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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong vài thập kỷ gần đây, đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh đã 

trở thành mối lo ngại hàng đầu trong lĩnh vực y tế của nhiều quốc gia. Theo thống 

kê của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA), ước tính hàng năm có 

khoảng 25.000 trường hợp tử vong do nhiễm khuẩn vi khuẩn đa kháng thuốc và 

gánh nặng kinh tế của đề kháng kháng sinh lên đến 1,5 tỷ Euro mỗi năm [29]. Sự 

gia tăng các chủng vi khuẩn đa kháng thuốc trong bối cảnh nghiên cứu phát triển 

kháng sinh mới ngày càng hạn chế, làm cho việc điều trị các bệnh lý nhiễm khuẩn 

ngày càng khó khăn hơn. 

Trong số các kháng sinh dự trữ, carbapenem là nhóm kháng sinh có hoạt phổ 

rộng, được ưu tiên sử dụng điều trị các nhiễm khuẩn nặng hoặc nhiễm khuẩn do 

vi khuẩn đa kháng gây ra. Tuy nhiên, vi khuẩn kháng carbapenem đã xuất hiện và 

gia tăng nhanh chóng. Đầu năm 2017, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra 

danh sách 12 vi khuẩn kháng thuốc đáng báo động, trong đó 3 vi khuẩn có mức 

cảnh báo cao nhất là Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii và họ 

Enterobacteriaceae kháng carbapenem [81]. Trong bối cảnh đó, lựa chọn kháng 

sinh hợp lý với liều lượng, cách dùng phù hợp là giải pháp quan trọng giúp giảm 

đề kháng kháng sinh, đồng thời, tối ưu hóa việc sử dụng thuốc trong thực hành 

lâm sàng.  

Bệnh viện Bạch Mai là một trong những bệnh viện có quy mô lớn nhất cả 

nước, với số lượng lớn bệnh nhân có bệnh cảnh phức tạp và nhiễm khuẩn nặng 

điều trị tại đây, khiến tình hình đề kháng kháng sinh luôn là mối quan tâm hàng 

đầu. Nghiên cứu từ năm 2011 của Nguyễn Thị Lệ Minh đã cho thấy, tỷ lệ giảm 

nhạy cảm của các chủng vi khuẩn phân lập tại các Khoa Hồi sức tích cực, Truyền 

Nhiễm và Huyết học của bệnh viện đã đạt mức 64% với imipenem và 62% với 

meropenem từ năm 2011 [5]. Sau khoảng 6 năm, tình hình đề kháng kháng sinh 

còn có thể nặng nề hơn, đặc biệt, trong bối cảnh vi khuẩn Gram âm đa kháng đang 
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là mối lo ngại hàng đầu của các khoa lâm sàng tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân 

trong bệnh viện như Khoa Hồi sức tích cực và Trung tâm Hô hấp [9], [12]. Trong 

số các vi khuẩn này, vi khuẩn họ Enterobacteriacae kháng carbapenem đang nổi 

lên như một tác nhân gây bệnh nguy hiểm, khó điều trị và có thể lan truyền gen 

đề kháng rộng rãi cho các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện. Xuất phát 

từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài “Phân tích thực trạng sử dụng 

carbapenem tại Bệnh viện Bạch Mai” với ba mục tiêu: 

1. Phân tích tình hình sử dụng thuốc nhóm carbapenem thông qua mức độ và xu 

hướng tiêu thụ tại Bệnh viện Bạch Mai, giai đoạn 2012 – 2016.  

2. Phân tích mức độ đề kháng kháng sinh (trong đó có carbapenem) của 3 loại vi 

khuẩn Gram âm gây nhiễm khuẩn bệnh viện Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa và Klebsiella pneumoniae tại khoa Hồi sức tích cực và 

Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, giai đoạn 2012 – 2016. 

3. Phân tích thực trạng sử dụng và hiệu quả điều trị của các phác đồ chứa 

carbapenem trên bệnh nhân nhiễm Klebsiella pneumoniae tại khoa Hồi sức tích 

cực Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 01/2016 đến 06/2017. 

Kết quả của nghiên cứu hy vọng phản ánh được thực trạng sử dụng và hiệu 

quả của phác đồ chứa carbapenem trong bối cảnh vi khuẩn đa kháng kháng sinh 

lan tràn hiện nay, từ đó, đề xuất được một số biện pháp nhằm bảo tồn nhóm kháng 

sinh quan trọng này trong chương trình quản lý kháng sinh của Bệnh viện.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUANN 

1.1. Kháng sinh carbapenem 

1.1.1. Cấu trúc hóa học  

Carbapenem thuộc nhóm kháng sinh beta-lactam bán tổng hợp, cấu trúc phân 

tử khác các kháng sinh penicillin là có một nguyên tử carbon thay thế cho nguyên 

tử lưu huỳnh trong cấu trúc vòng thiazollidin và có liên kết đôi giữa C-2 và C-3. 

Ngoài ra, cấu trúc của carbapenem còn khác với các cephalosporin và penicillin 

ở chỗ carbapenem có nhóm ethylhydoroxyl liên kết với vòng beta-lactam, còn ở 

kháng sinh cephalosporin và penicillin là nhóm acylamino. Hình 1.1 trình bày 

công thức cấu tạo của 4 kháng sinh trong nhóm carbapenem (imipenem, 

meropenem, ertapenem, doripenem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Công thức hóa học của các kháng sinh nhóm carbapenem 
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1.1.2. Cơ chế tác dụng 

 Carbapenem có liên kết ái lực cao với các protein liên kết penicillin (PBP) 

của vi khuẩn Gram âm và Gram dương [34], [35]. Các kháng sinh này ức chế giai 

đoạn cuối của quá trình tổng hợp vách tế bào vi khuẩn làm gián đoạn quá trình 

sinh tổng hợp vách tế bào vi khuẩn dẫn đến vi khuẩn không có vách tế bào che 

chở sẽ bị tiêu diệt [34]. 

Carbapenem có khả năng thấm tốt qua màng và bền vững với beta-lactamase 

so với các beta-lactam khác. Vì vậy, thuốc có phổ kháng khuẩn rộng và không bị 

kháng chéo với các thuốc khác trong nhóm beta-lactam [35]. 

1.1.3. Phổ tác dụng 

 Carbapenem là nhóm kháng sinh phổ rộng, có tác dụng trên cả vi khuẩn 

Gram dương và Gram âm hiếu khí và vi khuẩn kị khí [34]. Các thuốc trong nhóm 

có phổ tác dụng tương tự nhau. Doripenem, ertapenem và meropenem có hoạt tính 

kháng Enterobacteriaceae mạnh hơn imipenem nhưng không nhiều. Ertapenem 

không có tác dụng trên Pseudomonas aeruginosa và Acinetobacter baumannii 

[20]. Tất cả các thuốc trong nhóm đều tác dụng tốt trên cầu khuẩn Gram dương 

[35]. Imipenem không có tác dụng trên tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA).  

1.1.4. Đặc điểm dược động học 

1.1.4.1. Hấp thu 

Các kháng sinh carbapenem hiện có đều không hấp thu qua đường uống nên 

được sử dụng ở dạng truyền tĩnh mạch [35], [84]. 

Imipenem và meropenem được sử dụng với hai chế độ liều là 500 mg – 1000 

mg. Sau khi truyền tĩnh mạch, nồng độ đỉnh trong huyết tương (Cmax) của 

imipenem tương ứng là 30-35 mg/l và 60-70 mg/l. Sau 4 – 6 giờ nồng độ trong 

huyết thanh giảm xuống còn 0,5 mg/l – với liều 500mg và 2 mg/l với liều 1000 

mg [21]. Meropenem có Cmax tương ứng là 26 mg/l và 50-60 mg/l [33].  

1.1.4.2 Phân bố 
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Tỷ lệ liên kết protein huyết tương của các carbapenem rất khác nhau: khoảng 

20% với imipenem; 2% với meropenem và 92-95% với ertapenem [33]. Do có tỷ 

lệ liên kết protein huyết tương cao nên thời gian bán thải của ertapenem dài hơn 

các carbapenem khác. Đây là ưu điểm của ertapenem khi có thể dùng 1 lần/ngày, 

trong khi các carbapenem còn lại đều cần dùng ít nhất 3 lần/ngày. 

Imipenem và meropenem phân bố tốt vào hầu hết các dịch cơ thể [33], [57]; 

imipenem có thể khuyếch tán vào dịch não tủy, phổi, nước bọt; tuyến tiền liệt; cơ 

quan sinh dục nữ; vỏ thận; tủy thận với nồng độ tại các cơ quan này đều vượt trên 

nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của hầu hết các vi khuẩn hiếu khí [80]. Meropenem 

phân bố dễ dàng vào dịch gian bào [42]. Sau khoảng 1,5-2 giờ sau khi truyền 

1000mg meropenem, nồng độ thuốc đo được tại các cơ quan như sau: tại phổi là 

1,43-8,23mg/kg; đại tràng: 0,65-4,52 mg/kg; 3,93 mg/kg tại túi mật và 4,21-5,95 

mg/kg ở da [42]. Meropenem cũng có thể xâm nhập được dịch não tủy ở bệnh 

nhân viêm màng não với nồng độ 0,1-2,8mg/l với liều 20mg/kg và nồng độ 0,3-

6,5mg/l khi sử dụng liều 40mg/kg. Vì lý do này, meropenem là kháng sinh duy 

nhất trong nhóm được FDA phê duyệt chỉ định điều trị viêm màng não.  

1.1.4.3. Chuyển hóa và thải trừ 

Imipenem bị thủy phân bởi dehydropeptidase I (DHP-I) tại thận. Sau khi bị 

thủy phân, imipenem mất hoạt tính và hình thành dẫn chất chuyển hóa gây độc 

với thận. Do đó, imipenem luôn được phối hợp với cilastatin (chất ức chế DHP-

I) tỷ lệ 1:1 theo khối lượng [24], [35]. 

Meropenem, ertapenem, doripenem bền vững hơn với DHP-1 nên có thể sử 

dụng đơn độc mà không cần phối hợp chất đối kháng enzym [35]. Khoảng 70% 

meropenem được bài tiết qua thận dưới dạng chưa chuyển hóa [33]. Ertapenem 

thải trừ qua lọc ở cầu thận và bài tiết tại ống thận. Sau khi sử dụng liều 1g 

ertapenem, khoảng 80% lượng ertapenem được tìm thấy trong nước tiểu dưới 

dạng chưa chuyển hóa, còn lại là sản phẩm chuyển hóa chính của ertapenem tạo 

thành do DHP-1 mở vòng beta-lactam [58], [84]. 
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1.1.5. Vị trí của carbapenem trong phác đồ điều trị 

Trước tình hình vi khuẩn đề kháng hiện nay, carbapenem chỉ được ưu tiên 

lựa chọn trong điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm sinh beta-lactamase 

phổ rộng (Extended-spectrum beta-lactamase - ESBL), vi khuẩn Gram âm đa 

kháng, các nhiễm khuẩn nặng và trong các trường hợp sốt giảm bạch cầu trung 

tính [11], [19], [44]. 

Trong phối hợp kháng sinh, carbapenem vẫn được coi là trung tâm của phác 

đồ [23], [75]. Các phối hợp này có thể làm tăng hiệu quả điều trị do kháng sinh 

tác dụng trên các đích khác nhau của vi khuẩn. Cụ thể, phối hợp carbapenem và 

colistin có thể sử dụng trong trường hợp kháng sinh đã bị vi khuẩn đề kháng do 

không thấm được qua màng. Colistin có khả năng phá vỡ bề mặt màng tế bào 

thông qua tương tác tĩnh điện, do đó có thể tạo điều kiện cho carbapenem ức chế 

tổng hợp vách tế bào vi khuẩn [30]. Phối hợp carbapenem và aminoglycosid tạo 

ra tác dụng hiệp đồng do tác động trên các đích khác nhau. Hơn nữa, Hướng dẫn 

của Hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ/Hội lồng ngực Hoa kỳ (IDSA/ATS) 2016 còn 

khuyến cáo có thể phối hợp carbapenem trong phác đồ 3 kháng sinh để điều trị 

viêm phổi bệnh viện hoặc viêm phổi thở máy có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng 

[45]. Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bệnh viện Johns Hopkins Hoa Kỳ cũng 

khuyến cáo, trong trường hợp nhiễm khuẩn do Enterobacteriaceae kháng 

carbapenem (carbapenem resistant Enterobacteriaceae - CRE) có thể phối hợp 

meropenem với ít nhất một kháng sinh khác như amikacin, tigecyclin hay colistin 

[44]. 

Ngoài ra, dựa trên độ nhạy cảm in vitro, các trường hợp kháng carbapenem 

có thể cân nhắc lựa chọn điều trị bằng phác đồ phối hợp từ 2 kháng sinh trở lên 

trong đó có ít nhất 1 carbapenem, phù hợp với MIC của carbapenenem ≤ 4mg/L 

(lựa chọn điều trị này được xem như có hiệu quả nhất cải thiện tỷ lệ tử vong dựa 

trên kết quả phân tích từ các nghiên cứu hiện có) [53]. 
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1.2. Thách thức sử dụng carbapenem trong thực hành lâm sàng 

1.2.1. Dịch tễ đề kháng carbapenem 

Xét trên phạm vi toàn cầu, Đông Nam Á và Nam Á được coi khu vực có tỷ 

lệ vi khuẩn Gram âm đề kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam 

là nước được xếp vào các quốc gia có mức đề kháng cao với tỷ lệ nhiễm A. 

baumannii kháng carbapenem từ 40 - 50%, tỷ lệ K. pneumoniae kháng 

carbapenem là 5 - 10% [41]. 

Báo cáo về tình hình sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh tại 15 bệnh 

viện trong cả nước giai đoạn 2008 - 2009 đã chỉ ra trong số các tác nhân gây bệnh 

phân lập được, vi khuẩn Gram âm chiếm tới 78,5%, chủ yếu là các vi khuẩn đường 

ruột như E. coli và K. pneumoniae [3]. Nghiên cứu của Phạm Hùng Vân và nhóm 

nghiên cứu MIDAS năm 2010 cho thấy Enterobacteriaceae còn nhạy cảm cao 

với carbapenem nhưng P. aeruginosa đã kháng carbapenem với tỷ lệ đề kháng 

meropenem và imipenem tương ứng lần lượt là 15,4% và 20,7% . Trong khi đó, 

tỷ lệ đề kháng của A. baumannii với meropenem là 47,3% và tỷ lệ này với 

imipenem là 51,1% [14]. 

Một số nghiên cứu dịch tễ tại Việt Nam gần đây hơn cho thấy tỷ lệ vi khuẩn 

Gram âm kháng carbapenem đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Theo báo 

cáo về cập nhật kháng kháng sinh ở Việt Nam của tác giả Đoàn Mai Phương trình 

bày tại Hội nghị khoa học toàn quốc của Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt 

Nam năm 2017, vi khuẩn Gram âm kháng thuốc đã xuất hiện trên cả nước. Căn 

nguyên chính phân lập được là E.coli, K. pneumoniae, A. baumannii và P. 

aeruginosa. Vi khuẩn A. baumannii và P. aeruginosa có tỷ lệ đề kháng cao nhất, 

có những nơi đề kháng tới trên 90%. Đồng thời, các nhóm vi khuẩn này đã mang 

hầu hết các loại gen mã hóa kháng thuốc. Cụ thể là gen mã hóa sinh ESBL là 

TEM, SHV, CTX-M, OXA, PER; và gen mã hóa sinh carbapenemase là blaKPC, 

OXA, NDM-1, VIM, IMP, GIM [10]. Trên đối tượng bệnh nhi, tình hình đề kháng 

carbapenem của vi khuẩn cũng ở mức đáng báo động. Theo báo cáo công tác kiểm 
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soát nhiễm khuẩn và giám sát vi khuẩn Gram âm kháng kháng sinh tại bệnh viện 

Nhi Trung ương, tính từ tháng 6/2015 đến tháng 9/2016, số lượng chủng vi khuẩn 

Gram âm kháng carbapenem phân lập được là 1.092 chủng trong đó có 27,8% số 

chủng là Klebsiella pneumoniae. Các chủng vi khuẩn Gram âm kháng 

carbapenem này thường phân lập được từ tại đơn vị điều trị tích cực [7]. Cũng 

theo báo cáo này tính đến tháng 7/2016, kết quả sàng lọc 2735 mẫu bệnh phẩm 

của bệnh nhân nhập viện bệnh viện ghi nhận 782 trẻ bình thường (28,6%) mang 

vi khuẩn Gram âm kháng carbapenem chưa có biểu hiện bệnh [7]. Một khảo sát 

sử dụng meropenem tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương cũng ghi nhận các 

loại vi khuẩn thường gặp là A. baumannii (31.3%), K. pneumoniae (16,6%), E.coli 

(10,4%), P. aeruginosa (8,3%). Trong đó, 100% số chủng A. baumannii đã đề 

kháng meropenem và có 6/7 chủng K. pneumoniae còn nhạy cảm với meropenem 

[6]. Ở bệnh viện tuyến tỉnh, khảo sát của Đinh Đức Thành ghi nhận 41,1% số 

bệnh nhân được làm xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn. Trong đó, phát hiện chủ yếu 

là vi khuẩn Gram âm (90,2%) bao gồm A. baumannii (31,7%), K. pneumoniae 

(14,6%),  E.coli (14,6%) và P. aeruginosa (12,2%). Số chủng K. pneumoniae sinh 

ESBL chiếm 4/7 chủng vi khuẩn Gram âm sinh enzym này. Kết quả kháng sinh 

đồ cho thấy vi khuẩn K. pneumoniae, E. coli còn nhạy cảm với imipenem nhưng 

đã có 6/13 chủng A. baumanii và 1/5 chủng P. aeruginosa kháng imipenem [13]. 

Đề kháng carbapenem của vi khuẩn Gram âm đang dần trở thành đặc thù của 

các khoa hồi sức tích cực. Nghiên cứu cắt ngang thu thập dữ liệu của 3287 bệnh 

nhân từ 15 đơn vị điều trị tích cực tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2013, các căn 

nguyên chính phân lập được bao gồm A. baumannii (24,4%), P. aeruginosa 

(13,8%), và K. pneumoniae (11,6%) với tỷ lệ kháng carbapenem tương ứng là 

89,2%, 55,7% và 14,9% [61]. Tại Bệnh viện Bạch Mai, khảo sát của Phạm Hồng 

Nhung và cộng sự cũng chỉ ra A. baumannii, P. aeruginosa và K. pneumoniae là 

tác nhân gây bệnh hàng đầu tại khoa Hồi sức tích cực trong giai đoạn 2011 - 2015. 

Tỷ lệ phân lập được các vi khuẩn này năm 2015 lần lượt là 38,0%; 16,2% và 
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15,2% [5]. Đồng thời, các vi khuẩn này đề kháng với kháng sinh carbapenem khá 

cao, tỷ lệ nhạy cảm chỉ còn dưới 40%. 

Mặc dù tỷ lệ đề kháng carbapenem khác nhau giữa các chủng vi khuẩn và 

thay đổi theo từng nghiên cứu nhưng nhìn chung vi khuẩn đề kháng carbapenem 

là vấn đề đáng lo ngại tại nhiều bệnh viện. Trong trường hợp không có chính sách 

bảo tồn nhóm kháng sinh dự trữ này, “dịch kháng thuốc” sẽ bùng phát và ngày 

càng khó kiểm soát. 

1.2.2. Cơ chế đề kháng carbapenem 

Vi khuẩn có thể đề kháng carbapenem theo 1 trong 4 cơ chế sau: (1) sinh 

enzym phá hủy kháng sinh; (2) giảm tính thấm của màng tế bào vi khuẩn Gram 

âm; (3) bơm tống thuốc khỏi màng tế bào; (4) thay đổi cấu trúc của đích tác dụng 

[15], [35].  

Sinh enzym thủy phân kháng sinh 

Vi khuẩn Gram âm có thể tiết carbapenemase làm bất hoạt kháng sinh 

carbapenem cùng với các beta-lactam khác [77]. Đây là cơ chế đề kháng quan 

trọng nhất trên về mặt lâm sàng do enzym thủy phân tất cả hoặc gần như tất cả 

các kháng sinh trong họ beta-lactam, gây ra đề kháng ở mức độ cao (MIC tăng rất 

cao) và có thể lan truyền qua trung gian plasmid [53]. 

Xét về khả năng thủy phân carbapenem và sự lan truyền về địa lý, 

carbapenemase hiệu quả nhất bao gồm KPC, VIM, IMP, NDM và OXA-48 

(2012). KPC (Klebsiella penumoniae carbapenemase) là một loại beta – lactamase 

thuộc phân lớp A có khả năng làm bất hoạt tất cả kháng sinh beta-lactam và chỉ 

bị ức chế một phần bởi chất ức chế beta-lactamase như acid clavulanic, 

tazobactam hay acid boronic [41], [53]. Gen mã hóa KPC là blaKPC thường nằm 

trên plasmid, có khả năng lây lan dễ dàng giữa các vi khuẩn trong họ trực khuẩn 

đường ruột. Hiện đã có khoảng 22 biến thể KPC được báo cáo, trong đó KPC-2 

là loại phổ biến nhất và phân bố rộng nhất [41]. 
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Bảng 1.1. Phân loại enzyme beta-lactamase theo Ambler 

Lớp ESBLs Carbapenemase 

Lớp A TEM, SHV, CTX-M, VER, PER, 

TLA, FSO 

KPC, IMI, NMC, SME 

Lớp B  NDM, IMP, VIM, SPM, 

GIM 

Lớp C AmpC (CMY, FOX,….)  

Lớp D OXA OXA 

Kết quả từ đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử xác định 

mức độ kháng kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây bệnh thường gặp ở Việt 

Nam” cho thấy hầu hết các gen mã hóa kháng thuốc trên đều đã được ghi nhận tại 

Việt Nam [10]. 

Ngăn cản kháng sinh vào tế bào 

Vi khuẩn Gram âm có thêm một cấu trúc bên ngoài vách tế bào - là lớp áo 

ngoài. Kháng sinh muốn tác động được lên vi khuẩn cần phải vượt qua được các 

kênh porin trên màng ngoài này [15]. P. aeruginosa và A. baumannii có kênh 

porin khó cho các kháng sinh đi qua nhất, do đó, các vi khuẩn này có đặc điểm đề 

kháng nhiều kháng sinh. Carbapenem có cấu trúc cân bằng về điện tích nên có thể 

dễ dàng đi qua được kênh porin, tạo ra tác dụng vượt trội hơn các kháng sinh beta-

lactam khác trên các vi khuẩn này và các trực khuẩn Gram âm khác. Tuy nhiên, 

P. aeruginosa và A. baumannii cũng đã sớm hình thành đột biến mất kênh porin 

trên màng ngoài để đề kháng imipenem và meropenem [15]. 

Bơm tống thuốc khỏi màng tế bào 

Vi khuẩn Gram âm có thể đề kháng carbapenem thông qua bơm đẩy kháng 

sinh. Các gen mã hóa hình thành bơm đẩy carbapenem bao gồm MexA, MexB và 

OprM. Bơm đẩy này có tính chất bơm đẩy đa năng, với cơ chất không chỉ là 

carbapenem  mà còn đẩy được nhiều loại kháng sinh khác như fluoroquinolon, 

các kháng sinh khác trong nhóm beta-lactam, tetracyclin, chloramphenicol và 

cotrimoxazol, đồng thời, tạo ra sự kháng chéo giữa các kháng sinh khác nhau [15]. 
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Thay đổi đích tác dụng của thuốc 

Vi khuẩn có thể đề kháng carbapenem bằng cách thay đổi đích tác dụng của 

kháng sinh. Cụ thể, A. baumannii và P. aeruginosa kháng imipenem khi chúng 

thay đổi vị trí gắn protein của kháng sinh [15], [59]. 

1.2.3. Nguyên nhân gia tăng đề kháng carbapenem 

Nguyên nhân gia tăng đề kháng rất cần được quan tâm. Một số yếu tố liên 

quan đến con người đóng vai trò quan trọng bao gồm: (a) việc kê đơn kháng sinh 

quá mức kết hợp với việc kiểm soát kháng sinh không chặt chẽ trong cộng đồng 

(b) thiếu biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế khi vi khuẩn kháng 

carbapenem xuất hiện [53], [65]. 

Trong số các nguyên nhân nói trên, mối tương quan giữa việc sử dụng kháng 

sinh và mức độ đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh đã được khảo sát 

trong nhiều nghiên cứu. Phân tích dữ liệu tiêu thụ kháng sinh tại Italia trong giai 

đoạn 2008-2014 đã chỉ ra việc tăng sử dụng kháng sinh carbapenem có mối tương 

quan với tỷ lệ A. baumannii phân lập được từ bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết kháng 

thuốc, với tỷ lệ đề kháng tăng từ 0% lên 96,4% (p=0,03) [52]. Một nghiên cứu 

khác thực hiện tại một khoa Thận của Bệnh viện West London giai đoạn 2008-

2014 cũng cho thấy có mối tương quan chặt giữa mức độ tiêu thụ meropenem và 

tần suất xuất hiện chủng K. pneumoniae sinh OXA-48 (r=0,71, p=0,005) [36]. 

Gần đây, báo cáo trong chương trình giám sát tiêu thụ kháng sinh và kháng thuốc 

giai đoạn 2013 - 2015 của Châu Âu cũng chỉ ra mối tương quan giữa tiêu thụ 

kháng sinh carbapenem và vi khuẩn đề kháng kháng sinh này. Trong đó, mối 

tương quan trên được xác định trong 3 năm với K. pneumoniae và trong 1 năm 

với E.coli [85].  

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, kháng sinh carbapenem được kê đơn không 

hợp lý chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng lượng carbapenem sử dụng cho bệnh 

nhân. Kết quả khảo sát 99 bệnh án kê đơn carbapenem tại bệnh viện Besancon 

cho thấy 66,7% được coi là kê đơn không phù hợp, 16% có thể thay thế bằng 
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kháng sinh khác [43]. Tại Pháp, một nghiên cứu đa trung tâm trên 2338 bệnh án 

có kê đơn carbapenem cho thấy đa số phác đồ chứa carbapenem chỉ được “xuống 

thang” khi có ý kiến hội chẩn Truyền nhiễm/Dược lâm sàng cho dù có một tỷ lệ 

lớn trong đó có kết quả kháng sinh đồ nhạy cảm với kháng sinh khác [31].  

Bên cạnh vấn đề sử dụng kháng sinh chưa phù hợp, việc cơ sở y tế không có 

biện pháp phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo cũng là một nguyên nhân 

quan trọng khác có thể làm gia tăng sự lây truyền các vi khuẩn kháng. Người bệnh 

điều trị trong bệnh viện có thể bị lây nhiễm vi khuẩn kháng thuốc từ bệnh nhân 

khác, từ thiết bị xâm lấn, từ nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân đã nhiễm vi 

khuẩn kháng thuốc hoặc từ vật dụng trong bệnh phòng [48], [82]. Một số nghiên 

cứu đã chứng minh rằng tăng tuân thủ vệ sinh bàn tay và làm sạch môi trường có 

thể giảm đáng kể nhiễm khuẩn bệnh viện [62].  

1.3. Bảo tồn và quản lý sử dụng carbapenem trong bệnh viện 

Gần đây, các nỗ lực tối ưu hóa sử dụng kháng sinh trong thực hành lâm sàng 

đã được đề cập đến trong chương trình “Quản lý sử dụng kháng sinh” 

(Antimicrobial stewardship- AMS). 

AMS bao gồm tất cả các khía cạnh của việc sử dụng kháng sinh như quyết 

định điều trị và lựa chọn thuốc phù hợp, với mức liều tối ưu kết hợp với giám sát 

bệnh nhân chặt chẽ trong thời gian sử dụng thuốc. Chương trình này đang ngày 

càng trở thành một phần không thể thiếu trong thực hành điều trị của tất cả các 

bệnh viện. Mục đích của chương trình nhằm cải thiện hiệu quả điều trị, hạn chế 

kháng thuốc và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe [46]. 

Trung tâm kiểm soát nhiễm khuẩn Hoa Kỳ (Centers of Disease Control and 

Prevention – CDC) (2014) đã khuyến cáo 7 yếu tố chính cần thiết để triển khai 

chương trình quản lý sử dụng kháng sinh bao gồm: 

1- Lãnh đạo đơn vị điều trị hỗ trợ triển khai chương trình 

2- Một bác sĩ chịu trách nhiệm giải trình 

3- Một dược sĩ phụ trách chuyên môn dược 
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4- Thực hiện ít nhất 1 can thiệp như “thời gian xem xét đơn kê kháng sinh” để 

cải thiện kê đơn 

5- Theo dõi đơn kê và kiểu đề kháng 

6- Báo cáo thông tin kê đơn và tình hình đề kháng 

7- Đào tạo cho các nhân viên y tế  

Mặc dù chương trình chi tiết của từng cơ sở điều trị có thể khác nhau nhưng 

để đạt được thành công của chương trình đều cần tới sự quan tâm, ủng hộ của lãnh 

đạo đơn vị và sự phối hợp thực hiện giữa dược sĩ, các chuyên gia nhiễm khuẩn và 

các nhà vi sinh lâm sàng [46]. 

IDSA/SHEA và Bộ y tế Việt Nam (QĐ 772/QĐ-BYT ngày 04/3/2016) 

khuyến cáo một số nhiệm vụ chính của AMS như sau [1], [18]:  

- Xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh tại bệnh viện; xây dựng danh mục 

kháng sinh cần hội chẩn khi kê đơn, danh mục kháng sinh cần duyệt trước 

khi sử dụng, hướng dẫn điều trị cho một số bệnh nhiễm khuẩn thường gặp 

tại bệnh viện, xây dựng quy trình quy định kiểm soát nhiễm khuẩn.  

- Thực hiện các biện pháp can thiệp dựa vào các hướng dẫn đã xây dựng để 

cải thiện việc sử dụng kháng sinh và hiệu quả điều trị 

- Tối ưu hóa liều dùng theo các thông số dược động học: Sử dụng các thông 

số dược động học để chỉnh liều hoặc hướng dẫn cách dùng phù hợp để tối 

ưu hóa hiệu quả diệt khuẩn và giảm nguy cơ kháng thuốc 

- Đánh giá sau can thiệp và phản hồi thông tin 

Với vai trò là kháng sinh dự trữ trong nhiễm khuẩn nặng hoặc nhiễm vi khuẩn 

Gram âm đa kháng thuốc, việc giảm thiểu nguy cơ kháng carbapenem lại càng 

quan trọng. Một số biện pháp được đề xuất nhằm giảm thiểu nguy cơ kháng 

carbapenem bao gồm [48]: 

- Sử dụng kháng sinh thận trọng dựa trên các hướng dẫn của các chương trình 

quản lý kháng sinh 

- Tối ưu hóa liều dùng, cách dùng dựa trên dược động học/dược lực học của 
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thuốc 

- Sử dụng kháng sinh dựa trên xét nghiệm vi sinh và độ nhạy cảm của vi 

khuẩn 

- Sử dụng kháng sinh dựa trên đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân và hiệu quả 

tác động trên vi khuẩn cũng như bằng phát triển kháng sinh mới 

Một số chương trình quản lý kháng sinh carbapenem nhằm bảo tồn nhóm 

carbapenem đã được triển khai trên thế giới [67], [70]. Nghiên cứu hồi cứu các 

bệnh án có sử dụng carbapenem tại một bệnh viện Singapore từ tháng 7/2011 đến 

tháng 12/2014 đã cho thấy tỷ lệ bệnh nhân được kê đơn carbapenem không phù 

hợp là 45,9%. Các can thiệp được áp dụng trên những đối tượng này chủ yếu bao 

gồm ngừng sử dụng carbapenem (35%), chuyển sang kháng sinh có hoạt phổ hẹp 

hơn (32%), tối ưu hóa liều dùng (17%). Sau khi thực hiện các can thiệp, việc sử 

dụng carbapenem đã giảm đáng kể ở nhóm chấp nhận can thiệp. Tỷ lệ tử vong ở 

nhóm chấp nhận can thiệp giảm có ý nghĩa so với nhóm không chấp nhận can 

thiệp mặc dù không có sự khác biệt giữa thời gian nằm viện, chi phí nằm viện, và 

tỷ lệ tái nhập viện trong 30 ngày giữa hai nhóm này [67]. Một nghiên cứu khác 

thực hiện tiến cứu trong 3 tháng cũng tại một bệnh viện của Singapore cho thấy 

tỷ lệ chấp nhận can thiệp là 59,3%. Các can thiệp chủ yếu được thực hiện bao gồm 

điều trị “xuống thang”, chuyển sang kháng sinh đường uống và ngừng dùng kháng 

sinh chiếm 72% trong tổng số can thiệp được thực hiện. Sau khi kết thúc điều trị, 

bệnh nhân trong nhóm chấp nhận can thiệp có tỷ lệ tử vong thấp hơn, đáp ứng lâm 

sàng tại thời điểm kết thúc điều trị cao hơn, mặc dù thời gian dùng kháng sinh 

carbapenem ngắn hơn so với nhóm không chấp nhận can thiệp [70]. Ngoài ra, có 

thể giảm gánh nặng cho nhóm kháng sinh carbapenem bằng cách tìm phác đồ tiết 

kiệm carbapenem [37], [56]. Một nghiên cứu thuần tập hồi cứu đã chỉ ra rằng phối 

hợp beta-lactam và chất ức chế enzym, nếu có tác dụng in vitro sẽ cho hiệu quả 

tương đương với carbapenem trong điều trị của nhiễm khuẩn huyết do 

Enterobacteriaceae sinh ESBL bất kể nguồn gốc của nhiễm khuẩn hay loại vi 
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khuẩn gây bệnh nào trong nhóm. Dữ liệu này có thể giúp tránh lạm dụng các 

carbapenem và cho thấy nếu có chính sách giới hạn sử dụng kháng sinh phù hợp 

thì sẽ giảm được việc tiêu thụ kháng sinh nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị 

cho bệnh nhân [37]. 

Bên cạnh lựa chọn kháng sinh phù hợp, việc sử dụng đúng liều tùy theo mức 

độ nặng của nhiễm khuẩn, độ nhạy cảm vi sinh và đặc điểm của người bệnh cũng 

đóng vai trò quan trọng. Hướng dẫn điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi 

thở máy của IDSA/ATS 2016 khuyến cáo việc sử dụng kháng sinh nên được tối 

ưu hóa dựa trên các nguyên tắc dược động học/dược lực học 

(pharmacokinetic/pharmacodynamic – PK/PD) của thuốc [45]. Tương tự các 

kháng sinh beta-lactam khác, carbapenem là kháng sinh phụ thuộc thời gian. Theo 

đó, hiệu quả của kháng sinh được xác định bằng thời gian giữa hai lần đưa thuốc 

duy trì được nồng độ thuốc tự do trong máu trên MIC của kháng sinh đối với vi 

khuẩn(T>MIC) [54]. Đối với carbapenem, T>MIC cần đạt ≥ 20% để có tác dụng 

kìm khuẩn và trên 40% để có tác dụng diệt khuẩn [58]. Trong một số trường hợp 

nặng, có thể cần đạt 100% T>4xMIC [26]. Do vậy để đảm bảo hiệu quả điều trị, 

Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bệnh viện Johns Hopkins 2015 – 2016 đã 

khuyến cáo sử dụng meropenem với mức liều tối đa 2g mỗi 8 giờ và truyền dài 

trong 3 giờ để điều trị nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn sinh carbapenemase [44]. 

Hơn nữa, với tính chất dễ dàng truyền gen đề kháng của các chủng 

Enterobacteriaceae kháng carbapenem (CRE), các cơ sở y tế cần hạn chế sự lây 

lan CRE bằng cách: thu thập và giám sát bệnh nhân chặt chẽ, cách ly bệnh nhân 

nhiễm CRE, và các nhân viên tiếp xúc với các bệnh nhân này; tắm hàng ngày cho 

tất cả các bệnh nhân bằng chlorhexidin; giáo dục và đào tạo nhân viên; hạn chế 

sử dụng thiết bị xâm lấn; rút ngắn thời gian thở máy; tăng tỷ lệ vệ sinh bàn tay và 

quản lý kháng thuốc, tăng cường làm sạch môi trường [41]. 

Ở các khu vực có tỷ lệ mắc Enterobacteriaceae kháng carbapenem cao, giám 

sát dịch tễ kết hợp với chia sẻ thông tin bệnh nhân giữa các cơ sở y tế có thể đặc 
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biệt hữu ích. CDC đề xuất chiến lược “phát hiện và phòng ngừa”, trong đó, xác 

định sớm các bệnh nhân nhiễm CRE, sau đó dự phòng lây nhiễm thông qua các 

biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn [49]. Các các biện pháp giúp giảm nhiễm vi 

khuẩn đa kháng được khuyến cáo bao gồm [69]: 

- Đối với người bệnh: chỉ nên sử dụng các thuốc được kê đơn bởi cán bộ y 

tế, dùng thuốc theo đơn, không nên tự ý dùng thuốc, hoàn thành liệu trình 

điều trị kể cả khi bệnh đã cải thiện, không tự ý sử dụng lại thuốc của lần 

điều trị trước, không nên sử dụng thuốc liên tục. 

- Đối với cán bộ y tế: cải thiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm 

khuẩn, chỉ kê đơn thuốc khi cần thiết, tránh kê đơn không hợp lý, kê đúng 

thuốc, đúng liều tùy theo tình trạng bệnh. 

- Đối với các nhà khoa học và ngành công nghiệp Dược phẩm: khuyến khích 

phát triển thuốc có hiệu quả bổ sung cho lựa chọn điều trị. 

- Đối với các nhà hoạch định chính sách: tổ chức các chương trình đào tạo 

nhằm tăng cường hiểu biết sử dụng thuốc hợp lý, ban hành chính sách giới 

hạn bán các thuốc không kê đơn, tăng cường phối hợp và kết nối mạng lưới 

thông tin các bên liên quan, tăng cường kiểm soát và phòng ngừa nhiễm 

khuẩn. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 1 

Số lượng tiêu thụ thuốc nhóm carbapenem từ phần mềm quản lý thuốc Khoa 

Dược và số ngày nằm viện của bệnh nhân tại các khoa lâm sàng và toàn viện từ 

phần mềm quản lý phòng Kế  hoạch tổng hợp giai đoạn 2012-2016 

Tiêu chuẩn loại trừ: Số lượng tiêu thụ thuốc nhóm carbapenem và số ngày 

nằm viện của bệnh nhân tại khoa Nhi giai đoạn 2012-2016 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 2 

Tất cả kết quả xét nghiệm vi sinh của bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức 

tích cực (HSTC) và Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2012 đến 

2016, thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn sau: 

Tiêu chuẩn lựa chọn: Các xét nghiệm vi sinh có kết quả dương tính với 3 vi 

khuẩn A. baumannii, P. aeruginosa và K. pneumoniae. 

2.1.3. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 3 

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân nội trú tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bạch Mai thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ sau: 

Tiêu chuẩn lựa chọn: 

- Có kết quả phân lập vi khuẩn K. pneumoniae trong giai đoạn 01/2016 – 

06/2017 

- Có sử dụng phác đồ kháng sinh chứa carbapenem 

Tiêu chuẩn loại trừ: các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân dùng kháng sinh dưới 

2 ngày và hồ sơ bệnh án không tiếp cận được trong quá trình thu thập thông tin. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu của mục tiêu 1 

2.2.1.1.Thiết kế nghiên cứu  
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 Nghiên cứu hồi cứu phân tích định lượng số liều DDD/100 ngày nằm viện 

của kháng sinh nhóm carbapenem tại các Khoa lâm sàng, Trung tâm, Viện trực 

thuộc và toàn bệnh viện theo từng tháng trong giai đoạn 2012-2016.  

2.2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu 

Số liệu tiêu thụ của thuốc nhóm carbapenem của các Khoa lâm sàng, Trung 

tâm, Viện trực thuộc và của toàn bệnh viện giai đoạn 2012-2016 được truy xuất 

theo từng tháng từ phần mềm quản lý thuốc của khoa Dược. 

Số liệu thống kê về số ngày nằm viện của các Khoa lâm sàng, Trung tâm, Viện 

trực thuộc và của toàn bệnh viện giai đoạn 2012-2016 được truy xuất theo từng 

tháng từ phần mềm quản lý bệnh nhân của Phòng kế hoạch tổng hợp. 

2.2.1.3. Chỉ tiêu nghiên cứu 

- Đặc điểm và xu hướng tiêu thụ các thuốc trong nhóm carbapenem của 

toàn viện giai đoạn 2012-2016 

- Đặc điểm và xu hướng tiêu thụ thuốc nhóm carbapenem của các khoa lâm 

sàng và toàn viện giai đoạn 2012-2016 

2.2.1.4. Tiêu chí đánh giá 

Số liều DDD/100 ngày nằm viện theo từng tháng được sử dụng để đánh giá 

các mức độ và xu hướng sử dụng thuốc nhóm carbapenem các khoa lâm sàng và 

toàn Viện trong giai đoạn 2012 - 2016.  

Trong đó, số liều DDD/100 ngày nằm viện được tính theo công thức: 

DDD/100 ngày nằm viện= 
Tổng số gram sử dụng × 100

DDD × số ngày nằm viện
 

Giá trị DDD của các thuốc nhóm carbapenem được tham khảo từ cơ sở dữ 

liệu của Trung tâm Hợp tác về Phương pháp Thống kê dược, Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology - WHOCC). 

Giá trị DDD sử dụng trong nghiên cứu với các thuốc meropenem: 2 g; imipenem: 

2g; doripenem: 1,5 g; ertapenem: 1g [79]. 
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2.2.2. Phương pháp nghiên cứu của mục tiêu 2 

2.2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang, không can thiệp thông qua hồi cứu dữ liệu tại 

khoa Vi sinh – Bệnh viện Bạch Mai.  

2.2.2.2. Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu vi sinh của các chủng vi khuẩn A. baumannii, P. aeruginosa và K. 

pneumoniae được thu thập từ phần mềm lưu trữ số liệu tại Khoa Vi sinh. Trong 

đó, các chủng vi khuẩn được làm thử nghiệm kháng sinh đồ khoanh giấy khuếch 

tán và mức độ nhạy cảm của vi khuẩn với các kháng sinh theo tiêu chuẩn của Viện 

chuẩn thức xét nghiệm lâm sàng Hoa Kỳ (CLSI). 

2.2.2.2. Chỉ tiêu nghiên cứu 

- Sự phân bố của các chủng vi khuẩn A. baumannii, P. aeruginosa và K. 

pneumoniae phân lập từ các bệnh phẩm khác nhau của Khoa HSTC, Trung 

tâm Hô hấp và toàn bệnh viện 

- Mức độ nhạy cảm của các chủng vi khuẩn A. baumannii, P. aeruginosa và 

K. pneumoniae với các kháng sinh có thử độ nhạy cảm với trên 90% số 

chủng được phân lập tại Khoa HSTC và Trung tâm Hô hấp 

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu của mục tiêu 3 

2.2.3.1. Thiết kế nghiên cứu  

Nghiên cứu hồi cứu dữ liệu hồ sơ bệnh án nội trú của các bệnh nhân thỏa 

mãn tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ, được thu thập từ Phòng lưu trữ hồ sơ, Bệnh 

viện Bạch Mai. Thông tin trong bệnh án được lấy theo mẫu phiếu thu thập thông 

tin bệnh án (Phụ lục 1) để khảo sát các tiêu chí đã định trước. 

2.2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu 

 Từ dữ liệu Khoa Vi sinh, trích xuất danh sách bệnh nhân tại Khoa HSTC có 

kết quả xét nghiệm vi sinh dương tính với vi khuẩn K. pneumoniae trong khoảng 

thời gian nghiên cứu. Từ mã bệnh án tương ứng mỗi bệnh nhân, xác định mã lưu 

trữ hồ sơ và tiến hành tìm kiếm bệnh án tương ứng tại Phòng lưu trữ hồ sơ theo 
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mã này. Các bệnh án không tiếp cận được tại kho hồ sơ sẽ bị loại khỏi nghiên cứu. 

Quy trình thu thập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được tóm tắt trong hình 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Quy trình thu thập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân có kết quả phân 

lập vi khuẩn K. pneumoniae và sử dụng phác đồ chứa carbapenem 

2.2.3.3. Chỉ tiêu nghiên cứu 

Các bệnh án của bệnh nhân có sử dụng carbapenem được khảo sát các đặc 

điểm thuộc về bệnh nhân cũng như đặc điểm vi sinh, đặc điểm thuốc sử dụng và 

hiệu quả điều trị. 

Dữ liệu vi sinh của K. pneumoniae từ 01/2016 

– 06/2017 của khoa HSTC từ phần mềm lưu 

trữ dữ liệu tại khoa vi sinh 

Danh sách BN có kết quả phân lập  

vi khuẩn K. pneumoniae (+)  

Danh sách mã bệnh của bệnh nhân kết quả 

phân lập vi khuẩn K. pneumoniae (+) Loại trừ HSBA của 

BN sử dụng kháng 

sinh < 2 ngày, HSBA 

không tiếp cận được, 

HSBA của BN không 

dùng carbapenem Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân 

có sử dụng phác đồ chứa 

carbapenem 
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 Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu: tuổi, cân nặng, giới tính, chức 

năng thận ban đầu, thời gian nằm viện trung bình, điểm APACHE II, SOFA, 

Charlson, thở máy, lọc máu, loại nhiễm khuẩn, tình trạng ra viện. 

 Đặc điểm vi khuẩn phân lập trong mẫu nghiên cứu:  

- Tỷ lệ các loại bệnh phẩm 

- Tỷ lệ các loại vi khuẩn đồng nhiễm 

- Các loại K. pneumoniae đa kháng thuốc 

- Độ nhạy cảm của vi khuẩn với các kháng sinh được thử  

 Đặc điểm sử dụng kháng sinh carbapenem dựa trên các tiêu chí sau: 

- Tỷ lệ bệnh án có sử dụng carbapenem 

- Các loại phác đồ kháng sinh được sử dụng (kinh nghiệm hoặc sau khi có 

kết quả kháng sinh đồ; đơn trị liệu hoặc phối hợp) 

- Chế độ liều, cách dùng kháng sinh carbapenem  

 Trong đó, phác đồ kháng sinh kinh nghiệm là phác đồ kháng sinh dùng ngay 

trước khi có kết quả vi sinh; Phác đồ kháng sinh sau khi có kết quả vi sinh là phác 

đồ kháng sinh dùng ngay sau khi có kết quả vi sinh. 

 Hiệu quả điều trị   

- Tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng lâm sàng 

- Tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng vi sinh  

2.2.4. Một số tiêu chí đánh giá, xác định trong nghiên cứu 

 Phân loại mức độ đa kháng kháng sinh: được thực hiện theo Magiorakos và 

cộng sự (bảng 2.1) [51]: 

- Đa kháng: Không nhạy cảm với ít nhất nhất một kháng sinh trong ít nhất 3 

nhóm kháng sinh (Multidrug resistant - MDR) 

- Vi khuẩn kháng mở rộng: Chỉ còn nhạy cảm với một hoặc hai nhóm kháng 

sinh (Extensively drug resistant - XDR) 

- Vi khuẩn toàn kháng: Không nhạy cảm với tất cả các nhóm kháng sinh 

(Pandrug resistant - PDR) 
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Bảng 2.1. Các nhóm kháng sinh và kháng sinh cụ thể  

được sử dụng để xác định loại K. pneumoniae kháng thuốc 

Nhóm kháng sinh Kháng sinh cụ thể Nhóm kháng sinh Kháng sinh cụ thể 

Aminoglycosid 

Gentamicin 
Cephamycin 

Cefoxitin 

Amikacin Cefotetan 

Tobramycin Fluoroquinolon Ciprofloxacin 

Neltimicin 
Ức chế con đường 

trao đổi folate 

sulfamethoxazol/ 

trimethoprim  

Cephalosporin kháng 

MRSA 
Ceftarolin Glycycyclin Tigecyclin 

Penicillin kháng 

TKMX + chất ức chế 

β-lactamase 

Piperacillin - 

tazobactam 
Monobactam  Aztreonam 

Ticarcillin - acid 

clavulanic 
Penicillins Ampicillin 

Carbapenem 

Ertapenem 
Penicillins + chất ức 

chế β-lactamase 

Amoxicillin - acid 

clavulanic 

Imipenem 
Ampicillin - 

sulbactam 

Meropenem Phenicol Chloramphenicol 

Doripenem Acid phosphonic Fosmycin 

Cephalosporin phổ 

hẹp; C1G và C2G 

Cefazolin Polymyxin Colistin 

Cefuroxim     

Cephalosporin phổ 

rộng; C3G và C4G 

Cefotaxim     

Ceftriaxon     

Ceftazidim     

Cefepim     

 Chức năng thận ban đầu: được đánh giá bằng độ thanh thải creatinin theo 

công thức Cockroft-Gault: 

ClCr =
(140 − tuổi)  ×  cân nặng

0,818 ×  SCr (µmol l⁄ )
 ×  0,85 (với nữ)(ml phút⁄ ) 

Đánh giá đáp ứng lâm sàng: Lựa chọn các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được tiếp 

tục điều trị sau khi có kết quả vi sinh để đánh giá đáp ứng lâm sàng. Tiêu chí này 

được đánh giá bởi 1 bác sĩ lâm sàng trong 14 ngày sau khi có kết quả vi sinh. 

 Bệnh nhân có đáp ứng lâm sàng là khi bệnh nhân không còn bất cứ dấu 

hiệu/triệu chứng ban đầu của nhiễm khuẩn, và không cần sử dụng kháng 

sinh hoặc khi cải thiện một phần các dấu hiệu/triệu chứng của nhiễm khuẩn 
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so với thời điểm ban đầu nhưng vẫn cần sử dụng kháng sinh 

 Bệnh nhân không có đáp ứng lâm sàng là không cải thiện hoặc nặng hơn, 

tử vong (vì bất cứ lý do gì) hoặc tái phát (xuất hiện lại các dấu hiệu và triệu 

chứng liên quan đến nhiễm khuẩn sau khi kết thúc điều trị). 

Đánh giá đáp ứng vi sinh: Lựa chọn các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được cấy 

định danh lại vi khuẩn trong 14 ngày sau khi cấy định danh lần đầu  

 Có đáp ứng: không phân lập được chủng vi khuẩn gây bệnh ban đầu trong 

bệnh phẩm tại vị trí nhiễm khuẩn hoặc khi bệnh nhân không còn bất cứ dấu 

hiệu/triệu chứng ban đầu của nhiễm khuẩn, và không cần sử dụng kháng 

sinh 

 Không đáp ứng: vẫn phân lập được căn nguyên ban đầu trong mẫu bệnh 

phẩm tại vị trí nhiễm khuẩn 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

- Sử dụng phần mềm Exel 2010 và SPSS 22 trong quản lý, thống kê và phân 

tích số liệu. Các biến liên tục có phân phối chuẩn được mô tả bằng giá trị trung 

bình ± độ lệch chuẩn. Các biến liên tục có phân phối không chuẩn được mô tả 

bằng trung vị, khoảng tứ phân vị. Các biến định tính được mô tả theo số lượng 

và tỷ lệ %. 

- Sử dụng kiểm định Mann - Kendall để phân tích xu hướng tiêu thụ thuốc nhóm 

carbapenem tại các khoa lâm sàng và toàn viện, cũng như xu hướng sử dụng 

từng thuốc nhóm carbapenem của toàn viện. Xu hướng được kết luận tăng nếu 

các chỉ số phân tích S> 0 và p < 0,05,xu hướng được kết luận giảm nếu S< 0 

và p< 0,05. Các trường hợp cho kết quả phân tích có p > 0,05 được kết luận 

không có xu hướng. Số liệu được xử lý bằng Microsoft Excel 2010. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mức độ và xu hướng tiêu thụ kháng sinh carbapenem tại Bệnh viện Bạch 

Mai trong giai đoạn 2012 - 2016 

3.1.1. Đặc điểm và xu hướng tiêu thụ các thuốc trong nhóm carbapenem của 

toàn viện giai đoạn 2012 – 2016 

Tình hình tiêu thụ kháng sinh carbapenem của toàn Bệnh viện theo từng năm 

thông qua số liều DDD/100 ngày nằm viện được biểu diễn trong hình 3.1. 

 

 

 

Hình 3.1: Tình hình tiêu thụ kháng sinh carbapenem 

của toàn Bệnh viện trong giai đoạn 2012-2016 

Nhận xét: 

Số liều DDD/100 ngày nằm viện của kháng sinh carbapenem tăng dần trong 

5 năm, đạt mức gấp đôi vào năm 2016 so với năm 2012. Trong đó, meropenem là 

hoạt chất được sử dụng nhiều nhất, sau đó là imipenem, ertapenem. Doripenem 

mới được đưa vào sử dụng năm 2016, với số liều DDD/100 ngày nằm viện thấp 

nhất.  
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Xu hướng tiêu thụ từng hoạt chất nhóm carbapenem theo từng tháng trong 

giai đoạn 2012-2016 được trình bày trong hình 3.2 và hình 3.3 

 

Hình 3.2. Mức độ tiêu thụ các kháng sinh trong nhóm carbapenem  

theo từng tháng trong giai đoạn 2012-2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Meropenem Imipenem Ertapenem  

S = 1182, p < 0,0001 

Xu hướng tăng 

S = 30, p = 0,853 

Không có xu hướng 

S = 1224, p < 0,0001 

Xu hướng tăng 

 

Hình 3.3. Xu hướng tiêu thụ các kháng sinh trong nhóm carbapenem  

trong bệnh viện theo phân tích Mann-Kendall 

 

Nhận xét:  

Trong giai đoạn 2012-2016, tiêu thụ meropenem và ertapenem của toàn viện 

có xu hướng tăng. Trong khi đó, imipenem không thể hiện xu hướng thay đổi 
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trong giai đoạn này. Xu hướng tiêu thụ các carbapenem được minh họa cụ thể qua 

kết quả của kiểm định Mann – Kendall. Theo đó, mức độ tiêu thụ meropenem và 

ertapenem tăng với các chỉ số tương ứng là S = 1182, p<0,0001 và S = 1224, 

p<0,0001. Ngược lại, mức độ tiêu thụ imipenem trong giai đoạn này khá ổn định, 

với các chỉ số của kiểm định Mann-Kendall là S=30, p=0,853 >0,05. Doripenem 

mới được đưa vào điều trị từ năm 2016 và chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nên không thể hiện 

được xu hướng khi áp dụng kiểm định này. 

3.1.2. Đặc điểm tiêu thụ carbapenem của các khoa lâm sàng và toàn viện giai 

đoạn 2012-2016 

Số liều DDD/100 ngày nằm viện của từng Khoa lâm sàng, Trung tâm hoặc 

Viện trực thuộc Bệnh viện Bạch mai trong 5 năm được trình bày trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Số liều DDD/100 ngày nằm viện của từng Khoa lâm sàng, Trung tâm 

hoặc Viện trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai trong 5 năm 

TT Đơn vị 

Số liều 

DDD/100 

ngày nằm 

viện 

TT Đơn vị 

Số liều 

DDD/100 

ngày nằm 

viện 

1 Khoa Hồi sức tích cực 54,75 14 Khoa Cấp cứu 4,15 

2 TT. Hô hấp 15,59 15 Khoa Nội tiết & ĐTĐ 3,14 

3 Khoa Truyền nhiễm 14,33 16 TT. Dị ứng & MDLS 3,04 

4 Khoa Gây mê hồi sức 9,69 17 TT. Phục hồi chức năng 2,59 

5 TT. Chống Độc 8,86 18 Khoa Da liễu 1,33 

6 Khoa Huyết học 8,76 19 Khoa Cơ - Xương - Khớp 1,02 

7 Khoa PT- TK 7,50 20 Khoa Đông y 0,99 

8 Khoa Thần kinh 6,73 21 Khoa Tai Mũi Họng 0,64 

9 Khoa Ngoại 6,56 22 Khoa Mắt 0,46 

10 Khoa Thận - Tiết niệu 6,31 23 Khoa Sản 0,27 

11 Viện Tim mạch 6,28 24 Viện SK tâm thần 0,19 

12 Khoa Tiêu hoá 5,60 25 TT. YHHN & Ung bướu 0,10 

13 Khoa CT- CH 5,16 26 Khoa Răng hàm mặt 0,10 
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Nhận xét: 

Kết quả phân tích tiêu thụ của từng đơn vị điều trị trong bệnh viện cho thấy, 

nhóm kháng sinh này được sử dụng rộng rãi ở tất cả các Khoa lâm sàng, Trung 

tâm hoặc Viện. Ba đơn vị có lượng tiêu thụ vượt trên 10 DDD/100 ngày nằm viện 

bao gồm Khoa Hồi sức tích cực (HSTC), Trung tâm Hô hấp và Khoa Truyền 

nhiễm. Đặc biệt, Khoa HSTC có số liều trên 50 DDD/100 ngày nằm viện. Điều 

này được thể hiện rõ rệt qua xu hướng sử dụng kháng sinh carbapenem theo từng 

tháng của ba đơn vị này so với toàn viện, thể hiện trong hình 3.4. 

 

Hình 3.4. Mức độ tiêu thụ carbapenem của Khoa HSTC, Trung tâm Hô hấp, 

Khoa Truyền nhiễm và toàn viện trong giai đoạn 2012-2016 

Nhận xét: 

Trong giai đoạn khảo sát, Khoa HSTC, Trung tâm Hô hấp và Khoa Truyền 

nhiễm luôn là 3 đơn vị đứng đầu về mức độ tiêu thụ carbapenem. So với số liều 

DDD/100 ngày nằm viện của toàn bệnh viện, số liều DDD/100 ngày nằm viện của 

Khoa HSTC gấp khoảng 10 lần. Hai khoa còn lại tiêu thụ carbapenem gấp khoảng 

4-5 lần so với mức tiêu thụ của toàn viện. Xu hướng tiêu thụ carbapenem tại ba 

khoa phòng này và toàn viện được biểu diễn trong hình 3.5. 
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Hồi sức 

S = 574; p = 0,0003 

Xu hướng tăng 

Truyền nhiễm 

S = 1260; p < 0,0001 

Xu hướng tăng 

              

Hô hấp 

S = 1084; p < 0,0001 

Xu hướng tăng 

Toàn viện 

S = 1250; p < 0,0001 

Xu hướng tăng 

 

Hình 3.5: Xu hướng sử dụng carbapenem của Khoa HSTC, 

Trung tâm Hô hấp, Khoa Truyền nhiễm và toàn viện trong giai đoạn 2012-2016 

Nhận xét: 

Trong giai đoạn 2012-2016, lượng tiêu thụ carbapenem trong toàn viện nói 

chung và 3 khoa có mức tiêu thụ kháng sinh nhiều nhất nói riêng đều tăng. Xu 

hướng tiêu thụ của toàn viện, Trung tâm Hô hấp và Khoa Truyền nhiễm tăng rất 

nhanh trong khi mức tiêu thụ tại Khoa HSTC cũng có xu hướng tăng nhưng không 

nhiều. 
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3.2. Mức độ đề kháng kháng sinh của A. baumanii, P. aeruginosa và K. 

pneumoniae phân lập tại Khoa Hồi sức tích cực và Trung tâm hô hấp Bệnh 

viện Bạch Mai trong giai đoạn 2012 - 2016 

3.2.1. Phân bố của các chủng vi khuẩn A. baumannii, P. aeruginosa, K. 

pneumoniae tại Khoa HSTC, Trung tâm Hô hấp và toàn viện 

Qua khảo sát tiêu thụ kháng sinh, chúng tôi đã xác định được hai đơn vị tiêu 

thụ carbapenem lớn nhất trong bệnh viện là khoa Hồi sức tích cực và Trung tâm 

Hô hấp. Vì vậy, kết quả phần vi sinh sẽ được tổng kết cho toàn bộ bệnh viện và 

hai đơn vị điều trị này. 

Số lượng các chủng vi khuẩn A. baumannii, P. aeruginosa và K. pneumoniae 

của Khoa HSTC, Trung tâm Hô hấp và toàn bệnh viện được biểu diễn trong bảng 

3.2. 

Bảng 3.2. Số lượng các chủng vi khuẩn A. baumannii, P. aeruginosa  

và K. pneumoniae phân lập được của Khoa HSTC, Trung tâm Hô hấp  

và toàn bệnh viện trong giai đoạn 2012 - 2016 

TT 
Loại vi 

khuẩn 

Khoa 

điều trị 

Số chủng vi khuẩn (n, %) 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

1 A. baumannii 

HSTC 
266 

(32,4%) 

261 

(35,4%) 

291 

(29,3%) 

255 

(19,2%) 

333 

(27,1%) 

Hô hấp 
127 

(15,5%) 

44 

(6,0%) 

89 

(9,0%) 

127 

(9,5%) 

153 

(12,4%) 

Toàn viện 
821 

(100%) 

738 

(100%) 

992 

(100%) 

1330 

(100%) 

1230 

(100%) 

2 P. aeruginosa 

HSTC 
66 

(12,5%) 

105 

(15,5%) 

93 

(12,9%) 

108 

(13,3%) 

115 

(15,1%) 

Hô hấp 
158 

(29,8%) 

183 

(27,0%) 

176 

(24,3%) 

221 

(27,3%) 

160 

(21,0%) 

Toàn viện 
530 

(100%) 

678 

(100%) 

723 

(100%) 

810 

(100%) 

763 

(100%) 

3 
K. 

pneumoniae 

HSTC 
65 

(11,8%) 

70 

(13,2%) 

73 

(9,7%) 

97 

(9,4%) 

142 

(13,8%) 

Hô hấp 
106 

(19,2%) 

41 

(7,7%) 

87 

(11,8%) 

80 

(7,8%) 

88 

(8,5%) 

Toàn viện 
551 

(100%) 

532 

(100%) 

740 

(100%) 

1029 

(100%) 

1029 

(100%) 
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Nhận xét: 

Cơ cấu phân bố 3 loại vi khuẩn được chúng tôi quan tâm gần như không thay 

đổi qua các năm. Tỷ lệ ba loại vi khuẩn này phân lập được từ Khoa HSTC và 

Trung tâm Hô hấp luôn chiếm 20-40% tổng số lượng vi khuẩn của toàn bệnh viện. 

Tỷ lệ phân lập 3 vi khuẩn A.baumanii, P. aeruginosa, K. pneumoniae đều có xu 

hướng tăng dần qua các năm. Trong đó, số lượng vi khuẩn K. pneumoniae phân 

lập được trong toàn bệnh viện tăng nhiều nhất gấp gần 2 lần sau 5 năm, hai loại 

vi khuẩn còn lại tăng khoảng 1,5 lần. 

Tỷ lệ K. pneumoniae và A. baumannii của Khoa HSTC cao hơn so với Trung 

tâm Hô hấp. Năm 2016, tỷ lệ phân lập được K. pneumoniae tại Khoa HSTC gần 

14%, trong khi tỷ lệ này tại Trung tâm Hô hấp chỉ là 8,5%. A. baumannii cũng 

phổ biến ở Khoa HSTC hơn so với Trung tâm Hô hấp, với tỷ lệ ứng lần lượt là 

27,1% và 12,4%. Ngược lại, tỷ lệ vi khuẩn P. aeruginosa phân lập được tại Trung 

tâm Hô hấp cao hơn Khoa HSTC, tỷ lệ này của Khoa HSTC là 15,1% so với 

21,0% của Trung tâm Hô hấp. 

3.2.2. Độ nhạy cảm với kháng sinh của các chủng A. baumannii, P. aeruginosa, 

K. pneumoniae tại khoa Hồi sức tích cực và Trung tâm Hô hấp  

Dữ liệu về độ nhạy cảm của vi khuẩn A. baumannii, P. aeruginosa và K. 

pneumoniae tại Khoa HSTC và Trung tâm Hô hấp theo từng năm được trình bày 

lần lượt trong hình 3.6, 3.7 và 3.8. 

Trong 3 vi khuẩn chúng tôi quan tâm, A. baumannii là loại vi khuẩn có độ 

nhạy cảm với kháng sinh thấp nhất. Tại Trung tâm Hô hấp, tỷ lệ nhạy cảm của A. 

baumannii với carbapenem chỉ khoảng 30% với xu hướng giảm dần qua các năm. 

Tỷ lệ này với kháng sinh nhóm tetracyclin khoảng 60%, với aminoglycosid 

khoảng 40%, quinolon và piperacillin/tazobactam dao động từ 20 - 30%. Tại Khoa 

HSTC, ngoại trừ nhóm kháng sinh tetracyclin, tỷ lệ nhạy cảm của các kháng sinh 

khác đều rất thấp (dưới 10%), đặc biệt, trong đó tỷ lệ nhạy với carbapenem chỉ 

còn dưới 5%. 
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    Hình 3.6. Độ nhạy cảm với kháng sinh của A. baumannii tại Khoa HSTC và Trung tâm Hô hấp 

 

   Hình 3.7. Độ nhạy cảm với kháng sinh của P. aeruginosa tại Khoa HSTC và Trung tâm Hô hấp 
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 IMP: imipenem;  

MEM: meropenem;  

CIP: ciprofloxacin;  

DOX: doxycyclin;  

MNO: minocyclin;  

SXT: 
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                  Hình 3.8. Độ nhạy cảm với kháng sinh của K. pneumoniae tại Khoa HSTC và Trung tâm Hô hấp 
Ghi chú: AMK: amikacin; GEN: gentamicin; TOB: tobramycin, TZP: piperacillin/tazobactam; CRO: ceftriaxon; CXM: cefuroxim, CAZ: 

ceftazidim; FEP: cefepim; IMP: imipenem; MEM: meropenem; CIP: ciprofloxacin; LVX: levofloxacin, FOS: fosfomycin, SXT: 

trimethoprim/sulfamethoxazol 
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Nhận xét: 

Tại Trung tâm Hô hấp P. aeruginosa còn có độ nhạy cảm tương đối cao với 

nhiều loại kháng sinh (gần 80%). Tỷ lệ này tại Khoa HSTC thấp hơn đáng kể, với 

tỷ lệ nhạy cảm của trực khuẩn mủ xanh với hầu hết các kháng sinh chỉ khoảng 

40%, chỉ còn amikacin và piperacillin/tazolbactam đạt trên 60%. Xu hướng nhạy 

cảm của vi khuẩn này với carbapenem giảm dần qua các năm, với tỷ lệ nhạy trong 

năm 2012 khoảng 80% giảm với tỷ lệ nhạy cảm còn dưới 30% vào năm 2016. 

Dữ liệu về độ nhạy cảm của K. pneumoniae tại khoa HSTC và Trung tâm Hô 

hấp được trình bày trong hình 3.8.  

Độ nhạy cảm của K. pneumoniae với kháng sinh tại Trung tâm Hô hấp và 

Khoa HSTC giảm dần qua các năm. K. pneumoniae giảm nhạy cảm nhất với 

piperacillin/tazobactam, co-trimoxazol và kháng sinh nhóm quinolon. Tuy nhiên, 

vi khuẩn này vẫn còn giữ được độ nhạy cảm tương đối với kháng sinh 

aminoglycosid, với tỷ lệ 60-80%. Ngoài ra, độ nhạy cảm của K. pneumoniae với 

tất cả kháng sinh tại Khoa HSTC thấp hơn nhiều so với Trung tâm Hô hấp. Đặc 

biệt, tỷ lệ nhạy cảm với carbapenem của vi khuẩn này tại Trung tâm Hô hấp còn 

ở mức cao, khoảng 80%, trong khi tại Khoa HSTC tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 

khoảng 30%. Đây cũng là nhóm kháng sinh có tỷ lệ giảm nhạy cảm nhanh nhất, 

giảm khoảng 3 lần trong 5 năm tại Khoa HSTC từ 88,1% trong năm 2012 xuống 

27,1% vào năm 2016. 

3.3. Thực trạng sử dụng và hiệu quả điều trị của các phác đồ chứa 

carbapenem trên bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Klebsiella pneumonia tại khoa 

Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 01/2016-06/2017 

Trong giai đoạn 01/2016 - 06/2017, từ 293 kết quả xét nghiệm vi sinh phân 

lập được vi khuẩn K. pneumoniae từ các bệnh phẩm của bệnh nhân tại khoa Hồi 

sức tích cực, lọc được 192 bệnh nhân cần tiếp cận. Loại trừ 38 hồ sơ bệnh án của 

bệnh nhân dùng kháng sinh dưới 48 giờ; 11 hồ sơ bệnh án chưa có mã; 21 hồ sơ 
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bệnh án không tìm thấy; 1 hồ sơ bệnh án trùng; 14 hồ sơ bệnh án không sử dụng 

carbapenem, nhóm nghiên cứu thu được 107 hồ sơ bệnh án đưa vào phân tích. 

Việc lựa chọn mẫu nghiên cứu được mô tả ở hình 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Sơ đồ lựa chọn mẫu nghiên cứu 

3.3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu 

Các bệnh nhân trong bệnh án có sử dụng carbapenem được phân tích các đặc 

điểm thuộc về bệnh nhân cũng như đặc điểm vi sinh và đặc điểm sử dụng 

carbapenem và hiệu quả của carbapenem. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu 

được chúng tôi phân tích và trình bày ở bảng 3.3 

Nhận xét:  

Tuổi của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu khá cao, với trung vị là 58 tuổi. 

Bệnh nhân nam giới chiếm đa số (78,5%) so với nữ giới. Cân nặng ban đầu của 

bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có trung vị là 57 kg. Mức độ nặng của bệnh nhân 

trong nghiên cứu rất khác nhau, thể hiện qua điểm APACHE II dao động từ 3 đến 

- Loại trừ 38 HSBA 

của BN dùng KS < 2 

ngày 

- 11 HSBA chưa có mã 

- 21 HSBA không tìm 

thấy 

- 1 HSBA trùng 

- 14 HSBA không dùng 

carbapenem 

293 kết quả phân lập VK  

192 mã bệnh nhân  

107 hồ sơ BA 

Khoa vi 

sinh 

Phòng 

KHTH 

Kho lưu trữ - 

phòng KHTH 
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35 điểm với trung bình là 17,8 điểm. Cùng với điểm APACHE II, điểm SOFA 

phản ánh mức độ suy đa tạng cũng dao động từ 0 đến 16 điểm, trung bình là 6,0 

điểm.  

Bảng 3.3. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu 

Nội dung Giá trị 

Tuổi, trung vị (khoảng tứ phân vị) 58 (45 – 68) 

Cân nặng, trung vị (khoảng tứ phân vị) 57,0 (50,0 – 65,8) 

Nam, n (%) 84 (78,5) 

Điểm APACHE II, X ± SD (min, max), n=87 17,8 ± 7,0 (3, 35) 

Điểm SOFA, X ± SD (min, max), n=87 6,0 ± 3,4 (0, 16) 

Điểm Charlson, trung vị (khoảng tứ phân vị) 1,0 (0,0 – 3,0) 

Thời gian điều trị tại Khoa HSTC (ngày), trung vị 

(khoảng tứ phân vị 25%, 75%) 

15 (8,3; 22,0) 

Nhập viện trong 90 ngày trước đó (%) 101 (94,4%) 

Độ thanh thải creatinin, trung vị (khoảng tứ phân vị) 

(n= 104) 

Clcr  ≥ 130 ml/phút 

50 ml/phút < Clcr < 130 ml/phút 

Clcr  ≤ 50 ml/phút 

55,5 (32,7; 76,4) 

 

2 (1,9%) 

55 (52,9%) 

47 (45,2%) 

Có thở máy, n (%) 89 (83,2) 

Có lọc máu ngắt quãng, n (%) 18 (16,8) 

Có lọc máu liên tục, n (%)  39 (36,4) 

Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm 59 (55,1%) 

Tiền sử nhập viện 

   Chuyển khoa, n (%) 

   Chuyển tuyến, n (%) 

   Vào thẳng, n (%) 

 

  70 (65,4) 

  28 (26,2) 

  9 (8,4) 

Tình trạng ra viện 

  Khỏi/đỡ (%) 

  Không đỡ/nặng/xin về/tử vong (%) 

 

  63 (58,9) 

  44 (41,1) 
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Điểm CHARLSON đánh giá tình trạng các bệnh mắc kèm của bệnh nhân 

khá thấp, trung vị là 1,0 điểm. Thời gian bệnh nhân điều trị tại Khoa HSTC khá 

dài, trung vị là 15 ngày. Tỷ lệ bệnh nhân có thở máy lên đến 83,2%. Tỷ lệ bệnh 

nhân dùng các thủ thuật khác cũng khá cao, 16,8% bệnh nhân có lọc máu ngắt 

quãng, 36,4% bệnh nhân có lọc máu liên tục và 55,1 % bệnh nhân đặt catheter 

tĩnh mạch trung tâm. Các bệnh nhân vào khoa chủ yếu là chuyển từ khoa khác 

sang (65,4%) hoặc chuyển từ bệnh viện khác đến (26,2%). Bệnh nhân vào trực 

tiếp khoa chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (8,4%). Tỷ lệ bệnh nhân không đỡ, nặng hơn, xin về 

hay tử vong là 41,1%. 

Các loại nhiễm khuẩn trên bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được trình bảy 

ở bảng 3.4 

Bảng 3.4. Các loại bệnh nhiễm khuẩn trong mẫu nghiên cứu 

Loại bệnh nhiễm khuẩn Số lượng Tỷ lệ % 

Nhiễm khuẩn hô hấp (Viêm phổi mắc 

phải bệnh viện/viêm phổi liên quan 

thở máy) 

83 77,6 

Nhiễm khuẩn huyết 25 23,4 

Nhiễm khuẩn ổ bụng 23 21,5 

Nhiễm khuẩn thần kinh trung ương  1 0,9 

 

Nhận xét:  

Đa số bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được xác định mắc viêm phổi mắc 

phải bệnh viện hoặc viêm phổi thở máy, chiếm tỷ lệ 77,6%. Nhiễm khuẩn huyết 

và nhiễm khuẩn ổ bụng chiếm tỷ lệ tương đương nhau, khoảng trên 20%. 

3.3.2. Đặc điểm vi khuẩn phân lập trong mẫu nghiên cứu  

Đặc điểm vi sinh trong mẫu nghiên cứu được thể hiện qua tỷ lệ các loại bệnh 

phẩm phân lập ra vi khuẩn K. pneumoniae, tỷ lệ đồng nhiễm K. pneumoniae với 
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các vi khuẩn khác và tỷ lệ các loại vi khuẩn kháng thuốc. Các đặc điểm này được 

trình bày trong bảng 3.5.  

Bảng 3.5. Đặc điểm vi sinh trong mẫu nghiên cứu 

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ %  

Các loại bệnh phẩm (n=157)   

Dịch tiết hô hấp (đờm, dịch phế quản) 96 61,2 

Máu 37 23,6 

Dịch ổ bụng 20 12,7 

Khác (nước tiểu, dịch não tủy) 4 2,5 

Tỷ lệ đồng nhiễm (n=157) 43 27,2 

Trong đó   

A. baumannii 28 65,1 

P. aeruginosa  4 9,3 

S. aureus 3 7,0 

Khác 9 20,9 

Các loại vi khuẩn K. pneumoniae đa kháng 

thuốc (n=131) 

  

Vi khuẩn đa kháng 12 9,2 

Vi khuẩn kháng mở rộng 105 80,2 

Vi khuẩn toàn kháng 0 0,0 

 

Nhận xét: 

Loại bệnh phẩm phân lập được K. pneumoniae phổ biến nhất là dịch tiết hô 

hấp (đờm và dịch phế quản), chiếm tỷ lệ 61,2%. Loại bệnh phẩm có số lượng cấy 

ra vi khuẩn này nhiều thứ 2 là máu, với tỷ lệ 23,6%. A. baumannii là vi khuẩn có 

tỷ lệ đồng nhiễm với K. pneumoniae cao nhất (65,1%). Tỷ lệ đồng nhiễm P. 

aeruginosa và S.aureus thấp hơn, tương ứng là 9,3% và 7,0%. Trong số 131 chủng 
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được làm kháng sinh đồ, tỷ lệ vi khuẩn K. pneumoniae đa kháng tương đối cao. 

Trong đó, tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc mở rộng chiếm tới trên 80%. 

Độ nhạy cảm của K. pneumoniae phân lập được trong mẫu nghiên cứu với 

các kháng sinh thử được thể hiện trong hình 3.10. 

 

Hình 3.10. Độ nhạy cảm với kháng sinh của các chủng K. pneumoniae 

phân lập được trong mẫu nghiên cứu 

Nhận xét: 

Trong số 157 xét nghiệm vi sinh phân lập ra vi khuẩn K. pneumoniae, chỉ có 

131 chủng được làm kháng sinh đồ. Chúng tôi lựa chọn các kháng sinh được thử 

độ nhạy cảm với trên 90% số chủng đã phân lập để đưa vào phân tích. Kết quả 

chỉ ra vi khuẩn K. pneumoniae đã kháng với hầu hết các nhóm kháng sinh, với tỷ 

lệ nhạy cảm dưới 30%, trong đó có kháng sinh nhóm carbapenem. Chỉ có nhóm 

kháng sinh aminoglycosid còn giữ được độ nhạy cảm tương đối với vi khuẩn này 

với tỷ lệ nhạy cảm dao động từ 60-80%. 

3.3.3. Đặc điểm sử dụng kháng sinh carbapenem 

 Trong số 121 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân có kết quả cấy ra vi khuẩn K. 

pneumoniae, có 107 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân dùng kháng sinh carbapenem, 

chiếm tỷ lệ 88,4%. Kết quả khảo sát các phác đồ kinh nghiệm và phác đồ sau khi 

có kết quả vi sinh được trình bày trong bảng 3.6.  
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Bảng 3.6. Đặc điểm phác đồ chứa carbapenem trong mẫu nghiên cứu 

STT Loại phác đồ Số lượng (n=107) Tỷ lệ % 

Phác đồ kinh nghiệm 

I Không chứa carbapenem 13 12,1 

II Có chứa carbapenem 94 87,9 

1 Đơn trị liệu 21 22,3 

2 Phối hợp colistin 43 45,7 

3 Phối hợp với aminoglycosid 22 23,4 

4 Phối hợp với quinolon 16 17,0 

5 Phối hợp với tigecyclin 7 7,4 

Phác đồ sau khi có kết quả vi sinh 

STT Loại phác đồ Số lượng (n=89) Tỷ lệ % 

I Không chứa carbapenem 5 5,6 

II Có chứa carbapenem 84 94,4 

1 Đơn trị liệu 4 4,5 

2 Phối hợp colistin 56 62,9 

3 Phối hợp với aminoglycosid 30 33,7 

4 Phối hợp với tigecyclin 8 9,0 

5 Phối hợp với quinolon 7 7,9 

 Nhận xét: 

 Đa số bệnh nhân được chỉ định carbapenem trong phác đồ kinh nghiệm, với 

tỷ lệ 87,9%. Tỷ lệ này trong phác đồ sau khi có kết quả vi sinh còn cao hơn 

(94,4%). Ở phác đồ kinh nghiệm, tỷ lệ dùng carbapenem đơn độc chiếm 22,3%, 

trong khi đó tỷ lệ này ở phác đồ sau khi có kết quả vi sinh chỉ là 4,5%. Các kháng 

sinh chủ yếu được phối hợp với carbapenem trong cả 2 loại phác đồ là colistin, 

aminoglycosid, quinolon, tigecyclin. Trong đó, tỷ lệ phối hợp với colistin và 

aminoglycosid trong phác đồ sau khi có kết quả vi sinh (tỷ lệ tương ứng 62,9% và 

33,7%) cao hơn so với phác đồ kinh nghiệm (tỷ lệ tương ứng 45,7% và 23,4%). 

Ngược lại, tỷ lệ phối hợp carbapenem với quinolon giảm sau khi có kết quả vi 

sinh từ 17,0% trong phác đồ kinh nghiệm xuống 7,9% trong phác đồ sau khi có 

kết quả vi sinh.  
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 Đặc điểm liều dùng, cách dùng các kháng sinh carbapenem được trình bày 

trong bảng 3.7. 

Bảng 3.7: Chế độ liều và cách dùng  

của kháng sinh carbapenem trong mẫu nghiên cứu 

STT Hoạt chất Chế độ liều Số lượng Tổng Tỷ lệ % 

Chế độ liều 

1 meropenem 

1g mỗi 8 giờ 35 

106 82,2 

1g mỗi 12 giờ 25 

2g mỗi 8 giờ 13 

0,5g mỗi 12 giờ 8 

1g mỗi 6 giờ 6 

2g mỗi 12 giờ 6 

1g mỗi 24 giờ 3 

0,5g mỗi 24 giờ 3 

0,5g mỗi 8 giờ 3 

0,5g mỗi 6 giờ 2 

2g mỗi 24 giờ 1 

3g mỗi 12 giờ 1 

2 doripenem 

0,5g mỗi 8 giờ 9 

13 10,1 
0,5g mỗi 12 giờ 3 

0,25g mỗi 12 

giờ 1 

3 imipenem 

0,5g mỗi 6 giờ 5 

9 7,0 0,5g mỗi 8 giờ 2 

1g mỗi 8 giờ 2 

4 ertapenem 1g mỗi 24 giờ 1 1 0,8 

Cách dùng 

1 Truyền kéo dài 90  69,8 

2 Truyền ngắt quãng 35  27,1 

3 Không rõ 4  3,1 

Tổng    129  100,0 

Nhận xét: 

 Trong 107 hồ sơ bệnh án được khảo sát, có 129 lượt chỉ định kháng sinh 

carbapenem với liều dùng, cách dùng khác nhau. Trong nhóm carbapenem, 

meropenem là kháng sinh được sử dụng nhiều nhất, chiếm tỷ lệ 82,2%. Các kháng 
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sinh còn lại được sử dụng ít hơn, với 13 trường hợp dùng doripenem chiếm 10,1%; 

9 trường hợp dùng imipenem chiếm 7,0% và chỉ có 1 trường hợp dùng ertapenem 

chiếm 0,8%. Liều dùng phổ biến với kháng sinh carbapenem là 1g mỗi 8 giờ với 

meropenem; 0,5g mỗi 8 giờ với doripenem; 0,5g mỗi 6 giờ với imipenem. Ngoài 

ra, meropenem cũng được dùng với chế độ liều cao 2g mỗi 8 giờ trong 13 trường 

hợp. Phần lớn carbapenem được truyền kéo dài, với tỷ lệ gần 70%. Tỷ lệ truyền 

ngắt quãng thấp hơn, với chỉ 27,1% lượt chỉ định carbapenem theo cách dùng này. 

3.3.4. Hiệu quả điều trị  

Bệnh nhân được đánh giá đáp ứng lâm sàng tại thời điểm ngày thứ 14 sau 

khi có kết quả vi sinh bởi một bác sĩ lâm sàng. Đáp ứng vi sinh được đánh giá 

theo kết quả cấy vi khuẩn tại thời điểm ngày thứ 14 theo thiết kế nghiên cứu. Kết 

quả đánh giá hiệu quả điều trị được trình bày trong bảng 3.8.  

Bảng 3.8: Hiệu quả điều trị của phác đồ chứa carbapenem 

Nội dung Số lượng  Tỷ lệ (%) 

Có đáp ứng lâm sàng (n=84), n (%) 58 69,0 

Có đáp ứng vi sinh (n=26), n (%) 15 57,7 

Tổng số   

Nhận xét: 

Trong mẫu nghiên cứu, chúng tôi lựa chọn các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân 

được tiếp tục điều trị sau khi có kết quả vi sinh, thu được 84 hồ sơ được đưa vào 

đánh giá. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có đáp ứng lâm sàng 

khá cao, với 69,0%.  Tỷ lệ đáp ứng vi sinh cũng tương đối cao ở mức 57,7% trong 

số 26 bệnh nhân có kết quả cấy lại vi khuẩn.  
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CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 

Carbapenem là một trong các kháng sinh dự trữ trong điều trị nhiễm khuẩn 

Gram âm đa kháng. Tuy nhiên, tỷ lệ vi khuẩn kháng carbapenem tại Việt Nam 

hiện nay đang tăng nhanh và ở mức đáng báo động, đặc biệt là ở các bệnh viện đa 

khoa tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai. Do đó, đề tài của chúng tôi được thực 

hiện với mong muốn tìm hiểu thực trạng sử dụng và hiệu quả của phác đồ chứa 

kháng sinh carbapenem trong bối cảnh vi khuẩn đa kháng, từ đó đề xuất một số 

biện pháp nhằm bảo tồn nhóm kháng sinh này.  

Đầu tiên, chúng tôi tiến hành khảo sát lượng tiêu thụ kháng sinh carbapenem 

tại Bệnh viện Bạch Mai trong giai đoạn 2012-2016. Kết quả cho thấy số lượng 

tiêu thụ kháng sinh này ngày càng tăng trong toàn bệnh viện và một số khoa lâm 

sàng. Trong đó, hai khoa có lượng tiêu thụ nhiều nhất và tăng dần qua các năm là 

Khoa HSTC và Trung tâm Hô hấp. Chúng tôi lựa chọn hai đơn vị điều trị này để 

tìm hiểu tình hình đề kháng kháng sinh của 3 vi khuẩn Gram âm thường gây nhiễm 

khuẩn bệnh viện là A. baumanii, P. aeruginosa và K. pneumoniae. Hình ảnh đề 

kháng các kháng sinh của 3 vi khuẩn trên có sự khác biệt lớn giữa hai khoa. Tại 

Khoa HSTC, tỷ lệ nhạy cảm của các vi khuẩn này với hầu hết kháng sinh đều rất 

thấp. Trong đó, carbapenem đã mất vai trò trong điều trị nhiễm khuẩn do A. 

baumanii, P. aeruginosa. Đồng thời, vai trò của kháng sinh này trong điều trị 

nhiễm khuẩn do K. pneumoniae cũng giảm dần theo thời gian, trong khi 

carbapenem là kháng sinh đầu tay trong điều trị K. pneumoniae sinh ESBL [44]. 

Từ đó, chúng tôi lựa chọn nhiễm khuẩn do K. pneumoniae để phân tích thực trạng 

sử dụng và hiệu quả các phác đồ chứa carbapenem trong điều trị các nhiễm khuẩn 

này tại Khoa HSTC.  

4.1. Mức độ và xu hướng tiêu thụ kháng sinh carbapenem tại Bệnh viện Bạch 

Mai trong giai đoạn 2012 - 2016 

Kháng sinh carbapenem ngày càng được sử dụng phổ biến tại Bệnh viện 

Bạch Mai khi các kháng sinh sử dụng ở tuyến dưới đã không thể đem lại hiệu quả 
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cho bệnh nhân. Từ năm 2012, giá trị DDD/100 ngày nằm viện của kháng sinh 

carbapenem của toàn viện chỉ trên 3 liều, đã tăng gần gấp đôi vào năm 2016. Kết 

quả này cao hơn so với báo cáo số liệu tiêu thụ của một số nghiên cứu khác. Một 

khảo sát trên 530 bệnh viện tại Pháp (2007) cho thấy giá trị DDD/1000 ngày nằm 

viện với kháng sinh carbapenem cao nhất cũng chỉ ở mức 20 liều ở các bệnh viện 

đại học và bệnh viện chuyên khoa ung bướu [27]. Nghiên cứu của chúng tôi không 

khảo sát về chi phí điều trị nhưng điều này cũng cho thấy áp lực kinh tế rất lớn 

của các kháng sinh đắt tiền như carbapenem cho ngân sách y tế quốc gia nói chung 

cũng như cho Bệnh viện Bạch Mai nói riêng. Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối, 

lượng tiêu thụ kháng sinh carbapenem của Bệnh viện Bạch Mai tăng lên theo từng 

năm còn phản ánh xu hướng lựa chọn các thuốc này như là lựa chọn đầu tay do 

mức độ phức tạp của nhiễm trùng. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ Minh, 

tại các Khoa HSTC, Truyền Nhiễm và Huyết học có gần 50% số bệnh nhân được 

chỉ định carbapenem trong phác đồ ban đầu trong đó 59,1% được dùng imipenem 

và 41,9% được dùng meropenem [5]. Việc sử dụng rộng rãi các hoạt chất này tiềm 

tàng nguy cơ nghiêm trọng về đề kháng kháng sinh, đặc biệt với các kháng sinh 

“dự trữ” trong Chương trình Quản lý Kháng sinh Quốc gia. Khảo sát về A. 

baumannii và Enterobacteriaceae kháng carbapenem ở các nước Nam Á và Đông 

Nam Á đã chỉ rõ đây là khu vực có tỷ lệ đề kháng các kháng sinh này cao nhất 

trên thế giới. Trong đó, tỷ lệ các chủng A. baumanii  và K. pneumoniae kháng 

carbapenem ở các Khoa HSTC Việt nam đã lên tới tương ứng là 89% và 15% 

[41]. Đây thực sự là mối nguy hiểm với sức khỏe cộng đồng, cần được kiểm soát 

bằng một chương trình quản lý kháng sinh phù hợp để giới hạn việc sử dụng nhóm 

kháng sinh này, qua đó, cải thiện độ nhạy cảm của vi khuẩn với thuốc. 

Về cơ cấu sử dụng, trong giai đoạn 2012 - 2016, tiêu thụ meropenem và 

ertapenem có xu hướng tăng trong khi việc sử dụng imipenem lại khá ổn định. 

Meropenem là hoạt chất được sử dụng nhiều nhất trong toàn bệnh viện. Điều này 

có thể xuất phát từ ưu điểm về hiệu quả cũng như độ an toàn của thuốc này trên 
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lâm sàng. Đây là hoạt chất carbapenem duy nhất được sử dụng trong điều trị viêm 

màng não [25]. Đồng thời, một phân tích gộp kết quả từ các nghiên cứu lâm sàng 

đã chỉ ra tỷ lệ đáp ứng lâm sàng, đáp ứng vi sinh của nhóm dùng meropenem cao 

hơn nhóm dùng imipenem trong khi tỷ lệ gặp biến cố bất lợi của nhóm sử dụng 

meropenem lại thấp hơn đáng kể so với nhóm dùng imipenem [28]. Bên cạnh đó, 

từ năm 2016, hoạt chất mới của nhóm carbapenem là doripenem bắt đầu được đưa 

vào điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Tương tự meropenem và imipenem, kháng 

sinh này có lợi thế có phổ tác dụng trên P. aeruginosa [64]. Doripenem hứa hẹn 

là một lựa chọn kháng sinh hiệu quả trong các trường hợp nhiễm khuẩn nặng. Tuy 

nhiên, việc triển khai chương trình quản lý kháng sinh chặt chẽ trong bệnh viện là 

cần thiết để bảo tồn được các kháng sinh đang sử dụng, đặc biệt là các thuốc mới 

như doripenem. 

Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận lượng tiêu thụ kháng sinh carbapenem 

tập trung chủ yếu ở ba đơn vị là Khoa HSTC, Trung tâm Hô hấp và Khoa Truyền 

nhiễm. Đặc biệt, Khoa HSTC có số liều DDD/100 ngày nằm viện của kháng sinh 

gấp 10 lần so với số liệu này của toàn viện, có những thời điểm có thể tăng gần 

80 liều DDD/100 ngày nằm viện. Đây là đơn vị điều trị các bệnh nhân nặng, nhiễm 

trùng phức tạp nên việc sử dụng carbapenem chiếm tỷ trọng lớn không khó lý 

giải. Tuy nhiên, khi so sánh với các đơn vị điều trị tích cực khác trên thế giới, 

Khoa HSTC của Bệnh viện Bạch Mai có lượng sử dụng carbapenem cao hơn đáng 

kể. Một khảo sát tại 8 đơn vị HSTC vào năm 2015 cho thấy Khoa HSTC phẫu 

thuật nội khoa là đơn vị sử dụng nhóm kháng sinh này nhiều nhất, với 357 

DDD/1000 giường-ngày [40]. Tại Việt Nam, khảo sát tiêu thụ carbapenem của 

Nguyễn Thanh Hiền cũng chỉ ghi nhận số liều DDD/1000 ngày nằm viện tại 

Phòng HSTC năm 2010 là 164,59 liều, đứng thứ 5 trong số các kháng sinh được 

sử dụng [4].  

Nhiễm trùng bệnh viện và kháng thuốc luôn là các vấn đề quan trọng tại các 

Khoa HSTC. Với các nước có thu nhập trung bình - thấp như Việt Nam, tỷ lệ 
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nhiễm trùng bệnh viện ghi nhận tại các Khoa HSTC lên đến 35,2% [78]. Đa số 

các trường hợp nhiễm trùng này gây ra bởi vi khuẩn Gram âm, với tỷ lệ đề kháng 

carbapenem rất đáng lưu ý. Tỷ lệ đề kháng carbapenem của A. baumannii, P. 

aeruginosa và K. pneumoniae lần lượt là 89,2%, 55,7% và 14,9% [61]. Cũng theo 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ Minh, năm 2013 tỷ lệ giảm nhạy cảm của các 

chủng vi khuẩn tại các Khoa HSTC, Truyền Nhiễm và Huyết học, bệnh viện Bạch 

Mai đã đạt mức 64% với imipenem và 62% với meropenem [5]. Đây thực sự thách 

thức lớn đối với các nhà lâm sàng trong lựa chọn kháng sinh trước bối cảnh kháng 

kháng sinh ngày càng lan tràn hiện nay.  

Một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra việc gia tăng tiêu thụ kháng sinh là 

một trong các nguyên nhân gây ra tăng đề kháng [52]. Việc giảm sử dụng kháng 

sinh có thể hạn chế tỷ lệ đề kháng của vi khuẩn. Với tình hình tiêu thụ carbapenem 

như hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai có thể sẽ tiếp tục phải đối mặt với gánh nặng 

điều trị các vi khuẩn kháng carbapenem trong những năm tiếp theo nếu không có 

các chính sách giới hạn sử dụng carbapenem phù hợp.   

4.2. Mức độ đề kháng kháng sinh của A. baumanii, P. aeruginosa và K. 

pneumoniae phân lập tại Khoa Hồi sức tích cực và Trung tâm hô hấp Bệnh 

viện Bạch Mai trong giai đoạn 2012 - 2016 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tình hình nhiễm khuẩn do 3 loại vi khuẩn 

Gram âm đa kháng và tỷ lệ đề kháng của các vi khuẩn này ở Khoa HSTC và Trung 

tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai đều ở mức báo động.  

Số lượng 3 loại trực khuẩn Gram âm gây nhiễm khuẩn bệnh viện phân lập 

được ngày càng tăng trong toàn viện nói chung và hai đơn vị nói riêng. Khoa 

HSTC và Trung tâm Hô hấp là 2 đơn vị có số lượng vi khuẩn A.baumanii, P. 

aeruginosa và K. pneumoniae phân lập được chiếm tỷ lệ rất cao trong toàn bệnh 

viện (khoảng 20-40%). Trong ba vi khuẩn khảo sát, A. baumannii chiếm số lượng 

nhiều nhất, sau đó là K. pneumoniae và cuối cùng là P. aeruginosa. Loại vi khuẩn 

có mức độ gia tăng nhanh nhất là K. pneumoniae, với số lượng tăng gấp gần 2 lần 
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sau 5 năm. Kết quả này cũng tương tự khảo sát trên 15 bệnh viện của Nguyễn Văn 

Kính và cộng sự cho thấy các căn nguyên nhiễm khuẩn thường gặp tại các bệnh 

viện đa khoa và chuyên khoa tuyến trung ương là nhóm vi khuẩn Gram âm gồm 

A. baumanni (khoảng 12%), P. aeruginosa (khoảng 11%), K. pneumoniae 

(khoảng 15%), E.coli (khoảng 20%) [3]. Một nghiên cứu cắt ngang công bố gần 

đây thu thập dữ liệu của 3287 bệnh nhân tại 15 đơn vị HSTC của các bệnh viện 

trong giai đoạn 2012 – 2013 cũng chỉ ra các căn nguyên chính gây nhiễm khuẩn 

bệnh viện bao gồm A.baumani (24,4%), P. aeruginosa (13,8%), và K. 

pneumoniae (11,6%) [61]. Các loại vi khuẩn này là nguyên nhân gây ra các nhiễm 

khuẩn nặng như viêm phổi bệnh viện (bao gồm cả viêm phổi thở máy), nhiễm 

khuẩn huyết và nhiễm khuẩn ổ bụng. Nghiên cứu tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh 

viện Bạch Mai năm 2017 cho thấy 3 loại vi khuẩn Gram âm trong nghiên cứu là 

căn nguyên chính gây viêm phổi bệnh viện được xác định là do A. baumannii 

(43,1%), P. aeruginosa (28,5%) và K. pneumoniae (14,3%) [12]. Như vậy, mặc 

dù đã có các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, tuy nhiên tình hình nhiễm khuẩn 

do các loại vi khuẩn đa kháng này luôn ở mức độ cao. Các trường hợp nhiễm 

khuẩn gây ra do các loại vi khuẩn này có thể do mắc phải từ tuyến dưới chuyển 

lên hoặc do lây nhiễm tại bệnh viện Bạch Mai. Đây thực sự là thách thức lớn cho 

quản lý nhiễm khuẩn và quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện. 

Bên cạnh đó, mức độ nhạy cảm với hầu hết các kháng sinh của 3 loại vi 

khuẩn này có xu hướng giảm đáng kể theo thời gian ở cả Khoa HSTC và Trung 

tâm Hô hấp. Tuy nhiên, hình ảnh về mức độ đề kháng của các loại vi khuẩn này 

khác biệt rõ rệt giữa 2 đơn vị được khảo sát.  

Tại Trung tâm Hô hấp, K. pneumoniae còn tương đối nhạy cảm với nhiều 

nhóm kháng sinh đang được sử dụng phổ biến bao gồm aminoglycosid, 

carbapenem, cephalosporin thế hệ 3, với tỷ lệ nhạy cảm của các kháng sinh này 

từ 60% - 80%. Như vậy, trong thực hành lâm sàng có thể lựa chọn các kháng sinh 

thuộc các nhóm trên để điều trị nhiễm khuẩn do K. pneumoniae gây ra. Tương tự 
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K. pneumoniae, vi khuẩn P. aeruginosa tại Trung tâm Hô hấp cũng khá nhạy cảm 

với các kháng sinh kháng trực khuẩn mủ xanh, bao gồm carbapenem, 

aminoglycosid, piperacillin/tazobactam, ceftazidim, cefepim và ciprofloxacin, 

với tỷ lệ khoảng 80%. Tỷ lệ nhạy cảm của P. aeruginosa với carbapenem trong 

nghiên cứu này tương đối cao so với một số nghiên cứu gần đây trên các bệnh 

nhân viêm phổi bệnh viện tại Trung tâm Hô hấp. Nghiên cứu của Phạm Thị Quỳnh 

và cộng sự năm 2017 cho thấy tỷ lệ P. aeruginosa kháng carbapenem là 66,7% 

[12]. Một nghiên cứu khác về viêm phổi bệnh viện do P. aeruginosa thực hiện tại 

3 khoa là Trung tâm Hô hấp, Khoa HSTC và Khoa Thần kinh tại bệnh viện Bạch 

Mai cho thấy tỷ lệ vi khuẩn này kháng carbapenem khoảng 60%. Trong nghiên 

cứu này chưa ghi nhận trường hợp nào kháng với colistin nhưng có 1 trường hợp  

có MIC của colistin ở giới hạn nhạy cảm (2 µg/ml) [8]. Như vậy, mặc dù K. 

pneumoniae và P. aeruginosa trong nghiên cứu của chúng tôi còn khá nhạy cảm 

với các kháng sinh. Tuy nhiên, trong trường hợp không có biện pháp quản lý 

kháng sinh phù hợp, các nhóm kháng sinh này cũng sẽ mất dần vai trò trong điều 

trị. Để bảo tồn các nhóm kháng sinh dự trữ cuối cùng như carbapenem và 

aminoglycosid, cần tối ưu hóa việc sử dụng kháng sinh trong điều trị theo kinh 

nghiệm, trong đó, cần cân nhắc đến tính cần thiết của việc chỉ định kháng sinh, 

lựa chọn các phác đồ thay thế (nếu có), xác định độ nhạy cảm của vi khuẩn với 

các kháng sinh, phối hợp kháng sinh nếu cần thiết và tối ưu chế độ liều của kháng 

sinh dựa trên các nguyên tắc PK/PD.  

Trong 3 vi khuẩn khảo sát, A. baumannii là vi khuẩn có tỷ lệ đề kháng với 

các kháng sinh cao nhất. Tỷ lệ nhạy cảm với carbapenem chỉ còn 30%. Kết quả 

này tương tự như kết quả nghiên cứu của Phạm Thị Quỳnh và cộng sự với tỷ lệ 

A. baumannii kháng carbapenem lên đến 83,3% [12]. Các nghiên cứu khác nhau 

tại Trung tâm Hô hấp đều chỉ ra vi khuẩn A. baumannii đã kháng với nhiều kháng 

sinh. Để điều trị vi khuẩn này chỉ còn có thể lựa chọn phác đồ phối hợp colistin 

và kháng sinh khác đã có bằng chứng hiệp đồng về lâm sàng cũng như vi sinh.  
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Tại Khoa HSTC, tỷ lệ vi khuẩn đề kháng kháng sinh cao hơn nhiều so với 

Trung tâm Hô hấp. Trong khi tại Trung tâm Hô hấp để điều trị P. aeruginosa còn 

khá nhiều lựa chọn, tại Khoa HSTC vi khuẩn này chỉ còn giữ được độ nhạy cảm 

với hai kháng sinh amikacin và piperacillin/tazobactam, với tỷ lệ khoảng 60%. Tỷ 

lệ nhạy cảm với kháng sinh khác chỉ còn dưới 50%. Trong đó, độ nhạy cảm của 

P. aeruginosa với kháng sinh nhóm carbapenem giảm dần theo thời gian và xuống 

dưới 30% vào năm 2016. Kết quả này tương tự kết quả nghiên cứu được thực hiện 

tại các đơn vị HSTC khác như tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, tỷ lệ đề kháng 

carbapenem lên tới khoảng 80% [71]. Tương tự Trung tâm Hô hấp, A. baumannii 

là vi khuẩn có tỷ lệ đề kháng với các kháng sinh cao nhất tại Khoa HSTC. Trong 

đó, chỉ còn nhóm tetracyclin có độ nhạy cảm cao hơn các kháng sinh nhưng tỷ lệ 

này cũng chỉ khoảng 30%. Đối với kháng sinh khác vi khuẩn này đã kháng gần 

như hoàn toàn. Trong một số nghiên cứu khác, A. baumannii cũng là vi khuẩn có 

mức độ đề kháng kháng sinh rất cao. Cụ thể, tỷ lệ vi khuẩn này kháng carbapenem 

tại Việt Nam là 40-50% trong tổng kết gần đây dành cho khu vực Đông Nam Á 

và Nam Á [41]. Đây có thể là vấn đề có tính chất mang tính chất đặc thù của Khoa 

HSTC, với tỷ lệ A.baumanii kháng carbapenem lên đến 76,2% trong tổng kết từ 

đề tài kháng kháng sinh KC.10.18./11-15 [10], thậm chí khoảng 90% trong một 

số nghiên cứu được thực hiện tại các Khoa HSTC khác [61], [71]. Thực trạng này 

đã dẫn đến việc tăng sử dụng kháng sinh dự trữ cuối cùng cho vi khuẩn Gram âm 

đa kháng là colistin. Phạm Hồng Nhung và cộng sự chưa ghi nhận xuất hiện chủng 

P. aeruginosa hay A. baumannii kháng colistin tại Khoa HSTC. Tuy nhiên, giá trị 

MIC90 của colistin với các vi khuẩn này cũng dao động khá lớn. Giá trị MIC90 của 

các chủng A. baumannii nằm trong  khoảng  0,19  – 0,5 μg/mL, còn của các chủng 

P. aeruginosa nằm trong khoảng từ 1 – 2 μg/mL. Đây là dữ liệu quan trọng để 

tính toán chế độ liều phù hợp đảm bảo hiệu quả điều trị, cân bằng với độc tính và 

giảm tối đa sự phát triển các biến chủng kháng thuốc cho các nhiễm khuẩn do A. 

baumannii gây ra [9]. 
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Trong nghiên cứu của chúng tôi, mức độ gia tăng đề kháng của K. 

pneumoniae rất đáng báo động. Tỷ lệ nhạy cảm với các kháng sinh của vi khuẩn 

này rất thấp. Vi khuẩn này chỉ còn giữ được độ nhạy cảm khoảng trên 60% với 

nhóm aminoglycosid. Các kháng sinh còn lại có tỷ lệ nhạy cảm dưới 30%, trong 

đó bao gồm cả carbapenem. Carbapenem cũng là kháng sinh có tỷ lệ giảm nhạy 

cảm nhanh nhất, giảm khoảng 3 lần trong 5 năm tại Khoa HSTC, từ 88,1% trong 

năm 2012 xuống 27,1% vào năm 2016. Tỷ lệ nhạy cảm với carbapenem của K. 

pneumoniae tại Khoa HSTC, Bệnh viện Bạch mai thấp hơn đáng kể so với một số 

nghiên cứu khác tại Việt Nam. Mức độ đề kháng carbapenem của vi khuẩn này 

trong các nghiên cứu gần đây thường dưới 20%. Cụ thể, tổng quan về đề kháng 

kháng sinh tại các nước Đông Nam Á và Nam Á cho thấy tại Việt Nam tỷ lệ K. 

pneumoniae kháng carbapenem là 5-10% [41]. Tỷ lệ này trong nghiên cứu thuộc 

đề tài về kháng kháng sinh KC.10.18/11-15 tại miền Bắc là 7,3% [10]. Nghiên 

cứu tại 15 đơn vị HSTC của các bệnh viện tại Việt Nam và một nghiên cứu riêng 

biệt tại Khoa HSTC bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho thấy tỷ lệ K. pneumoniae 

kháng carbapenem tương ứng lần lượt là 14,9% và 20% [61], [71]. Carbapenem 

là kháng sinh ưu tiên lựa chọn điều trị K. pneumoniae sinh ESBL. Tuy nhiên, kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy kháng sinh này đang mất dần nhanh chóng 

vai trò trong điều trị loại vi khuẩn này. Vi khuẩn có thể đề kháng carbapenem 

bằng cách tiết carbapenemase [60]. Dựa trên độ nhạy cảm in vitro, các trường hợp 

vi khuẩn kháng carbapenem vẫn có thể được điều trị bằng phác đồ phối hợp 

carbapenem với một hoặc hai kháng sinh khác khi MIC của carbapnenem ≤ 

16mg/L [60]. Như vậy, để điều trị K. pneumoniae tại Khoa HSTC cần xem xét 

các phác đồ thay thế carbapenem, tối ưu hóa liều dùng, cách dùng dựa trên PK/PD, 

xác định giá trị MIC hoặc thăm dò các phác đồ kháng sinh phối hợp carbapenem 

trên cơ sở PK/PD. Ngoài ra, có thể cân nhắc lựa chọn aminoglycosid trong điều 

trị các vi khuẩn này nhưng cần đảm bảo tối ưu hóa liều dùng thông qua giám sát 

nồng độ thuốc trong máu. 
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4.3. Thực trạng sử dụng và hiệu quả điều trị của các phác đồ chứa 

carbapenem trên bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Klebsiella pneumoniae tại khoa 

Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 01/2016-06/2017 

Klebsiella pneumoniae là thành viên quan trọng nhất của chi Klebsiella trong 

họ Enterobacteriaceae [32]. Ở một số người bình thường, có thể gặp Klebsiella 

pneumoniae trong phân hoặc đường hô hấp trên. Bệnh lý quan trọng nhất do 

Klebsiella pneumoniae gây ra là viêm phổi, thường gặp ở trẻ sơ sinh, có tỷ lệ tử 

vong rất cao nếu không được điều trị sớm. Ngoài ra vi khuẩn này còn có khả năng 

gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm màng não, viêm tai giữa, viêm xoang [2], 

[32].  

Hiện nay nhiễm khuẩn do K. pneumoniae kháng carbapenem đang trở thành 

vấn đề đe dọa sức khỏe toàn cầu do tính chất lây lan của chúng và giới hạn trong 

lựa chọn điều trị. Đây là vi khuẩn chính được phân lập trong nhiều nghiên cứu về 

Enterobacteriaceae kháng carbapenem (CRE), với tỷ lệ tới gần 80% [17], [38]. 

Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 9.000 trường hợp mắc CRE và khoảng 600 trường 

hợp tử vong. Các nhiễm khuẩn do CRE có thể không điều trị được hoặc điều trị 

rất khó khăn trong khi số lượng bệnh nhân mắc bệnh ngày càng tăng ở các cơ sở 

y tế. CRE ngày càng đề kháng với tất cả hoặc gần như tất cả kháng sinh hiện có. 

Gần một nửa số bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn này tử vong do nguyên 

nhân nhiễm khuẩn [19]. 

Kết quả nghiên cứu từ mục tiêu 2 chỉ ra K. pneumoniae đã giảm đề kháng 

nhanh chóng với kháng sinh carbapenem trong những năm gần đây tại Khoa 

HSTC. Do đó, chúng tôi tìm hiểu vai trò của các phác đồ chứa carbapenem trong 

điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn này.  

Tổng số hồ sơ bệnh án của bệnh nhân có dùng phác đồ chứa carbapenem là 

107 hồ sơ bệnh án. Chúng tôi tiến hành phân tích các đặc điểm bệnh nhân, đặc 

điểm vi sinh và đặc điểm sử dụng thuốc trên các hồ sơ bệnh án này. 
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4.3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu 

Các bệnh nhân này có đặc điểm đặc trưng của bệnh nhân điều trị tại Khoa 

HSTC của bệnh viện bao gồm bệnh nhân tuổi cao (trung vị là 58 tuổi), chủ yếu là 

nam giới (78,5%), điểm APACHE II là 17,8 ± 7,0 điểm dao động từ 3 đến 35 

điểm, điểm SOFA là 6,0 ± 3,4 dao động từ 0 đến 16 điểm, điểm Charlson  có trung 

vị là 1,0 điểm. Kết quả này khá tương đồng với nghiên cứu của Vardakas và cộng 

sự (2015) trên các bệnh nhân có kết quả phân lập ra vi khuẩn K. pneumoniae, với 

tuổi trung bình là trên 60 và điểm APACHE II trung bình khoảng 18 [76]. Một 

nghiên cứu khác (2011) cũng đã chỉ ra tuổi cao và điểm APACHE II lớn là yếu tố 

nguy cơ độc lập dự toán tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ phân tích 

trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do K. pneumoniae kháng carbapenem [83]. 

Trong nghiên cứu đó tuổi trung bình là 63,8 ± 19,9 và điểm APACHE II là 21,0 

± 7,3.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ nhiễm 

vi khuẩn đa kháng rất cao. Cụ thể, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện trước đó 90 ngày là 

94,4%; bệnh nhân thở máy chiếm 83,2%; có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm là 

55,1%; bệnh nhân có lọc máu ngắt quãng, lọc máu liên tục trong quy trình điều 

trị tại Khoa HSTC chiếm tỷ lệ tương ứng là 16,8% và 36,4%; thời gian điều trị tại 

Khoa HSTC khá dài với trung vị là 15 ngày. Đây cũng là các yếu tố nguy cơ 

thường gặp trong nhiều nghiên cứu về vi khuẩn về nhiễm khuẩn với căn nguyên 

là K. pneumoniae [76], [83]. Ngoài ra, đáng lưu ý là có tới 45,2% bệnh nhân chức 

năng thận ban đầu suy giảm và có 2/104 bệnh nhân (1,9%) bệnh nhân có mức lọc 

cầu thận trên 130 ml/phút.  

Loại nhiễm khuẩn thường gặp gây ra bởi K. pneumoniae là nhiễm khuẩn hô 

hấp bao gồm viêm phổi thở máy và viêm phổi bệnh viện chiếm tới gần 80%. 

Nhiễm khuẩn huyết và nhiễm khuẩn ổ bụng chỉ chiếm khoảng trên 20%. Tỷ lệ 

gặp nhiễm khuẩn hô hấp trong nghiên cứu này cao hơn tỷ lệ ghi nhận trong nghiên 

cứu của Vardakas và cộng sự (2015), là 14,4% [76]. 
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4.3.2. Đặc điểm vi sinh phân lập trong mẫu nghiên cứu 

Số lượt cấy ra vi khuẩn K. pneumoniae trong mẫu nghiên cứu là 157 lượt. 

Bệnh phẩm phân lập được vi khuẩn chủ yếu là bệnh phẩm hô hấp (61,2%) tương 

ứng với tỷ lệ cao nhiễm khuẩn hô hấp trong mẫu nghiên cứu. Tỷ lệ vi khuẩn đồng 

nhiễm khá cao (gần 30%) với A.baumanii là vi khuẩn thường gặp nhất (65,1%), 

đứng thứ 2 là P. aeruginosa (9,3%). Kontopidou và cộng sự đã ghi nhận vi khuẩn 

đồng nhiễm thường gặp nhất với K. pneumoniae cũng là A. baumannii và P. 

aeruginosa với tỷ lệ tương ứng là 51,7% và 37,9% [47]. Hình ảnh về độ nhạy cảm 

của K. pneumoniae tương tự kết quả tổng kết trong nghiên cứu của chúng tôi năm 

2016 tại Khoa HSTC. Với 131/157 (83,4%) chủng được làm kháng sinh đồ, chỉ 

có nhóm aminoglycosid còn giữ được độ nhạy cảm với vi khuẩn này ở mức 60%-

80%. Tỷ lệ nhạy cảm của vi khuẩn với các kháng sinh khác rất thấp khoảng dưới 

30%, trong đó có carbapenem. Thực trạng đề kháng này cũng đã được ghi nhận 

trong một số nghiên cứu đã công bố trước đây. Nghiên cứu đa trung tâm (2013) 

của tác giả Kontopidou và cộng sự thu thập các trường hợp nhiễm K. pneumoniae 

kháng carbapenem từ 19 đơn vị HSTC cho thấy tỷ lệ đề kháng colistin, tigecyclin, 

gentamicin và amikacin lần lượt là 20%, 33%, 21% và 64% [47]. Tỷ lệ K. 

pneumoniae đề kháng kháng sinh trong một nghiên cứu tại Hy Lạp cũng khá cao 

với tỷ lệ kháng colistin, gentamicin và amikacin lần lượt là 32,6%, 15,8%, 45,2% 

[76]. Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, một số trường hợp đã xác định được 

nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của colistin với vi khuẩn này, cho thấy chưa ghi 

nhận được chủng đề kháng với colistin. Tỷ lệ K. pneumoniae đa kháng rất cao, 

trong đó kháng mở rộng chiếm đa số (80,2%). Tỷ lệ vi khuẩn kháng carbapenem 

trong mẫu nghiên cứu đã lên tới 79,4%, tương tự ghi nhận trước đây của Vardakas 

và cộng sự (76,9%). Tuy nhiên, tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc mở rộng trong nghiên 

cứu đó chỉ chiếm 49%, thấp hơn nhiều so với kết quả thu được của chúng tôi tại 

Khoa HSTC [76]. Như vậy, tình hình nhiễm vi khuẩn K. pneumoniae tại Khoa 

HSTC trong mẫu nghiên cứu rất phức tạp, tỷ lệ đồng nhiễm với các vi khuẩn Gram 
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âm đa kháng khá cao, tỷ lệ đề kháng với hầu hết các kháng sinh cũng tương đối 

lớn. K. pneumoniae không chỉ kháng một loại kháng sinh mà kháng đồng thời 

nhiều loại kháng sinh khác nhau đặt ra thách thức không nhỏ cho bác sĩ trong thực 

hành lâm sàng. 

4.3.3. Đặc điểm sử dụng kháng sinh carbapenem 

Hiện nay, việc xác định phác đồ tối ưu điều trị các Enterobacteriaceae kháng 

carbapenem như K. pneumoniae kháng carbapenem vẫn còn chưa rõ ràng và chưa 

có thống nhất trong các hướng dẫn điều trị do chưa có đủ bằng chứng từ các thử 

nghiệm lâm sàng có kiểm soát để trả lời câu hỏi này. Vai trò của carbapenem trong 

phác đồ điều trị CRE vẫn đang được tranh luận rộng rãi trong y văn [72]. Trong 

mẫu nghiên cứu của chúng tôi, mặc dù tỷ lệ đề kháng carbapenem đã lên tới gần 

80% nhưng đây vẫn là nhóm kháng sinh chính được sử dụng trong cả phác đồ 

kinh nghiệm và phác đồ sau khi có kết quả vi sinh tại Khoa HSTC. Trong phác đồ 

kinh nghiệm, tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng carbapenem là 87,9%. Tỷ lệ này ở 

phác đồ thay thế còn cao hơn (94,4%). Cho tới thời điểm hiện tại, carbapenem 

vẫn được coi có vai trò nhất định và là kháng sinh được lựa chọn trong phác đồ 

điều trị K. pneumoniae kháng carbapenem. Một nghiên cứu thuần tập trên 661 

bệnh nhân từ 5 bệnh viện của Italia ghi nhận hầu hết các phác đồ phối hợp đều có 

ít nhất 1 carbapenem, với tỷ lệ gần 60% [73]. Tỷ lệ sử dụng carbapenem trong 

mẫu nghiên cứu của chúng tôi cao hơn nhiều so với nghiên cứu được thực hiện 

năm 2013. Theo đó, tỷ lệ sử dụng carbapenem trong phác đồ ban đầu và trong 

phác đồ thay thế tương ứng là 48,9% và 51,1% [5]. Kết quả này được thực hiện 

tại 3 khoa là Khoa HSTC, Khoa Truyền nhiễm và khoa Huyết học nên tỷ lệ sử 

dụng carbapenem tại Khoa HSTC có thể cao hơn tỷ lệ được đề cập ở trên. Tuy 

nhiên, kết quả sử dụng carbapenem trong nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy 

sau 5 năm carbapenem ngày càng được sử dụng phổ biến và được coi là kháng 

sinh đầu tay trong điều trị nhiễm khuẩn tại khoa HSTC. 
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Sau khi có kết quả vi sinh, các bệnh nhân chủ yếu được dùng phác đồ phối 

hợp kháng sinh, với tỷ lệ khoảng 90% mẫu nghiên cứu. Kết quả từ một số nghiên 

cứu trên bệnh nhân nhiễm K. pneumoniae kháng carbapenem cho thấy việc dùng 

phác đồ phối hợp có carbapenem có thể cải thiện tỷ lệ tử vong, đặc biệt với bệnh 

nhân nhiễm khuẩn huyết [23], [74]. Tuy nhiên, phác đồ phối hợp chứa 

carbapenem có hiệu quả điều trị trên bệnh nhân cao hơn phác đồ không chứa 

carbapenem chỉ khi MIC của kháng sinh với vi khuẩn không quá cao [23], [73]. 

Kết quả của Qureshi và cộng sự trên 41 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do K. 

pneumoniae kháng carbapenem cho thấy tỷ lệ đáp ứng lâm sàng cao nhất được 

quan sát ở bệnh nhân dùng phác đồ phối hợp carbapenem, mặc dù gần 1/3  các 

chủng phân lập là kháng carbapenem dựa trên điểm gãy nhạy cảm hiện tại [63]. 

Tumbarello và cộng sự đã chỉ ra rằng bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ chứa 

carbapenem trong nhiễm khuẩn do K. pneumoniae sinh carbapenemase có MIC 

của meropenem ≤ 8mg/L có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn so với nhóm 

dùng phác đồ không chứa carbapenem [73]. Trong mẫu của chúng tôi, 1 bệnh 

nhân đã được làm MIC của meropenem với K. pneumoniae, với giá trị MIC > 32 

mg/L. Như vậy, để đảm bảo hiệu quả điều trị của các phác đồ chứa carbapenem 

cho nhiễm khuẩn do K.pneumonie, Khoa HSTC cần tăng cường xác định MIC với 

carbapenem để có căn cứ lựa chọn kháng sinh phù hợp [39]. 

Các kháng sinh chủ yếu được phối hợp với carbapenem bao gồm colistin, 

aminoglycosid, quinolon và tigecyclin, trong đó, tỷ lệ phối hợp với colistin và 

aminoglycosid ở phác đồ kinh nghiệm ở mức 45,7% và 23,4% đã tăng lên 62,9% 

và 33,7% trong phác đồ sau khi có kết quả vi sinh. Ngược lại, tỷ lệ sử dụng kháng 

sinh quinolon trong phác đồ phối hợp đã giảm từ 17,0% xuống 7,9%. Hình ảnh 

về các kháng sinh phối hợp với carbapenem có sự khác biệt rất lớn so với nghiên 

cứu của Nguyễn Thị Lệ Minh. Tại thời điểm năm 2013, carbapenem thường được 

phối hợp với quinolon hoặc macrolid hoặc metronidazol trong phác đồ ban đầu 

và phối hợp với quinolon hoặc amikacin trong phác đồ thay thế [5]. Hiện nay, 
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colistin, aminoglycosid, tigecyclin, fosfomycin là các kháng sinh thường được 

dùng phối hợp với carbapenem trong điều trị K. pneumoniae kháng carbapenem 

[60]. Kết quả từ một phân tích hồi cứu trên 256 trường hợp nhiễm CRE cho thấy 

phác đồ sau khi có kết quả vi sinh chứa các polymycin chiếm 39,5%, chứa 

carbapenem chiếm 37,9%, chứa tigecyclin là 37,1% và chứa aminoglycosid là 

35,2% [16].  

Cả bốn kháng sinh trong nhóm là meropenem, imipenem, doripenem và 

ertapenem đều được sử dụng trong mẫu nghiên cứu. Trong đó, meropenem là hoạt 

chất được sử dụng nhiều nhất (82,2%), tiếp theo là doripenem (10,1%), imipenem 

và ertapenem được dùng với tỷ lệ rất nhỏ. So với nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ 

Minh (2013), nghiên cứu của chúng tôi có thêm 2 hoạt chất nhóm carbapenem 

được sử dụng là doripenem và ertapenem. Đồng thời, tỷ lệ sử dụng imipenem 

trong nghiên cứu của chúng tôi (7,0%) thấp hơn nhiều so với nghiên cứu trên 

(60%) [5]. Chế độ liều dùng thường được áp dụng là 1g mỗi 8 giờ với meropenem 

(35/106 trường hợp); 0,5g mỗi 8 giờ với doripenem (9/13 trường hợp); 0,5g mỗi 

6 giờ (5/9 trường hợp). Chế độ liều cao 2g mỗi 8 giờ của meropenem được ghi 

nhận ở 13/106 trường hợp. Tất cả các bệnh nhân đều được dùng carbapenem bằng 

đường truyền tĩnh mạch với cách truyền chủ yếu là truyền kéo dài từ 2-3 giờ, 

chiếm 69,8%. Tỷ lệ này cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ Minh, với 

40% imipenem được truyền kéo dài và chỉ có 9% meropenem truyền kéo dài [5].  

Một trong các biện pháp tối ưu hóa sử dụng kháng sinh là áp dụng PK/PD vào 

chế độ liều và cách dùng thuốc. Carbapenem là kháng sinh phụ thuộc thời gian, 

thông số T>MIC tăng lên có thể làm tăng hiệu quả điều trị [22], [39], [55]. Kháng 

sinh này thải trừ nhanh qua thận ở dạng không biến đổi với thời gian bán thải 

trong huyết tương ngắn từ 1 – 2 giờ. Do đó, dùng thuốc với liều cao hơn và truyền 

dài hoặc truyền liên tục là chiến lược tối ưu hóa chế độ liều thông qua kéo dài thời 

gian T>MIC kết hợp với nâng nồng độ thuốc trong máu. Một nghiên cứu trên các 

bệnh nhân viêm phổi thở máy đã chỉ ra chiến lược này giúp cải thiện đáp ứng lâm 
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sàng khi so sánh với nhóm truyền ngắt quãng [50]. Ngoài ra, sử dụng phác đồ 

phối hợp có carbapenem liều cao vẫn có thể được lựa chọn để điều trị các nhiễm 

khuẩn do K. pneumoniae kháng carbapenem có MIC của carbapenem với vi khuẩn 

thấp (<4 mg/l) hoặc trung bình (8-16 mg/dl). Mô phỏng PK/PD dự đoán chế độ 

liều meropenem 2000mg mỗi 8 giờ bằng truyền 4 giờ trong điều trị nhiễm khuẩn 

do vi khuẩn sinh KPC, xác xuất đạt T>MIC là 100%, 75% và 40% tương ứng với 

các giá trị MIC là 4, 8 và 16mg/L [22].  

 Ngoài ra, để áp dụng PK/PD tại Khoa HSTC cần cân nhắc về thay đổi sinh 

lý bệnh học ở bệnh nhân nặng, các yếu tố làm thay đổi dược động học và dược 

lực học của kháng sinh để tối ưu hóa liều trên quần thể bệnh nhân này. 

Carbapenem là kháng sinh thân nước và có thể tích phân bố (Vd) thấp, khả năng 

thấm vào mô thấp và phụ thuộc vào thanh thải của thận. Ở bệnh nhân nặng có 

nhiễm khuẩn huyết, thoát dịch ra ngoài mạch do hội chứng dò mao mạch làm tăng 

Vd của các thuốc thân nước có thể dẫn tới giảm nồng độ trong huyết tương của 

thuốc. Thở máy, giảm albumin máu, sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể, dẫn lưu sau 

phẫu thuật hoặc tổn thương bỏng cũng có thể làm tăng Vd của thuốc thân nước. 

Việc sử dụng liều cao hơn có thể xem xét để khắc phục sự thay đổi dược động 

học [55]. Hơn nữa, với kháng sinh thân nước như carbapenem cần lưu ý đến hiện 

tượng tăng thanh thải (độ thanh thải creatinin Clcr ≥ 130 ml/phút/1,73m2) làm giảm 

thời gian bán thải và không thể đạt T>MIC mục tiêu. Đánh giá chính xác mức lọc 

cầu thận đóng vai trò quan trọng để đưa ra chế độ liều phù hợp khi sử dụng 

carbapenem [66]. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 2 bệnh nhân gặp hiện tượng 

tăng thanh thải thận. Do đó, việc truyền kéo dài và truyền liên tục beta-lactam có 

thể hạn chế ảnh hưởng của tăng thanh thải thận và tối ưu hóa thông số T>MIC. 

Mặt khác, giám sát nồng độ thuốc trong máu đang được quan tâm trong các nghiên 

cứu gần đây với kháng sinh beta-lactam, để giảm nguy cơ thiếu liều kháng sinh ở 

bệnh nhân nặng có tăng thanh thải thận [68].  



60 

 

Trong thực hành, có một vài lưu ý khi sử dụng carbapenem liều cao và truyền 

kéo dài. Đầu tiên là các kháng sinh này tương đối không ổn định ở nhiệt độ phòng 

sau khi hoàn nguyên, vì vậy túi đựng dịch truyền cần thay đổi mỗi 4-6 giờ. Tuy 

nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra rằng meropenem có thể duy trì ổn định đến 8 giờ 

nếu túi dịch truyền được giữ ở nhiệt độ dưới 23 độ C, cho phép việc truyền liên 

tục (2g mỗi 8 giờ trong 8 giờ). Ngược lại, độ ổn định của imipenem thấp ở nhiệt 

độ phòng, đồng thời nguy cơ gặp co giật khi dùng imipenem liều cao cao hơn so 

với meropenem và doripenem liều cao. Do đó, sử dụng imipenem liều cao và 

truyền kéo dài không được khuyến cáo. Ngoài ra, việc truyền kéo dài hay truyền 

hay truyền liên tục có thể gây khó khăn cho việc dùng các thuốc khác không tương 

hợp với carbapenem. Tuy nhiên, lợi ích của truyền kéo dài thường vượt trội hơn 

so với những quan ngại vấn đề liên quan khác đối với bệnh nhân điều trị K. 

pneumoniae kháng carbapenem [60]. 

4.3.4. Hiệu quả điều trị  

Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ đáp ứng lâm sàng trong 14 ngày 

là 69%, tỷ lệ đáp ứng vi sinh là 57,7%. Tỷ lệ này cao hơn một số nghiên cứu khác. 

Kết quả nghiên cứu của Zarkotou và cộng sự (2011) chỉ ra tỷ lệ tử vong chung 

52,5%; tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn là 34% [83]. Nghiên cứu của Tumbarello và 

cộng sự (2015) cũng cho thấy tỷ lệ tử vong trong 14 ngày khá cao 34,1% [73]. Có 

thể do đối tượng bệnh nhân của các nghiên cứu này phần lớn đều là bệnh nhân 

nhiễm khuẩn huyết và nhiễm K. pneumoniae kháng carbapenem, tình trạng nặng 

hơn bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi nên tỷ lệ thất bại cao hơn. So 

với các nghiên cứu trên, mẫu nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ sử dụng phác đồ 

phối hợp cao hơn và phần lớn phác đồ phối hợp có chứa các kháng sinh dự trữ 

cuối cùng cho điều trị nhiễm khuẩn K. pneumoniae như carbapenem, colistin, 

tigecyclin hay aminoglycosid. Một số nghiên cứu chỉ ra phác đồ phối hợp chứa 

carbapenem có thể cải thiện tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân. Tumbarello và cộng sự 

(2012) báo cáo rằng đáp ứng lâm sàng của phối hợp tigecyclin-colistin trong điều 
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trị K. pneumoniae kháng carbapenem cao hơn đáng kể nếu meropenem được phối 

hợp trong phác đồ này [74]. Tổng quan điều trị nhiễm khuẩn do 

Enterobacteriaceae kháng carbapenem của Tzouvelekis và cộng sự cũng chỉ ra tỷ 

lệ tử vong trong nhóm dùng phác đồ có chứa carbapenem là thấp nhất (18,8%) 

[75].  

4.4. Một số hạn chế của nghiên cứu 

Trong phần mục tiêu 3, nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu không can 

thiệp thu thập dữ liệu từ thực hành thông qua hồi cứu các dữ liệu vi sinh, lâm sàng 

nên một số thông tin về người bệnh bị thiếu và có những bệnh án không thể tiếp 

cận được do đó kết quả chỉ đặc trưng cho mẫu nghiên cứu. Vì vậy, cần thực hiện 

các nghiên cứu tiếp theo trong đó xây dựng phác đồ điều trị, tổng kết độ nhạy cảm 

của vi khuẩn, MIC của các kháng sinh và tối ưu cách dùng, liều dùng carbapenem 

cũng như các kháng sinh khác dựa vào PK/PD và xác định nồng độ thuốc trong 

máu. Những kết quả này sẽ là căn cứ quan trọng giúp bác sĩ lựa chọn kháng sinh 

phù hợp và giảm tỷ lệ đề kháng kháng sinh của vi khuẩn. Mặc dù vậy, nghiên cứu 

của chúng tôi đã góp phần xác định được vai trò kháng sinh carbapenem trong bối 

cảnh vi khuẩn gia tăng đề kháng và cho thấy tính cần thiết của các biện pháp nhằm 

bảo vệ nhóm kháng sinh này.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Qua phân tích thực trạng sử dụng carbapenem và mức độ đề kháng của vi 

khuẩn với các kháng sinh trong đó có carbapenem, chúng tôi rút ra một số kết 

luận chính như sau 

1. Về đặc điểm tiêu thụ các thuốc trong nhóm carbapenem tại Bệnh viện Bạch 

Mai, giai đoạn 2012 – 2016 

- Mức liều DDD/100 ngày nằm viện tại Bệnh viện Bạch Mai khá cao và tăng 

dần theo thời gian 

- Meropenem là hoạt chất được sử dụng nhiều nhất trong các hoạt chất nhóm 

carbapenem. Lượng tiêu thụ meropenem và ertapenem có xu hướng tăng lên 

trong khi việc sử dụng imipenem lại khá ổn định trong thời gian khảo sát. 

- Carbapenem gần như được sử dụng trong tất cả các khoa phòng của bệnh viện 

- Khoa HSTC, Trung tâm Hô hấp và khoa Truyền nhiễm là ba đơn vị của lượng 

tiêu thụ carbapenem lớn nhất trong toàn viện, xu hướng tiêu thụ carbapenem 

của các khoa phòng này đều tăng theo thời gian. 

- Khoa HSTC có số liều DDD/100 ngày nằm viện gấp khoảng 10 lần so với số 

liều DDD/100 ngày nằm viện của toàn viện 

2. Về tình hình vi khuẩn K. pneumoniae, P. aeruginosa, A. baumannii đề 

kháng kháng sinh trong đó có carbapenem tại khoa Hồi sức tích cực và 

Trung tâm Hô hấp bệnh viện Bạch Mai, giai đoạn 2012 – 2016. 

- Tỷ lệ vi khuẩn Gram âm đa kháng phân lập được tại bệnh viện Bạch Mai có 

xu hướng tăng, với đặc điểm đề kháng phức tạp 

- Có sự khác biệt lớn về hình ảnh đề kháng giữa hai đơn vị điều trị tại bệnh 

viện. Theo đó, Khoa HSTC là nơi vi khuẩn có mức độ đề kháng kháng sinh 

cao hơn 

- Tỷ lệ nhạy cảm của vi khuẩn K. pneumoniae với carbapenem giảm khoảng 3 

lần sau 5 nằm tại Khoa HSTC từ 88,1% năm 2012 xuống 27,1% năm 2016 
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3. Phân tích thực trạng sử dụng và hiệu quả điều trị của các phác đồ chứa 

carbapenem trên bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Klebsiella pneumoniae tại 

khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. 

- Tỷ lệ vi khuẩn K. pneumoniae kháng carbapenem là 79,4% 

- Carbapenem là kháng sinh chính điều trị nhiễm khuẩn do K. pneumoniae gây 

ra, với tỷ lệ 88,4%. Trong đó, 87,9% carbapenem được dùng trong phác đồ 

kinh nghiệm và 94,4% trong phác đồ sau khi có kết quả vi sinh 

- Cách dùng chủ yếu của meropenem là 1g mỗi 8 giờ, doripenem là 0,8g mỗi 8 

giờ, imipenem là 0,5g mỗi 6 giờ, và có 1 trường hợp dùng ertapenem được 

dùng với liều 1g mỗi 24 giờ 

- Tỷ lệ truyền kéo dài carbapenem là 69,8% 

- Tỷ lệ đáp ứng lâm sàng là 69,0%, tỷ lệ đáp ứng vi sinh là 57,7% 
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Kiến nghị 

Carbapenem là một trong những kháng sinh dự trữ cuối cùng do vậy cần tăng 

cường biện pháp quản lý sử dụng nhằm bảo tồn nhóm kháng sinh này. Chúng tôi 

xin kiến nghị thiết lập chương trình quản lý kháng sinh dành cho carbapenem 

trong bệnh viện bao gồm: 

- Xây dựng hướng dẫn điều trị cụ thể nhằm giới hạn sử dụng carbapenem trong 

toàn viện. Lựa chọn kháng sinh hoặc phác đồ tiết kiệm carbapenem nhằm 

giảm gánh nặng cho kháng sinh carbapenem 

- Tổng kết thường xuyên tình hình đề kháng kháng sinh của vi khuẩn đặc biệt 

là các vi khuẩn Gram âm đa kháng với từng đơn vị điều trị. Trên cơ sở đó, lựa 

chọn kháng sinh và phác đồ điều trị phù hợp  

- Tối ưu hóa phác đồ carbapenem trên vi khuẩn K. pneumoniae nhằm tăng hiệu 

quả điều trị và giảm kháng thuốc: 

+ Tăng cường xác định giá trị MIC của các kháng sinh carbapenem, colistin, 

tigecyclin, aminoglycoid, fosfomycin với vi khuẩn. Xem xét ngừng 

carbapenem trong trường hợp MIC của vi khuẩn với meropenem > 16mg/l 

+ Tối ưu hóa chế độ liều dựa trên PK/PD và định lượng nồng độ kháng sinh 

trong máu trong trường hợp cần thiết. 
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PHỤ LỤC 01 

Phiếu thu thập thông tin bệnh nhân có kết quả cấy ra vi khuẩn K. pneumoniae 

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN CÓ KẾT QUẢ PHÂN LẬP VI KHUẨN KLESIELLA PNEUMONIAE  

        

I. Đặc điểm bệnh nhân        

Họ và tên:   Tuổi: Nam/nữ    

Mã BA: Mã lưu trữ:  Cân nặng:  Giường số:   

Chẩn đoán: Khi vào khoa ........................................................................................................................................................ 

 Sau 48h ........................................................................................................................................................ 

 Ra viện ........................................................................................................................................................ 

 Bệnh NK ........................................................................................................................................................ 

 Loại NK NK huyết   □  NK ổ bụng   □  NK hô hấp   □  

NK tiết niệu   

□  Khác:……………. 

Ngày vào/ra viện:   Ngày vào/ra khoa:    

Bệnh nhân vào khoa Vào thẳng  □   Chuyển tuyến  □   

Chuyển khoa  

□    

Tình trạng BN lúc ra viện:   □ Ngày đỡ/khỏi/chuyển viện                                       □   Ngày nặng/xin về/tử vong   

  □ Tử vong do nhiễm khuẩn       

Bệnh mắc kèm        

Cấy ghép cơ quan Có   □  Không  □  Ung thư Có   □  Không  □    

Dùng corticosteroid Có   □  Không  □  Bệnh gan mạn Có   □  Không  □    

HIV Có   □  Không  □  Bệnh thận mạn Có   □  Không  □    

Tiểu đường Có   □  Không  □  Khối u cứng Có   □  Không  □    

COPD Có   □  Không  □  Bệnh máu ác tính Có   □  Không  □    

Điểm Chalrson ………..       

Tiền sử        

Đã nhập viện 90 ngày trước đó  Có   □  Không  □      



 

 

Đã phơi nhiễm với KS trước NK 30 ngày       

β lactam + chất ức chế Có   □  Không  □  Linezolid Có   □  Không  □    

Fluoroquinolone Có   □  Không  □  Metronidazole Có   □  Không  □    

Carbapenem Có   □  Không  □  colistin Có   □  Không  □    

Glycopeptides Có   □  Không  □  Aminoglycosid Có   □  Không  □    

Cephalosporin thế hệ 3 Có   □  Không  □  Tigecyclin Có   □  Không  □    

Các can thiệp và thủ thuật xâm lấn        

Thở máy: Có   □  Không  □   Ngày bắt đầu/ngày kết thúc:   

Lọc máu ngắt quãng: Có   □  Không  □   Ngày bắt đầu/ngày kết thúc:   

Lọc máu liên tục: Có   □  Không  □   Ngày bắt đầu/ngày kết thúc:   

Sonde tiểu Có   □  Không  □   Ngày bắt đầu/ngày kết thúc:   

Catheter TM trung tâm Có   □  Không  □   Ngày bắt đầu/ngày kết thúc:   

Sốc NK Có   □  Không  □   Ngày:    

Khác …………..   Ngày bắt đầu/ngày kết thúc:   

Bảng điểm đánh giá mức độ nặng       

Bảng điểm 
Ngày nhập 

khoa 
Ngày 0* Ngày TĐPĐ (nếu có) Ngày 5 Ngày 14 EOT 

APACHE II             

SOFA             

CPIS             

Đánh giá của bác sĩ ngày 5, 14, EOT       
      

Ghi chú: * : ngày lấy BF cấy được K.pneumoniae 

 

 

      



 

 

Diễn biến lâm sàng của bệnh nhân       

Thông số Ngày  Ngày Ngày  Ngày Ngày  Ngày  Ngày  

Cân nặng               

Nhiệt độ tối đa               

Glasgow               

HA trung bình               

Tiểu cầu               

Bạch cầu               

Bạch cầu trung tính/lympho               

Creatinin máu               

Thanh thải creatinin               

Bilirubin toàn phần               

Procal               

Nồng độ lactac máu               

PiO2/FiO2 (P/F)               

Liều thuốc vận mạch               

X-quang phổi               

Dịch tiết phế quản (đờm)               

Ran phổi               



 

 

Có ho, khó thở, thở nhanh ko?                

Dịch dẫn lưu ổ bụng               

Bilan dịch               

Sonde ổ bụng               

BN có ăn được không               

Bệnh nhân có đại tiện được không?               

Thăm khám bụng (mềm, cứng)               

Nhu động ruột               

Siêu âm ổ bụng (CT: đính kèm               

Màu sắc nước tiểu               

Đái buốt, đái rắt, đái mủ               

Bạch cầu niệu               

Vi khuẩn               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

II. Đặc điểm vi sinh 

Xét nghiệm nuôi cấy vi sinh vật: Có   □  Không   □     

Thời điểm Lần XN/Số BF Mã BF Tên BF Ngày lấy/trả Kết quả Loại VK 

MIC với 

KS* 

Trước cấy ra Kleb 

              

              

              

              

Sau khi cấy ra Kleb 

              

              

              

              

              

              

Kháng sinh đồ  Có  □  Không   □    

  Tên VK:  

Ngày thực 

hiện:    

  Tên VK:  

Ngày thực 

hiện:    

  Tên VK:  

Ngày thực 

hiện:    

*MIC với amikacin, colistin và carbapenem       

**: Vi khuẩn sinh ESBL hoặc carbapenemase 

 

 

       



 

 

III. Đặc điểm kháng sinh điều trị    

        

Thời điểm Tên thuốc 

Liều 

dùng/lần 

Số lần 

dùng/ngày Cách dùng Ngày bắt đầu 

Ngày kết 

thúc Ghi chú 

Trước khi cấy ra VK Kleb 

              

              

              

              

              

              

Sau khi cấy ra VK Kleb 

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02: CÁC BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN (họ tên BN):............................................................. 

 

BẢNG ĐIỂM  

Kết quả của bệnh nhân 

Ngày 

nhập viện 

Ngày cấy 

ra vk 

Ngày 

14 

Điểm APACHE II 4 3 2 1 0 1 2 3 4 

Giá 

trị/điểm 

Giá 

trị/điểm 

Giá 

trị/điểm 

Thân nhiệt ≥ 41 39-40.9   38.5-38.9 36-38.4 34-35.9 32-33.9 30-31.9 ≤ 29.9       

HA trung bình ≥ 160 130-159 110-129   70-109   50-69   ≤ 49       

Nhịp tim ≥ 180 140-179 110-139   70-109   55-69 40-54 ≤ 39       

Tần số thở ≥ 50 35-39   25-34 12-24 10-11 6-9   <5       

A-

aDo2(FiO2≥0.5) 
≥500 350-499 200-349   <200         

      

PaO2 (FiO2< 0.5)         >70 61-70   55-60 ≤55       

pH máu ≥7.7 7.6-7.69   7.5-7.59 7.33-7.49   7.25-7.32 7.15-7.24 <7.15       

Natri máu ≥180 160-179 155-159 150-154 130-149   120-129 111-119 ≤110       

Kali máu ≥7 6-6.9   5.5-5.9 3.5-5.4 3-3.4 2.5-2.9   <2.5       

Creatinin máu 

(suy thận cấp: x 

2) 

≥310 176-299 132-167   52.8-123   <52.8     

      

Hematocrit ≥60   50-59.9 46-49.9 30-45.9   20-29.9   <20       

Bạch cầu ≥40   20-39.9 15-19.9 3-14.9   1-2.9   <1       

Glasgow = 15 - điểm Glasgow thực tế       

Tuổi < 44: 0 điểm                45-54: 2 điểm         55-64: 3 điểm               65-74: 5 điểm        ≥75: 6 điểm        



 

 

Bệnh mạn tính khi có bệnh  mạn tính: nếu không mổ hoặc mổ cấp cứu: 5 điểm; nếu mổ phiên: 2 điểm       

Tổng điểm APACHE II = điểm cho 12 thông số sinh lý + điểm cho tuổi + điểm cho bệnh mạn tính 
      

Điểm SOFA   1 2 3 4       

Hô hấp PaO2/FiO2 < 400 < 300 < 200 < 100       

Đông máu Tiểu cầu <150.000 <100.000 < 50.000 < 20.000       

Gan Bilirubin 20-32 33-101 102-204 >204       

Tim mạch   HA TB< 70 mmHg 
Dopa hoặc Dobu 

≤5µg/kg/p 

Dopa> 5µg/kg/p hoặc 

Nor/Adre 

≤ 0.1µg/kg/p 

Dopa>15µg/kg/p 

hoặc Nor/Adre 

> 0.1µg/kg/p       

Thần kinh TW Glasgow 13-14 10-12 6-9 <6       

Thận Creatinin máu 110-170 171-299 
300-440 hoặc 

NT<500ml/ng 

> 440 hoặc  

NT < 200ml/ng       



 

 

PHỤ LỤC 03 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU  

TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

      

TT HỌ VÀ TÊN TUỔI 

NGÀY 

VÀO 

VIỆN 

NGÀY RA 

VIỆN 

MÃ LƯU 

TRỮ 

(ICD 10) 

1 Trần Như T. 56 19/3/2017 18/4/2017 A15/002 

2 Nguyễn Thị D. 55 25/3/2016 11/4/2016 A41/001 

3 Phạm Hữu T. 62 29/2/2016 2/3/2016 A41/007 

4 Trần Trung H. 30 20/6/2017 23/6/2017 A41/012 

5 Trịnh Xuân M. 55 3/3/2017 14/3/2017 A41/027 

6 Trần Văn L. 66 27/8/2016 29/9/2016 A41/034 

7 Hoàng Trọng N. 58 8/12/2016 20/12/2016 A41/039 

8 Trần Công C. 56 12/9/2016 5/10/2016 A41/041 

9 Trần Thị T. 76 1/11/2016 4/11/2016 A41/045 

10 Nguyễn Đức M. 56 24/8/2016 30/9/2016 A41/051 

11 Nguyễn Văn T. 41 24/5/2017 31/5/2017 A41/378 

12 Đinh Tiến D. 67 22/6/2016 23/8/2016 C25/001 

13 Phạm Trương M. 68 27/4/2017 17/5/2017 C34/002 

14 Nguyễn Ngọc L. 54 8/5/2016 8/6/2016 C85/004 

15 Đỗ Trọng Th. 74 30/5/2017 9/6/2017 E87/003 

16 Dương Chí L. 40 15/6/2017 28/6/2017 G00/006 

17 
Nguyễn Thị 

Thanh X. 79 26/5/2017 19/7/2017 G03/002 

18 Trương Thị N. 30 13/2/2016 17/3/2016 G04/002 

19 Nguyễn Duy C. 59 29/5/2017 6/6/2017 G04/006 

20 Nguyễn Tiến T. 66 18/1/2016 17/2/2016 G61/032 

21 Nguyễn Quốc K. 47 22/11/2016 14/12/2016 G61/054 

22 Nguyễn Trọng T. 71 27/12/2016 25/1/2017 I10/403 

23 Lê Thị D. 59 22/1/2017 23/2/2017 I21/004 

24 Hoàng Thanh B. 61 20/9/2016 20/10/2016 I21/010 

25 Trần Văn T. 65 1/8/2016 18/8/2016 I21/021 

26 Lê Thị P. 46 17/4/2016 29/4/2016 I21/022 

27 Hoàng Văn H. 31 18/5/2017 23/6/2017 I45/134 

28 Nguyễn Thị T. 44 24/1/2017 23/2/2017 I60/003 

29 Nguyễn Trọng D. 56 8/12/2016 3/1/2017 I61/004 

30 Phạm Văn A. 46 24/3/2016 11/4/2016 I61/009 

31 Nguyễn Đức C. 58 4/5/2016 24/5/2016 I61/020 

32 Đặng Văn N. 64 14/8/2016 5/9/2016 I61/049 



 

 

33 Dương Anh Đ. 46 7/11/2016 2/12/2016 I61/061 

34 Nguyễn Minh T. 76 19/11/2016 26/11/2016 I61/065 

35 Bùi Thị S. 54 15/2/2016 17/2/2016 I61/074 

36 Ngô Văn M. 53 24/11/2016 9/12/2016 I61/077 

37 Nguyễn Khắc H. 42 12/5/2016 25/5/2016 I61/079 

38 Ngô Văn D. 58 21/10/2016 6/11/2016 I61/080 

39 Đàm Văn T. 68 22/3/2017 4/4/2017 I63/005 

40 Cao Trung C. 50 18/2/2016 24/3/2016 I63/017 

41 Lê Văn Tuấn 53 31/1/2017 13/2/2017 J15/003 

42 Phạm Văn N. 62 31/1/2017 13/2/2017 J15/007 

43 Bùi Thị T. 44 17/3/2016 11/4/2016 J15/016 

44 
Nguyễn Thị Kim 

T. 66 2/2/2017 10/2/2017 J15/016 

45 Hoàng Văn T. 55 24/2/2016 9/3/2016 J15/018 

46 Phạm Xuân S. 66 12/2/2017 16/3/2017 J15/022 

47 Nguyễn Văn T. 50 19/5/2017 22/5/2017 J15/025 

48 Trần Thế L. 68 13/7/2016 9/8/2016 J15/050 

49 Lại Vũ V. 68 16/5/2017 30/5/2017 J15/051 

50 Nguyễn Văn T. 76 14/6/2017 21/6/2017 J15/054 

51 Nguyễn Văn N. 76 14/8/2016 8/9/2016 J15/056 

52 Trần Xuân L. 79 24/9/2016 13/10/2016 J15/069 

53 Nguyễn Thị L. 22 23/5/2016 10/6/2016 J16/002 

54 Trần Thị L. 68 4/4/2016 15/4/2016 J16/021 

55 Mông Đức Đ. 58 17/2/2016 22/2/2016 J18/014 

56 Võ Văn T. 88 27/2/2017 7/3/2017 J18/018 

57 Lê Duy Q. 47 19/6/2017 26/6/2017 J18/037 

58 Lê Thị L. 49 3/10/2016 7/10/2016 J18/048 

59 Nguyễn Bình V. 70 26/7/2016 18/8/2016 J18/051 

60 Lăng Thị S. 68 30/8/2016 17/11/2016 J18/058 

61 Vi Ngọc T. 25 17/1/2017 8/2/2017 J18/081 

62 Phạm Văn K. 86 18/5/2016 2/6/2016 J18/091 

63 Nguyễn Khắc T. 25 30/10/2016 21/11/2016 J18/095 

64 Nguyễn Minh T. 41 12/6/2016 5/7/2016 J18/097 

65 Nguyễn Bá T. 63 22/4/2016 16/5/2016 J18/103 

66 Đào Văn N. 70 3/6/2016 20/6/2016 J18/107 

67 Lê Anh V. 57 14/12/2016 3/1/2017 J18/110 

68 Hoàng Văn V. 88 12/11/2016 19/1/2017 J44/004 

69 Lê Bá T. 71 16/3/2017 28/3/2017 J44/008 

70 Bùi Xuân T. 77 29/5/2017 9/6/2017 J44/012 

71 Nguyễn Hữu T. 83 5/6/2017 20/6/2017 J44/019 

72 Nguyễn Thị Đ. 85 4/2/2017 21/2/2017 J44/027 



 

 

73 Hoàng Thị K.  59 18/3/2016 27/4/2016 J44/031 

74 Nguyễn Đình C. 90 26/2/2017 12/5/2017 J44/031 

75 An Viết T. 67 14/2/2017 9/3/2017 J90/003 

76 Nguyễn Văn T. 69 23/5/2016 14/6/2016 K29/006 

77 Đỗ Sỹ T. 48 2/10/2016 10/10/2016 K65/003 

78 Nguyễn Bình H. 80 20/3/2016 27/3/2016 K65/007 

79 Trần Văn V. 54 9/6/2017 13/6/2017 K65/008 

80 Lê Ngọc D. 71 27/12/2015 25/1/2016 K65/010 

81 Nguyễn Thị T. 62 1/4/2017 15/5/2017 K65/012 

82 Nguyễn Quang H. 34 9/5/2016 23/5/2016 K70/565 

83 Hoàng Minh K. 69 8/3/2016 2/4/2016 K74/008 

84 Phạm Doãn L. 69 2/10/2016 10/10/2016 K74/015 

85 Dương Văn Đ. 45 19/2/2017 7/3/2017 K75/019 

86 Triệu Văn A. 22 18/2/2016 4/3/2016 K85/006 

87 Trần Quang D. 35 10/12/2016 24/1/2017 K85/013 

88 Dương Thị C. 38 29/6/2016 22/7/2016 K85/121 

89 Nguyễn Văn Đ. 47 18/6/2016 14/8/2016 K85/142 

90 Nguyễn Thị T. 39 18/2/2016 3/4/2016 K85/178 

91 Nguyễn Trọng C. 71 2/5/2016 16/5/2016 K85/207 

92 Dương Văn L. 29 17/2/2017 16/3/2017 K92/005 

93 Tô Việt H. 38 26/10/2016 23/11/2016 N20/005 

94 Nguyễn Thị H. 43 26/1/2016 12/2/2016 O141/001 

95 Nguyễn Văn T. 63 16/1/2017 24/1/2017 R57/007 

96 Trần Văn Đ. 51 7/4/2017 9/4/2017 R57/028 

97 Phạm Quốc T. 18 7/9/2016 16/9/2016 R57/030 

98 Chu Văn V. 64 29/1/2017 5/3/2017 R57/031 

99 Nguyễn Mạnh K. 40 23/11/2016 21/12/2016 R57/034 

100 Hoàng Ngọc T. 50 13/3/2017 1/4/2017 R57/045 

101 Nguyễn Quốc H. 40 12/4/2017 23/4/2017 R57/049 

102 Nguyễn Anh T. 61 3/1/2017 11/1/2017 R57/062 

103 Nguyễn Thị H. 41 7/2/2017 13/2/2017 R57/070 

104 Lê Văn M. 79 21/6/2017 18/7/2017 R57/081 

105 Phạm Quốc H. 42 18/12/2016 13/1/2017 T07/001 

106 Nguyễn Quốc H. 30 17/1/2016 3/2/2016 T07/004 

107 Vũ Thị Trà M. 24 18/5/2017 2/6/2017 T78/005 

 




