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ĐẶT VẤN ĐỀ
Thế kỉ 21 được coi là thế kỉ của vi khuẩn đề kháng kháng sinh. Năm 2013, Trung
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) liệt kê ba vi khuẩn là những
mối đe dọa khẩn cấp tới y tế công cộng, bao gồm Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc,
Clostridium difficile và Enterobacteriaceae kháng carbapenem (CRE). Trong vòng một
thập kỷ qua, nhiều báo cáo từ khắp nơi trên thế giới đều chỉ ra sự gia tăng các chủng
nhóm kháng sinh dự trữ quan trọng để điều trị nhiễm khuẩn nặng, đe dọa tính mạng
bệnh nhân [44]. Trong số các chủng CRE, Klebsiella pneumoniae là vi khuẩn chủ yếu
được ghi nhận qua nhiều nghiên cứu trên thế giới [44], [83]. Đứng trước bối cảnh trên,
đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tình hình đề kháng của
K.pneumoniae ở từng khu vực, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho vấn đề mang tính toàn
cầu này. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có một chiến lược nào tối ưu và toàn diện để điều
trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae kháng carbapenem gây ra [66].
Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến Trung ương, hạng đặc biệt với số lượng
giường bệnh lớn và là nơi tập trung số lượng lớn bệnh nhân có bệnh cảnh phức tạp, hiểm
nghèo và nhiễm khuẩn nặng nề tới điều trị. Điều này khiến tình trạng đề kháng kháng
sinh trở thành mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt ở Khoa Hồi sức tích cực. Những báo cáo
gần đây về tình hình vi sinh tại Khoa Hồi sức tích cực cho thấy, tình trạng K.pneumoniae
đề kháng kháng sinh đang gia tăng một cách đáng báo động, với tỷ lệ đề kháng của
carbapenem gia tăng đáng kể từ khoảng 30% trong năm 2014 lên tới hơn 70% trong
năm 2017 [3], [4], [5]. Rõ ràng, điều trị nhiễm khuẩn gây ra bởi K.pneumoniae trở thành
bài toán nan giải đối với các nhà lâm sàng mà cho tới nay vẫn chưa có lời giải. Xuất
phát từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài: “Phân tích đặc điểm lâm sàng, vi sinh
và phác đồ điều trị của nhiễm khuẩn do Klebsiella pneumoniae tại Khoa Hồi sức tích
cực, Bệnh viện Bạch Mai” với 3 mục tiêu:
1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhiễm khuẩn do Klebsiella
pneumoniae tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.
2. Khảo sát đặc điểm vi sinh của nhiễm khuẩn do Klebsiella pneumoniae tại Khoa
Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.
3. Phân tích đặc điểm phác đồ và hiệu quả điều trị nhiễm khuẩn do Klebsiella
pneumoniae tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.
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Enterobacteriaceae đề kháng với carbapenem, trong khi carbapenem là một trong những

Kết quả này hy vọng sẽ phản ánh được tình hình đề kháng của vi khuẩn Klebsiella
pneumoniae tại Khoa Hồi sức tích cực cũng như đặc điểm điều trị nhiễm khuẩn do vi
khuẩn này gây ra. Từ đó, chúng tôi hy vọng đề xuất được một số biện pháp nhằm cải

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

thiện tình trạng đề kháng và nâng cao hiệu quả điều trị.
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Nhiễm khuẩn do Klebsiella pneumoniae
1.1.1. Đặc điểm vi sinh và khả năng gây bệnh
Klebsiella pneumoniae là vi khuẩn Gram âm thuộc họ vi khuẩn đường ruột
(Enterobacteriaceae).
1.1.1.1. Họ Enterobacteriaceae
bào, màng tế bào, tế bào chất, vùng nhân (thể nhân), lông, pili,... Khác với các vi khuẩn
Gram dương, thành tế bào của vi khuẩn Gram âm có cấu trúc hai lớp rõ rệt: lớp
peptidoglycan mỏng bên trong và cách một lớp không gian chu chất là lớp màng ngoài
(outer membrane). Lớp màng ngoài có cấu tạo 2 lớp gồm một lớp phospholipid bên
trong kết hợp với một lớp lipopolysaccharid bên ngoài đan xen với các phân tử protein
và lipoprotein [6]. Cấu trúc thành tế bào của vi khuẩn Gram âm cũng là một trong những
yếu tố độc lực và ảnh hưởng tới khả năng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Gram âm.
Họ vi khuẩn đường ruột (Enterobacteriaceae) bao gồm các trực khuẩn Gram âm,
hiếu khí hoặc kị khí tùy tiện, lên men glucose và các loại đường khác, khử nitrat thành
nitrit, có sinh ra men catalase nhưng không có men oxidase. Đa số các vi khuẩn trong
nhóm này có thể di động nhờ lông quanh thân, không sinh nha bào [2], [10]. Những đại
diện của họ vi khuẩn này bao gồm: Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp.,
Salmonella spp., Shigella spp.,...
Các vi khuẩn trong họ Enterobacteriaceae gây nhiễm khuẩn phổ biến ở cả cộng
đồng và bệnh viện, trên cả những người khỏe mạnh cũng như người đã có sẵn tình trạng
bệnh lý. Đa số các chủng vi khuẩn này phân lập được trong khoa vi sinh, từ các chủng
phân lập từ nước tiểu, máu, đường hô hấp, khoang màng bụng cho tới dịch não tủy, hoạt
dịch và dịch áp xe. Những nhiễm khuẩn gây ra bởi các vi khuẩn trong họ vi khuẩn đường
ruột có thể xảy ra lẻ tẻ hoặc bùng phát thành đợt dịch [2], [10].
1.1.1.2. Vi khuẩn Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae là một trong ba loài vi khuẩn trong chi Klebsiella có gây
bệnh trên người và là nguyên nhân gây ra 70% những ca nhiễm khuẩn do chi này gây
ra. Giống như đa số các vi khuẩn trong chi này, K.pneumoniae là vi khuẩn lên men
lactose, tạo ra khuẩn lạc độ nhày cao do tạo ra lớp vỏ polysaccharid phong phú, không
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Vi khuẩn Gram âm có cấu tạo bao gồm một số bộ phận chính: vỏ nhày, thành tế

di động và không sinh nha bào [6], [10]. Ở người, K.pneumoniae đa số khu trú ở đường
tiêu hóa, trên da và vòm họng [60].
K.pneumoniae là căn nguyên chính gây ra nhiễm khuẩn đường tiết niệu, áp xe
gan và viêm phổi ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, từ những năm 1970, dịch tễ nhiễm
khuẩn gây ra bởi K.pneumoniae thay đổi mạnh mẽ khi vi khuẩn này xuất hiện trong
bệnh viện và trở thành nguyên nhân quan trọng của nhiễm khuẩn bệnh viện trên các
và nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn bệnh viện gây ra bởi K.pneumoniae bao gồm:
nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn vết thương, nhiễm khuẩn nội mạc, nhiễm khuẩn đường
mật, nhiễm khuẩn ổ bụng và viêm màng não [10], [60].
1.1.2. Cơ chế gây bệnh
Vi khuẩn khi xâm nhập, phát triển và nhân lên trong các mô của cơ thể có thể
gây ra nhiễm trùng cho cơ thể vật chủ. Khả năng gây bệnh của vi khuẩn thông qua các
yếu tố:
1 - Khả năng bám vào tế bào vật chủ;
2 - Khả năng xâm nhập của vi khuẩn;
3 - Độc tố của vi khuẩn;
4 - Các enzym ngoại bào vi khuẩn tiết ra.
Độc tố và các enzym ngoại bào của vi khuẩn có thể làm rối loạn cơ chế điều hòa
của cơ thể, làm mất cân bằng nội môi, dẫn đến biểu hiện lâm sàng của các triệu chứng
cơ năng và thực thể như sốt, ho, đau, sưng tấy, nổi mẩn. Hậu quả là làm tổn thương tại
chỗ hoặc tổn thương hệ thống khi lan tỏa tới hệ bạch huyết hoặc hệ tuần hoàn [6].
Với K.pneumoniae, yếu tố độc lực chính đã được mô tả trong y văn là nhờ vỏ
nhày polysaccharid. Lớp vỏ rất dày này giúp cho K.pneumoniae có khả năng ức chế quá
trình thực bào của bạch cầu đa nhân trung tính. Lớp vỏ nhày còn giúp vi khuẩn hạn chế
bị tiêu diệt bởi miễn dịch dịch thể, chủ yếu do ức chế việc hoạt hóa bổ thể, đặc biệt là
C3b. K.pneumoniae cũng tạo ra nhiều loại fimbriae/pili giúp cho vi khuẩn bám vào vật
chủ [10].
Ngoài ra, hai cơ chế gây bệnh khác của K.pneumoniae cũng được mô tả, bao
gồm: (1) Lớp lipopolysaccharid hoạt hóa C3b ở xa màng tế bào, ức chế quá trình hình
thành phức hệ tấn công màng tế bào C5b-C9 do đó ngăn cản phá hủy màng tế bào và
tiêu diệt vi khuẩn; (2) Cạnh tranh hấp thu sắt với vật chủ [10].
4
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bệnh nhân có thể trạng suy yếu bởi tình trạng đa bệnh lý [60], [80]. Bên cạnh viêm phổi

1.1.3. Hiện tượng đề kháng kháng sinh và cơ chế đề kháng kháng sinh
Hiện tượng K.pneumoniae đề kháng kháng sinh đặc biệt bùng nổ từ năm 1980.
Các cơ chế đề kháng kháng sinh của K.pneumoniae được mô tả trong y văn, bao gồm:
Sinh enzym phân hủy kháng sinh; giảm tính thấm của kháng sinh; tạo bơm tống thuốc
và thay đổi đích tác dụng của kháng sinh [10].
1.1.3.1. Sinh enzym phân hủy kháng sinh
(extended-spectrum beta-lactamase – ESBL). Các ESBL thuộc lớp A theo phân loại của
Ambler, được mã hóa bằng gen trên plasmid, có khả năng phân huỷ các penicilin,
cephalosporin từ thế hệ 1 tới thế hệ 4 và aztreonam, trừ carbapenem [85].
Không những tạo ra enzym ESBL phân giải các beta-lactam, K.pneumoniae còn
tiết ra các carbapenemase, có khả năng phân hủy các kháng sinh carbapenem. Các
carbapenemase rơi vào 3 lớp dựa vào cấu trúc phân tử theo Ambler là lớp A, B và D,
trong đó lớp A và D sử dụng serine là vị trí hoạt động trong khi lớp B sử dụng ion kẽm
để phân hủy cơ chất [44]. Phân loại các carbapenemase theo Ambler được trình bày ở
bảng 1.1.
Bảng 1.1. Phân loại enzym beta-lactamase theo Ambler
Lớp

Trung tâm

Ví dụ

Loại enzym

Cơ chất

hoạt động
A

Serin

Penicilinase

SHV-1

Penicilin, cephalosporin
phổ hẹp

ESBL

Các ESBL

Các beta-lactam phổ rộng,
aztreonam

Carbapenemase

B

Zn

Carbapenemase

Các

KPC, Penicilin, cephalosporin,

IMI

cephamycin, carbapenem

NDM-1,

Penicilin, cephalosporin,

IMP, VIM,

cephamycin, carbapenem

C

Serin

Cephalosporinase AmpC

Các cephalosporin.

D

Serin

Carbapenemase

Penicilin, cephalosporin,

OXA-48

cephamycin, carbapenem
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Vi khuẩn K.pneumoniae có khả năng sinh ra enzym beta-lactamase phổ mở rộng

Những carbapenemase đáng chú ý trong lớp A bao gồm: Klebsiella pneumoniae
carbapenemase (KPC), GES, IMI, NMC-A, SFC, SME trong đó KPC là loại
carbapenem phổ biến nhất trên thế giới. Các KPC có khả năng phân hủy penicilin,
cephalosporin, cephamycin, carbapenem, monobactam, và chỉ bị ức chế một phần bởi
acid clavulanic, tazobactam, acid boronic, avibactam [60], [85]. Gen mã hóa cho KPC,
blaKPC, đều nằm trên plasmid nên có khả năng lây lan dễ dàng trong họ trực khuẩn đường
fluoroquinolon, aminoglycosid và trimethoprim-sulfamethoxazol, tạo ra các chủng
K.pneumoniae đa kháng [44], [80], [85].
Các enzym lớp B, metallo-beta-lactamase (MBL), mặc dù là một nhóm enzym
phức tạp với các cấu trúc amino acid đa dạng, nhưng có chung 3 tính chất đặc trưng: (1)
khả năng phân hủy carbapenem, (2) đề kháng với các chất ức chế beta-lactamase, (3)
nhạy cảm với các chất chelat (ví dụ: EDTA) do đặc tính cần ion Zn để phân hủy cơ chất
[80]. Ở K.pneumoniae, các enzym chủ yếu trong lớp này là NDM, VIM và IMP, trong
đó NDM là loại carbapenemase thường gặp nhất [60], [80]. K.pneumoniae có MBL
thường kháng với các penicilin, cephalosporin, carbapenem, nhưng còn nhạy với
monobactam và không bị ức chế bởi các chất ức chế beta-lactamase hiện có [60], [44].
Các gen mã hóa VIM, IMP, NDM-1 đều được tìm thấy trên nhiều loại plasmid khác
nhau. Các vi khuẩn sinh ra carbapenemase NDM-1 thường có thêm các cơ chế đề kháng
khác: các beta-lactamase (AmpC, ESBL, carbapenemase khác), có enzym 16S rRNA
methyltransferase giúp đề kháng aminoglgycosid, yếu tố quyết định đề kháng quinolon,
các enzym thay đổi cấu trúc macrolid và rifampicin [60].
Loại carbapenemase duy nhất của lớp D được tìm thấy trên K.pneumoniae là
OXA-48 và các dẫn xuất [60]. OXA-48 chỉ phân hủy hoàn toàn được penicilin phổ hẹp,
tác dụng yếu trên carbapenem và không tác dụng trên cephalosporin phổ mở rộng [44],
[60], [80], [85]. Gen blaOXA-48 mã hóa OXA-48 nằm trên plasmid, giúp cho enzym này
phát tán giữa các vi khuẩn K.pneumoniae và những vi khuẩn đường ruột khác [80].
Bên cạnh ESBL và carbapenemase, K.pneumoniae còn sản xuất ra các enzym
phân hủy các kháng sinh khác, trong đó có các enzym phân hủy fosfomycin. Ít nhất 10
loại enzym biến đổi fosfomycin đã được phát hiện, trong đó các enzym fosA, fosA3,
fosA6 đã được tìm thấy trong các chủng K.pneumoniae [89].
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ruột [44]. Các chủng mang gen blaKPC thường tiếp nhận thêm đề kháng với các

1.1.3.2. Giảm tính thấm của kháng sinh
Hiện tượng đề kháng carbapenem không phải do một mình carbapenemase gây
ra. Những chủng vi khuẩn sinh ESBL hoặc AmpC (một cephalosporinase) kết hợp với
việc số lượng kênh porin bị giảm đi cũng dẫn tới đề kháng với carbapenem. Porin là
kênh protein ở màng ngoài giúp vận chuyển các chất thân nước vào trong tế bào, bao
gồm cả kháng sinh. Khi xuất hiện đột biến, kênh porin bị mất hoặc thiểu năng, dẫn đến
chậm đủ để ESBL và AmpC có thể phân hủy được carbapenem [44],[85],.
Vi khuẩn giảm số lượng kênh porin cũng gây giảm tính thấm với fluoroquinolon,
làm kháng sinh này không thể tiếp cận được các enzym gyrase hoặc topoisomerase IV
bên trong tế bào vốn là đích tác dụng của các kháng sinh nhóm fluoroquinolon. Từ đó
xuất hiện đề kháng của K.pneumoniae với quinolon [58].
1.1.3.3. Tạo bơm tống thuốc
Vi khuẩn có thể đề kháng với carbapenem thông qua cơ chế hình thành bơm tống
thuốc. Nhiều loại bơm tống thuốc có bản chất đa thành phần, vận chuyển tích cực do đó
có thể đẩy được nhiều loại kháng sinh khác nhau. Đây cũng là cơ chế đề kháng các nhóm
kháng sinh fluoroquinolon, beta-lactam, tetracyclin, aminoglycosid [10], [85].
Bơm tống thuốc RND (resistance-nodulation-cell division) là loại bơm tống
thuốc có cấu trúc phức hợp 3 phần: protein màng ngoài, thành phần ở khoang chu chất
và protein màng trong. Các nghiên cứu chỉ ra việc tăng biểu hiện của bơm tống thuốc
này có vai trò vận chuyển kháng sinh tigecyclin ra khỏi tế bào, làm giảm nồng độ nội
bào của tigecyclin, giúp cho K.pneumoniae đề kháng với tigecyclin [24],[28].
1.1.3.4. Thay đổi cấu trúc đích tác dụng
K.pneumoniae có khả năng đề kháng với các kháng sinh thông qua cơ chế làm
thay đổi đích tác dụng của kháng sinh, từ đó làm giảm hoặc mất tác dụng của kháng sinh
đó. K.pneumoniae đa kháng có thể mang gen nằm trên plasmid mã hóa enzym 16S rARN
methyltransferase, enzym làm thay đổi cấu trúc rARN 16S, đích tác dụng của kháng
sinh aminoglycosid.
Đây cũng là cơ chế đề kháng thứ 2 của K.pneumoniae với fluoroquinolon, trong
đó vi khuẩn đột biến thay đổi cấu trúc đích tác dụng của fluoroquinolon là ADN gyrase
hoặc ADN topoisomerase IV hoặc cả 2, dẫn tới đề kháng với nhóm kháng sinh này [58].

7

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

ngăn cản sự khuếch tán kháng sinh carbapenem vào màng tế bào vi khuẩn với tốc độ

Các nghiên cứu cũng chỉ ra K.pneumoniae đề kháng với các kháng sinh
tigecyclin, fosfomycin, colistin thông qua cơ chế trên. Nghiên cứu về K.pneumoniae
kháng tigecyclin đề xuất cơ chế đột biến gen mã hóa protein S10-30S của ribosom, làm
thay đổi cấu trúc ribosom gần vị trí gắn của tigecyclin, dẫn tới giảm liên kết giữa kháng
sinh này với rARN 16S [28]. K.pneumoniae đề kháng với fosfomycin thông qua đột
biến làm thay đổi acid amin trong cấu trúc đích là enzym UDP-N-acetylglucosamin
colistin, đột biến gen làm thay đổi nhóm phosphat của lipid A thành 4-deoxy-Larabinose hoặc phosphoethanolamin làm giảm sự tích điện âm của cấu trúc
lipopolysaccharid của màng ngoài tế bào vi khuẩn, cũng chính là đích tác dụng của
kháng sinh polymyxin, từ đó giảm ái lực của colistin với màng ngoài vi khuẩn [7], [28].
1.1.4. Dịch tễ Klebsiella pneumoniae đề kháng kháng sinh
Từ khi được phát hiện từ những năm 1990-2000, K.pneumoniae đề kháng kháng
sinh đã gây ra những đợt bùng phát nhiễm khuẩn ở từng khu vực và trên toàn cầu. Cho
tới hiện tại, các chủng K.pneumoniae đề kháng carbapenem nhờ sinh NDM đã trở thành
đặc hữu ở nhiều nơi, chủ yếu là khu vực Ấn Độ, vùng Balkan, Bắc Phi, khu vực Trung
Đông và một vài đợt bùng phát trên Hoa Kỳ. Đặc biệt tại khu vực Ấn Độ, chủng vi
khuẩn sinh NDM đã lan rộng tới môi trường cộng đồng và được tìm thấy ở mẫu nước
uống và nước thải. Chủng vi khuẩn sinh OXA-48 chủ yếu lưu hành tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi
lần đầu carbapenemase này được phát hiện. Trong khi đó, K.pneumoniae sinh KPC đã
và đang bùng phát toàn cầu và trở thành đặc chủng tại ngày càng nhiều quốc gia trên thế
giới, trong đó có Hoa Kỳ, một vài quốc gia Nam Mỹ, vùng Địa Trung Hải (Ý, Hy Lạp,
Israel) (hình 1.1) [44], [85]. Hy Lạp là nơi có tỷ lệ đề kháng carbapenem lớn nhất trên
toàn cầu, với tỷ lệ đề kháng carbapenem đã gia tăng từ <1% (trước năm 2001) tới 30%
tại môi trường bệnh viện (60% tại khoa Hồi sức tích cực) năm 2008 và 62,5% năm 2014
[44]. Trong khi đó tại Hoa Kỳ, tỷ lệ K.pneumoniae đề kháng carbapenem ở nhiễm khuẩn
huyết liên quan catheter, nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan tới catheter, viêm phổi thở máy
lần lượt là 12,8%, 12,5% và 11,2% [46].
Bên cạnh đề kháng với carbapenem, K.pneumoniae đề kháng với những kháng
sinh dự trữ khác cũng đã xuất hiện. K.pneumoniae đề kháng fosfomycin đã được báo
cáo, gia tăng và lan rộng chủ yếu ở khu vực Đông Á, đại diện là Trung Quốc, Đài Loan,
Nhật Bản, Hàn Quốc [89]. K.pneumoniae đề kháng colistin đã được ghi nhận tại nhiều
8
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enolpyruvyl transferase (MurA) giúp tổng hợp thành peptidoglycan [89]. Còn với

nơi trên thế giới, bao gồm Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Á và Nam Phi. Dữ liệu từ
Chương trình kiểm soát kháng sinh toàn cầu SENTRY cho thấy tỷ lệ đề kháng colistin
của K.pneumoniae trên toàn cầu có xu hướng gia tăng từ 1,2% năm 2006 lên 1,8% năm
2009 [25]. Tỷ lệ này cao nhất ở Hy Lạp (10,5 – 20%), Hàn Quốc (6,8%), Singapore

Hình 1.1. Phân bố dịch tễ của các chủng K.pneumoniae
đề kháng carbapenem trên thế giới [44]
Tại Châu Á, K.pneumoniae đề kháng carbapenem (CR-KP) là vấn đề nghiêm
trọng và ngày càng gia tăng. Nghiên cứu ở Singapore chỉ ra sự gia tăng của tỷ lệ mắc
K.pneumoniae kháng carbapenem theo quý từ 2,89 mỗi 100000 bệnh nhân-ngày (quý
3/2010) lên 7,19 mỗi 100000 bệnh nhân-ngày (quý 4/2012) sau đó duy trì trong khoảng
7,73 – 10,32 mỗi 100000 bệnh nhân-ngày [45]. Theo một nghiên cứu của Thái Lan, tỷ
lệ mắc CR-KP cũng tăng lên mạnh mẽ từ 3,37 mỗi 100000 bệnh nhân-ngày (quý 1/2011)
lên đến 32,49 mỗi 100000 bệnh nhân-ngày (quý 4/2016) [30]. Tại Trung Quốc, tỷ lệ này
là 4,05 mỗi 100000 bệnh nhân-ngày [91].
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(6,3%) và Canada (2,9%) [7].

tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á [44]
Việt Nam là nước thu nhập trung bình thấp, là điểm nóng của sự bùng phát các
bệnh truyền nhiễm. Đề kháng kháng sinh là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới thất
bại điều trị, cũng như tỷ lệ tử vong cao tại Việt Nam [20]. Dữ liệu từ nghiên cứu
COMPACT II điều tra độ nhạy cảm của carbapenem của các vi khuẩn Gram âm tại 20
trung tâm từ 5 quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2010
chỉ ra tỷ lệ vi khuẩn đường ruột kháng carbapenem (CRE) ở Việt Nam ở mức 5,6% [73].
Nghiên cứu đa trung tâm tại các đơn vị Hồi sức tích cực (HSTC) năm 2012 chỉ ra 14,9%
số chủng K.pneumoniae đề kháng với carbapenem [64], tăng gấp 5 lần so với chỉ 2,9%
trong một nghiên cứu tại các đơn vị HSTC thực hiện năm 2007 [31]. Một nghiên cứu
khác thực hiện tại 3 đơn vị HSTC cho thấy nhiễm khuẩn bệnh viện chiếm 33%, đa số
do K.pneumoniae, với tỷ lệ kháng carbapenem lên tới 55% [41].
Tại Bệnh viện Bạch Mai, số liệu thống kê từ khoa Vi sinh năm 2017 cho thấy
K.pneumoniae là căn nguyên phổ biến thứ hai gây nhiễm khuẩn (19,0%), và là căn
nguyên hàng đầu khi phân lập từ bệnh phẩm máu tại Khoa HSTC (17,1%). Mức độ nhạy
cảm của K.pneumoniae có xu hướng giảm dần với hầu hết các kháng sinh, đặc biệt là
giảm tỷ lệ nhạy cảm đối với kháng sinh carbapenem, từ trên 70% năm 2014 xuống còn
23% năm 2017 với imipenem và meropenem. Hầu hết các chủng vi khuẩn này đề kháng
do cơ chế sinh carbapenemase. Gentamicin và amikacin là 2 trong số ít kháng sinh vẫn
giữ được tỷ lệ nhạy cảm cao, với tỷ lệ lần lượt là trên 60% và trên 70% [3].
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Hình 1.2. Ước tính tỷ lệ mắc K.pneumoniae kháng carbapenem

1.1.5. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn do Klebsiella pneumoniae đề kháng carbapenem
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những yếu tố nguy cơ dẫn tới nhiễm khuẩn do
K.pneumoniae kháng carbapenem (CR-KP). Những bệnh nhân có xu hướng nhiễm trùng
do CR-KP là những bệnh nhân nằm viện dài ngày, nhập khoa HSTC, nằm dài ngày tại
khoa HSTC, có tiền sử nhập viện, có ghép tạng, có sử dụng corticoid, đặt catheter tĩnh
mạch trung tâm, có thở máy, mở khí quản, được nuôi ăn tĩnh mạch hoặc có tiền sử sử
nhiễm với kháng sinh là yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn tới nhiễm khuẩn gây ra bởi CRKP. Việc sử dụng phối hợp nhiều kháng sinh cùng thời gian điều trị carbapenem dài
ngày làm gia tăng áp lực chọn lọc kháng sinh, khiến vi khuẩn phát triển các cơ chế đề
kháng carbapenem khác nhau [43], [69]. Các thủ thuật như đặt nội khí quản hay mở khí
quản làm phá bỏ hàng rào tự nhiên của cơ thể, tạo điều kiện cho vi khuẩn cơ hội xâm
nhập và bám vào ống nội khí quản và xâm nhập vị trí sâu hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng
do CR-KP [43].
1.2. Các phác đồ điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae
1.2.1. Các nhóm kháng sinh quan trọng trong điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae
1.2.1.1. Carbapenem
Mặc dù đề kháng với carbapenem gia tăng, nhóm kháng sinh này vẫn đóng vai
trò quan trọng trong việc điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện do K.pneumoniae trên bệnh
nhân nặng. Theo đặc điểm dược động học/dược lực học (PK/PD), carbapenem thể hiện
hoạt tính diệt khuẩn phụ thuộc thời gian trên vi khuẩn Gram âm khi nồng độ thuốc ở
dạng tự do cao hơn MIC của vi khuẩn (fT>MIC) ít nhất 40 – 50% khoảng cách đưa liều
[53], [59]. Thông số PK/PD này được tối ưu hóa bằng cách sử dụng liều cao và truyền
kéo dài hoặc truyền liên tục. Chế độ truyền kéo dài tăng khả năng đạt đích diệt khuẩn
so với chế độ truyền ngắn ở cùng giá trị MIC, với liều 2g mỗi 8 giờ truyền kéo dài 3 giờ
của meropenem có thể đạt khả năng đạt đích PK/PD (fT>MIC > 50%) cao với MIC
trong khoảng 2 – 8 µg/mL, theo mô hình mô phỏng Monte Carlo [18], [53]. Tuy vậy,
imipenem không phù hợp để dùng liều cao truyền kéo dài do thuốc này không ổn định
trong dung dịch ở nhiệt độ phòng và có nguy cơ gây độc tính trên thần kinh khi sử dụng
ở liều cao [53], [59].
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dụng kháng sinh [43], [69]. Tổng quan hệ thống của Liu và cộng sự chỉ ra tiền sử phơi

carbapenem [18]
Với những chủng CR-KP, carbapenem vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến
lược điều trị. Nghiên cứu của Daikos chỉ ra rằng những bệnh nhân mắc CR-KP được
điều trị bằng phác đồ phối hợp có chứa carbapenem có tỷ lệ tử vong thấp hơn nhóm
bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ phối hợp không có carbapenem (19,3% so với
30,6%), đặc biệt khi MIC của carbapenem ≤ 8 mg/mL [19]. Nghiên cứu của Qureshi
cũng cho thấy tỷ lệ đáp ứng lâm sàng cao nhất với nhóm dùng phác đồ phối hợp có
carbapenem [59], [65]. Khi MIC của carbapenem ≤ 8 mg/mL, carbapenem vẫn được
khuyến cáo sử dụng trong phác đồ điều trị nhiễm khuẩn gây ra bởi CR-KP [66].
Một trong những gợi ý của việc tối ưu hóa việc sử dụng carbapenem trong điều
trị K.pneumoniae đa kháng là phối hợp 2 kháng sinh carbapenem (double carbapenem).
Enzym KPC có ái lực với ertapenem cao hơn so với các kháng sinh khác cùng nhóm
[9]. Do đó, khi sử dụng ertapenem với một carbapenem khác trên những chủng vi khuẩn
sinh KPC, KPC có xu hướng tác dụng lên ertapenem do đó giúp cải thiện hoạt tính của
carbapenem còn lại [13]. Những kết quả tốt về hiệu quả của liệu pháp này đã được báo
cáo trên 211 bệnh nhân nhiễm khuẩn do CRE được điều trị bằng ertapenem (1g mỗi 24
giờ, truyền 30 phút) kết hợp meropenem (2g mỗi 8 giờ, truyền 3 giờ), với tỷ lệ đáp ứng
lâm sàng đạt 70%, tỷ lệ tử vong chung 26% [32].
1.2.1.2. Colistin
Colistin là kháng sinh peptid cationic, tác dụng lên vi khuẩn thông qua cơ chế
tương tác với màng tế bào vi khuẩn tích điện âm, dẫn tới giảm độ bền vững của màng
ngoài, tăng tính thấm màng tế bào và cuối cùng gây chết tế bào vi khuẩn do thoát dịch
[33]. Colistin có tác dụng trên các vi khuẩn Gram âm, trong đó có A.baumanii,
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Hình 1.3. Mô phỏng tỷ lệ đạt đích PK/PD với các chế độ liều khác nhau của

P.aeruginosa đa kháng, kháng mở rộng, và vi khuẩn thuộc họ Enterobacteriaceae, bao
gồm cả K.pneumoniae sinh ESBL và sinh carbapenemase [33]. Do đó, colistin đóng vai
trò quan trọng trong điều trị họ vi khuẩn đường ruột kháng carbapenem đã và đang bùng
nổ trong một thập kỉ qua. Trong một số trường hợp, colistin còn trở thành kháng sinh
duy nhất còn nhạy cảm [77].
Có hai dạng dược dụng của colistin, trong đó dạng tiêm truyền tĩnh mạch là dạng
Thuốc này được phát hiện vào những năm 1950 nhưng không được sử dụng trên người
trong một thời gian dài do các độc tính trên thận và thần kinh. Colistin cũng như tiền
chất CMS đã không được nghiên cứu đầy đủ về tính chất hóa học, đặc tính dược động
học và dược lực học. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây đã góp phần làm sáng tỏ
những điểm mấu chốt về đặc tính dược động học/dược lực học của colistin, từ đó đưa ra
các khuyến cáo về chế độ liều, đặc biệt trên những bệnh nhân nặng nhiễm vi khuẩn đa
kháng [59].
CMS được thải chủ yếu qua thận (gần 70%), trong khi đó colistin thải trừ chủ
yếu qua con đường ngoài thận. Do đó, chức năng thận là một yếu tố quan trọng ảnh
hưởng tới nồng độ của colistin trong máu [33], [53]. Colistin thể hiện tác dụng diệt
khuẩn nhanh và phụ thuộc vào nồng độ, với chỉ số PK/PD phù hợp nhất để thể hiện tác
dụng là giá trị AUC/MIC [75]. Hiện tại, chỉ có EUCAST công bố điểm gãy nhạy cảm
của họ trực khuẩn đường ruột với colistin với giá trị bằng 2 µg/mL [82]. Nghiên cứu của
Plachouras và cộng sự xác định được thời gian bán thải của CMS và colistin lần lượt là
2,3 giờ và 14,4 giờ, đồng thời chỉ ra rằng việc không sử dụng liều nạp có thể dẫn tới
nồng độ trong huyết thanh của colistin nằm dưới điểm gãy MIC (2 µg/mL) trong nhiều
ngày [61]. Garonzik và cộng sự chỉ ra rằng mức liều cao nhất trong tờ thông tin sản
phẩm (9 triệu đơn vị) ở những bệnh nhân có chức năng thận trung bình tới tốt có thể
khiến nồng độ không đạt ngưỡng tối ưu, đặc biệt khi vi khuẩn có MIC > 1 µg/mL. Từ
đó, các tác giả xây dựng một công thức xác định chế độ liều mới của colistin, sau đó cập
nhật khuyến cáo này vào năm 2017 [26], [51]. Tới năm 2019, chế độ liều này được
khuyến cáo trong hướng dẫn tối ưu hóa sử dụng kháng sinh nhóm polymyxin của các
hiệp hội về dược lâm sàng, vi sinh, chống nhiễm khuẩn của Hoa Kỳ và Châu Âu (bảng
1.2) [76].
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colistin methansulfonat (CMS), một tiền chất không có hoạt tính của colistin [33], [53].

Bảng 1.2. Chế độ liều khuyến cáo của colistin
Liều nạp

9 MUI truyền trong 30 phút – 1 giờ, liều duy trì đầu
tiên được sử dụng 12 – 24 giờ sau đó

Liều duy trì dựa trên độ thanh thải creatitin
Liều CMS với đích nồng độ 2 mg/L

0

mg/ngày
(tính theo colistin base)
130

5 đến < 10

145

4,40

10 đến < 20

160

4,85

20 đến < 30

175

5,30

30 đến < 40

195

5,90

40 đến < 50

220

6,65

50 đến < 60

245

7,40

60 đến < 70

275

8,35

70 đến < 80

300

9,00

80 đến < 90

340

10,3

≥ 90

360

10,9

MIU/ngày
3,95

1.2.1.3. Aminoglycosid
Aminoglycosid, bao gồm gentamicin, tobramycin và amikacin, thể hiện được tác
dụng diệt khuẩn in vitro đối với trực khuẩn đường ruột kháng carbapenem. Tuy nhiên,
độ nhạy cảm của nhóm kháng sinh này có sự khác biệt lớn giữa các kháng sinh trong
nhóm và giữa các khu vực [53], [77]. Aminoglycosid đã được sử dụng trong nhiều thập
kỷ, chủ yếu với vai trò là kháng sinh hiệp đồng tác dụng nhằm tăng hiệu quả của một
thuốc khác, thường là kháng sinh beta-lactam [90]. Nghiên cứu trên 50 bệnh nhân nhiễm
K.pneumoniae đề kháng carbapenem và colistin đã chỉ ra vai trò của gentamicin trong
việc làm giảm có ý nghĩa tỷ lệ tử vong 30 ngày (20,7% với 61,9% ở nhóm không dùng
gentamicin, p = 0,02) [27], [90]. Nghiên cứu khác của Shields và cộng sự cũng cho thấy
hiệu quả của phác đồ phối hợp có chứa aminoglycosid với tỷ lệ sống sau 30 ngày là 70%
[70]. Trong hoàn cảnh aminoglycosid là một trong số ít lựa chọn còn lại để điều trị
nhiễm khuẩn nặng do CRE, cần cân nhắc cẩn thận về các đặc điểm dược lý trước khi
đưa aminoglycosid trở thành một kháng sinh chính trong phác đồ phối hợp [90].
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Độ thanh thải creatinin
(mL/phút)

Các đặc điểm dược động học của aminoglycosid bao gồm giá trị thể tích phân bố
(Vd) thấp (0,4 L/kg), thời gian bán thải ngắn, tỷ lệ gắn protein thấp, thải trừ chủ yếu qua
thận ở dạng còn hoạt tính. Aminoglycosid là kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc nồng độ
và có tác dụng diệt khuẩn hậu kháng sinh. Thông số PK/PD phù hợp nhất để mô tả tác
dụng diệt khuẩn của aminoglycosid là Cmax/MIC, với đích PK/PD của thông số này
cần đạt là 8 – 10 [53], [90]. Tuy nhiên, những nghiên cứu về dược động học của
thông thường (15 – 20 mg/kg với amikacin, 5 – 7 mg/kg với gentamicin), kể cả khi
K.pneumoniae có MIC ở ngưỡng nhạy cảm, dù theo EUCAST (8 µg/mL) hay theo CLSI
(16 µg/mL) [15], [82], [90]. Những nghiên cứu này cũng khuyến cáo nên sử dụng mức
liều cao ≥ 25 mg/kg/ngày với amikacin và 8 – 10 mg/kg/ngày với gentamicin để đạt
được đích PK/PD với chủng vi khuẩn có MIC ở 8 – 16 µg/mL [12], [67], [68]. Do sự
biến thiên lớn về đặc tính dược động học và khoảng điều trị hẹp, việc theo dõi nồng độ
thuốc trong máu được khuyến cáo với nhóm kháng sinh này [77].
1.2.1.4. Tigecyclin
Tigecyclin là kháng sinh kìm khuẩn thuộc nhóm glycylcyclin, là dẫn chất của
minocyclin và thường có hoạt tính in vitro trên vi khuẩn CRE. Năm 2005 và 2006,
tigecyclin lần lượt được Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ
quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) phê duyệt với chỉ định điều trị nhiễm khuẩn
ổ bụng phức tạp, nhiễm khuẩn da và cấu trúc da phức tạp. Năm 2009, FDA phê duyệt
thêm chỉ định điều trị viêm phổi cộng đồng cho kháng sinh này [33]. Tuy nhiên, trong
vòng một thập kỉ qua, tigecyclin đã được sử dụng rộng rãi như là một trong những lựa
chọn cuối cùng trong điều trị nhiễm khuẩn nặng do CRE cũng như các vi khuẩn gram
âm đa kháng và kháng mở rộng [33], [77].
Năm 2012, kết quả phân tích gộp từ 13 thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra sự gia tăng
nguy cơ tử vong ở bệnh nhân sử dụng tigecyclin khi so sánh với các kháng sinh khác.
Nguy cơ này chủ yếu xảy ra trên bệnh nhân viêm phổi bệnh viện, một chỉ định chưa
được cấp phép của tigecyclin [63]. Nguyên nhân chủ yếu đến từ đặc điểm dược động
học của tigecyclin với giá trị Vd lớn (7-9 L/kg), khả năng gắn protein huyết tương cao
(73 – 79%), khả năng thấm vào dịch biểu mô phế nang kém dẫn tới không đạt hiệu quả
điều trị ở mức liều thông thường (100 mg liều nạp, duy trì 50mg mỗi 12 giờ) [11], [47].
Gần đây, một vài nghiên cứu chỉ ra hiệu quả khi cân nhắc sử dụng tigecyclin liều cao
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aminoglycosid gần đây cho thấy, khó có thể đạt được đích PK/PD này với chế độ liều

trên bệnh nhân nặng nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa kháng. Một phân tích gộp của 21
nghiên cứu có đối chứng cho kết quả không có sự khác biệt về hiệu quả điều trị giữa
nhóm bệnh nhân dùng tigecyclin so sánh với các phác đồ khác. Tuy nhiên, phác đồ phối
hợp chứa tigecyclin có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với phác đồ phối hợp không chứa
tigecyclin (OR = 2,12, 95%CI = 1,17 – 3,86, p = 0,01), đồng thời, bệnh nhân sử dụng
tigecyclin liều cao (liều nạp 200 mg, liều duy trì 100 mg mỗi 12 giờ) có tỷ lệ tử vong
Một nghiên cứu khác của De Pascale và cộng sự cũng chỉ ra sử dụng liều cao tigecyclin
giúp cải thiện hiệu quả lâm sàng của bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn gram âm
đa kháng [21].
1.2.1.5. Fosfomycin
Fosfomycin là một kháng sinh phổ rộng lâu đời thuộc nhóm dẫn chất acid
phosphonic, có tác dụng ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Fosfomycin đã được
phê duyệt tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới với dạng thuốc uống với chỉ định nhiễm
trùng đường niệu phức tạp. Ngoài ra, một dạng dược dụng khác của fosfomycin được
sử dụng là dạng tiêm truyền tĩnh mạch của muối fosfomycin disodium [33].
Fosfomycin đã được chứng minh tác dụng in vitro trên những chủng vi khuẩn đa
kháng, trong đó có CRE. Các nghiên cứu đã chỉ ra, đối với các chủng có KPC (+),
fosfomycin có tác dụng hiệp đồng chủ yếu với carbapenem (30 – 78% các chủng được
thử), cũng như với colistin và tigecyclin (xấp xỉ 35% số chủng được thử) [71]. Tác dụng
hiệp đồng của fosfomycin với carbapenem và tigecyclin tương tự trên các chủng sản
xuất OXA-48 [23]. Mặc dù kết quả in vitro cho thấy tiềm năng của fosfomycin, tuy
nhiên, những nghiên cứu lâm sàng vẫn chỉ những điểm còn hạn chế của việc sử dụng
kháng sinh này trong nhiễm khuẩn do vi khuẩn không đa kháng. Dữ liệu từ nghiên cứu
trên nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa kháng hoặc toàn kháng ở bệnh nhân nặng cũng còn
nhiều hạn chế [33]. Gần đây, một nghiên cứu tại Hy Lạp báo cáo về việc điều trị thành
công nhiễm khuẩn do CR-KP trên 11 bệnh nhân hồi sức với phác đồ phối hợp có
fosfomycin. Những bệnh nhân trên được sử dụng fosfomycin truyền tĩnh mạch (liều 2 –
4g mỗi 6 giờ) kết hợp với colistin, gentamin và piperacilin/tazobactam. Tất cả bệnh nhân
đều được báo cáo có đáp ứng lâm sàng và vi sinh tốt, với tỷ lệ tử vong là 18,2% [48].
Một nghiên cứu lớn hơn trên 48 bệnh nhân nặng tại khoa HSTC, được sử dụng phác đồ
có fosfomycin với chế độ liều có trung vị là 24 g/ngày (8g mỗi 8 giờ) để điều trị
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thấp hơn so với liều thông thường (OR = 12, 48, CI95% = 2,06 – 75,43, p = 0,006) [54].

K.pneumoniae và P.aeruginosa kháng mở rộng và toàn kháng cho kết quả đáp ứng lâm
sàng đạt 54,2%, thất bại và bội nhiễm ở mức 33,3% và 6,3%, tỷ lệ đáp ứng vi sinh
56,3%, nhưng xuất hiện chủng đề kháng fosfomycin trên 3 bệnh nhân trong quá trình
điều trị [62]. Từ đó, các nghiên cứu khuyến cáo cần thận trọng khi sử dụng kháng sinh
này, nên sử dụng liều cao (6 – 8g truyền kéo dài trên 2 giờ mỗi 8 giờ) để đạt được đích
PK/PD là fT>MIC từ 70% trở lên, đồng thời phối hợp với các kháng sinh khác để giảm
1.2.2. Các phác đồ kháng sinh sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae
Mặc dù tình hình đề kháng đang ngày càng phức tạp và trở thành gánh nặng đối
với nền y tế trên thế giới, hiện chưa có chiến lược tối ưu để điều trị nhiễm khuẩn do
K.pneumoniae đề kháng carbapenem. Đa số các bằng chứng đều thu được từ những báo
cáo ca, chuỗi ca, những nghiên cứu hồi cứu nhỏ. Từ những dữ liệu đó, Morrill và cộng
sự đã đề xuất phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae kháng
carbapenem sinh KPC, được phân loại dựa trên các loại nhiễm khuẩn khác nhau và phân
tầng vai trò của từng nhóm kháng sinh trong chiến lược điều trị [50]. Trong đó,
carbapenem và colistin là 2 nhóm kháng sinh chủ đạo trong phác đồ điều trị CR-KP, với
giá trị MIC 16 µg/mL là ngưỡng để cân nhắc lựa chọn sử dụng carbapenem. Các kháng
sinh tigecyclin, aminoglycosid, fosfomycin là những kháng sinh thay thế, được lựa chọn
sử dụng khi MIC carbapenem > 16 µg/mL và colistin không còn nhạy cảm. Bảng 1.3
trình bày phác đồ kháng sinh đề xuất điều trị K.pneumoniae đề kháng carbapenem sinh
KPC.
Năm 2018, Rodriguez-Bano và cộng sự cập nhật phác đồ kháng sinh đề xuất điều
trị K.pneumoniae đề kháng carbapenem, đồng thời đưa ra thông điệp về sự cần thiết của
việc cá thể hóa điều trị, kết hợp dữ liệu về căn nguyên và mức độ nặng của nhiễm trùng,
kết quả kháng sinh đồ và những dữ liệu in vitro, in vivo và nghiên cứu lâm sàng [66].
Phác đồ đề xuất của Rodriguez-Bano có một vài sự khác biệt so với đề xuất của Morrill,
trong đó giá trị MIC ngưỡng để cân nhắc sử dụng carbapenem được giảm từ 16 µg/mL
xuống 8 µg/mL. Phác đồ phối hợp kháng sinh được ưu tiên cho các bệnh nhân có nguy
cơ cao phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân, nguồn gốc của nhiễm khuẩn và có sốc nhiễm
khuẩn. Phác đồ đề xuất của Rodriguez-Bano và cộng sự cũng nhấn mạnh về vai trò của
vi sinh không chỉ trong việc xác định mức độ nhạy cảm của từng kháng sinh mà còn
trong xác định tác dụng hiệp đồng của các kháng sinh trên các chủng K.pneumoniae, từ
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tỷ lệ tử vong và nguy cơ xuất hiện đề kháng trong quá trình điều trị [56], [57], [77].

đó, giúp cá thể hóa điều trị. Phác đồ đề xuất của Rodriguez-Bano và cộng sự được trình
bày ở bảng 1.4.
Bảng 1.3. Phác đồ kháng sinh đề xuất điều trị K.pneumoniae
đề kháng carbapenem sinh KPC theo Morrill và cộng sự [50]

Nhiễm khuẩn huyết
• Meropenem hoặc
doripenem liều cao
• Phối hợp với
polymyxin B
Viêm phổi
• Meropenem hoặc
doripenem liều cao
• Phối hợp với
polymyxin B
Nhiễm khuẩn ổ bụng
• Meropenem hoặc
doripenem liều cao
• Phối hợp với
polymyxin B
• Phối hợp với
tigecyclin liều cao
Nhiễm khuẩn tiết niệu
• Meropenem hoặc
doripenem liều cao
• Phối hợp với
fosfomycin
• Phối hợp với
aminoglycosid

Kháng sinh
kinh nghiệm:
Kháng sinh kết hợp

Kháng sinh cân nhắc theo kết
quả kháng sinh đồ

•
•
•
•

Aminoglycosid
Tigecyclin
Fosfomycin
Rifampicin

Meropenem/doripenem:
• MIC ≤ 16 µg/mL tiếp tục sử
dụng.
• MIC > 16 µg/mL cân nhắc thay
thế bằng kháng sinh còn hoạt tính
in vitro.

•
•
•
•

Aminoglycosid
Tigecyclin
Fosfomycin
Rifampicin

Polymyxin B/colistin:
• MIC ≤ 2 µg/mL tiếp tục sử dụng.
• MIC > 2 µg/mL cân nhắc thay
thế bằng kháng sinh còn hoạt tính
in vitro.

• Fosfomycin
• Rifampicin

Nếu cả meropenem/doripenem có
MIC > 16 µg/mL và polymyxin
B/colistin có MIC > 2 µg/mL, cân
nhắc sử dụng phác đồ dựa trên
tigecyclin liều cao hoặc phác đồ 2
carbapenem.

• Colistin
• Aminoglycosid

Nếu nhiễm khuẩn toàn kháng, cân
nhắc lựa chọn phác đồ 2
carbapenem.
Tigecyclin:
• MIC ≤ 1 µg/mL cân nhắc sử
dụng.
• MIC > 1 µg/mL cân nhắc thay
thế bằng kháng sinh còn hoạt tính
in vitro.
Aminoglycosid:
• MIC ≤ 2 µg/mL (gentamicin/
tobramycin) hoặc ≤ 4 µg/mL
(amikacin) cân nhắc sử dụng.
• MIC > 2 µg/mL (gentamicin/
tobramycin) hoặc > 4 µg/mL
(amikacin) cân nhắc thay thế
bằng kháng sinh còn hoạt tính in
vitro.
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Kháng sinh
kinh nghiệm:
Kháng sinh chủ đạo

Bảng 1.4. Phác đồ kháng sinh đề xuất điều trị nhiễm khuẩn do CR-KP theo
Rodriguez-Bano [66]
Nguy cơ, loại phác đồ, độ

Kháng sinh

nhạy cảm của chủng vi khuẩn
Nguy cơ cao, phác đồ phối hợp
Kháng sinh chủ đạo: meropenem (nếu MIC ≤ 8
µg/mL) hoặc ceftazidim hoặc aztreonam.
Kháng sinh kết hợp: colistin,
aminoglycosid, hoặc fosfomycin.

tigecyclin,

Đề kháng với các beta-lactam Kháng sinh chủ đạo: colistin
(MIC của meropenem > 8 Kháng sinh kết hợp: tigecyclin, aminoglycosid
µg/mL), nhạy cảm với ít nhất 2 hoặc fosfomycin.
kháng sinh bao gồm colistin
Đề kháng với beta-lactam và Kháng sinh chủ đạo: colistin
colistin, còn nhạy cảm với ít Kháng sinh kết hợp: tigecyclin, aminoglycosid
nhất 2 kháng sinh.
hoặc fosfomycin.
Toàn kháng hoặc còn nhạy cảm Meropenem kết hợp ertapenem; kết hợp với kháng
với chỉ 1 kháng sinh.
sinh còn nhạy cảm bất kỳ; cân nhắc thử nghiệm in
vitro để tìm các kháng sinh có tác dụng hiệp đồng.
Nguy cơ thấp, phác đồ đơn độc
Dựa trên độ nhạy cảm

Meropenem, ceftazidim, aztreonam, colistin,
tigecyclin, aminoglycosid (nếu kháng sinh nhạy
cảm trung gian, lựa chọn kháng sinh khác hoặc phối
hợp)

19

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

Nhạy cảm với một beta-lactam

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành trên bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa HSTC, Bệnh
viện Bạch Mai thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ sau:
Tiêu chuẩn lựa chọn:
- Có thời điểm nhập khoa trong giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.
Tiêu chuẩn loại trừ:
- Có thời gian điều trị tại khoa HSTC < 48 giờ.
- Không có chẩn đoán nhiễm khuẩn mới tại vị trí lấy bệnh phẩm đầu tiên phân
lập K.pneumoniae ở thời điểm lấy bệnh phẩm đó, được xác định bởi bác sỹ điều trị dựa
trên tiêu chí chẩn đoán các bệnh nhiễm khuẩn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa
Dịch bệnh Hoa Kỳ/Mạng lưới An toàn Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (US Centers for Disease
Control and Prevention/National Healthcare Safety Network – CDC/NHSN) năm 2018
[14].
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả, không can thiệp, theo dõi dọc tiến cứu. Mỗi bệnh nhân được
theo dõi hàng ngày bắt đầu từ ngày phân lập vi khuẩn K.pneumoniae đầu tiên và dừng
theo dõi bệnh nhân vào thời điểm bệnh nhân rời khoa hoặc tử vong tại viện. Thông tin
bệnh nhân trong khoảng thời gian từ ngày đầu tiên nhập Khoa HSTC đến ngày bắt đầu
theo dõi bệnh nhân được thu thập đầy đủ trong quá trình theo dõi. Đề cương nghiên cứu
đã được thông qua Hội đồng Khoa học Bệnh viện Bạch Mai trong khuôn khổ đề tài
Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Bệnh viện.
2.2.2. Quy trình thu thập dữ liệu
Từ sổ theo dõi kết quả vi sinh của Khoa HSTC, nhóm nghiên cứu thu được danh
sách bệnh nhân có kết quả phân lập vi khuẩn K.pneumoniae trong khoảng thời gian
nghiên cứu. Quy trình thu thập thông tin bệnh nhân được tóm tắt trong hình 2.1. Bệnh
nhân thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ của nghiên cứu được tiến hành
theo dõi và thu thập dữ liệu vào Phiếu thu thập thông tin bệnh nhân (Phụ lục 1).
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- Có kết quả nuôi cấy phân lập vi khuẩn K.pneumoniae.

Danh sách BN có kết quả phân lập
vi khuẩn K.pneumoniae dương tính

Bệnh án đủ điều kiện đưa vào
nghiên cứu

Loại trừ những bệnh nhân
có thời gian điều trị dưới 48
giờ, bệnh nhân không có
chẩn đoán nhiễm khuẩn
mới vào thời điểm phân lập
K.pneumoniae lần đầu tiên.

Hình 2.1. Quy trình lựa chọn và thu thập thông tin bệnh nhân
2.2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu
Mục tiêu 1: Khảo sát đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhiễm khuẩn do
K.pneumoniae tại khoa HSTC, Bệnh viện Bạch Mai.
- Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu:
+ Tuổi, giới tính, cân nặng.
+ Độ thanh thải creatinin.
+ Điểm APACHE II, điểm SOFA, điểm Charlson vào thời điểm nhập khoa.
+ Thời gian điều trị trung bình tại khoa HSTC.
+ Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện trong 90 ngày trước đó.
+ Tỷ lệ bệnh nhân vào thẳng, chuyển tuyến, chuyển khoa.
+ Tỷ lệ bệnh nhân có thở máy, lọc máu liên tục, lọc máu ngắt quãng.
+ Loại nhiễm khuẩn.
+ Đồng nhiễm vi khuẩn.
+ Tình trạng khi ra viện.
Mục tiêu 2: Khảo sát đặc điểm vi sinh của nhiễm khuẩn do K.pneumoniae tại khoa
HSTC, Bệnh viện Bạch Mai.
+ Tỷ lệ các loại bệnh phẩm phân lập vi khuẩn K.pneumoniae.
+ Độ nhạy cảm của các chủng K.pneumoniae với các kháng sinh được thử.
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Dữ liệu vi sinh của K.pneumoniae từ
01/2018 -12/2018 của khoa HSTC từ sổ
theo dõi kết quả vi sinh của khoa HSTC

+ Giá trị nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của K.pneumoniae với 4 loại kháng sinh:
imipenem, meropenem, amikacin, colistin.
+ Tỷ lệ nhạy cảm với các kháng sinh ở các chủng K.pneumoniae nhạy cảm và đề
kháng với meropenem, colistin.
Mục tiêu 3: Phân tích đặc điểm phác đồ và hiệu quả điều trị nhiễm khuẩn do
K.pneumoniae tại khoa HSTC, Bệnh viện Bạch Mai.
+ Các loại phác đồ kháng sinh được sử dụng.
+ Tỷ lệ sử dụng của các kháng sinh quan trọng trong phác đồ kháng sinh sau khi
có kết quả kháng sinh đồ ở những bệnh nhân nhiễm khuẩn do K.pneumoniae có
MIC với carbapenem > 8 µg/mL.
+ Chế độ liều của các kháng sinh nhóm carbapenem, colistin, aminoglycosid.
- Hiệu quả điều trị
+ Tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng lâm sàng.
+ Tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng vi sinh.
+ Tỷ lệ tử vong của các nhóm bệnh nhân có sử dụng phác đồ có carbapenem phân
loại theo MIC của carbapenem.
2.2.4. Một số quy ước trong nghiên cứu
Phác đồ kháng sinh: Phác đồ kháng sinh được sử dụng trên 48 giờ sau thời điểm
lấy bệnh phẩm đầu tiên phân lập K.pneumoniae trên bệnh nhân được quy ước là phác
đồ kháng sinh kinh nghiệm. Phác đồ kháng sinh được sử dụng trên 48 giờ ngay sau khi
có đầy đủ các kết quả vi sinh của bệnh phẩm đầu tiên phân lập K.pneumoniae trên bệnh
nhân được quy ước là phác đồ sau khi có kết quả kháng sinh đồ.
Phác đồ kháng sinh dựa trên carbapenem: Phác đồ kháng sinh dựa trên
carbapenem được quy ước là phác đồ kháng sinh có sử dụng carbapenem đơn độc hoặc
phối hợp với các kháng sinh khác không bao gồm colistin.
Phác đồ kháng sinh dựa trên colistin: Phác đồ kháng sinh dựa trên colistin
được quy ước là phác đồ kháng sinh có sử dụng colistin đơn độc hoặc phối hợp với bất
kỳ kháng sinh nào khác.
Lượt chỉ định kháng sinh: Mỗi kháng sinh mà bệnh nhân được kê đơn trong
quá trình điều trị được tính là một lượt chỉ định dù kháng sinh này xuất hiện trong hơn
một phác đồ.
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- Đặc điểm phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn:

Chế độ liều của các kháng sinh: Liều dùng của kháng sinh được quy ước là
chế độ liều đầu tiên khi kháng sinh đó được chỉ định trên bệnh nhân.
2.2.5. Một số tiêu chí đánh giá
Độ thanh thải creatinin (ClCr) của bệnh nhân được tính theo công thức
Cockcroft-Gault [16], trong đó nồng độ creatinin huyết thanh và cân nặng của bệnh nhân

ClCr (mL/phút) =

(140 - tuổi) × cân nặng (kg)
72 × Nồng độ creatinin huyết thanh (mg/dL)

× 0,85 (với nữ)

Điểm APACHE II, điểm SOFA, điểm Charlson: thang điểm đánh giá tình
trạng bệnh nhân, được trình bày chi tiết trong phụ lục 2. Trong đó, điểm APACHE II
đánh giá mức độ nặng và tiên lượng tử vong, điểm SOFA phản ánh mức độ suy đa tạng
và điểm Charlson đánh giá tình trạng các bệnh mắc kèm của bệnh nhân [35], [36], [86].
Chẩn đoán nhiễm khuẩn mới: Chẩn đoán nhiễm khuẩn mới được bác sỹ điều
trị đánh giá dựa trên tiêu chí chẩn đoán các bệnh nhiễm khuẩn của Trung tâm Kiểm soát
và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ/Mạng lưới An toàn Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (US
Centers for Disease Control and Prevention/National Healthcare Safety Network –
CDC/NHSN) năm 2018 [14].
Loại nhiễm khuẩn: được xác định theo tiêu chí chẩn đoán nhiễm khuẩn của
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ/Mạng lưới An toàn Y khoa
Quốc gia Hoa Kỳ (US Centers for Disease Control and Prevention/National Healthcare
Safety Network – CDC/NHSN) năm 2018 [14].
Đánh giá độ nhạy cảm của K.pneumoniae với các kháng sinh được thử
Với các kháng sinh khác ngoài colistin: được đánh giá bằng kết quả kháng sinh
đồ được thực hiện tại Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai theo tiêu chuẩn của Viện
Chuẩn thức Lâm sàng và Xét nghiệm Hoa Kỳ (Clinical and Laboratory Standards
Institute - CLSI) năm 2018 [15].
Với kháng sinh colistin: Do colistin không nằm trong danh sách thử kháng sinh
đồ thường quy tại Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai và chỉ có Ủy ban về Thử Độ nhạy
cảm Châu Âu (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing –
EUCAST) công bố tiêu chuẩn về độ nhạy cảm của K.pneumoniae với colistin, độ nhạy
cảm của K.pneumoniae với colistin được đánh giá dựa trên kết quả MIC thực hiện tại
Khoa Vi sinh theo phân loại của EUCAST năm 2018 [82].
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được lấy tại thời điểm lấy bệnh phẩm phân lập K.pneumoniae:

Giá trị MIC của K.pneumoniae với các kháng sinh:
Với các kháng sinh khác ngoài colistin: Nồng độ ức chế tối thiểu của
K.pneumoniae với imipenem, meropenem, amikacin được xác định dựa trên kết quả xác
định MIC tại Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai bằng phương pháp E-test theo tiêu
chuẩn của CLSI năm 2018 [15].
Với kháng sinh colistin: Nồng độ ức chế tối thiểu của K.pneumoniae với colistin
bằng phương pháp Vi pha loãng trong môi trường lỏng (canh thang) theo khuyến cáo
chung của CLSI và EUCAST năm 2016 [81].
Liều dùng của kháng sinh colistin: Có hai chế độ liều của kháng sinh colistin
bao gồm: Liều A (liều thông thường) và liều B (liều hiệu chỉnh). Trong đó, chế độ liều
B được xây dựng dựa trên công thức của Garonzik năm 2011 và được triển khai tại Khoa
HSTC từ tháng 9/2016 [1], [26]. Chế độ liều A và liều B của colistin được trình bày ở
bảng sau:
Bảng 2.1. Chế độ liều của colistin
Liều A

Liều B

Liều nạp tính theo cân nặng

Liều nạp tính theo cân nặng

≤ 40 kg

2 MUI

≤ 30 kg

4 MUI

> 40 kg – 50 kg

3 MUI

> 30 kg – 40 kg

5 MUI

> 50 kg – 70 kg

4 MUI

> 40 kg – 50 kg

6 MUI

Trên 70 kg

5 MUI

> 50 kg – 60 kg

7 MUI

> 60 kg – 70 kg

8 MUI

Trên 70 kg

9 MUI

Liều duy trì theo chức năng thận
ClCr < 30 mL/phút

Liều duy trì theo chức năng thận

2 MUI mỗi 24 giờ

ClCr < 15 mL/phút

3 MUI mỗi 24 giờ

ClCr: 30 - 50 mL/phút

1,5 MUI mỗi 12 giờ

ClCr: 15 - 30 mL/phút

2 MUI mỗi 12 giờ

ClCr: 50 - 70 mL/phút

2 MUI mỗi 12 giờ

ClCr: 30 - 50 mL/phút

3 MUI mỗi 12 giờ

ClCr: 70 - 90 mL/phút

2,5 MUI mỗi 12 giờ

ClCr: 50 - 80 mL/phút

4 MUI mỗi 12 giờ
3 MUI mỗi 8 giờ
2 MUI mỗi 24
giờ, bổ sung 1
MUI sau lọc

ClCr > 90 mL/phút

2 MUI mỗi 8 giờ

ClCr > 80 mL/phút

Lọc máu ngắt quãng
(HD)

2 MUI mỗi 24 giờ

Lọc máu ngắt quãng
(HD)

Lọc máu liên tục
(CVVH)

2 MUI mỗi 8 giờ

Lọc máu liên tục
(CVVH)
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được xác định dựa trên kết quả xác định MIC tại Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai

Đáp ứng lâm sàng: Tiêu chí này được đánh giá bởi một bác sỹ lâm sàng trong 7
ngày sau khi có kết quả vi sinh.
+ Bệnh nhân có đáp ứng lâm sàng 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 ban đầu của nhiễm khuẩn nhưng vẫn cần
sử dụng kháng sinh.
(vì bất cứ lý do gì).
Đáp ứng vi sinh: Tiêu chí này được đánh giá trên các bệnh nhân được cấy định
danh lại vi khuẩn trong 14 ngày sau khi cấy định danh lần đầu.
+ Bệnh nhân có đáp ứng vi sinh: Không phân lập được chủng vi khuẩn gây bệnh
ban đầu trong bệnh phẩm lấy tại vị trí nhiễm khuẩn.
+ Bệnh nhân không đáp ứng vi sinh: Vẫn phân lập được căn nguyên gây bệnh ban
đầu trong mẫu bệnh phẩm lấy tại vị trí nhiễm khuẩn.
2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được quản lý, thông kê, phân tích bằng phần mềm Excel 2016 và SPSS
statistics 23. Các biến liên tục được kiểm chuẩn bằng phép kiểm định Kolmogorov –
Smirnov trong trường hợp cỡ mẫu trên 50, sử dụng phép kiểm định Shapiro – Wilk trong
trường hợp cỡ mẫu dưới 50. Biến được coi là phân phối chuẩn khi có mức ý nghĩa (Sig.)
lớn hơn 0,05. Các biến liên tục có phân phối chuẩn được mô tả dưới dạng giá trị trung
bình ± độ lệch chuẩn (trung bình ± SD). Các biến liên tục có phân phối không chuẩn
được mô tả dưới dạng trung vị (tứ phân vị). Các biến phân hạng được mô tả dưới dạng
số lượng và tỷ lệ phần trăm.
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+ Bệnh nhân không có đáp ứng lâm sàng: không cải thiện hoặc nặng hơn, tử vong

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Trong giai đoạn từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018, chúng tôi đã xác định được
168 bệnh nhân có kết quả nuôi cấy bệnh phẩm phân lập được vi khuẩn Klebsiella
pneumoniae. Sau khi loại trừ 37 bệnh nhân có thời gian điều trị dưới 48 giờ, 40 bệnh
nhân được xác định phân lập được vi khuẩn không gây bệnh bởi một bác sỹ lâm sàng,
nhóm nghiên cứu thu được 91 bệnh nhân để đưa vào phân tích. Tổng số 141 bệnh phẩm
Việc lựa chọn mẫu nghiên cứu được mô tả ở hình 3.1.
168 bệnh nhân có xét nghiệm dương
tính với K.pneumoniae
Loại trừ 77 bệnh nhân:
- 37 BN có thời gian điều trị dưới 48h
- 40 BN không có chẩn đoán nhiễm
khuẩn mới vào thời điểm phân lập

91 bệnh nhân đủ điều kiện đưa vào

K.pneumoniae lần đầu tiên.

nghiên cứu

141 bệnh phẩm dương tính với
K.pneumoniae

Hình 3.1. Sơ đồ lựa chọn mẫu nghiên cứu
3.1. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhiễm khuẩn do K.pneumoniae tại khoa
HSTC.
Đặc điểm chung của những bệnh nhân nhiễm khuẩn do K.pneumoniae trong mẫu
nghiên cứu được trình bày trong bảng 3.1.
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dương tính với K.pneumoniae đã thu được từ 91 bệnh nhân trên.

Bảng 3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm

Kết quả (N = 91)
59,0 (46,0 – 67,0)

Giới nam, n (%)

63 (69,2%)

Cân nặng (kg), trung bình ± SD

57,9 ± 12,9

Điểm APACHE II ngày nhập khoa, trung vị (tứ phân vị)
Điểm SOFA ngày nhập khoa, trung vị (tứ phân vị)
Điểm Charlson, trung vị (tứ phân vị)

15,0 (11,0 – 21,0)
6,0 (4,0 – 9,0)
1,0 (0 – 2,0)

Thời gian điều trị tại khoa HSTC, trung vị (tứ phân vị)
Nhập viện trong vòng 90 ngày trước đó, n (%)
Độ thanh thải creatinin, trung vị (tứ phân vị)

15,0 (9,0 – 25,0)
71 (78,0%)
57,6 (31,5 – 82,6)

•

ClCr ≥ 130 mL/phút

•

60 mL/phút ≤ ClCr < 130 mL/phút

40 (44,0%)

•

30 mL/phút ≤ ClCr < 60 mL/phút

26 (28,6%)

•

ClCr < 30 mL/phút

22 (24,2%)

3 (3,3%)

Lọc máu ngắt quãng, n (%)

22 (24,2%)

Lọc máu liên tục, n (%)

41 (45,1%)

Thở máy, n (%)

83 (91,2%)

Tiền sử nhập viện:
•

Vào thẳng, n (%)

•

Chuyển viện, n (%)

25 (27,5%)

•

Chuyển khoa, n (%)

63 (69,2%)

3 (3,3%)

Tình trạng ra viện
•

Khỏi/đỡ, n (%)

53 (58,2%)

•

Nặng hơn, xin về, n (%)

34 (37,4%)

•

Tử vong tại viện, n (%)

4 (4,4%)

Nhận xét:
Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có tuổi tương đối cao, với trung vị là 59 tuổi.
Bệnh nhân nam chiếm tỷ lệ đa số (69,2%). Cân nặng trung bình của các bệnh nhân là
57,9 kg. Điểm APACHE II và SOFA khá cao và có sự dao động lớn, thể hiện sự khác
biệt về mức độ nặng của bệnh và mức độ suy đa tạng giữa các bệnh nhân. Điểm Charlson
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Tuổi, trung vị (tứ phân vị)

có trung vị là 1,0 điểm. Thời gian điều trị tại khoa của các bệnh nhân khá dài, trung vị
là 15 ngày, với 78% bệnh nhân đã có tiền sử nhập viện trong 90 ngày trước đó. Về chức
năng thận của bệnh nhân, trong đó, 3,3% bệnh nhân có tăng thanh thải thận (độ thanh
thải creatinin trên 130 mL/ph) và 24,2% bệnh nhân có độ thanh thải creatinin dưới 30
mL/phút. 24,2% bệnh nhân có lọc máu ngắt quãng, 45,1% số bệnh nhân có lọc máu liên
tục. Đa số bệnh nhân có thở máy (91,2%). Bệnh nhân vào khoa chủ yếu do chuyển từ
hơn, xin về hoặc tử vong chiếm tỷ lệ 41,8%.
Các loại nhiễm khuẩn do K.pneumoniae trên bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
được trình bày trong bảng 3.2.
Bảng 3.2. Các loại nhiễm khuẩn do K.pneumoniae trong mẫu nghiên cứu
Số lượng

Tỷ lệ %

Viêm phổi

69

75,8

Nhiễm khuẩn huyết

23

25,3

Nhiễm khuẩn ổ bụng

8

8,8

Nhiễm khuẩn tiết niệu

3

3,3

Nhiễm khuẩn mô mềm

2

2,2

Loại nhiễm khuẩn

Nhận xét:
Đa số các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được chẩn đoán viêm phổi do
K.pneumoniae, chiếm tỷ lệ 75,8%. K.pneumoniae cũng thường gây nhiễm khuẩn huyết
ở các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu, với tỷ lệ 25,3%. Nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm
khuẩn tiết niệu và nhiễm khuẩn mô mềm chiếm tỷ lệ dưới 10%.
Bảng 3.3 trình bày tỷ lệ đồng nhiễm và các căn nguyên vi khuẩn đồng nhiễm với
K.pneumoniae trên các bệnh nhân.
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khoa khác đến (69,2%) hoặc chuyển từ bệnh viện khác đến (27,5%). Bệnh nhân nặng

Đặc điểm

Số lượng

Tỷ lệ %

Đồng nhiễm vi khuẩn (N=91)

53

58,2

Acinetobacter baumanii

37

69,8

Pseudomonas aeruginosa

10

18,9

Escherichia coli

7

13,2

Stenotrophomonas maltophilia

7

13,2

Enterococcus sp.

7

13,2

Staphylococcus aureus

4

7,5

Elizabethkingia meningoseptica

4

7,5

Burkholderia sp.

4

7,5

Streptococcus mitis

1

1,9

Nhận xét:
Trên 50% bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có đồng nhiễm vi khuẩn khác. Trong
số đó, A.baumanii là vi khuẩn có tỷ lệ đồng nhiễm với K.pneumoniae cao nhất với
69,8%. Tỷ lệ đồng nhiễm của P.aeruginosa và E.coli thấp hơn, lần lượt là 18,9% và
13,2%.
3.2. Đặc điểm vi sinh của nhiễm khuẩn do K.pneumoniae trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm vi sinh trong mẫu nghiên cứu được thể hiện thông qua tỷ lệ các loại
bệnh phẩm phân lập được vi khuẩn K.pneumoniae, tỷ lệ nhạy cảm của K.pneumoniae
với các kháng sinh, phân bố MIC của K.pneumoniae với 4 loại kháng sinh imipenem,
meropenem, amikacin, colistin và tương quan nhạy – kháng giữa các kháng sinh.
Kết quả về các loại bệnh phẩm phân lập được trong mẫu nghiên cứu được trình
bày ở bảng 3.4.
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Bảng 3.3. Tỷ lệ vi khuẩn đồng nhiễm trong mẫu nghiên cứu

Số lượng

Tỷ lệ %

94

66,7

Đờm

82

58,2

Dịch phế quản

12

8,5

Bệnh phẩm máu

18

12,8

Bệnh phẩm catheter

6

4,3

Bệnh phẩm từ ổ bụng

17

12,1

Dịch ổ bụng

7

5,0

Dịch mủ ổ bụng

3

2,1

Dịch abcess

2

1,4

Dịch nang tụy

1

0,7

Hậu cung mạc nối

1

0,7

Dịch dẫn lưu hố lách

1

0,7

Dịch vết mổ đại tràng

1

0,7

Dịch mật

1

0,7

Bệnh phẩm nước tiểu

3

2,1

Bệnh phẩm từ mô mềm

3

2,1

Mủ chân ECMO

1

0,7

Mủ cánh tay

1

0,7

Mủ chân

1

0,7

Loại bệnh phẩm (N = 141)
Bệnh phẩm hô hấp

Nhận xét:
Loại bệnh phẩm phân lập được K.pneumoniae phổ biến nhất là dịch tiết hô hấp
(66,7%), trong đó, bệnh phẩm đờm và dịch phế quản lần lượt chiếm tỷ lệ lần lượt là
58,2% và 8,5%. Loại bệnh phẩm đứng thứ 2 về tỷ lệ phân lập được K.pneumoniae là
bệnh phẩm máu với tỷ lệ 12,8%, tiếp theo là bệnh phẩm dịch ổ bụng, catheter, tương
ứng 12,1% và 4,3%. Bệnh phẩm nước tiểu và mô mềm chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (2,1%) trong
tổng số bệnh phẩm cấy ra K.pneumoniae.
Mức độ nhạy cảm của K.pneumoniae phân lập được trong mẫu nghiên cứu với
những kháng sinh được thử được thể hiện trong hình 3.2.

30

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

Bảng 3.4. Tỷ lệ các loại bệnh phẩm phân lập vi khuẩn K.pneumoniae
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* Mức độ nhạy cảm của K.pneumoniae với colistin được xác định thông qua giá trị nồng
độ ức chế tối thiểu (MIC) theo phân loại của EUCAST năm 2018 (N = 85).

Hình 3.2. Mức độ nhạy cảm với các kháng sinh của các chủng K.pneumoniae
phân lập được trong mẫu nghiên cứu
Nhận xét:
Các kháng sinh được thử độ nhạy cảm thường quy với K.pneumoniae đã được
chúng tôi đưa vào phân tích. Kết quả cho thấy các chủng vi khuẩn K.pneumoniae trong
nghiên cứu đã đề kháng với hầu hết các nhóm kháng sinh, với tỷ lệ nhạy cảm chỉ còn
dưới 30% với nhiều nhóm kháng sinh, bao gồm cả kháng sinh nhóm carbapenem. Trong
số các kháng sinh được thử độ nhạy cảm, chỉ còn các kháng sinh aminoglycosid và
colistin giữ được mức độ nhạy cảm tương đối cao với vi khuẩn này, với tỷ lệ nhạy cảm
lần lượt đạt trên 50% và 90%.
Các chủng K.pneumoniae trong mẫu nghiên cứu được xác định giá trị nồng độ
ức chế tối thiểu (MIC) với từng loại kháng sinh: imipenem, meropenem, amikacin,
colistin được tiếp tục phân tích. Kết quả về phân bố giá trị MIC của K.pneumoniae với
4 kháng sinh trên được trình bày trong hình 3.3.
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Hình 3.3. Phân bố giá trị nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) với các kháng sinh
imipenem, meropenem, amikacin và colistin của K.pneumoniae
Nhận xét:
Có lần lượt 50 và 51 chủng vi khuẩn K.pneumoniae trong mẫu nghiên cứu được
xác định MIC với imipenem và meropenem. Hình ảnh phân bố MIC của K.pneumoniae
với hai kháng sinh nhóm carbapenem cho thấy tỷ lệ số chủng nhạy cảm (có MIC từ 1,0
µg/mL trở xuống – ngưỡng nhạy cảm theo CLSI năm 2018) khoảng 30%. Tỷ lệ số chủng
có MIC nằm trong khoảng từ 1,0 µg/mL đến 8,0 µg/mL lần lượt là 32,0% với imipenem
và 13,7% với meropenem. Có 34,0% số chủng vi khuẩn đề kháng imipenem ở MIC cao,
từ 32,0 µg/mL trở lên, tỷ lệ này với meropenem là 51,0%.
Với amikacin và colistin, số chủng K.pneumoniae được xác định MIC tương ứng
là 70 và 85 chủng. Tỷ lệ nhạy cảm của K.pneumoniae với amikacin tương đối cao, với
82,9% số chủng được xác định MIC với amikacin có giá trị MIC từ 16,0 µg/mL trở
xuống – ngưỡng nhạy cảm của CLSI 2018. Trong đó, chỉ có 42,9% số chủng có MIC
với amikacin trong khoảng dưới 4,0 µg/mL, 25,7% số vi khuẩn có MIC từ 4,0 µg/mL
đến 8,0 µg/mL. Hầu hết các chủng vi khuẩn được xác định MIC với colistin đều cho kết
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N = 50

50

Tỷ lệ (%)

30

quả MIC thấp, với trên 90% số chủng được xác định nhạy cảm, có MIC thấp hơn hoặc
bằng 0,5 µg/mL. Có 9,4% số chủng có MIC với colistin lớn hơn hoặc bằng 2,0 µg/mL,
được xác định là đề kháng với colistin.
Tương quan về tỷ lệ nhạy cảm của K.pneumoniae với các nhóm kháng sinh khi
vi khuẩn này nhạy cảm hoặc đề kháng với 2 kháng sinh meropenem và colistin được
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1,2. Mức độ nhạy cảm của K.pneumoniae với colistin được xác định thông qua giá trị nồng độ
ức chế tối thiểu (MIC) theo phân loại của EUCAST năm 2018.
1. Meropenem nhạy: N = 22; Meropenem kháng: N = 62.

Hình 3.4. Tỷ lệ nhạy cảm của các chủng K.pneumoniae đề kháng meropenem
(trên) hay colistin (dưới) với các kháng sinh
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trình bày trong hình 3.4.

Nhận xét:
Với các chủng K.pneumoniae còn nhạy cảm với meropenem, đa số tất cả các
kháng sinh khác đều giữ được mức độ nhạy cảm tương đối cao. Tuy nhiên, khi
meropenem bị đề kháng, nhiều kháng sinh cũng đồng thời bị đề kháng. Chỉ còn một số
nhóm kháng sinh còn giữ được tác dụng là các kháng sinh nhóm aminoglycosid, cụ thể
là gentamicin và amikacin với tỷ lệ nhạy cảm lần lượt là 53,7% và 63,2%, fosfomycin
Những chủng K.pneumoniae nhạy cảm với colistin có tỷ lệ nhạy cảm với nhiều
kháng sinh khác đạt từ 30% trở lên. Tuy nhiên, khi colistin bị đề kháng, nhiều kháng
sinh bị đề kháng hoàn toàn. Mặc dù vậy, với các chủng K.pneumoniae đề kháng colistin,
tỷ lệ nhạy cảm với các kháng sinh aminoglycosid tương đối cao, với 100% số chủng còn
nhạy cảm với kháng sinh amikacin, 75% còn nhạy cảm với gentamicin. Fosfomycin vẫn
giữ được độ nhạy cảm tương đối, với tỷ lệ 62,5% số chủng còn nhạy cảm khi colistin bị
đề kháng.
3.3. Đặc điểm phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae trong
mẫu nghiên cứu
Kết quả khảo sát các phác đồ kháng sinh kinh nghiệm và phác đồ kháng sinh sau
khi có kết quả kháng sinh đồ được trình bày trong bảng 3.5.
Bảng 3.5. Đặc điểm phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae
trong mẫu nghiên cứu
Loại phác đồ

Số lượng

Tỷ lệ (%)

35

38,5

Đơn trị liệu

12

34,3

Phối hợp aminoglycosid

16

45,7

Phối hợp quinolon

6

17,1

Phối hợp fosfomycin

2

5,7

Phác đồ dựa trên colistin

28

30,8

Phối hợp carbapenem

25

89,3

Phối hợp aminoglycosid

2

7,1

Phối hợp betalactam/chất ức chế

3

10,7

Phối hợp sulfamethoxazol/trimethoprim

4

14,3

Phác đồ kháng sinh kinh nghiệm (N = 91)
Phác đồ dựa trên carbapenem
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với tỷ lệ nhạy cảm còn 38,9% và kháng sinh colistin với độ nhạy cảm đạt 87,1%.

Phác đồ khác

28

30,8

Phác đồ dựa trên carbapenem

27

33,8

Đơn trị liệu

3

11,1

Phối hợp aminoglycosid

18

66,7

Phối hợp quinolon

1

3,7

Phối hợp fosfomycin

6

22,2

Phối hợp tigecyclin

1

3,7

Phác đồ dựa trên colistin

40

50,0

Phối hợp carbapenem

32

80,0

Phối hợp aminoglycosid

2

5,0

Phối hợp beta-lactam/chất ức chế beta-lactamasse

4

10,0

Phối hợp fosfomycin

4

10,0

Phối hợp sulfamethoxazol/trimethoprim

3

7,5

Phối hợp quinolon

1

2,5

Phối hợp tigecyclin

1

2,5

13

16,3

Phác đồ khác
Nhận xét:

Đa số bệnh nhân được chỉ định phác đồ dựa trên carbapenem hoặc dựa trên
colistin để điều trị kinh nghiệm nhiễm khuẩn do K.pneumoniae, với tỷ lệ lần lượt là
38,5% và 30,8%. Tỷ lệ này cao hơn với phác đồ kháng sinh sau khi có kết quả kháng
sinh đồ, tương ứng là 33,8% và 50,0%. Ở phác đồ kinh nghiệm, tỷ lệ dùng carbapenem
đơn độc chiếm 34,3% trong số các phác đồ dựa trên carbapenem, trong khi đó ở phác
đồ sau khi có kết quả kháng sinh đồ, tỷ lệ này giảm xuống còn 11,1%. Aminoglycosid
là kháng sinh thứ hai thường xuyên được lựa chọn để phối hợp với carbapenem, ngay
từ trong phác đồ kinh nghiệm và sau đó là phác đồ sau khi có kháng sinh đồ, với tỷ lệ
phối hợp hai kháng sinh này lần lượt chiếm tới 45,7% và 66,7% trong các phác đồ dựa
trên carbapenem. Phác đồ thường được các bác sỹ lựa chọn nhất là phác đồ phối hợp
giữa carbapenem và colistin. Trong các phác đồ dựa trên colistin, phác đồ này chiếm đa
số với tỷ lệ 89,3% ở phác đồ kinh nghiệm và 80,0% trong phác đồ sau khi có kết quả
kháng sinh đồ. Các kháng sinh fluoroquinolon, fosfomycin và sulfamethoxazol/
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Phác đồ kháng sinh sau khi có kết quả kháng sinh đồ (N = 80)

trimethoprim cũng được lựa chọn để phối hợp với carbapenem hoặc colistin ngay từ
phác đồ kinh nghiệm, tuy số lượng không nhiều.
Tỷ lệ sử dụng của một số nhóm kháng sinh trong phác đồ sau khi có kết quả
kháng sinh đồ ở những bệnh nhân nhiễm khuẩn do K.pneumoniae kháng carbapenem có
MIC > 8 µg/mL được trình bày ở hình 3.5.
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Hình 3.5. Tỷ lệ sử dụng các loại kháng sinh trong phác đồ sau khi có kết quả
kháng sinh đồ khi K.pneumoniae kháng carbapenem với MIC > 8 µg/mL
Nhận xét:
Với đa số bệnh nhân nhiễm khuẩn do K.pneumoniae có MIC với carbapenem >
8 µg/mL, carbapenem vẫn được các bác sỹ giữ lại trong phác đồ điều trị sau khi có kết
quả kháng sinh đồ. Đây cũng là nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất, với tỷ lệ
85,0% mặc dù đã bị đề kháng với giá trị MIC cao. Colistin là kháng sinh được sử dụng
phổ biến thứ hai, với 65,0% số bệnh nhân được kê đơn. Các kháng sinh nhóm
aminoglycosid, fosfomycin, tigecyclin cũng được sử dụng nhưng với tỷ lệ tương đối
thấp, chiếm tỷ lệ lần lượt 25,0%, 15,0%, 15,0% trong phác đồ sau khi có kết quả vi sinh.
Đặc điểm về chế độ liều của các kháng sinh nhóm carbapenem, colistin,
aminoglycosid được trình bày trong bảng 3.6.
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100

Bảng 3.6. Chế độ liều của các kháng sinh carbapenem, colistin, aminoglycosid
trong mẫu nghiên cứu
Số lượng

Tỷ lệ (%)

Carbapenem

84

Meropenem

57

67,9

500mg mỗi 24 giờ

2

3,5

500mg mỗi 6 giờ

1

1,8

1g mỗi 24 giờ

3

5,3

1g mỗi 12 giờ

9

15,8

1g mỗi 8 giờ

25

43,9

1g mỗi 4 giờ

1

1,8

2g mỗi 12 giờ

10

17,5

2g mỗi 8 giờ

5

8,8

500mg mỗi 3 giờ (truyền liên tục)

1

1,8

27

32,1

500mg mỗi 12 giờ

2

7,4

500mg mỗi 8 giờ

2

7,4

500mg mỗi 6 giờ

22

81,5

1g mỗi 6 giờ

1

3,7

Imipenem

Colistin

46

Liều A

3

6,5

Liều B

43

93,5

Aminoglycosid

39

Amikacin

34

87,2

10mg/kg mỗi 36 giờ

1

2,9

15mg/kg mỗi 24 giờ

2

5,9

20mg/kg mỗi 24 giờ

17

50,0

20mg/kg mỗi 36 giờ

1

2,9

20mg/kg mỗi 48 giờ

2

5,9

25mg/kg mỗi 24 giờ

7

20,6

30mg/kg mỗi 24 giờ

3

8,8

20mg/kg mỗi 24 giờ + 500mg x 2 lần/ngày (khí dung)

1

2,9

5

12,8

5mg/kg mỗi 24 giờ

2

40,0

8mg/kg mỗi 24 giờ

3

60,0

Gentamicin
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Chế độ liều

Nhận xét:
Ở 91 bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu, có 84 lượt chỉ định kháng sinh
carbapenem, trong đó meropenem được chỉ định 57 lần tương ứng tỷ lệ 67,9% và
imipenem được chỉ định 27 lần tương ứng với 32,1%. Chế độ liều phổ biến nhất của
meropenem là 1g mỗi 8 giờ, đứng thứ hai là liều 2g mỗi 12 giờ. Với imipenem, liều
500mg mỗi 6 giờ chiếm đại đa số, với 22 trường hợp tương ứng với 81,5%. Chế độ liều
imipenem liều cao (1g mỗi 6 giờ) được chỉ định trong 1 trường hợp.
Với kháng sinh colistin, có 46 lượt chỉ định kháng sinh này trên 91 bệnh nhân
trong thời gian điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae tại khoa, trong đó chế độ liều cao
(liều B) được sử dụng trong đa số trường hợp với 43 lượt, chiếm tỷ lệ 93,5%.
Trong nhóm aminoglycosid, amikacin là kháng sinh thường được lựa chọn chủ
yếu, với 34 lượt chỉ định, chiếm 87,2% trong tổng số 36 lượt chỉ định nhóm kháng sinh
này. Chế độ liều 15 - 20mg/kg cân nặng mỗi 24 giờ là chế độ liều phổ biến nhất với tỷ
lệ 55,9%. Chế độ liều cao ≥ 25 mg/kg cân nặng mỗi 24 giờ cũng được sử dụng với tỷ lệ
29,4%. Có 1 trường hợp được sử dụng kết hợp truyền tĩnh mạch và khí dung amikacin.
3.4. Hiệu quả điều trị
Kết quả đánh giá hiệu quả điều trị được trình bày trong bảng 3.7.
Bảng 3.7. Hiệu quả điều trị
Chỉ tiêu

Số lượng

Tình trạng ra viện

Tỷ lệ (%)

91

Khỏi/đỡ

53

58,2

Nặng/xin về

34

37,4

Tử vong tại viện

4

4,4

Đáp ứng lâm sàng

89

Có đáp ứng lâm sàng

61

68,5

Không đáp ứng lâm sàng

28

31,5

Đáp ứng vi sinh

45

Có đáp ứng vi sinh

24

53,3

Không đáp ứng vi sinh

21

46,7
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cao 2g mỗi 8 giờ của meropenem được chỉ định trong 5 trường hợp, trong khi đó chế độ

Nhận xét:
Tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong mẫu nghiên cứu tương đối cao, với
41,8% bệnh nhân có tình trạng nặng hơn, gia đình xin về hoặc tử vong ngay tại viện.
Trong mẫu nghiên cứu, có 89 bệnh nhân có thể đánh giá được đáp ứng lâm sàng. Tỷ lệ
bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có đáp ứng lâm sàng khá cao, đạt 68,5%. Trong số 45
bệnh nhân được chỉ định cấy lại vi khuẩn, có 24 bệnh nhân (tương ứng với 53,3%) có
Tỷ lệ tử vong của các nhóm bệnh nhân được sử dụng phác đồ có chứa carbapenem
được trình bày ở hình 3.6.
60

Tỷ lệ tử vong (%)

50
40
30
20
10
0
Chung
(N=91)

Không có
carbapnem
(N=21)

Có
carbapenem
(N=59)

MIC  8
(N=22)

MIC > 8
(N=17)

Hình 3.6. Tỷ lệ tử vong của các nhóm bệnh nhân
được sử dụng phác đồ có chứa carbapenem
Nhận xét:
So với tỷ lệ tử vong chung của toàn bộ mẫu nghiên cứu, nhóm bệnh nhân sử dụng
phác đồ sau khi có kết quả kháng sinh đồ có chứa carbapenem có tỷ lệ tử vong thấp hơn
một chút, với tỷ lệ 37,3% (so với 41,8% của toàn bộ mẫu nghiên cứu). Trong nhóm bệnh
nhân trên, những bệnh nhân có MIC của K.pneumoniae với kháng sinh này nhỏ hơn
hoặc bằng 8 có tỷ lệ tử vong thấp hơn nhóm bệnh nhân dùng carbapenem khi MIC lớn
hơn 8, với tỷ lệ lần lượt là 22,7% và 47,1%.
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đáp ứng vi sinh.

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
Đề kháng kháng sinh ngày càng gia tăng trong khi rất ít kháng sinh mới được
nghiên cứu, phát triển dẫn đến hạn chế số lượng kháng sinh có thể lựa chọn để điều trị
nhiễm khuẩn [42]. Năm 2013, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ
(CDC) liệt kê ba vi khuẩn là những mỗi đe dọa khẩn cấp tới y tế công cộng, đó lần lượt
là Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc, Clostridium difficile và Enterobacteriaceae
trong nhiều nghiên cứu về CRE [44], [83]. Trong những năm trở lại đây, K.pneumoniae
đề kháng carbapenem đã được ghi nhận tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt trong môi
trường HSTC. Nghiên cứu tại 15 Khoa HSTC trên toàn quốc chỉ ra tỷ lệ lưu hành cao
của K.pneumoniae cũng như tỷ lệ đề kháng với carbapenem [64]. Tại Khoa HSTC, Bệnh
viện Bạch Mai, K.pneumoniae cũng là một trong ba căn nguyên hàng đầu gây bệnh, với
tỷ lệ nhạy cảm với các kháng sinh giảm dần qua các năm [4]. Tỷ lệ tử vong cao trên
những bệnh nhân nhiễm khuẩn do CR-KP, cùng với sự gia tăng đề kháng của
K.pneumoniae với đa số các kháng sinh, đã đặt ra thách thức lớn cho các nhà lâm sàng
trong việc lựa chọn phác đồ điều trị tối ưu [37], [88]. Trên cơ sở đó, chúng tôi thực hiện
nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát đặc điểm dịch tễ và phác đồ điều trị nhiễm
khuẩn do K.pneumoniae tại Khoa HSTC, Bệnh viện Bạch Mai. Từ đó, nhóm nghiên cứu
hy vọng sẽ đưa ra được những ý kiến đề xuất trong xây dựng chiến lược sử dụng hợp lý
kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị
cho bệnh nhân.
4.1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhiễm khuẩn do K.pneumoniae
Các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có đặc điểm đặc trưng của bệnh nhân điều
trị tại Khoa HSTC, bao gồm bệnh nhân tuổi cao (trung vị 59 tuổi), đa số là nam giới
(69,2%), các điểm APACHE II, SOFA và Charlson có trung vị và khoảng tứ phân vị lần
lượt là 15,0 (11,0 – 21,0); 6,0 (4,0 – 9,0) và 1,0 (0 – 2,0). Kết quả này có sự tương đồng
với những nghiên cứu về nhiễm khuẩn do K.pneumoniae tại Khoa HSTC của
Kontopidou (2014) và Vardakas (2015) [38], [84]. Trong nghiên cứu của Kontopidou,
các bệnh nhân có độ tuổi trung bình 61,3 tuổi, điểm APACHE II trung bình là 18,2 (dao
động từ 0 đến 40). Trong nghiên cứu của Vardakas, độ tuổi trung bình của bệnh nhân là
66,3 ± 14,3, điểm APACHE II ngày nhập viện là 17,9 ± 6,9. Một nghiên cứu khác thực
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kháng carbapenem (CRE), trong đó K.pneumoniae là vi khuẩn chính được xác định

hiện tại Khoa HSTC, Bệnh viện Bạch Mai năm 2017 cũng chỉ ra những đặc điểm tương
đồng của những bệnh nhân nhiễm trùng do K.pneumoniae tại khoa [5].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ của nhiễm
trùng do vi khuẩn đề kháng carbapenem rất cao. Có 78,0% bệnh nhân có tiền sử nhập
viện trong 90 ngày trước đó, 91,2% bệnh nhận có thở máy, tỷ lệ bệnh nhân lọc máu ngắt
quãng, lọc máu liên tục trong quá trình điều trị tại Khoa lần lượt là 24,2% và 45,1%.
(khoảng tứ phân vị 9,0 – 25,0). Đây cũng là các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn do căn
nguyên K.pneumoniae đã được mô tả trong các y văn [43], [69]. Có 52,8% số bệnh nhân
có chức năng thận ban đầu suy giảm và 3/91 bệnh nhân có tăng thanh thải thận (mức lọc
cầu thận ≥ 130 mL/phút).
Loại nhiễm khuẩn thường gặp nhất gây ra bởi K.pneumoniae là viêm phổi, với tỷ
lệ trên 75%. Nhiễm khuẩn huyết chiếm tỷ lệ thấp hơn với 25,3%, trong khi nhiễm khuẩn
ổ bụng chỉ chiếm 8,8%. Tỷ lệ bệnh nhân viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết trong mẫu
nghiên cứu tương tự với tỷ lệ nhiễm khuẩn trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyến
năm 2017 (77,6% và 23,4%), nhưng tỷ lệ viêm phổi trong nghiên cứu này cao hơn tỷ lệ
đã được ghi nhận trong nghiên cứu của Vardakas (14,4%) và Kontopidou (27,6%) [5],
[38], [84]. Tỷ lệ đồng nhiễm vi khuẩn cao (58,2%), trong đó căn nguyên thường gặp
nhất là Acinetobacter baumanii với tỷ lệ 69,8%, đứng thứ hai là Pseudomonas
aeruginosa với 18,9%. Kontopidou và cộng sự cũng đã chỉ ra vi khuẩn đồng nhiễm
thường gặp nhất với K.pneumoniae là A.baumanii và P.aeruginosa với tỷ lệ lần lượt là
51,7% và 37,9% [38].
4.2. Đặc điểm vi sinh của nhiễm khuẩn do K.pneumoniae trong mẫu nghiên cứu
Có 141 lượt cấy ra vi khuẩn K.pneumoniae trong mẫu nghiên cứu. Trong đó,
bệnh phẩm phân lập được vi khuẩn chủ yếu là bệnh phẩm hô hấp chiếm 66,7%, bao gồm
bệnh phẩm đờm (58,2%) và dịch phế quản (8,5%), tương ứng với tỷ lệ cao nhiễm khuẩn
hô hấp trong mẫu nghiên cứu. Bệnh phẩm máu và bệnh phẩm từ ổ bụng lần lượt chiếm
12,8% và 12,1% tổng số bệnh phẩm trong mẫu nghiên cứu. Tỷ lệ của các bệnh phẩm
khác phân lập được K.pneumoniae cũng tương ứng với tỷ lệ các loại nhiễm khuẩn ghi
nhận được trong nghiên cứu.
Hình ảnh về mức độ nhạy cảm của các chủng K.pneumoniae trong nghiên cứu
cũng tương tự kết quả tổng kết tình hình đề kháng tại Khoa HSTC trong năm 2017, tuy
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Các bệnh nhân điều trị tại Khoa HSTC trong thời gian dài, với trung vị là 15 ngày

nhiên vẫn tồn tại một số điểm khác biệt [3], [5]. Trong các chủng vi khuẩn được làm
kháng sinh đồ, chỉ còn các kháng sinh nhóm aminoglycosid và fosfomycin là giữ được
mức độ nhạy cảm cao hơn các kháng sinh còn lại, với tỷ lệ 50% – 70% với kháng sinh
nhóm aminoglycosid và gần 45% với fosfomycin. Trong số 85 chủng vi khuẩn được xác
định MIC với colistin, tỷ lệ vi khuẩn có MIC ở mức nhạy cảm theo phân loại của
EUCAST năm 2018 cũng ở mức cao (90,6%). Tỷ lệ nhạy cảm của vi khuẩn với các
carbapenem. Thực trạng đề kháng này cũng được ghi nhận trong các nghiên cứu trước
đây trên thế giới. Nghiên cứu của Vardakas và cộng sự thực hiện trên 104 bệnh nhân tại
Khoa HSTC ở Hy Lạp năm 2014 cho thấy tỷ lệ đề kháng của K.pneumoniae với colistin,
tigecyclin, gentamicin và amikacin lần lượt là 32,6%, 3,8%, 15,8% và 45,2% [84]. Một
nghiên cứu đa trung tâm thực hiện tại 19 Khoa HSTC tại Hy Lạp cũng cho tỷ lệ
K.pneumoniae đề kháng kháng sinh khá cao, với tỷ lệ kháng gentamicin, amikacin,
tigecyclin và colistin tương ứng là 20%, 33%, 21% và 64% [38]. Kết quả tổng kết của
Phạm Hồng Nhung về tình hình đề kháng tại Khoa HSTC năm 2017 ghi nhận tỷ lệ nhạy
cảm của các chủng K.pneumoniae phân lập được tại Khoa với các kháng sinh
aminoglycosid duy trì ổn định ở mức 60 – 80% trong 2 năm 2016 và 2017, nhưng nghiên
cứu của chúng tôi ghi nhận tỷ lệ nhạy cảm của nhóm kháng sinh này đã giảm dần trong
năm 2018 [3]. Điều đó cho thấy tình hình đề kháng tại Khoa HSTC của K.pneumoniae
với các kháng sinh đang có diễn biến phức tạp. Vi khuẩn có xu hướng gia tăng đề kháng
với các kháng sinh được coi là những lựa chọn cuối cùng trong phác đồ điều trị.
Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, các chủng vi khuẩn đã được xác định nồng
độ ức chế tối thiểu (MIC) của các kháng sinh imipenem, meropenem, amikacin và
colistin. Có 50 chủng vi khuẩn được xác định MIC với imipenem, trong đó có 32% số
chủng có MIC ≤ 1 µg/mL, tương ứng với 32% còn nhạy cảm. Trong những chủng
K.pneumoniae kháng imipenem, có một tỷ lệ đáng kể lên đến 28% có MIC nằm trong
khoảng 1 – 8 µg/mL. Phân bố MIC của meropenem với K.pneumoniae cũng được ghi
nhận tương tự với imipenem, với tỷ lệ còn nhạy cảm với meropenem là 29,4% và 11,8%
số chủng có MIC với meropenem nằm trong khoảng 1 – 8 µg/mL. Hình ảnh phân bố
MIC của các kháng sinh nhóm carbapenem cho thấy tình hình đề kháng phức tạp của
K.pneumoniae, do đó cần thận trọng trong việc lựa chọn kháng sinh và liều dùng của
kháng sinh này, đặc biệt trên những bệnh nhân nhiễm khuẩn do K.pneumoniae có MIC
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kháng sinh còn lại rất thấp, khoảng dưới 30%, trong đó có các kháng sinh nhóm

với carbapenem dưới 8 µg/mL. Nhiều nghiên cứu đã khuyến cáo về việc sử dụng
carbapenem liều cao (2g mỗi 8 giờ với meropenem, 1g mỗi 6 giờ với imipenem) cùng
chế độ truyền kéo dài 3 giờ trên những bệnh nhân này [66], [77]. Nghiên cứu của Daikos
và cộng sự năm 2014 thực hiện trên những bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do
K.pneumoniae ghi nhận sự giảm đáng kể của tỷ lệ tử vong của nhóm sử dụng phác đồ
kết hợp có carbapenem liều cao khi MIC của carbapenem ≤ 8 µg/mL so với nhóm có
tổng hợp 50 bệnh nhân nhiễm khuẩn do Enterobacteriaceae sinh carbapenemase từ 15
nghiên cứu cho thấy hiệu quả điều trị khi sử dụng phác đồ phối hợp có carbapenem gia
tăng từ 25% ở nhóm MIC > 8 µg/mL lên 71,4% ở nhóm MIC ≤ 8 µg/mL [80]. Những
bằng chứng trên lâm sàng càng được củng cố bằng kết quả nghiên cứu về dược động
học/dược lực học của carbapenem. Kuti và cộng sự đã chỉ ra tỷ lệ đạt đích PK/PD của
meropenem (fT>MIC > 50%) đối với MIC = 4 µg/mL lần lượt đạt 69%, 93%, 100% đối
với các chế độ liều 1g mỗi 8 giờ truyền quy ước, 1g mỗi 8 giờ truyền kéo dài và 2g mỗi
8 giờ truyền kéo dài. Tuy nhiên với MIC = 8 µg/mL, chỉ có chế độ liều 2g mỗi 8 giờ
truyền kéo dài có tỷ lệ đạt đích PK/PD tương đối cao là 85%. [40].
Có 70 chủng K.pneumoniae được xác định MIC với amikacin. Tỷ lệ số chủng có
MIC ≤ 16 µg/mL và được xác định nhạy cảm còn cao, chiếm 82,9%. Tuy nhiên trong
số đó, chỉ có những chủng có MIC dưới 4 µg/mL, tương ứng với tỷ lệ 42,9%, là có khả
năng đạt được đích PK/PD với chế độ liều thông thường hiện nay (15 – 20 mg/kg/ngày)
theo những nghiên cứu gần đây về dược động học của aminoglycosid [90]. Ở những
chủng nhạy cảm còn lại có MIC nằm trong khoảng 4 – 8 µg/mL (tương ứng với tỷ lệ
25,7%), amikacin được khuyến cáo sử dụng ở mức liều cao ≥ 25 mg/kg/ngày để có nồng
độ đỉnh đạt được đích PK/PD, kết hợp với theo dõi nồng độ thuốc trong máu do kháng
sinh này có cửa sổ điều trị hẹp và nhiều độc tính [12], [67], [68].
Với colistin, phân bố MIC của 85 chủng K.pneumoniae được xác định MIC ghi
nhận sự xuất hiện của các chủng đề kháng colistin, chủ yếu xuất hiện trong 4 tháng cuối
năm 2018. Những chủng này chưa từng được ghi nhận trong những nghiên cứu tại Khoa
HSTC, Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2017 trở về trước [3], [5]. Mặc dù MIC50 và MIC90
của colistin trong mẫu nghiên cứu đều chưa cao, lần lượt là 0,38 và 0,5 µg/mL, sự xuất
hiện của 9,4% số chủng đề kháng colistin là một sự cảnh báo đối với các nhà lâm sàng
về tình hình đề kháng của K.pneumoniae ngày một tồi tệ. Tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ 10,5
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MIC > 8 µg/mL (19,3% so với 35,5%) [19]. Nghiên cứu của Tzouvelekis và cộng sự

– 20% tại Hy Lạp năm 2010 - 2011, nhưng cao hơn tỷ lệ lưu hành K.pneumoniae kháng
colistin tại các báo cáo từ Hàn Quốc, Singapore, Canada và tỷ lệ chung toàn cầu (lần
lượt là 6,8%, 6,3%, 2,9% và 1,5%) [25], [39], [52], [72], [74], [87]. Nghiên cứu tại Đài
Loan năm 2013 và Ý năm 2014 cũng ghi nhận tỷ lệ đề kháng cao của K.pneumoniae với
colistin, lần lượt là 17,0% và 43,0%, nhưng 2 nghiên cứu này chỉ thực hiện trên quần
thể vi khuẩn K.pneumoniae đề kháng carbapenem [17], [49]. Tỷ lệ đề kháng của
ánh đầy đủ tỷ lệ lưu hành của K.pneumoniae kháng colistin trong Khoa HSTC, Bệnh
viện Bạch Mai do chỉ có 85/144 chủng trong mẫu nghiên cứu được xác định MIC với
colistin.
Hình ảnh về tương quan nhạy cảm – đề kháng của các kháng sinh với meropenem
trong các chủng K.pneumoniae phân lập được cho thấy ở các chủng còn nhạy cảm với
meropenem, tỷ lệ nhạy cảm của các kháng sinh khác cũng ở mức cao, đều từ 60% trở
lên. Trong khi đó, ở các chủng đề kháng meropenem, còn rất ít kháng sinh còn tác dụng
trên những chủng này. Colistin, aminoglycosid và fosfomycin là những kháng sinh còn
giữ được độ nhạy cảm khi carbapenem đã bị đề kháng. Tương quan nhạy – kháng của
các kháng sinh với colistin cũng ghi nhận kết quả tương tự, khi colistin bị đề kháng.
Aminoglycosid và fosfomycin là những kháng sinh còn giữ lại độ nhạy cảm tương đối
cao, với tỷ lệ nhạy cảm của gentamicin, amikacin và fosfomycin lần lượt là 75%, 100%
và 62,5%. Từ đó, có thể thấy các kháng sinh colistin, nhóm aminoglycosid và
fosfomycin là những kháng sinh dự trữ rất quan trọng trong trường hợp K.pneumoniae
đa kháng với các kháng sinh. Cần thiết phải có sự phân tầng vai trò của các kháng sinh
đối với các mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng do K.pneumoniae đa kháng, góp phần
bảo tồn những kháng sinh quan trọng, đặc biệt khi mức độ nhạy cảm của các kháng sinh
này đang có xu hướng giảm dần tại Khoa. Theo đó, các nhóm kháng sinh aminoglycosid,
tigecyclin, fosfomycin nên được coi là kháng sinh dự trữ, và chỉ nên sử dụng như một
kháng sinh chính trong phác đồ điều trị trong trường hợp các kháng sinh carbapenem và
colistin đã mất tác dụng hoàn toàn trên vi khuẩn (MIC carbapenem > 8 - 16 µg/mL, MIC
colistin > 2 µg/mL). Điều này cũng phù hợp với những khuyến cáo trên thế giới về phác
đồ điều trị K.pneumoniae cho tới thời điểm hiện tại. Phác đồ đề xuất của RodriguezBano và cộng sự năm 2018 khuyến cáo chỉ nên sử dụng aminoglycosid và tigecyclin
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K.pneumoniae với colistin mà nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận được có thể chưa phản

như một kháng sinh chủ đạo trong phác đồ khi chủng vi khuẩn đề kháng với tất cả các
beta-lactam (trong đó meropenem có MIC > 8 µg/mL) và colistin [66].
4.3. Đặc điểm phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae
Hiện nay, phác đồ tối ưu điều trị các Enterobacteriaceae kháng carbapenem như
K.pneumoniae vẫn chưa được xác định rõ ràng do thiếu những bằng chứng từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát, trong khi những nghiên cứu quan sát so sánh hiệu quả
chắc chắn [77]. Cho tới thời điểm hiện tại, nhiều nghiên cứu đề xuất về các phác đồ dựa
trên carbapenem và phác đồ dựa trên colistin, trong đó lần lượt carbapenem và colistin
là kháng sinh chủ đạo, và được phối hợp với các kháng sinh khác [50], [66]. Trong mẫu
nghiên cứu của chúng tôi, đa số các bệnh nhân được sử dụng 1 trong 2 phác đồ này trong
cả phác đồ kinh nghiệm và phác đồ sau khi có kết quả kháng sinh đồ. Trong phác đồ
kinh nghiệm, tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng phác đồ dựa trên carbapenem là 38,5% và
tỷ lệ dùng phác đồ dựa trên colistin là 30,8%, trong đó gần 90% là phối hợp với 1 kháng
sinh nhóm carbapenem. Có thể thấy mặc dù carbapenem bị đề kháng trong quần thể
nghiên cứu với tỷ lệ cao lên tới gần 75%, đây vẫn là nhóm kháng sinh chính được sử
dụng trong điều trị K.pneumoniae tại Khoa HSTC. Tỷ lệ carbapenem được sử dụng
trong các phác đồ kinh nghiệm trong nghiên cứu là 65,9%, tỷ lệ này tăng lên 73,8% sau
khi có kết quả kháng sinh đồ. Tỷ lệ này thấp hơn so với kết quả được ghi nhận trong
nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyến năm 2017 tại Khoa. Theo đó, tỷ lệ bệnh nhân được
sử dụng carbapenem trong phác đồ kinh nghiệm và sau khi có kết quả vi sinh lần lượt là
87,9% và 94,4% [5]. Tuy nhiên kết quả sử dụng carbapenem của chúng tôi vẫn cho thấy
carbapenem vẫn đang là lựa chọn đầu tay trong điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae
tại Khoa HSTC.
Trong phác đồ kinh nghiệm, các kháng sinh nhóm aminoglycosid cũng được sử
dụng như những kháng sinh bổ sung trong các phác đồ dựa trên carbapenem hoặc dựa
trên colistin. Tỷ lệ sử dụng aminoglycosid trong phác đồ kinh nghiệm là 24,2%. Kết quả
ghi nhận được trong nghiên cứu cho thấy aminoglycosid đã được sử dụng kinh nghiệm
trên một tỷ lệ bệnh nhân đáng kể, cho dù chưa xác định được căn nguyên gây bệnh. Điều
này có thể làm gia tăng áp lực sử dụng kháng sinh đối với các kháng sinh nhóm
aminoglycosid, tăng nguy cơ nhiễm K.pneumoniae đa kháng trên bệnh nhân. Nghiên
cứu của Ruiz và cộng sự chỉ ra có mối liên hệ giữa việc sử dụng kháng sinh đặc biệt là
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điều trị của những phác đồ khác nhau còn nhiều hạn chế dẫn tới không có một kết luận

kháng sinh nhóm beta-lactam/chất ức chế và aminoglycosid trong việc hình thành các
quần cư K.pneumoniae đa kháng trong cơ thể bệnh nhân [69]. Việc tăng áp lực sử dụng
aminoglycosid trong Khoa cũng tăng nguy cơ gia tăng đề kháng của các chủng
K.pneumoniae lưu hành trong Khoa HSTC với kháng sinh này, theo nghiên cứu của
Karam và cộng sự [34].
Sau khi có kết quả kháng sinh đồ, chỉ có 80 bệnh nhân được đưa vào phân tích
kết quả vi sinh, bệnh nhân được điều chỉnh phác đồ điều trị, trong đó đa số được dùng
phác đồ phối hợp từ 2 kháng sinh trở lên (tỷ lệ 95%). Kết quả từ các nghiên cứu cho
thấy sử dụng phối hợp các kháng sinh có thể cải thiện tỷ lệ tử vong, đặc biệt trên các
bệnh nhân có nguy cơ cao [66]. Nghiên cứu đa trung tâm tại Ý thực hiện trên 661 bệnh
nhân nhiễm trùng do K.pneumoniae sinh KPC cho thấy sử dụng phác đồ phối hợp là
một yếu tố làm giảm tỷ lệ tử vong sau 14 ngày [78]. Phác đồ dựa trên carbapenem và
phác đồ dựa trên colistin tiếp tục được sử dụng nhiều nhất, trong đó tỷ lệ phác đồ dựa
trên colistin tăng từ 30,8% trong phác đồ kinh nghiệm lên 50,0% trong phác đồ sau khi
có kết quả kháng sinh đồ. Tỷ lệ này cao hơn kết quả ghi nhận được trong một nghiên
cứu trên các chủng CRE, với tỷ lệ sử dụng polymyxin là 39,5% [8]. Trong các phác đồ
có chứa colistin, toàn bộ bệnh nhân được sử dụng phác đồ phối hợp giữa colistin và một
kháng sinh khác, với tỷ lệ đa số thuộc về kháng sinh nhóm carbapenem với 80%. Nghiên
cứu của Hirsch và Tam tổng hợp 55 bệnh nhân từ 15 bài báo chỉ ra rằng sử dụng colistin
đơn độc không hiệu quả bằng khi được phối hợp [29]. Trong khi đó, vẫn còn nhiều tranh
cãi về hiệu quả của phối hợp giữa kháng sinh nhóm carbapenem và colistin, tuy rằng
đây vẫn là phác đồ phối hợp thường được sử dụng. Hai thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh
giá hiệu quả của sự phối hợp này trong điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram âm kháng
carbapenem đang được triển khai [22].
Nghiên cứu của chúng tôi khảo sát về phác đồ sau khi có kết quả kháng sinh đồ
của những bệnh nhân có MIC của imipenem hoặc meropenem trên 8 µg/mL. Kết quả về
tần suất sử dụng các kháng sinh cho thấy, mặc dù carbapenem đã bị đề kháng với MIC
> 8 µg/mL, các bác sỹ vẫn có xu hướng giữ lại kháng sinh này trong phác đồ điều trị,
với tỷ lệ 85% số bệnh nhân tiếp tục được sử dụng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vai trò
của carbapenem trong phác đồ với những chủng K.pneumoniae đề kháng carbapenem
có MIC ≤ 8 µg/mL, nhưng chưa thấy lợi ích về hiệu quả điều trị khi MIC > 8 µg/mL.
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do 11 bệnh nhân đã rời viện trước khi có kết quả kháng sinh đồ. Sau khi có đầy đủ các

Nghiên cứu của Daikos và và nghiên cứu của Tumbarello cùng chỉ ra sự vượt trội về
hiệu quả điều trị khi sử dụng phác đồ có carbapenem ở nhóm có MIC không vượt quá 8
µg/mL, tuy nhiên nhấn mạnh hiệu ứng này không được ghi nhận khi MIC ≥ 16 µg/mL
[19], [78]. Kháng sinh colistin, aminoglycosid, fosfomycin, tigecyclin là những kháng
sinh thường được sử dụng khi MIC carbapenem > 8 µg/mL, với tỷ lệ sử dụng lần lượt
là 65%, 25%, 15% và 15%. Có thể thấy vai trò quan trọng của những kháng sinh kể trên
cáo trong những năm gần đây [50], [66]. Tuy nhiên, tigecyclin là kháng sinh chưa có
trong kết quả làm kháng sinh đồ thường quy với K.pneumoniae. Điều này khiến cho các
bác sỹ rất khó khăn trong việc cân nhắc đưa kháng sinh này vào phác đồ điều trị. Với
vai trò quan trọng của mình trong điều trị K.pneumoniae kháng carbapenem, rất cần
thiết đưa tigecyclin vào danh mục những kháng sinh được làm kháng sinh đồ thường
quy, nhằm cải thiện việc sử dụng kháng sinh này trên lâm sàng.
Trong số các kháng sinh nhóm carbapenem được sử dụng, meropenem là hoạt
chất được sử dụng nhiều hơn với tỷ lệ 67,9%, còn lại là imipenem với 32,1%. Tỷ lệ này
có sự chênh lệch so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyến năm 2017 tại Khoa HSTC,
Bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, meropenem được sử dụng với tỷ lệ 82,2% trong khi
imipenem chỉ được sử dụng với tỷ lệ dưới 10% [5]. Chế độ liều thường được sử dụng
nhất ở meropenem là 1g mỗi 8 giờ (43,9%) và ở imipenem là 500mg mỗi 6 giờ (81,5%).
Đây cũng là 2 chế độ liều thường được sử dụng nhất của meropenem và imipenem trong
nghiên cứu trên các bệnh nhân nhiễm K.pneumoniae tại Khoa năm 2017, với tỷ lệ lần
lượt là 35/106 trường hợp (33,0%) và 5/9 trường hợp (55,6%) [5]. Liều cao 2g mỗi 8
giờ với meropenem và 1g mỗi 6 giờ với imipenem cũng được sử dụng nhưng với tỷ lệ
chưa cao, lần lượt đạt 8,8% và 3,7%. Có thể thấy mặc dù Khoa HSTC đã triển khai xác
định MIC của các chủng K.pneumoniae với meropenem và imipenem, dữ liệu cũng ghi
nhận có một tỷ lệ đáng kể các chủng có MIC trong khoảng 1 – 8 µg/mL (10 – 30%).
Mặc dù vậy, các bác sỹ điều trị tại Khoa HSTC vẫn rất thận trọng trong việc sử dụng
liều cao trên các bệnh nhân này. Từ đó, có thể có một tỷ lệ bệnh nhân được điều trị với
mức liều không đủ để có thể đạt được đích PK/PD mong muốn để điều trị K.pneumoniae
đề kháng carbapenem, dẫn tới thất bại điều trị [53]. Về cách dùng, toàn bộ các bệnh
nhân được chỉ định carbapenem đều được truyền kéo dài với thời gian khoảng 3 giờ,
tương tự với nghiên cứu năhm 2017 [5].
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trong việc điều trị nhiễm khuẩn do CR-KP. Điều này phù hợp với những phác đồ khuyến

Kháng sinh colistin đa số được chỉ định ở mức liều B, với tỷ lệ sử dụng mức liều
này lên tới 93,5%. Đây là chế độ liều đã được xây dựng dựa trên công thức liều colistin
của Garonzik năm 2011, được triển khai và đánh giá hiệu quả tại Khoa HSTC từ tháng
9 năm 2016 đến nay [1], [26]. Đây là chế độ liều với liều duy trì tối đa có thể có là 9
MUI/ngày. Năm 2017, Garonzik đã đưa ra khuyến cáo về một chế độ liều mới, với đích
nồng độ trung bình trong huyết tương ở trạng thái cân bằng là 2 µg/mL (tương đương
tối đa có thể có là 10,9 MUI/ngày, cao hơn mức liều tối đa hiện tại trong chế độ liều B
đang được sử dụng tại Khoa. Trong hoàn cảnh đã bắt đầu xuất hiện những chủng vi
khuẩn đề kháng với colistin, có thể cần đánh giá và áp dụng chế độ liều mới của
Garonzik nhằm cải thiện hiệu quả điều trị và hạn chế xuất hiện đề kháng.
Trong các kháng sinh nhóm aminoglycosid, chỉ có amikacin và gentamicin được
lựa chọn sử dụng, với tỷ lệ tương ứng là 87,2% và 12,8%. Amikacin được sử dụng với
2 chế độ liều chính, đó là chế độ liều thông thường 20mg/kg mỗi 24 giờ (tỷ lệ 50%) và
chế độ liều cao 25 – 30mg/kg/ngày (tỷ lệ 29,4%). Gentamicin được sử dụng với 2 chế
độ liều là 5mg/kg mỗi 24 giờ (tỷ lệ 2/5) và 8mg/kg mỗi 24 giờ (tỷ lệ 3/5). Như vậy các
kháng sinh nhóm aminoglycosid đã được sử dụng với chế độ liều cao như các khuyến
cáo trên thế giới với một tỷ lệ đáng kể [53]. Điều này phù hợp với khoảng 25% số chủng
K.pneumoniae có MIC với amikacin nằm trong khoảng 1 – 8 µg/mL. Để đảm bảo hiệu
quả sử dụng aminoglycosid, phòng tránh các tác dụng không mong muốn của thuốc,
Khoa HSTC cần triển khai việc theo dõi nồng độ thuốc trong máu đối với nhóm kháng
sinh này khi sử dụng mức liều cao [53].
Có thể thấy, cho tới thời điểm hiện tại, việc lựa chọn phác đồ kháng sinh cũng
như chế độ liều để điều trị nhiễm khuẩn do Klebsiella pneumoniae đang chủ yếu dựa
trên lâm sàng cũng như kết quả kháng sinh đồ. Bên cạnh kết quả kháng sinh đồ, việc
xác định nồng độ ức chế tối thiểu của K.pneumoniae với các kháng sinh cũng đóng vai
trò vô cùng quan trọng, đặc biệt với những kháng sinh mà kết quả từ kháng sinh đồ
không mang đầy đủ thông tin để có thể lựa chọn kháng sinh và mức liều tối ưu, nhằm
tối ưu hóa phác đồ kháng sinh, nâng cao hiệu quả điều trị.
4.4. Hiệu quả điều trị
Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ tử vong chung, bao gồm bệnh nhân
nặng hơn/xin về và bệnh nhân tử vong tại viện là 41,8%. Tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng
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với MIC của colistin với K.pneumoniae theo EUCAST [82]). Theo đó, mức liều duy trì

lâm sàng và tỷ lệ đáp ứng vi sinh lần lượt là 68,5% và 53,3%. Tỷ lệ này tương đối cao,
nhưng có sự tương đồng với một số nghiên cứu trong nước cũng như thế giới. Nghiên
cứu về nhiễm khuẩn do K.pneumoniae tại Khoa HSTC năm 2017 cho tỷ lệ đáp ứng lâm
sàng trong 14 ngày là 69% và tỷ lệ đáp ứng vi sinh là 57,7%, cao hơn một chút so với
nghiên cứu của chúng tôi [5]. Nghiên cứu của Tumbarello năm 2015 ghi nhận tỷ lệ tử
vong tại viện là 41,1% [78]. Trong khi đó, một số nghiên cứu khác lại có tỷ lệ thất bại
chung rất cao, lần lượt là 69,2% và 51,3% . Tỷ lệ thất bại lâm sàng trong nghiên cứu của
Kontopidou là 47,2%, cao hơn nhiều tỷ lệ 31,5% trong nghiên cứu của chúng tôi. Có thể
do ở các nghiên cứu này, các bệnh nhân đa số nhiễm khuẩn huyết, do căn nguyên là
K.pneumoniae kháng carbapenem, tình trạng nặng hơn bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
của chúng tôi, dẫn tới tỷ lệ thất bại điều trị cao hơn [38], [84].
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy rằng, những bệnh nhân sử dụng
phác đồ chứa carbapenem có tỷ lệ tử vong thấp hơn những bệnh nhân sử dụng phác đồ
không chứa carbapenem. Tỷ lệ tử vong thấp nhất cũng đã được ghi nhận ở những bệnh
nhân được điều trị bằng phác đồ chứa carbapenem với MIC của carbapenem ≤ 8 µg/mL.
Kết quả này tương đối giống với những kết quả trong các nghiên cứu trước đây. Tổng
quan của Tzouvelekis (2015) cũng ghi nhận tỷ lệ tử vong thấp hơn ở nhóm dùng phác
đồ có carbapenem so với nhóm không dùng carbapenem [79]. Các nghiên cứu của
Daikos và Tzouvelekis (2012) cũng chỉ ra tỷ lệ tử vong thấp nhất khi bệnh nhân sử dụng
phác đồ có carbapenem điều trị K.pneumoniae có MIC carbapenem ≤ 8 µg/mL.
Mặc dù nhiều phác đồ kháng sinh khác nhau đã được lựa chọn để điều trị nhiễm
khuẩn gây ra bởi K.pneumoniae, song tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân này vẫn ở mức cao,
trong khi tỷ lệ đáp ứng lâm sàng chỉ đạt 69%. Điều đó cho thấy, tới thời điểm hiện tại,
phác đồ kháng sinh tối ưu để điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae vẫn là một câu hỏi
lớn chưa có lời giải đáp đối với các nhà lâm sàng. Để có thể cải thiện phác đồ điều trị
hơn nữa, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa lâm sàng và vi sinh. Các đặc điểm vi sinh của
K.pneumoniae cần được xác định sâu hơn, không chỉ dừng lại ở kiểu hình như kháng
sinh đồ và MIC, xa hơn có thể là xác định kiểu gen đề kháng. Từ đó, hướng tới cá thể
hóa phác đồ điều trị trên bệnh nhân thông qua y học chính xác. Đây cũng là xu hướng
chung của thế giới, trong đó y học chính xác là sự kết hợp của các yếu tố: xác định nhanh
căn nguyên gây bệnh; xác định hiệu lực kháng sinh thông qua kết quả kháng sinh đồ và
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điều trị cao hơn. Hai nghiên cứu của Vardakas và Kontopidou ghi nhận tỷ lệ tử vong

MIC; tối ưu hóa sớm phác đồ điều trị, bao gồm lựa chọn đúng kháng sinh và đủ liều,
thông qua các đặc điểm về dược động học và dược lực học; áp dụng xác định loại enzym
đề kháng trong lựa chọn kháng sinh điều trị [55]. Khi đó, các bác sỹ mới có đủ cơ sở để
lựa chọn được kháng sinh và chế độ liều phù hợp.
4.5. Một số ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu
Nghiên cứu của chúng tôi là một nghiên cứu theo dõi dọc tiến cứu. Trong quá
quá trình điều trị tại Khoa HSTC, do đó dữ liệu thu được mang tính khách quan, có giá
trị cao trong thực tiễn lâm sàng và điều trị. Năm 2018 là năm đầu tiên Khoa HSTC, Bệnh
viện Bạch Mai triển khai xác định MIC của 4 kháng sinh imipenem, meropenem,
amikacin và colistin với Klebsiella pneumoniae nhằm phục vụ mục đích điều trị. Do đó,
nghiên cứu của chúng tôi là một trong những nghiên cứu đầu tiên mô tả được phân bố
MIC của 4 kháng sinh này đối với K.pneumoniae, từ đó thể hiện được đặc điểm vi sinh
của nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn này tại Khoa HSTC một cách tương đối đầy đủ và
rõ nét. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa ghi nhận được những nghiên cứu khác
tại Việt Nam có thống kê về đặc điểm phân bố MIC của K.pneumoniae với 4 kháng sinh
imipenem, meropenem, amikacin và colistin.
Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi còn tồn tại hạn chế. Trong mục tiêu số 3 của
nghiên cứu, chúng tôi có khảo sát về đặc điểm của phác đồ điều trị K.pneumoniae tại
Khoa HSTC, trong đó có chế độ liều của các kháng sinh nhóm carbapenem, colistin và
aminoglycosid. Chế độ liều mà chúng tôi khảo sát trong nghiên cứu được quy ước là
chế độ liều đầu tiên được chỉ định của kháng sinh đó. Vì vậy, kết quả có thể không mô
tả được đầy đủ sự thay đổi và hiệu chỉnh liều của các kháng sinh này trong quá trình
bệnh nhân điều trị tại Khoa HSTC.

50

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

trình thực hiện nghiên cứu, chúng tôi thu được đầy đủ các thông của bệnh nhân trong

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Qua phân tích về đặc điểm lâm sàng, vi sinh và phác đồ điều trị nhiễm khuẩn do
Klebsiella pneumoniae tại Khoa HSTC, Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi rút ra một số
kết luận sau:
1. Nghiên cứu tiến hành trên 91 bệnh nhân nhiễm khuẩn do K.pneumoniae tại
như đều mang các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn do K.pneumoniae kháng
carbapenem.
2. Tình hình đề kháng của Klebsiella pneumoniae đang có diễn biến phức tạp. Tỷ
lệ đề kháng với carbapenem lên tới 75%. Độ nhạy cảm của các kháng sinh quan trọng
đang có dấu hiệu giảm dần, trong đó có aminoglycosid, fosfomycin. Đã xuất hiện các
chủng đề kháng với colistin với tỷ lệ 9,4%. Phân bố MIC của các kháng sinh imipenem,
meropenem, amikacin, colistin cho thấy có sự gia tăng về MIC của các chủng vi khuẩn,
có tỷ lệ đáng kể các chủng có MIC nằm ở ranh giới nhạy cảm – đề kháng. Hiện tại
tigecyclin chưa được làm kháng sinh đồ thường quy.
3. Phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn do K.pneumoniae chủ yếu là phác đồ
dựa trên carbapenem và dựa trên colistin, với tỷ lệ lần lượt là 38,5% và 30,8% ở phác
đồ kinh nghiệm, 33,8% và 50,0% trong phác đồ sau khi có kết quả kháng sinh đồ. Các
kháng sinh aminoglycosid, fosfomycin, tigecyclin hiện tại đang được sử dụng như một
kháng sinh bổ sung vào phác đồ điều trị, trong đó, aminoglycosid và fosfomycin được
sử dụng kinh nghiệm trong nhiễm khuẩn do K.pneumoniae. Chế độ liều phổ biến của
carbapenem chủ yếu là liều thấp, 1g mỗi 8 giờ với meropenem và 500mg mỗi 6 giờ với
impenem. Đa số colistin được sử dụng với chế độ liều B. Aminoglycosid thường được
sử dụng cả chế độ liều thấp và liều cao, tuy nhiên chưa áp dụng theo dõi nồng độ thuốc
trong máu.
4. Tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân nhiễm khuẩn do K.pneumoniae tại Khoa HSTC
tương đối cao ở 41,8%. Tỷ lệ đáp ứng lâm sàng là 68,5%, tỷ lệ đáp ứng vi sinh là 53,3%.
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Khoa HSTC, với độ tuổi trung vị là 59 tuổi, 69,2% là nam giới. Các bệnh nhân này hầu

Kiến nghị
Trên cơ sở những kết quả của nghiên cứu, chúng tôi xin đề xuất một số kiến nghị
như sau:
1. Triển khai xác định MIC của K.pneumoniae với các kháng sinh carbapenem,
amikacin, colistin một cách thường quy tại Khoa HSTC, dựa trên kết quả đó kết hợp với
kết quả kháng sinh đồ để lựa chọn kháng sinh và chế độ liều.
thường quy với K.pneumoniae, đặc biệt với các bệnh phẩm phân lập từ ổ bụng.
3. Có chiến lược phân tầng vai trò của các kháng sinh quan trọng trong điều trị
K.pneumoniae. Xây dựng phác đồ điều trị K.pneumoniae tối ưu dựa trên đặc điểm vi
sinh và lâm sàng của người bệnh. Các kháng sinh nhóm aminoglycosid, fosfomycin,
tigecyclin nên được dự trữ và bảo tồn, tránh gia tăng mức độ đề kháng. Cần lựa chọn
chế độ liều phù hợp cho từng người bệnh, khai thác tối đa vai trò của từng kháng sinh.
4. Triển khai Theo dõi nồng độ thuốc trong máu đối với các kháng sinh nhóm
aminoglycosid tại Khoa HSTC.
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2. Đưa tigecyclin vào danh mục những kháng sinh được làm kháng sinh đồ
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PHỤ LỤC 01
I . ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN
1. Hành chính
Họ và tên:
Tuổi:
Giới: Nam/Nữ
Mã bệnh án:
Cân nặng:
Giường số:
Bệnh nhân vào khoa Vào thẳng 
Chuyển khoa 
Chuyển tuyến 
Tên BV chuyển đến:
Ngày nhập viện/xuất viện:
Ngày vào/ra Khoa HSTC:
Chẩn đoán lúc vào khoa HSTC: ............................................................................................................................................................................................................
Chẩn đoán sau 48h: ...............................................................................................................................................................................................................................
Chẩn đoán lúc cấy máu (+): ...................................................................................................................................................................................................................
Chẩn đoán lúc xuất viện: ........................................................................................................................................................................................................................
Loại nhiễm khuẩn: NK huyết 
NK ổ bụng 
NK hô hấp 
NK tiết niệu 
Khác:..........................
2. TIỀN SỬ:
2.1. Bệnh mắc kèm
Bệnh mãn tính:
1.ĐTĐ 
2.THA 
3.Suy thận mạn 
4.Bệnh ác tính:................................................................................
5. Xơ gan 
6. COPD 
7. Ghép tạng 
8. Bệnh lý khác: .............................................................................
Nghiện các chất kích thích: 1. Rượu 
2. Hút thuốc 
Dùng thuốc kéo dài: ƯCMD 
Hóa chất 
Corticoid 
2.2. Tiền sử sử dụng thuốc
Đã nhập viện 90 ngày trước đó 
Đã phơi nhiễm với Kháng sinh trước nhiễm khuẩn 30 ngày
β lactam + chất ức chế 
Fluoroquinolon 
Carbapenem 
Glycopeptid 
Aminoglycosid 
Cephalosporin thế hệ 3 
Linezolid 
Metronidazol 
Colistin 
Tigecyclin 
3. Các can thiệp và thủ thuật xâm lấn
Thở máy:
 Có
 Không
Ngày bắt đầu/kết thúc:
Lọc máu liên tục
 Có
 Không
Ngày bắt đầu/kết thúc:
Lọc máu ngắt quãng
 Có
 Không
Ngày bắt đầu/kết thúc:
Khác:
Bảng điểm đánh giá mức độ nặng
Điểm APACHE II ngày nhập khoa: .....................
Điểm SOFA ngày nhập khoa: ..................
Điểm Charlson ngày nhập khoa: ........................
Chẩn đoán nhiễm khuẩn:
 Có
 Không
Đánh giá đáp ứng lâm sàng của bác sỹ điều trị: 1. Đáp ứng
2. Không đáp ứng
Tình trạng ra viện: 1. Khỏi/đỡ 2. Nặng/xin về
Đáp ứng vi sinh:
1. Đáp ứng
2. Không đáp ứng
3. Tử vong tại viện
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Phiếu thu thập thông tin bệnh nhân có kết quả phân lập vi khuẩn K.pneumoniae

Thông số

Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày……..

Cân nặng
Mạch
Glasgow
Huyết áp
Vận mạch
SpO2
Tần số thở
Đờm
Khó thở
Ho
Rale phổi
Vàng da
Xuất huyết dưới da
Màu sắc dẫn lưu dịch ổ bụng
Số lượng dẫn lưu dịch ổ bụng
Màu sắc nước tiểu
Số lượng nước tiểu
Công thức máu
Hồng cầu
Hematocrit
Tiểu cầu
Bạch cầu
BC trung tính/lympho
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Nhiệt độ

Thông số

Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày…….. Ngày……..

Đông máu
PT/INR
Fibrinogen
VonKaular
Ethanol test
Ddimer
Sinh hóa
Ure /Cre
GOT/GPT
Bilirubin tp
Pro/alb
CRP/PCT
Mức lọc cầu thận
KMĐM
PH
PCO2/HCO3
PO2/SO2
FIO2
Lactat
P/F
Xquang phổi
Khác (Na, K)
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APTT

II. ĐẶC ĐIỂM VI SINH
Lần
XN

Mã BF

Tên BF

Ngày lấy/trả

Kết quả

Loại VK

MIC với KS
Amikacin

Imipenem

Meropenem

Colistin

Sau khi cấy
ra Kleb

Kháng sinh đồ 
Tên vi khuẩn:
Tên vi khuẩn:
Tên vi khuẩn:

MIC: 

III. ĐẶC ĐIỂM KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ
Tên kháng sinh

Ngày thực hiện:
Ngày thực hiện:
Ngày thực hiện:

Tên vi khuẩn:
Tên vi khuẩn:
Tên vi khuẩn:
Đặc điểm

Ngày thực hiện:
Ngày thực hiện:
Ngày thực hiện:

Ghi chú
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Thời điểm

NhạyKháng

Kháng sinh

Mã bệnh phẩm

MIC
(mcg/ml)

NhạyKháng

Kháng sinh

Β-LACTAM

MIC
(mcg/ml)

Β-LACTAM

Kháng sinh

NhạyKháng

Cephalosporins kháng MRSA

Gentamicin

Ampicillin

Amikacin

Amo+clavulanat

Ceftaroline
Cephalosporins phổ hẹp; C1G
và C2G
Cefazolin

Ampi+Sulbactam
Penicillins kháng TKMX + chất ức
chế β-lactamase
Piper+tazo

Cefuroxim
Cephalosporins phổ rộng; C3G
và C4G
Cefotaxim

Ciprofloxacin

Tica+A.clavu

Ceftriaxon

ACID PHOSPHONIC

Monobactam

Ceftazidim

Fosmycin

Aztreonam

Cefepim

GLYCYCYCLIN

Carbapenems

Cephamycin

Ertapenem

Cefoxitin

Imipenem

Cefotetan

Meropenem
Doripenem

Tobramycin
Neltimicin
FLUOROQUINOLON

Levofloxacin

Tigecyclin
PHENICOLS
Chloramphenicol

ỨC CHẾ CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI CHẤT
Co-trimoxazol

mcg/ml

AMINOGLYCOSID

Penicillins
Penicillins + chất ức chế β-lactamase

MIC

POLYMYCIN
Colistin
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Tên vi khuẩn: K.pneumoniae

PHỤ LỤC 02

BẢNG ĐIỂM
Điểm APACHE II
4
3
2
1
0
1
2
Thân nhiệt
≥ 41
39-40.9
38.5-38.9
36-38.4
34-35.9
32-33.9
HA trung bình
≥ 160
130-159
110-129
70-109
50-69
Nhịp tim
≥ 180
140-179
110-139
70-109
55-69
Tần số thở
≥ 50
35-39
25-34
12-24
10-11
6-9
A-aDo2(FiO2≥0.5)
≥500
350-499
200-349
<200
PaO2 (FiO2< 0.5)
>70
61-70
pH máu
≥7.7
7.6-7.69
7.5-7.59
7.33-7.49
7.25-7.32
Natri máu
≥180
160-179
155-159
150-154
130-149
120-129
Kali máu
≥7
6-6.9
5.5-5.9
3.5-5.4
3-3.4
2.5-2.9
Creatinin máu
≥310
176-299
132-167
52.8-123
<52.8
(suy thận cấp: x 2)
Hematocrit
≥60
50-59.9
46-49.9
30-45.9
20-29.9
Bạch cầu
≥40
20-39.9
15-19.9
3-14.9
1-2.9
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
Hô hấp
PaO2/FiO2
< 400
< 300
< 200
Đông máu
Tiểu cầu
<150.000
<100.000
< 50.000
Gan
Bilirubin
20-32
33-101
102-204
Dopa> 5µg/kg/p hoặc
Dopa hoặc Dobu
Nor/Adre
Tim mạch
HA TB< 70 mmHg
≤5µg/kg/p
≤ 0.1µg/kg/p
Thần kinh TW
Glasgow
13-14
10-12
6-9
300-440 hoặc
Thận
Creatinin máu
110-170
171-299
NT<500ml/ng

3
30-31.9
40-54

55-60
7.15-7.24
111-119

4
≤ 29.9
≤ 49
≤ 39
<5
≤55
<7.15
≤110
<2.5

<20
<1

4
< 100
< 20.000
>204
Dopa>15µg/kg/p hoặc
Nor/Adre
> 0.1µg/kg/p
<6
> 440 hoặc
NT < 200ml/ng

Ngày nhập
khoa
Giá trị/điểm
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CÁC BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN

Điểm
Giá trị của
Charlson bệnh nhân

Bệnh lý

Điểm
Charlson

Nhồi máu cơ tim

1

ĐTĐ có biến chứng

2

Suy tim xung huyết

1

Suy thận mức độ vừa và nặng

2

Bệnh lý mạch ngoại vi

1

Liệt

2

Bệnh lý mạch não

1

Leukemia

2

Mất trí nhớ

1

U lympho ác tính

2

COPD

1

Ung thứ dạng rắn

2

Bệnh mô liên kết

1

Suy gan nặng

3

Suy gan nhẹ

1

Ung thư di căn

3

Loét dạ dày

1

AIDS

6

Đái tháo đường

1
Tổng điểm Charlson:

Giá trị của
bệnh nhân
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Bệnh lý

PHỤ LỤC 03

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Mã bệnh án
181100043
180201712
181100024
180202965
181100107
181100012
180500315
181100096
180901170
180900861
180211897
181100298
180212841
181100310
180305092
180212431
180212160
180217595
180217157
180211629
181100117
181100215
181100318
180216153
181100223
180215499
180214764
180214954
180019641
181100474
180222390
181100330
180222067
180222000

Họ và tên
Nguyễn Thị D.
Nguyễn Văn T.
Hoàng Văn T.
Nguyễn Hiền T.
Phạm Quang T.
Nguyễn Thị Diệu T.
Dương Tú P.
Dương Đức H.
Trương Công H.
Đặng Thị C.
Hà Thị T.
Nguyễn Mạnh H.
Hoàng Thị M.
Đặng Văn P.
Trần Đức P.
Bùi Quang T.
Nguyễn Thế C.
Đào Lệ H.
Hà Thị Minh L.
Nguyễn Văn H.
Hoàng Đức T.
Nguyễn Hữu Y.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị C.
Lê Công H.
Nguyễn Văn T.
Phạm Thị H.
Trần Thị Hoài D.
Phan Trần C.
Phạm Hồng H.
Nguyễn Văn Đ.
Nguyễn Thị H.
Lê N.
Phạm Văn S.

Tuổi
85
60
42
84
41
28
13
78
47
60
28
61
60
87
65
72
58
46
47
57
77
58
58
67
62
53
55
30
26
62
30
70
58
45

Giới tính
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
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DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU

180237470
180223247
181100499
181301724
180023468
180238862
180027246
180024630
180801069
181100250
180234781
180234412
180801180
181100154
180235417
180235527
180239163
180235420
180236716
180236740
180236894
181100148
180033565
180240899
180033281
181004425
180036157
180248463
180037505
181100509
180241107
180247692
181100755
181100668
180316777
180039323
180039091

Nguyễn Hữu V.
Nguyễn Văn Đ.
Nguyễn Văn S.
Trần Thị Thu T.
Trương Hải T.
Lương Ngọc N.
Trần Danh T.
Nguyễn Thị N.
Nguyễn Thành Đ.
Phạm Văn T.
Lương Văn H.
Đỗ Thị H.
Trương Thị C.
Mè Văn T.
Nguyễn Văn K.
Nguyễn Tuấn A.
Trần Văn P.
Nguyễn Xuân Y.
Phạm Đức T.
Phạm Thị Đ.
Bùi Văn Đ.
Nguyễn Văn B.
Phạm Như T.
Nguyễn Thị B.
Phan Đình V.
Trần Hải Đ.
Lã Tuấn A.
Vũ Ngọc L.
Phạm Văn T.
Bùi Văn Đ.
Trần Văn H.
Nguyễn Văn V.
Chu Văn S.
Phạm Thị T.
Phạm Thị T.
Đỗ Đình H.
Đinh Thị K.

47
32
68
33
19
72
62
19
62
67
35
29
20
51
72
24
39
51
67
78
48
82
79
55
66
57
24
58
63
48
59
23
79
77
56
66
87

Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

180242909
180315920
180241967
180243956
180041851
180242798
180245692
181100616
180244891
180318956
181100652
181100637
180244389
180042813
180244808
180244053
181100630
180244746
180253505
180252705

Nguyễn Thị T.
Nguyễn Văn P.
Bùi Văn X.
Nguyễn Tường T.
Quách Chấp H.
Ma Văn L.
Nguyễn Thị M.
Lâm Hữu A.
Phạm Văn H.
Nguyễn Văn Q.
Nguyễn Văn D.
Nguyễn Thị T.
Ngọc Văn H.
Phạm Thị Y.
Trần Đình T.
Trần Đắc H.
Nguyễn Đặng H.
Nguyễn Thị P.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn T.

59
78
67
70
79
59
91
41
60
58
60
61
47
64
51
57
75
95
33
66

Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA
HỒI SỨC TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN BẠCH MAI
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

