trị nhiễm trùng do Acinetobacter 

baumannii kháng Carbapenem 

(CRAB)? 

Khuyến cáo: Liệu pháp kháng sinh đơn 

trị liệu có thể phù hợp đối với các 

trường hợp nhiễm khuẩn nhẹ do CRAB. 

Trong các lựa chọn, ampicillin-sulbatam 

nên được ưu tiên. Việc phối hợp ít nhất 

2 loại kháng sinh có hoạt tính với 

Acinetobacter baumannii  trên in-vitro 

được khuyến cáo để điều trị nhiễm trùng 

CRAB từ trung bình đến nặng do thiếu 

dữ liệu lâm sàng ủng hộ cho việc sử 

dụng bất kì một kháng sinh đơn trị nào. 

Câu hỏi 2: Vai trò của liệu pháp kháng 

sinh phối hợp trong điều trị nhiễm 

trùng do CRAB? 

Khuyến cáo: Liệu pháp kết hợp với ít 

nhất hai hoạt chất, được đề xuất để điều 

trị nhiễm trùng CRAB từ trung bình đến 

nặng, ít nhất cho đến khi quan sát thấy 

cải thiện lâm sàng, vì dữ liệu lâm sàng 

hạn chế ủng hộ bất kỳ kháng sinh đơn trị 

nào.  

Câu hỏi 3: Vai trò của ampicillin-

sulbactam trong điều trị nhiễm trùng 

do CRAB? 

Khuyến cáo: Ampicillin-sulbactam liều 

cao là liệu pháp ưu tiên cho nhiễm trùng 

CRAB khi tính nhạy cảm đã được chứng 

minh. Ampicillin-sulbactam liều cao vẫn 

được xem xét như một phần của liệu 

pháp điều trị phối hợp ngay cả khi không 

nhạy cảm hoặc tính nhạy cảm chưa được 

chứng minh. 

Câu hỏi 4: Vai trò của polymyxin 

trong điều trị nhiễm trùng do CRAB 

Khuyến cáo: Polymyxin B có thể được 

cân nhắc đơn trị liệu cho các trường hợp 

nhiễm trùng CRAB mức độ nhẹ và kết 

hợp với ít nhất một kháng sinh khác để 

điều trị nhiễm trùng CRAB từ trung bình 

đến nặng. Colistin được đề xuất thay thế 

polymyxin B đối với nhiễm trùng tiết 

niệu do CRAB. 

Câu hỏi 5: Vai trò của dẫn xuất 

tetracyclin trong điều trị nhiễm trùng 

do CRAB? 

Khuyến cáo: Các dẫn xuất tetracyclin 

có thể được cân nhắc đơn trị liệu cho 

các trường hợp nhiễm trùng CRAB nhẹ 

và kết hợp với ít nhất một kháng sinh 

khác để điều trị nhiễm trùng CRAB từ 

trung bình đến nặng. Một số dẫn xuất 

tetracyclin có hoạt tính in vitro chống lại 

CRAB bao gồm minocyclin, tigecyclin và 

eravacyclin. Trong các dẫn xuất, ưu tiên 

lựa chọn minocyclin dựa trên kinh 

nghiệm lâm sàng lâu năm với kháng sinh 

này và dữ liệu về độ nhạy cảm sẵn có 

theo tiêu chuẩn CLSI. Tigecyclin liều cao 

là một lựa chọn thay thế cho minocyclin. 

Eravacyclin không được khuyến cáo để 

điều trị nhiễm trùng CRAB cho đến khi 

có thêm dữ liệu lâm sàng. 

Câu hỏi 6: Vai trò của meropenem 

truyền kéo dài trong điều trị nhiễm 

trùng do CRAB 
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Khuyến cáo: Meropenem liều cao, 

truyền kéo dài có thể được xem xét là 

một phần của liệu pháp phối hợp để điều 

trị nhiễm trùng CRAB từ trung bình đến 

nặng. Sự kết hợp giữa polymyxin và 

meropenem, không có tác nhân thứ ba, 

không được khuyến cáo để điều trị 

nhiễm trùng CRAB. 

Câu hỏi 7: Vai trò của liệu pháp 

cefiderocol trong điều trị nhiễm trùng 

do CRAB? 

Khuyến cáo: Cefiderocol chỉ nên sử 

dụng trong điều trị nhiễm trùng CRAB 

dai dẳng hoặc không dung nạp với các 

kháng sinh khác. Khi cefiderocol được 

sử dụng để điều trị nhiễm trùng CRAB, 

cân nhắc như một phần của phác đồ kết 

hợp. 

Câu hỏi 8: Vai trò của rifamycin trong 

điều trị nhiễm trùng do CRAB? 

Khuyến cáo: Mặc dù có nhiều hứa hẹn 

trong các nghiên cứu trên động vật và in 

vitro (đặc biệt đối với rifabutin), không 

ưu tiên việc sử dụng rifabutin hoặc các 

rifamycin khác như một phần của liệu 

pháp điều trị CRAB, cho đến khi lợi ích 

được ghi nhận trong các nghiên cứu lâm 

sàng. 

Câu hỏi 9: Vai trò của các kháng sinh 

đường khí dung trong điều trị nhiễm 

khuẩn hô hấp do CRAB? 

Khuyến cáo: Không khuyến cáo bổ 

sung kháng sinh đường khí dung để điều 

trị nhiễm trùng hô hấp do CRAB. 

Nguồn:https://www.idsociety.org/practice

-guideline/amr-guidance-2.0/ 

2. Điểm tin Cục Quản lý Dược – Bộ Y 

tế: Thu hồi thuốc lưu hành trên thị 

trường đối với các thuốc chứa 

rosuvastatin 40 mg do có chống chỉ 

định cho người châu Á 

Ngày 19/4/2022, Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế ban hành quyết định thu 

hồi giấy đăng ký lưu hành và thu hồi 

thuốc lưu hành trên thị trường đối với 

các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 

40 mg, do các thuốc này có chống chỉ 

định sử dụng trên người châu Á. Cục 

Quản lý Dược yêu cầu cơ sở đăng ký, 

nhập khẩu thuốc phối hợp với cơ sở sản 

xuất gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở 

bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc, tiến 

hành thu hồi toàn bộ các thuốc chứa 

rosuvastatin 40 mg, gửi báo cáo thu hồi 

về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/5. 

Tại Việt Nam hiện có 4 thuốc chứa 

hoạt chất rosuvastatin hàm lượng 40mg: 

1. Rofast 40 (hoạt chất, hàm lượng 

Rosuvastatin dưới dạng Rosuvastatin 

calci) 40mg; Viên nén bao phim; SĐK: 

VN-22058-19. 

2. Lipidorox 40mg (hoạt chất, hàm 

lượng Rosuvastatin 40 mg); Viên nén 

bao phim; SĐK: VD-1507-06 

3. Crestor (hoạt chất, hàm lượng 

Rosuvastatin calcium 40mg 

Rosuvastatin); Viên nén bao phim; SĐK: 

VN-8438-09 

4. Avitop 40 (hoạt chất, hàm 

lượng Rosuvastatin dưới dạng 

Rosuvastatin calci 40mg); Viên nén bao 

phim; SĐK: VN-19620-16./. 

Nguồn: Công văn 186/QĐ-QLD 

ngày 19/04/2022 
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