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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Kí hiệu

Nội dung

1

C1G

Cephalosporin thế hệ 1

2

C2G

Cephalosporin thế hệ 2

3

C3G

Cephalosporin thế hệ 3

4

C4G

Cephalosporin thế hệ 4

5

MRSA

Tụ cầu kháng methicilin

6

TDKMM Tác dụng không mong muốn
PIDSA

Pediatric Infectious Diseases Society of America (Hội bệnh
nhiễm trùng nhi khoa Mỹ)

8

WHO

Tổ chức y tế thế giới (World Health Organization)

9

ADR

Adverse Drug Reaction (Phản ứng có hại của thuốc)

10

BTS

British Thoracic Society (Hội lồng ngực Anh)
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Viêm phổi ở trẻ em là bệnh lý phổ biến có tỷ lệ mắc và tử vong cao, đặc biệt là
trẻ dƣới 5 tuổi. Viêm phổi là nguyên nhân gây tử vong ở 16% trẻ em tử vong dƣới 5
tuổi [30]. Trong 15 nƣớc trên thế giới có số trẻ mắc viêm phổi hàng năm cao nhất là
Ấn Độ với 43,0 triệu trẻ và Việt Nam xếp thứ 9 với tổng số trẻ mới mắc hàng năm
là 2,9 triệu trẻ [2]. Ở Việt Nam, mỗi ngày có 11 trẻ em dƣới 5 tuổi tử vong do viêm
phổi [29].
Nguyên nhân gây bệnh viêm phổi có rất nhiều nhƣ vi khuẩn, virus, ký sinh
trùng, nấm v.v… Nhƣng ở các nƣớc đang phát triển vi khuẩn là nguyên nhân phổ
biến nhất.
Do đó, kháng sinh đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong điều trị.
Tuy nhiên hiện nay xu hƣớng lạm dụng kháng sinh, sử dụng loại kháng sinh không
phù hợp, không đúng liều, không đúng thời gian và phối hợp kháng sinh bất hợp lý
đã khiến cho tỷ lệ đề kháng kháng sinh của vi khuẩn ngày càng tăng và giảm hiệu
quả điều trị nhiễm khuẩn. Việc phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh hiện nay
thực sự cần thiết cho các thầy thuốc, các nhà quản lý trong việc xây dựng và thực
hiện chiến lƣợc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị
các bệnh nhiễm khuẩn nói chung và bệnh viêm phổi cộng đồng cho trẻ em nói
riêng.
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông là bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, với quy
mô 900 giƣờng bệnh tham gia vào khám chữa bệnh cho nhân dân phía Tây của quận
Hà Đông. Bệnh viện đang chuẩn bị xây dựng phác đồ điều trị cho các bệnh phổ biến
tại bệnh viện. Tại bệnh viện, việc sử dụng kháng sinh cho bệnh nhi viêm phổi cộng
đồng đa số dựa vào kinh nghiệm điều trị. Do tình hình kháng kháng sinh hiện nay
ngày càng gia tăng, việc lựa chọn và sử dụng kháng sinh hợp lý là rất cần thiết. Với
mong muốn góp phần vào việc lựa chọn và sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn, hiệu
quả, giảm tỷ lệ kháng kháng sinh, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài:
“Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải
cộng đồng cho trẻ em tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2018” với các
mục tiêu sau:
- Khảo sát đặc điểm bệnh nhân nhi viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa
Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
- Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trên bệnh nhi viêm phổi mắc phải
cộng đồng tại khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Chƣơng 1. TỔNG QUAN
1.1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM

Viêm phổi cộng đồng (VPCĐ) hay còn gọi là viêm phổi mắc phải tại cộng
đồng là nhiễm khuẩn cấp tính (dƣới 14 ngày) gây tổn thƣơng nhu mô phổi, kèm
theo dấu hiệu ho, khó thở, nhịp thở nhanh, rút lõm lồng ngực, đau ngực. Các triệu
chứng này thay đổi theo tuổi [4]. Đây là tình trạng viêm phổi xuất hiện ở ngoài cộng
đồng hoặc trong 48 giờ đầu tiên sau khi nhập viện [7].
1.1.2. Tình hình dịch tễ viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
Ở trẻ em dƣới 5 tuổi viêm phổi cộng đồng vẫn là bệnh lý phổ biến và có tỷ lệ
mắc cũng nhƣ tử vong cao. Số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm
2015 cho thấy viêm phổi đứng thứ hai trong số các nguyên nhân gây tử vong trên
trẻ từ 0 - 59 tháng tuổi, chiếm tỷ lệ 15,5%, chỉ đứng sau các biến chứng của trẻ đẻ
non [34]. Trẻ em tử vong hàng năm vì bệnh viêm phổi đã giảm 47% trong giai đoạn
2000 - 2005 từ 1,7 triệu ca mắc xuống 922.000 nhƣng vẫn là bệnh có tỷ lệ giảm
thấp nhất [16].
Việt Nam đƣợc xếp vào một trong 15 nƣớc có số ca viêm phổi mắc mới hàng
năm cao nhất trên thế giới, ƣớc tính khoảng 2,9 triệu ca một năm và tỷ suất gặp
viêm phổi là khoảng 0,35 đợt/trẻ/năm [35]. Năm 2012, theo thống kê của UNICEF,
mặc dù ở nƣớc ta tỷ lệ tử vong ở trẻ dƣới 5 tuổi giảm đáng kể, từ 51 trẻ trên 1000 ca
đẻ sống năm 1990 xuống còn 23 trẻ trên 1000 ca năm 2010 nhƣng viêm phổi vẫn là
nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em, chiếm 12% tổng số trẻ em dƣới 5 tuổi
[17].
1.1.3. Căn nguyên gây viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
Nguyên nhân gây viêm phổi cộng đồng rất đa dạng, nguyên nhân thƣờng gặp
là do vi khuẩn, virus. Ngoài ra, tác nhân gây bệnh có thể là vi nấm hoặc ký sinh
trùng, tuy nhiên với tỷ lệ rất thấp.
Theo thống kê của WHO, nguyên nhân gây bệnh thƣờng gặp nhất là
Streptococcus pneumoniae chiếm khoảng 30-35% trƣờng hợp. Chủng vi khuẩn gây
bệnh phổ biến thứ 2 là Hemophilus influenza, chiếm khoảng 10 - 30%, tiếp theo là
các loại vi khuẩn khác nhƣ Branhamella catarrhalis, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogens…[4].

2

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

1.1.1. Định nghĩa viêm phổi cộng đồng

Ngoài ra, tác nhân gây viêm phổi cộng đồng cũng có thể do virus. Những
virus thƣờng gặp gây viêm phổi ở trẻ em là virus hợp bào hô hấp (Respiratory
Syncitral virus = RSV). Đây là siêu vi gây viêm phổi thƣờng gặp ở trẻ dƣới 3 tuổi.
Tùy theo độ tuổi, còn có các siêu vi gây bệnh viêm phổi khác nhƣ Paparin
fluenzaevirus, Adenovirus, Rhinoviruses, Metapneumovirus. Nhiễm virus đƣờng hô
hấp làm tăng nguy cơ viêm phổi do vi khuẩn hoặc có thể viêm phổi do virus và vi
khuẩn.
Một nhóm tác nhân ít gặp hơn nhƣng cũng là một trong các tác nhân gây viêm
phổi cộng đồng là các ký sinh trùng nhƣ Pneumocystis carinii, Toxoplasma,
Histoplasma, nấm Candida spp,… Pneumocytis jiroveci cũng là tác nhân quan trọng
trên nhóm trẻ nhỏ nhiễm HIV [36].
Tại Việt Nam nhiều nhóm tác giả đã tiến hành các nghiên cứu nhằm xác định
căn nguyên gây bệnh chủ yếu trên trẻ em. Các kết quả này đều thống nhất với báo
cáo của WHO về chủng loại các tác nhân chính gây viêm phổi cộng đồng trẻ em
phân theo độ tuổi bao gồm S.pneumoniae, H.influenza, E.coli,… kết hợp với các tác
nhân virus trên trẻ nhỏ và các tác nhân không điển hình bao gồm M.pneumoniae,
C.pneumoniae trên trẻ lớn hơn. Tỷ lệ từng chủng loại dao động theo từng nghiên
cứu do sự khác biệt của nhóm đối tƣợng nghiên cứu và địa bàn nghiên cứu (bảng
1.1).
Mặc dù nhóm các tác nhân chủ yếu gây viêm phổi cộng đồng trên trẻ em
không thay đổi nhiều theo thời gian, tình hình đề kháng có xu hƣớng gia tăng rõ rệt.
Tại Việt Nam, một số nghiên cứu gần đây đã đƣợc thực hiện trên trẻ viêm phổi
cộng đồng điều trị nội trú tại bệnh viện. So sánh kết quả của các nghiên cứu này với
số liệu thu đƣợc trong Chƣơng trình giám sát thuốc quốc gia về mức độ nhạy cảm
với kháng sinh năm 2003 - 2004 (ASTS) [18] cho thấy sự gia tăng đề kháng của các
vi khuẩn thƣờng gây viêm phổi cộng đồng trên trẻ em với các kháng sinh thông
dụng.
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Căn nguyên vi khuẩn thƣờng gặp gây viêm phổi thƣờng có sự thay đổi theo
tuổi: Ở trẻ nhỏ dƣới 2 tháng tuổi tác nhân gây bệnh là các vi khuẩn Gram (-) đƣờng
ruột nhƣ K.pneumoniae, E.coli, Proteus… Ở trẻ em từ 3 tháng đến 5 tuổi,
Streptococcus pneumonia là nguyên nhân phổ biến nhất, ngoài ra Mycoplasma
pneumonia và Chlamydia pneumonia cũng có thể gây bệnh với tỷ lệ cao [5].Ở trẻ
em trong độ tuổi trên 5 tuổi, thƣờng gặp do vi khuẩn không điển hình, đại diện là do
Mycoplasma pneumonia, S.pneumoniae là nguyên nhân quan trọng nhất gây bệnh
viêm phổi [6].

Nhóm
tác giả

Đối tƣợng, Địa điểm,
thời gian nghiên cứu

Đào
Minh
Tuấn và
cộng sự
[22]

 Trẻ 1 tháng đến 15
tuổi viêm phổi

Phạm
Thu
Hiền và
Cộng
Sự [23]

 Trẻ 12 tháng đến 15
tuổi viêm phổi

Số xét
nghiệm
vi sinh

 Khoa hô hấp BV Nhi
Trung Ƣơng
 5/2012-5/2013
722

 Khoa hô hấp BV Nhi
Trung Ƣơng
 7/2010-3/2012

Bệnh
phẩm

Kết
quả
dƣơng
tính

Vi sinh vật
gây bệnh xác
định đƣợc

Dịch tỵ
hầu/dịch
rửa phế
quản phế
nang/
dịch nội
khí quản

1876

Các loại virus
59,70%,
S.pneumoniae
10,39%,
H.influenz ae
7,09%, E.coli
2,40%

Dịch tỵ
hầu và
máu

383 ca
đơn
nhiễm
và
đồng
nhiễm
(53 %)

M.pneumonia
e
26,3%;S.pneu
moniae
9,14%,H.influ
enzae
5,67%,C.pneu
moniae
3,74%,
các loại virus
16%

Lê thị
Hồng
Hạnh và
cộng sự
[24]

 Trẻ 2-15 tuổi viêm
phổi thùy

120

 Khoa Hô hấp BV
Nhi Trung Ƣơng
 8/2012-7/2013

4

76(63,
33%)

M.pneumonia
e
36,67%,S.pne
umoniae
18,33%,H.infl
uenzae
7,50%,Cúm A
0,83%
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Bảng 1.1. Các nghiên cứu gần đây về tác nhân gây bệnh trong viêm phổi cộng
đồng trên trẻ em tại Việt Nam

 Trẻ 2 tháng-5 tuổi
VPCĐ

159

Dịch khí
quản (hút
qua
đƣờng
mũi)

34
dƣơng
tính
với
nuôi
cấy vi
khuẩn
(21,30
%)

S.pneumoniae
47,1%,S.aure
us
20,6%,M.cata
rrhalis 14,7%,
H.influenzae
8,8%

180

Dịch khí
quản (hút
qua
đƣờng
mũi)

30
dƣơng
tính
với
nuôi
cấy vi
khuẩn
(16,6%
)

S.pneumoniae
23,3%,H.influ
enzae
20%,E.coli
16,6%,M.mor
ganii 13,3%

 Khoa Nội tổng hợp
BV Nhi đồng Cần
Thơ
 1/2013-3/2013

Huỳnh
Văn
Tƣờng
và cộng
sự[26]

 Trẻ 2-59 tháng
VPCĐ nặng
 Khoa Hô hấp BV
Nhi đồng 1
 11/2010-04/2011

Chú thích: NC: Nghiên cứu, BV: Bệnh viện, VPCĐ: Viêm phổi cộng đồng
1.1.4. Chẩn đoán viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
Chẩn đoán viêm phổi cộng đồng ở trẻ em chủ yếu dựa vào dấu hiệu lâm sàng
kết hợp X-quang và một số xét nghiệm khác nếu có điều kiện.
Triệu chứng lâm sàng [7]:
- Sốt: Dấu hiệu thƣờng gặp nhƣng đặc hiệu không cao vì sốt có thể do nhiều
nguyên nhân. Sốt có thể có ở nhiều bệnh, chứng tỏ trẻ có biểu hiện nhiễm khuẩn
trong đó có viêm phổi.
- Ho: Dấu hiệu thƣờng gặp và có độ đặc hiệu cao trong các bệnh đƣờng hô
hấp, trong đó có viêm phổi.
- Thở nhanh: Dấu hiệu thƣờng gặp và là dấu hiệu sớm để chẩn đoán viêm phổi
ở trẻ em tại cộng đồng vì có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Theo WHO ngƣỡng thở
nhanh của trẻ em đƣợc quy định nhƣ sau:
+ Trẻ em từ 6-12 tháng tuổi: ≥ 50 lần/phút là thở nhanh.
+ Trẻ từ 1-5 tuổi: ≥ 40 lần/phút là thở nhanh.
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Quách
Ngọc
Ngân và
cộng sự
[25]

- Rút lõm lồng ngực: Là dấu hiệu của viêm phổi nặng.
- Ran ẩm nhỏ hạt: Nghe phổi có ran ẩm nhỏ hạt là dấu hiệu của viêm phổi tuy
nhiên độ nhạy thấp so với viêm phổi đƣợc xác định bằng hình ảnh X-quang [32].
- Hình ảnh X-quang phổi: Chụp X-quang phổi là phƣơng pháp để xác định các
tổn thƣơng phổi, trong đó có viêm phổi. Tuy nhiên không phải trƣờng hợp viêm
phổi đƣợc chẩn đoán trên lâm sàng nào cũng có dấu hiệu tổn thƣơng trên phim
Xquang phổi tƣơng ứng và ngƣợc lại. Trong 2-3 ngày đầu của bệnh, X-quang phổi
có thể bình thƣờng.
- Hình ảnh viêm phổi điển hình trên phim X-quang là đám mờ ở nhu mô phổi
ranh giới không rõ một bên hoặc hai bên phổi.
- Viêm phổi do vi khuẩn, đặc biệt do phế cầu: tổn thƣơng phổi có hình mờ hệ
thống bên trong có các nhánh phế quản chứa khí.
- Tổn thƣơng viêm phổi do virus hoặc vi khuẩn không điển hình thƣờng đa
dạng, hay gặp tổn thƣơng khoảng kẽ. Có thể gặp hình ảnh tràn dịch màng phổi, áp
xe phổi, xẹp phổi…
Xét nghiệm công thức máu và CRP:
Bạch cầu máu ngoại vi (đặc biệt tỷ lệ đa nhân trung tính) và CRP máu thƣờng
tăng cao khi viêm phổi do vi khuẩn, bình thƣờng nếu do virus hoặc vi khuẩn không
điển hình.
Xét nghiệm vi sinh:
Cấy máu, cấy dịch tỵ hầu, đờm, dịch màng phổi, dịch khí phế quản qua ống
nội khí quản, qua nội soi phế quản để tìm vi khuẩn gây bệnh, làm kháng sinh đồ [8].
1.1.5. Phân loại viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
Theo phân loại của tổ chức y tế thế giới, thì viêm phổi đƣợc phân loại theo
mức độ nặng nhẹ nhƣ sau [4]:
a) Không viêm phổi
-

Trẻ có các dấu hiệu sau:
+ Ho
+ Chảy mũi
+ Ngạt mũi
+ Sốt hoặc không.
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Triệu chứng cận lâm sàng

-

Và không có các dấu hiệu sau:
+ Thở nhanh
+ Rút lõm lồng ngực
+ Thở rít khi nằm yên

b) Viêm phổi nhẹ
-

Trẻ có các triệu chứng:
+ Ho hoặc khó thở nhẹ
+ Sốt
+ Thở nhanh
+ Có thể nghe thấy ran ẩm hoặc không.

-

Không có các triệu chứng của viêm phổi nặng nhƣ:
+ Rút lõm lồng ngực
+ Phập phồng cánh mũi
+ Tím tái và các dấu hiệu nguy hiểm khác
+ Thở rên: ở trẻ dƣới 2 tháng tuổi.

c) Viêm phổi nặng
-

Trẻ có các dấu hiệu:
+ Ho
+ Thở nhanh hoặc khó thở
+ Rút lõm lồng ngực
+ Phập phồng cánh mũi
+ Thở rên (trẻ dƣới 2 tháng tuổi)
+ Có thể có dấu hiệu tím tái nhẹ
+ Có ran ẩm hoặc không
+ X-quang phổi có thể thấy tổn thƣơng hoặc không.

-

Không có các dấu hiệu nguy hiểm của viêm phổi rất nặng.

-

Mọi trƣờng hợp viêm phổi ở trẻ dƣới 2 tháng tuổi đều đƣợc xem là viêm
phổi nặng và phải nhập viện để điều trị và theo dõi.

7

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

+ Và các dấu hiệu nguy hiểm khác.

d) Viêm phổi rất nặng
-

Trẻ có thể có các triệu chứng của viêm phổi hoặc viêm phổi nặng.

-

Có thêm 1 trong các dấu hiệu nguy hiểm sau đây:
+ Tím tái nặng
+ Ngủ li bì khó đánh thức
+ Thở rít khi nằm yên
+ Co giật hoặc hôn mê
+ Tình trạng suy dinh dƣỡng nặng

1.2. ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM
1.2.1. Nguyên tắc điều trị VPCĐ ở trẻ em
Theo phác đồ điều trị bệnh VPCĐ của Bộ Y tế, việc điều trị sẽ phụ thuộc vào
từng nguyên nhân và mức độ nặng, vừa hay nhẹ của bệnh.
Đối với các nguyên nhân do siêu vi trùng, không cần dùng kháng sinh mà chỉ
điều trị triệu chứng và nâng đỡ cơ thể bằng chế độ ăn thích hợp giúp trẻ mau lành
bệnh.
Đối với các nguyên nhân do vi trùng hoặc vi nấm cần phải uống kháng sinh
phù hợp theo chỉ định của bác sĩ.
Nói chung, việc điều trị viêm phổi ở trẻ em cần tuân thủ theo các nguyên tắc
sau:
a) Nguyên tắc điều trị chung
-

Chống suy hô hấp.

-

Chống nhiễm khuẩn.

-

Chống mất nƣớc, rối loạn điện giải.

-

Đảm bảo thân nhiệt.

-

Đảm bảo dinh dƣỡng.

Điều trị viêm phổi do vi khuẩn chủ yếu là sử dụng kháng sinh, sau đó là điều
trị hỗ trợ khác [1].
b) Nguyên tắc điều trị kháng sinh.
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+ Không uống đƣợc

-

Chỉ sử dụng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn.

-

Phải chọn đúng kháng sinh và đƣờng cho thuốc thích hợp.

-

Phải sử dụng kháng sinh đúng liều lƣợng và đúng thời gian quy định.

-

Phải biết những nguyên tắc chủ yếu về phối hợp kháng sinh [10].

Về nguyên tắc điều trị viêm phổi do vi khuẩn bắt buộc phải dùng kháng sinh
điều trị, viêm phổi do virus đơn thuần thì kháng sinh không có tác dụng. Tuy nhiên
trong thực tế rất khó phân biệt viêm phổi do vi khuẩn hay virus hoặc có sự kết hợp
giữa virus với vi khuẩn kể cả dựa vào lâm sàng, X-quang hay xét nghiệm khác.
Ngay cả khi cấy vi khuẩn âm tính cũng khó có thể loại trừ đƣợc viêm phổi do vi
khuẩn. Vì vậy, WHO khuyến cáo nên dùng kháng sinh để điều trị cho tất cả các
trƣờng hợp viêm phổi ở trẻ em [4].
1.2.2. Cơ sở để lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
Việc lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phổi lý tƣởng nhất là dựa vào kết
quả nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ để chọn kháng sinh thích hợp. Tuy
nhiên trong thực tế khó thực hiện vì:
-

Việc lấy bệnh phẩm để nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ rất khó
khăn, đặc biệt là tại cộng đồng.

-

Thời gian chờ kết quả xét nghiệm mới quyết định điều trị là không kịp
thời, nhất là những trƣờng hợp viêm phổi nặng cần điều trị cấp cứu.

Vì vậy, việc lựa chọn kháng sinh điều trị viêm phổi ở trẻ em chủ yếu dựa vào
những đặc điểm lâm sàng, lứa tuổi, tình trạng miễn dịch, mức độ nặng nhẹ của bệnh
cũng nhƣ tình hình kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh thƣờng gặp để có
quyết định thích hợp.
 Theo tuổi và nguyên nhân:
-

Đối với trẻ sơ sinh và dƣới 2 tháng tuổi: Nguyên nhân thƣờng gặp là liên
cầu B, tụ cầu, vi khuẩn Gram âm, phế cầu (S.pneumoniae) và
H.influenzae.
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Kháng sinh là một nhóm thuốc đặc biệt vì việc sử dụng kháng sinh không chỉ
ảnh hƣởng đến ngƣời bệnh mà còn ảnh hƣởng đến cộng đồng. Với những nƣớc
đang phát triển nhƣ Việt Nam, đây là một nhóm thuốc quan trọng vì bệnh lý nhiễm
khuẩn nằm trong số những bệnh đứng hàng đầu về cả tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử
vong. Vì vậy, việc nắm vững các nguyên tắc chính nhằm sử dụng kháng sinh an
toàn, hợp lý là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời giảm tình trạng
kháng kháng sinh.

-

Trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi nguyên nhân hay gặp là phế cầu (S. pneumonia)
và H.influenzae.

-

Trẻ trên 5 tuổi ngoài S.pneumoniae và H.influenza còn có thêm
Mycoplasma
pneumonia,
Chlamydia
pneumonia,
Legionella
pneumophila…

Trẻ bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải, đặc biệt là trẻ HIV- AIDS
thƣờng bị viêm phổi do kí sinh trùng nhƣ Pneumocystis carini, Toxoplasma, do nấm
nhƣ Candida spp, Cryptococcus spp, hoặc do virus nhƣ Cytomegalo virus, Herpes
simplex hoặc do vi khuẩn nhƣ S.aureus, các vi khuẩn Gram-âm và Legionella spp.
 Theo mức độ nặng nhẹ của bệnh:
Các trƣờng hợp viêm phổi nặng và rất nặng (suy hô hấp, sốc, tím tái, bỏ bú,
không uống đƣợc, ngủ li bì khó đánh thức, co giật, hôn mê hoặc tình trạng suy dinh
dƣỡng nặng… ) thƣờng là do các vi khuẩn Gram âm hoặc tụ cầu nhiều hơn là do
phế cầu và H.influenzae.
 Theo mức độ kháng thuốc:
Mức độ kháng kháng sinh tùy theo từng địa phƣơng, từng vùng, thành thị có tỷ
lệ kháng kháng sinh cao hơn ở nông thôn, ở bệnh viện tỷ lệ kháng thuốc cao hơn ở
cộng đồng, ở nơi lạm dụng kháng sinh có tỷ lệ kháng thuốc cao hơn nơi sử dụng
kháng sinh an toàn, hợp lý [30].
Ở Việt Nam, nguyên nhân chính gây viêm phổi cộng đồng ở trẻ em là do vi
khuẩn với các chủng thƣờng gặp nhƣ S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis và
tình hình kháng kháng sinh của 3 vi khuẩn đó đƣợc thống kê ở bảng dƣới đây [4].
Bảng 1.2. Tình hình kháng kháng sinh của 3 vi khuẩn thƣờng gặp gây viêm
phổi ở trẻ em
S.pneumoniae

H.influenzae

M.catarrhalis

(%)

(%)

(%)

Penicilin

8,4

-

-

Ampicilin

0

84,6

Cephalothin

14,5

64,3

6,8

Cefuroxim

-

50,0

1,7

64,6

13,2

17,3

Kháng sinh

Erythromycin
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 Theo tình trạng miễn dịch:

0

2,6

4,9

Gentamycin

-

35,1

8,3

Co-trimoxazol

62,9

88,6

65,8

Chloramphenicol

31,9

73,2

65,8

1.2.3. Hướng dẫn lựa chọn kháng sinh trong điều trị VPCĐ ở trẻ em từ 2 tháng
đến 5 tuổi
a) Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thƣờng gặp ở trẻ em của Bộ
Y tế năm 2015 [1].
i. Viêm phổi (không nặng):
Kháng sinh uống vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả trong điều trị viêm phổi
cộng đồng ở trẻ em, kể cả một số trƣờng hợp nặng. Lúc đầu có thể dùng:
-

Co-trimoxazol 50mg/kg/ngày chia 2 lần (uống) ở nơi vi khuẩn S.
pneumoniae chƣa kháng nhiều với thuốc này.

-

Amoxicilin 45mg/kg/ngày chia làm 3 lần (uống). Theo dõi 2 – 3 ngày nếu
tình trạng đỡ thì tiếp tục điều trị từ 5 -7 ngày. Thời gian dùng kháng sinh
cho trẻ viêm phổi ít nhất là 5 ngày. Nếu không đỡ hoặc nặng thêm thì điều
trị nhƣ viêm phổi nặng.

Ở những nơi tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn S.pneumoniae cao có
thể tăng liều lƣợng amoxicilin lên 75mg/kg/ngày hoặc 90mg/kg/ngày chia 2 lần
trong ngày.
-

Trƣờng hợp vi khuẩn H.influenzae và B.catarrhalis sinh betalactamase cao
có thể thay thế bằng amoxicilin/clavunalat.

ii. Viêm phổi nặng
-

Benzyl penicilin 50mg/kg/lần (TM), ngày dùng đến 4-6 lần.

-

Ampicilin 100 – 150 mg/kg/ngày.

Theo dõi sau 2 - 3 ngày nếu đỡ thì tiếp tục điều trị 5 – 10 ngày. Nếu không đỡ
hoặc nặng thêm thì phải điều trị nhƣ viêm phổi rất nặng. Trẻ đang đƣợc dùng kháng
sinh đƣờng tiêm để điều trị viêm phổi cộng đồng có thể chuyển sang đƣờng uống
khi có bằng chứng bệnh đã cải thiện nhiều và tình trạng chung trẻ có thể dùng thuốc
đƣợc theo đƣờng uống.
iii. Viêm phổi rất nặng
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Cefotaxim

Benzyl penicilin 50mg/kg/lần (TM), ngày dùng 4-6 lần phối hợp với
gentamicin 5-7,5 mg/kg/ngày (TB hoặc TM) dùng 1 lần trong ngày.

-

Hoặc chloramphenicol 100mg/kg/ngày (tối đa không quá 2g/ngày). Một
đợt dùng 5 – 10 ngày. Theo dõi 2 - 3 ngày nếu đỡ thì tiếp tục điều trị cho
đủ 7 – 10 ngày hoặc có thể dùng ampicilin 100 – 150mg/kg/ngày kết hợp
với gentamicin 5 – 7,5mg/kg/ngày (TB hoặc TM) dùng 1 lần trong ngày.

Nếu không đỡ hãy đổi 2 công thức trên cho nhau hoặc dùng cefuroxime 75 –
150 mg/kg/ngày (TM) chia 3 lần.
iv. Nếu nghi ngờ viêm phổi do tụ cầu
-

Oxacilin 100mg/kg/ngày (TM hoặc TB) chia 3 – 4 lần kết hợp với
gentamicin 5 – 7,5 mg/kg/ngày (TB hoặc TM) dùng 1 lần trong ngày.

-

Nếu không có oxacillin thay bằng cephalothin 100 mg/kg/ngày chia 3-4
lần kết hợp với gentamicin liều nhƣ trên.

Nếu tụ cầu kháng methicillin cao có thể sử dụng: Vancomycin 10 mg/kg/lần,
ngày 4 lần.
b) Phác đồ điều trị VPCĐ nội trú của Bệnh viện Nhi Trung ƣơng năm 2013
i.

Bệnh nhân chƣa dùng kháng sinh ƣu tiên lựa chọn theo thứ tự

Penicilin A: amoxicillin, ampicillin 100mg/kg/ngày, amoxicillin,
ampicillin+chất ức chế betalactamase
Cephalosporin thế hệ 2: cefuroxim 100mg/kg/ngày.
Cân nhắc cephalosporin thế hệ 3 (bệnh nhân suy hô hấp và chƣa định hƣớng
đƣợc vi khuẩn): cefotaxim 100mg/kg/ngày; ceftriaxon 50- 100mg/kg/ngày.
Lƣu ý:

ii.

-

Có thể kết hợp 1 trong 3 loại trên với aminosid nếu nghi ngờ vi khuẩn
Gram (-) hoặc có suy hô hấp.

-

Nếu nghi ngờ viêm phổi không điển hình điều trị theo phác đồ riêng.

-

Tụ cầu nhạy methicilin: oxacilin 100mg/kg/ngày kết hợp với aminosid.

-

Kháng sinh thay thế: cephalosporin thế hệ 1, 2, amoxicilin + acid
clavulanic.

Bệnh nhân đã dùng kháng sinh trƣớc khi nhập viện ƣu tiên lựa chọn theo
thứ tự
-

Kháng sinh theo mục trên.
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-

-

Cân nhắc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 phổ rộng khác nếu đã dùng
kháng sinh theo mục trên không đáp ứng: ceftazidim hoặc cefoperazon.
Có thể kết hợp với aminosid nếu cần.

-

Sử dụng vancomycin nếu nghi ngờ tụ cầu kháng methicilin.

iii.

-

Thời gian điều trị trung bình là 7-10 ngày.

-

Do tụ cầu: 4-6 tuần.

-

Viêm phổi không điển hình: 10-14 ngày.

Bệnh nhân mắc viêm phổi không điển hình viêm phổi không suy hô hấp:

Azithromycin (10mg/kg vào ngày 1, tiếp theo là 5mg/kg/ngày, mỗi ngày một
lần vào ngày thứ 2 đến ngày thứ 7, đƣờng uống).
Lựa chọn thay thế: 7-14 ngày
-

Clarithromycin (15mg/kg/ngày chia 2 lần).

-

Hoặc erythromycin uống (40mg/kg/ngày chia 4 lần).

Trẻ em trên 7 tuổi: doxycyclin (2-4mg/kg/ngày chia 2 lần).
Trẻ em trên 15 tuổi: levofloxacin (500mg mỗi ngày một lần) hoặc
moxifloxacin (400mg mỗi ngày một lần), đƣờng uống.
Dị ứng với macrolid: thay thế bằng levofloxacin, moxifloxacin.
iv.

Viêm phổi có suy hô hấp

Azithromycin: tiêm tĩnh mạch (10mg/kg vào ngày 1 và 2, đổi sang uống nếu
có thể).
Lựa chọn thay thế: 10-14 ngày.
-

Lactobionate erythromycin tiêm tĩnh mạch 20mg/kg/ngày mỗi 6 giờ.

-

Hoặc levofloxacin tiêm tĩnh mạch:

6 tháng – 5 tuổi: 16-20mg/kg/ngày chia 2 lần.
5 tuổi – 16 tuổi: 8-10mg/kg/ngày, ngày 1 lần. Liều tối đa 750mg/ngày.
Thời gian điều trị:
-

Từ 5-10 ngày với azithromycin.

-

Từ 10-14 ngày với các thuốc quinolon, doxycyclin, erythromycin.

-

Từ 14-21 ngày với bệnh nhân suy giảm miễn dịch, bệnh nặng.
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Thời gian điều trị:

c) Phác đồ điều trị VPCĐ ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi của bệnh viện Nhi
Đồng 1:
i.

Viêm phổi rất nặng
Nhập viện
Hỗ trợ hô hấp nếu có suy hô hấp

-

Cefotaxim: 200 mg/kg/ngày – TMC chia 3 – 4 lần.

-

Ceftriaxon 80 mg/kg/ngày – TB/TMC – 1 lần/ngày.

Thuốc thay thế: Chloramphenicol hoặc ampicilin + gentamicin.
Sau đó duy trì bằng đƣờng uống, với tổng thời gian điều trị ít nhất 10 ngày.
Nếu nghi ngờ tụ cầu:
-

Oxacillin (50mg/kg IM hay IV mỗi 6 -8 giờ) và gentamicin.

-

Khi trẻ cải thiện, chuyển sang oxacillin uống trong tổng thời gian 3 tuần.
Các điều trị hỗ trợ khác:

Hạ sốt: Paracetamol.
Khò khè: dùng thuốc dãn phế quản tác dụng nhanh.
Thông thoáng đƣờng thở.
Cung cấp nhu cầu nƣớc – điện giải, dinh dƣỡng theo lứa tuổi nhƣng không cho
quá nhiều nƣớc.
Khuyến khích trẻ ăn uống bằng đƣờng miệng.
Đặt ống thông dạ dày nuôi ăn khi có chỉ định.
Truyền dịch, theo dõi: Trẻ cần đƣợc theo dõi bởi điều dƣỡng ít nhất mỗi 3 giờ,
bởi Bác sĩ ít nhất 2 lần/ ngày.
Nếu không có biến chứng, trẻ phải có dấu hiệu cải thiện trong vòng 48 giờ:
thở bớt nhanh, bớt co lõm ngực, bớt sốt, ăn uống khá hơn.
ii.

Viêm phổi nặng
Nhập viện.
Hỗ trợ hô hấp nếu có suy hô hấp.

Kháng sinh: Benzyl Penicilin 50.000 đv/kg IM hay IV mỗi 6 giờ ít nhất 3 ngày
hoặc ampicilin (TM) hoặc cephalosporin thế hệ thứ III (TM).
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Kháng sinh: Lựa chọn đầu tiên là cephalosporin thế hệ thứ III.

Nếu trẻ không cải thiện sau 48 giờ, hoặc khi trẻ có dấu hiệu xấu đi: chuyển
sang chloramphenicol (TM, TB) hoặc cephalosporin thế hệ thứ III (nếu đang dùng
benzyl penicilin).
Khi trẻ cải thiện, chuyển sang amoxicilin uống.
Tổng số thời gian điều trị: 7 – 10 ngày.
Theo dõi: Điều dƣỡng theo dõi ít nhất mỗi 6 giờ, bác sĩ ít nhất 1 lần/ngày. Nếu
không có biến chứng, sẽ có cải thiện trong vòng 48 giờ.
iii.

Viêm phổi
Điều trị ngoại trú. Kháng sinh:

Amoxicilin 50 mg/kg/ngày chia 2 lần uống. Khi nghi ngờ vi khuẩn kháng
thuốc 80 – 90 mg/kg/ngày chia 2 lần uống.
Co-trimoxazol (4mg/kg trimethoprim – 20mg/kg sulfamethoxazole) x 2
lần/ngày. Thời gian sử dụng ít nhất 5 ngày.
Nếu cải thiện (hết thở nhanh, bớt sốt, ăn uống khá hơn): tiếp tục uống kháng
sinh đủ 5 ngày.
Nếu trẻ không cải thiện (còn thở nhanh, sốt, ăn kém): đổi sang cephalosporin
thế hệ thứ hai (cefaclor, cefuroxime) hoặc amoxicilin + clavulanic acid.
Macrolid (erythromycin, clarithromycin, azithromycin) là kháng sinh thay thế
trong trƣờng hợp dị ứng với beta-lactam, kém đáp ứng với điều trị kháng sinh ban
đầu hay nghi ngờ vi khuẩn không điển hình.
Theo dõi: khuyên bà mẹ mang trẻ đến khám lại sau 2 ngày hoặc khi trẻ có dấu
hiệu nặng hơn.
d) Hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh ban đầu trong điều trị VPCĐ ở trẻ em của
Hội lồng ngực Anh năm 2011 (BTS) [35]
Thuốc kháng sinh đƣờng uống đƣợc cho là an toàn và hiệu quả cho trẻ em có
biểu hiện viêm phổi nặng.
Kháng sinh tiêm tĩnh mạch nên đƣợc sử dụng trong điều trị khi trẻ không uống
đƣợc (ví dụ nhƣ nôn), hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng huyết.
Sử dùng kháng sinh tiêm tĩnh mạch cho viêm phổi nặng bao gồm: amoxicilin,
amoxicilin và acid clavulanic, cefuroxime, cefotaxim hoặc ceftriaxone.
Amoxicilin uống hay acid clavulanic + amoxicilin luôn là lựa chọn đầu tiên.
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Điều trị nâng đỡ.

Macrolid có thể thêm vào ở bất cứ độ tuổi nào nếu không đáp ứng với lựa
chọn đầu tiên.
Macrolid đƣợc sử dụng nếu nghi ngờ viêm phổi không điển hình hoặc bệnh
nặng.

Amoxicilin với penicilin G đƣợc dùng cho trẻ tiêm phòng đầy đủ hoặc trẻ ở
khu vực kháng với S.pneumoniae không cao.
Cephalosporin thế hệ thứ 3 (ceftriaxone, cefotaxime) đƣờng tiêm sử dụng khi
trẻ không đƣợc tiêm phòng đầy đủ, ở khu vực kháng với penicilin cao.
Kết hợp macrolid (uống hoặc tiêm) và kháng sinh beta-lactam khi nghi ngờ
viêm phổi do vi khuẩn không điển hình.
1.3. CÁC NHÓM THUỐC ĐIỀU TRỊ VPCĐ TRẺ EM
1.3.1. Nhóm β-lactam
β-lactam là nhóm kháng sinh đƣợc sử dụng nhiều nhất trong điều trị VPCĐ trẻ
em, có thể sử dụng đơn độc hoặc kết hợp với các kháng sinh khác. β-lactam đƣợc
lựa chọn tùy theo mức độ nặng của bệnh bao gồm: penicillin, β-lactam/ức chế βlactamase (amoxicillin/clavulanic, ampicillin/sulbactam), hoặc 1 số C1G, C2G và
C3G (cephalothin, cefotaxim, …). Cơ chế tác dụng của các β- lactam là ức chế tổng
hợp vách tế bào vi khuẩn, vi khuẩn không có vách tế bào che chở sẽ bị tiêu diệt [5].
 Các Penicillin
-

Penicillin tự nhiên bao gồm: penicillin G, penicillin V và các dẫn xuất
+ Dƣợc động học: Khi uống penicillin G bị mất hoạt tính bởi dịch vị.
Thuốc dùng đƣợc các đƣờng tiêm nhƣng chủ yếu là tiêm bắp. Penicillin
G vào máu nhanh sau khi tiêm bắp dạng muối tan trong nƣớc và thƣờng
đạt đƣợc nồng độ cao nhất trong vòng 15 - 30 phút.
+ Tác dụng không mong muốn (TDKMM): dị ứng nhƣ sốt, mày đay, tăng
bạch cầu ái toan, phù Quincke, nguy hiểm nhất là sốc phản vệ. Viêm
tĩnh mạch huyết khối. Thiếu máu, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu.

-

Penicillin kháng
dicloxacilin…

penicillinase:

methicilin,

oxacilin,

cloxacilin,

Đây là những thuốc bền với penicillinase do cầu khuẩn tiết ra. Nhóm này
giống penicillin G về dƣợc động học, cơ chế tác dụng, TDKMM . Tuy
nhiên có 1 số điểm cần lƣu ý:

16

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

e) Hƣớng dẫn thực hành lâm sàng của Hội bệnh nhiễm trùng nhi khoa Mỹ
năm 2011 (IDSA) [34]

+ Dƣợc động học: Tất cả các thuốc (trừ methicilin) đều bền với acid dạ
dày và hấp thu tốt qua đƣờng tiêu hóa. Thức ăn làm giảm hấp thu nên
thƣờng dùng trƣớc hoặc sau ăn ít nhất 1 giờ.
+ TDKMM: Thƣờng gây vàng da, ứ mật, độc với gan, thận, viêm tắc tĩnh
mạch, huyết khối.
Penicillin nhóm A: Ampicillin, amoxicillin
+ Dựợc động học: Bền vững với acid dịch vị. Amoxicillin hấp thu qua
đƣờng tiêu hóa nhanh hơn ampicillin. Thuốc đạt nồng độ tối đa trong
máu sau khi uống từ 1-2h, sau khi tiêm bắp khoảng 1h. Phân bố nhanh
vào các mô và dịch cơ thể. Thuốc qua đƣợc nhau thai và sữa mẹ, vào
dịch não tủy trừ khi màng não bị viêm. Thải trừ chủ yếu qua thận.
Penicillin A là kháng sinh hàng đầu đƣợc lựa chọn trong điều trị VPCĐ trẻ
em nhẹ. Nếu việc điều trị ban đầu bằng kháng sinh này không đem lại hiệu
quả nhƣ mong muốn thì amoxicillin/clavulanic hoặc ampicillin/sulbactam
thƣờng là thuốc đƣợc lựa họn thay thế [6].
Phổ kháng khuẩn của các penicillin đƣợc thể hiện qua bảng 1.3
Bảng 1.3. Phân nhóm kháng sinh Penicillin và phổ kháng khuẩn [1]
Phân nhóm
Các penicillin tự
nhiên

Các penicillin
kháng
penicillinase

Phổ kháng
khuẩn
Phổ hẹp, tác dụng trên cầu khuẩn Gram (+) (trừ cầu khuẩn
tiết penicillinase, do đó không có tác dụng trên phần lớn
các
chủng S.aureus).
Hoạt tính kháng khuẩn kém hơn trên các VK nhạy cảm
với penicillin G, nhƣng do có khả năng kháng
penicillinase nên có tác dụng trên các chủng tiết
penicillinase nhƣ S.aureus và
S.epidermidis chƣa kháng methicilin.
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-

Phổ kháng khuẩn mở rộng hơn so với penicillin G trên
Các penicillin
nhóm A

các vi khuẩn Gram (-) nhƣ H.influenzae, E.coli, và
Proteus mirabilis. Các thuốc này không bền vững với
enzym betalactamase nên thƣờng đƣợc phối hợp với các
beta-lactamase nhƣ acid clavulanic hay sulbactam.

 Các Cephalosporin
-

Cephalosporin thế hệ 1(C1G):
cephalothin, cefadroxil…

Cephalexin,

cefradin,

cefazolin,

+ Dƣợc động học: Cephalexin, cefradin, cefadroxil hấp thu tốt qua đƣờng
tiêuhóa. Cefazolin, cephalothin ít hấp thu qua đƣờng tiêu hóa nên dùng
đƣờng tiêm bắp hoặc tĩnh mạch. Sau khi uống liều 500mg, khoảng 1 –
2 giờ thuốc đạt nồng độ tốiđa trong máu khoảng 15 - 120µg/ml. Thuốc
phân bố rộng khắp cơ thể, qua nhau thai và sữa mẹ nhƣng ít qua dịch
não tủy. Thuốc hầu nhƣ không chuyển hóa trongcơ thể. Thải trừ qua
nƣớc tiểu, thời gian bán thải trung bình 1 – 1,5 giờ.
+ TDKMM: Các phản ứng dị ứng nhƣ ngứa, ban da, mày đay, nặng hơn
là shock phản vệ, phù Quink, hội chứng Stevens – Johnson, nhƣng tần
suất ít hơn các penicillin. Gây độc với thận nhƣ viêm thận kẽ, rối loạn
tiêu hóa, bội nhiễm nấm ở miệng, âm đạo, viêm ruột kết màng giả,
giảm bạch cầu trung tính, tiểu cầu, đau đầu, chóng mặt…
-

Cephalosporin
cefuroxim,…

thế

hệ

2

(C2G):

Cefoxitin,

cefaclor,

cefprozil,

+ Dƣợc động học: cefaclor, cefuroxim, cefprozil dùng đƣờng uống,
cefoxitin dùng đƣờng tiêm. Sau khi tiêm tĩnh mạch 1g đạt nồng độ tối
đa trong máu là 75 – 125 µg/ml. Thuốc qua nhau thai và sữa mẹ ở nồng
độ thấp nhƣng không qua dịch não tủy (trừ cefuroxim qua một phần).
Thuốc thải trừ chủ yếu qua nƣớc tiểu dƣới dạng không đổi.
+ TDKMM: tƣơng tự cephalosporin thế hệ 1. Ngoài ra có thể làm giảm
prothrombin nên có thể gây rối loạn đông máu.
-

Cephalosporin thế hệ 3 (C3G): cefotaxim, cefpodoxim, ceftazidim,
ceftriaxon….
+ Dƣợc động học: các cephalosporin thế hệ 3 (trừ cefixim) hấp thu kém
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chất ức chế

qua đƣờng tiêu hóa, chỉ dùng đƣờng tiêm. Sau khi tiêm 1g thuốc đạt
nồng độ trong huyết tƣơng là 60 – 140 µg/mL, phân bố rộng khắp các
mô và dịch cơ thể, xâm nhập tốt vào dịch não tủy, nhất là khi màng não
bị viêm. Thuốc qua đƣợc nhau thai và sữa mẹ. Thuốc chuyển hóa ở gan
và thải trừ chủ yếu qua thận.

-

Cephalosporin thế hệ 4 (C4G): cefepim, cefpirom…
+ Dƣợc động học: Thuốc ít hấp thu qua đƣờng uống, chủ yếu qua đƣờng
tiêm. Thuốc qua đƣợc hàng rào máu não, thải trừ gần nhƣ hoàn toàn
qua thận.
+ TDKMM: Tƣơng tự C1G, C2G, C3G [5].
Phổ kháng khuẩn của các cephalosporin đƣợc thể hiện qua bảng 1.4
Bảng 1.4. Các thế hệ cephalosporin và phổ kháng khuẩn [1]
Thế hệ

Phổ kháng
khuẩn
Có hoạt tính mạnh trên các chủng vi khuẩn Gram (+)
nhƣng hoạt tính tƣơng đối yếu trên các chủng vi khuẩn

Cephalosporin

Gram (-).

thế hệ 1

Phần lớn cầu khuẩn Gram (+) nhạy cảm với cephalosporin
thế hệ 1 (trừ Enterococci, S.epidermidis và S.aureus kháng
methicilin). Hoạt tính tốt trên các chủng M.catarrhalis,
E.coli, K.pneumoniae

Cephalosporin
thế hệ 2

và P.mirabilis.
Các C2G có hoạt tính mạnh hơn trên vi khuẩn Gram (-) so
với thế hệ 1 (nhƣng yếu hơn nhiều so với thế hệ 3).
Các C3G nói chung có hoạt tính kém hơn thế hệ 1 trên cầu

Cephalosporin
thế hệ 3

khuẩn Gram (+), nhƣng có hoạt tính mạnh trên vi khuẩn họ
Enterobacteriaceae. Ceftazidim và cefoperazon có hoạt tính
trên P.aeruginosa nhƣng lại kém các thuốc khác trong cùng
thế hệ 3
trên các cầu khuẩn Gram (+).
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+ TDKMM: Tƣơng tự C1G, C2G.

Cephalosporin

C4G có phổ tác dụng rộng hơn so với thế hệ 3 và bền vững
hơn

thế hệ 4

với các beta-lactamase. Thuốc có hoạt tính trên cả các
chủng Gram (+), Gram (-)

Các chất ức chế β-lactamase là những chất có cấu trúc tƣơng tự β-lactamase
nhƣng có hoạt tính kháng khuẩn rất yếu, vì vậy không dùng đơn độc trong lâm sàng.
Khi gắn vào β-lactamase, các chất ức chế β-lactamase này làm mất hoạt tính của các
enzyme nên bảo vệ các kháng sinh có cấu trúc β-lactamase khỏi bị phân hủy. Chính
vì thế, các chất ức chế β-lactamase chỉ dùng phối hợp với nhóm penicillin để nới
rộng phổ tác dụng của penicillin với các vi khuẩn tiết ra β-lactamase. Các chất trong
nhóm gồm acid clavulanic, sulbactam và tazobactam [5].
1.3.2. Nhóm macrolid
Gồm: erythromycin, oleandomycin, roxithromycin, clarithromycin,
azithromycin, spiramycin…
-

Phổ kháng khuẩn:
+ Macrolid có phổ kháng khuẩn hẹp, chủ yếu tập trung vào một số chủng
vi khuẩn Gram (+) và một số vi khuẩn không điển hình.
+ Macrolid có hoạt tính trên cầu khuẩn Gram (+) (liên cầu, tụ cầu), trực
khuẩn Gram (+). Thuốc không có tác dụng trên phần lớn các chủng trực
khuẩn Gram (-) đƣờng ruột và chỉ có tác dụng yếu trên một số chủng vi
khuẩn Gram (-) khác nhƣ H.influenzae và N.meningitidis, tuy nhiên lại
có tác dụng khá tốt trên các chủng N.gonorrhoeae. Kháng sinh nhóm
macrolid tác dụng tốt trên các vi khuẩn nội bào nhƣ: Mycoplasma,
Chlamydia, Rickatsia, Brucella, Leginella, và các xoắn khuẩn
Reponema pallidum, Borrelia burgdoferi, vi khuẩn cơ hội
Mycobacterium kansasii. Nhƣng hầu nhƣ không có tác dụng trên vi
khuẩn ƣa khí gram (-). Clarithromycin, azithromycin tác động trên các
vi khuẩn cơ hội mạnh hơn erythromycin.

-

TDKMM : ADR thƣờng gặp nhất là các tác dụng trên đƣờng tiêu hoá nhƣ
gây buồn nôn, nôn, đau bụng, ỉa chảy (gặp khi dùng đƣờng uống), viêm
tĩnh mạch huyết khối (khi tiêm tĩnh mạch).., [1] [6].

1.3.3. Nhóm Aminosid
Bao gồm: Kanamycin, gentamicin, netilmicin, tobramycin, amikacin.
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 Các chất ức chế β-lactamase

Phổ kháng khuẩn: các kháng sinh nhóm aminoglycosid có phổ kháng
khuẩn chủ yếu tập trung trên trực khuẩn Gram (-), tuy nhiên phổ kháng
khuẩn của các thuốc trong nhóm không hoàn toàn giống nhau. Kanamycin
cũng nhƣ Streptomycin có phổ hẹp nhất trong số các thuốc nhóm này,
chúng không có tác dụng trên Serratia hoặc P.aeruginosa. Tobramycin và
gentamicin có hoạt tính tƣơng tự nhau trên các trực khuẩn Gram (-),
nhƣng tobramycin có tác dụng mạnh hơn trên P.aeruginosa và Proteus
spp., trong khi gentamicin mạnh hơn trên Serratia.
Amikacin và trong một số trƣờng hợp là netilmicin, vẫn giữ đƣợc hoạt tính
trên các chủng kháng gentamicin vì cấu trúc của các thuốc này không phải
là cơ chất của nhiều enzym bất hoạt aminoglycosid.

-

TDKMM : giảm thính lực và suy thận là 2 loại ADR thƣờng gặp nhất.
Nhƣợc cơ cũng là ADR có thể gặp khi sử dụng aminoglycosid do tác dụng
ức chế dẫn truyền thần kinh – cơ. Tác dụng liệt cơ hô hấp có thể gặp nếu
tiêm tĩnh mạch trực tiếp do tạo nồng độ cao đột ngột trong máu; vì vậy
kháng sinh này chỉ đƣợc truyền tĩnh mạch (truyền quãng ngắn) hoặc tiêm
bắp[1] [5].

1.3.4. Kháng sinh nhóm khác


Vancomycin:

-

Là kháng sinh nhóm glycopeptid. Có tác dụng tốt trên các vi khuẩn gram
dƣơng ƣa khí và kỵ khí, bao gồm: Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidids, Sreptococcuspneumoniaee (kể cả chúng đã kháng penicilin),
Streptococcus agalactiae, Streptococcu pyogenes, Streptococcus bovis,
Enterococcus faecalis và Clostridiae.

-

Tác dụng không mong muốn: Rất hay gặp, ADR >1/10 Tim mạch: Hạ
huyết áp đi kèm với nóng bừng. Da: Ban đỏ ở mặt và phần trên cơ thể
(hội chứng “cổ đỏ” hay “ngƣời đỏ”). Nguyên nhân một phần do giải
phóng histamin và thƣờng do truyền thuốc nhanh. Hội chứng đƣợc đặc
trƣng bởi tụt huyết áp đột ngột, có thể kèm theo nóng bừng và xuất hiện
nhƣng ban đỏ hoặc ban sần ở mặt, cổ, ngực và các chi trên. Thƣờng tự hết
sau khi ngừng truyền thuốc. Hay gặp, 1/10 > ADR >1/100 TKTW: Ớn
lạnh, sốt do thuốc, huyết học: giảm bạch cầu ƣa eosin, giảm bạch cầu
trung tính có hồi phục. Tại chỗ: viêm tĩnh mạch. Ít gặp, ADR <1/100 (giới
hạn ở các phản ứng quan trọng hoặc đe dọa tính mạng). Ban đỏ đi kèm với
giảm bạch cầu ƣa eosin và các triệu chứng hệ thống (DRESS), độc với
thính giác, suy thận, hội chứng StevensJohnson, giảm tiểu cầu, viêm
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-

mạch. Viêm đại tràng giả mạc do C. diffcile [21].

-

Là kháng sinh phổ rộng, tác dụng lên nhiều vi khuẩn Gram dƣơng và âm
nhƣ: Salmonella, Salmonella typhi, Shigella, Vibrio cholerae, và các vi
khuẩn kị khí nhƣ Bacteroides fragilis, nhƣng không có tác dụng trên
P.aeruginosa. Thuốc cũng có tác dụng với Rickettsia, Brucella, Klebsialla,
các xoắc khuẩn, virus lớn [9].

-

Tác dụng không mong muốn: Những tác dụng không mong muốn của
cloramphenicol có thể rất nghiêm trọng, do đó phải tránh việc điều trị kéo
dài hoặc nhắc lại. Tác dụng không mong muốn nghiêm trọng nhất là thiếu
máu không tái tạo, không phục hồi do suy tủy xƣơng, thƣờng gây tử vong
và có tần xuất khoảng 1 trong 10000 ca điều trị. Độc tính với tủy xƣơng
xảy ra dƣới hai dạng: Phụ thuộc vào liều và không phụ thuộc vào liều.
Những tác dụng không mong muốn về thần kinh phụ thuộc vào liều và đôi
khi có thể phục hồi [21].

 Co-Trimoxazol:
-

Là kháng sinh gồm 2 chất: trimethoprim là kháng sinh tổng hợp từ dẫn
xuất pyrimidin và sulfamethoxazole là sulfamid, thƣờng phối hợp theo tỉ
lệ 1 trimethoprim và 5 sulfamethoxazol.

-

Phổ tác dụng: phổ rộng, tác dụng trên nhiều vi khuẩn ƣa khí gram âm
và gram dƣơng bao gồm Staphylococcus, Streptococcus, Legionella,
E.coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella… Các vi khuẩn kháng thuốc là
Enterococcus, Camylobacter, và các vi khuẩn kỵ khí [11] [8].

-

Tác dụng không mong muốn: Xảy ra ở 10% ngƣời bệnh. Tác dụng không
mong muốn hay gặp nhất xảy ra ở đƣờng tiêu hóa (5%) và các phản ứng
trên da xảy ra tối thiểu ở 2% ngƣời bệnh dùng thuốc nhƣ ngoại ban, mụn
phỏng. Các ADR thƣờng nhẹ nhƣng đôi khi xảy ra hội chứng nhiễm độc
da rất nặng có thể gây chết, nhƣ hội chứng Lyell. Co-trimoxazol không
đƣợc dùng cho ngƣời bệnh đã xác định bị thiếu máu nguyên hồng cầu
khổng lồ thứ phát do thiếu acid folic hoặc ngƣời bệnh bị bệnh gan nặng,
có thể viêm gan nhiễm độc [21].
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 Chloramphenicol:

Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU
Bệnh án nội trú của bệnh nhân nhi tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Hà Đông
có ngày nhập viện trong khoảng từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 thỏa mãn các tiêu
chuẩn sau:
Tiêu chuẩn lựa chọn:
+ Bệnh nhân có tuổi từ 2 tháng đến 5 tuổi
+ Bệnh nhân đƣợc chẩn đoán xác định là viêm phổi (mã ICD J15-J18) và
có chỉ định kháng sinh.
+ Điều trị nội trú từ 3 ngày trở lên.
-

Tiêu chuẩn loại trừ:
+ Bệnh án của bệnh nhân viêm phổi sau 48h nhập viện.
+ Bệnh án không tiếp cận đƣợc.

2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu hồi cứu mô tả dựa trên các số liệu và thông tin thu thập
từ bệnh án nội trú đủ tiêu chuẩn lựa chọn.
2.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu:
 Lập danh sách các bệnh án có ngày nhập viện trong khoảng từ 01/10/2018
đến 31/12/2018, bệnh nhân có tuổi trong khoảng từ 2 tháng đến 5 tuổi,
đƣợc chẩn đoán xác định là viêm phổi, có chỉ định kháng sinh và điều trị
nội trú từ 3 ngày trở lên từ phần mềm quản lý viện phí của bệnh viện, sau
đó tiến hành tìm kiếm bệnh án lƣu trữ tại Phòng Kế hoạch tổng hợp. Các
bệnh án của bệnh nhân viêm phổi sau 48h nhập viện, bệnh án không tiếp
cận đƣợc bị loại bỏ khỏi nghiên cứu. Sơ đồ thu thập bệnh án nhƣ sau:

23

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

-

TIÊU CHUẨN
LOẠI TRỪ:
Bệnh án không tiếp
cận đƣợc

Bệnh án bệnh nhân nhập viện từ
1/10/2018 đến 31/12/2018 có chẩn
đoán viêm phổi mã ICD J15-J18

TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN
- Bệnh án bệnh nhân có tuổi từ 2 tháng đến 5
tuổi
- Bệnh án bệnh nhân có chỉ định kháng sinh
và điều trị nội trú từ 3 ngày trở lên

MẪU NGHIÊN CỨU
Hình 2.1 Sơ đồ thu thập bệnh án
 Thu thập thông tin theo mẫu phiếu thu thập thông tin bệnh án (Phụ lục 1)
để khảo sát các tiêu chí đã đƣợc xác định trƣớc bao gồm:
-

Khảo sát một số đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu
+ Liên quan giữa lứa tuổi và giới tính trong bệnh viêm phổi
+ Mức độ nặng của viêm phổi
+ Bệnh mắc kèm ở bệnh nhân viêm phổi
+ Đặc điểm xét nghiệm vi sinh của mẫu nghiên cứu

-

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân viêm phổi mắc phải
cộng đồng:
+ Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi
 Tỷ lệ bệnh nhân đã sử dụng kháng sinh trƣớc khi nhập viện
 Tỷ lệ các kháng sinh đã sử dụng tại bệnh viện
 Các phác đồ điều trị ban đầu khi bệnh nhân mới nhập viện
 Số lƣợt thay đổi phác đồ kháng sinh và lý do thay đổi phác đồ
 Các kiểu thay đổi phác đồ kháng sinh
 Độ dài đợt điều trị và sử dụng kháng sinh
 Hiệu quả điều trị viêm phổi của kháng sinh đã sử dụng
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Phần mềm quản lý hồ sơ
bệnh án của Bệnh viện

+ Phân tích tính phù hợp trong việc sử dụng phác đồ kháng sinh trong
điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng:
 Phân tích tính phù hợp trong việc sử dụng phác đồ kháng sinh ban đầu

2.2.3. Tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá trong nghiên cứu
Mức độ bệnh của viêm phổi trẻ em đƣợc phân loại theo Hƣớng dẫn sử dụng
kháng sinh ban hành kèm theo quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/03/2015 của Bộ
Y tế [4] đƣợc phân loại theo tiêu chuẩn sau:
Bảng 2.1. Tiêu chuẩn phân loại mức độ bệnh của viêm phổi trẻ em [4]
Đặc điểm

Viêm phổi

Viêm phổi nặng

Viêm phổi rất nặng

Sốt

Có

Có

Có

Ho

Có

Có

Có

Uống

Uống đƣợc

Uống đƣợc

Không uống đƣợc

Thở

Nhanh hoặc khó
thở nhẹ

Nhanh hoặc khó
thở

Thở rít khi nằm yên

Tiếng ran

Ran ẩm hoặc
không

Ran ẩm hoặc
không

Ran ẩm nhỏ hạt, rì rào
phế nang

Phập phồng cánh Không
mũi

Có

Có

Rút lõm lồng
ngực

Không

Có

Có

Tím tái

Không

Có thể tím tái
nhẹ

Tím tái nặng

Co giật hoặc hôn Không
mê

Không

Có

Trạng thái

Kích thích nhiều

Ngủ li bì, suy dinh
dƣỡng nặng

Kích thích nhẹ
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 Phân tích tính phù hợp về liều dùng, nhịp đƣa thuốc so với khuyến
cáo trên bệnh nhân có chức năng thận bình thƣờng và bệnh nhân có
chức năng thận suy giảm.

a) Đánh giá sự phù hợp trong việc lựa chọn kháng sinh

Trong nghiên cứu này phác đồ kháng sinh đƣợc tập trung phân tích là phác đồ
khởi đầu điều trị theo kinh nghiệm.
Tất cả các bệnh nhân đã dùng kháng sinh hay chƣa dùng kháng sinh trƣớc khi
nhập viện đều đƣợc phân tích. Trong đó phác đồ đƣợc đánh giá phù hợp là phác đồ
gồm các kháng sinh nằm trong phác đồ đƣợc khuyến cáo, phác đồ không phù hợp là
phác đồ có ít nhất 1 thuốc không nằm trong phác đồ đƣợc khuyến cáo sử dụng.
Phác đồ điều trị viêm phổi cộng đồng cho trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi theo Hƣớng
dẫn sử dụng kháng sinh 2015:
-

Viêm phổi: Kháng sinh uống vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả kể cả một
số trƣờng hợp nặng. Lúc đầu có thể dùng:
+ Co-trimoxazol dạng uống ở nơi vi khuẩn S.pneumoniae chƣa kháng
nhiều với thuốc này.
+ Amoxicillin dạng uống. Thời gian dùng kháng sinh cho trẻ viêm phổi ít
nhất là 5 ngày. Nếu không đỡ hoặc nặng thêm thì điều trị nhƣ viêm
phổi nặng. Ở những nơi tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn
S.pneumoniae cao có thể tăng liều lƣợng amoxicillin.
+ Trƣờng hợp vi khuẩn H.influenzae và B.catarrhalis sinh betalactamase
cao có thể thay thế bằng amoxicillin/clavulanat.

-

Viêm phổi nặng: Benzyl penicillin tiêm tĩnh mạch hoặc ampicillin. Theo
dõi sau 2 - 3 ngày nếu đỡ thì tiếp tục điều trị đủ 5 – 10 ngày. Nếu không
đỡ hoặc nặng thêm thì phải điều trị nhƣ viêm phổi rất nặng. Trẻ đang đƣợc
dùng kháng sinh đƣờng tiêm có thể chuyển sang đƣờng uống khi có bằng
chứng bệnh đã cải thiện nhiều.

-

Viêm phổi rất nặng: Benzyl penicillin phối hợp với gentamicin
+ Hoặc chloramphenicol dùng từ 5 – 10 ngày. Theo dõi sau 2 - 3 ngày
nếu đỡ thì tiếp tục điều trị 7 - 10 ngày hoặc dùng ampicillin kết hợp với
gentamicin. Nếu không đỡ hãy đổi 2 công thức trên cho nhau hoặc
dùng cefuroxime.
+ Nếu nghi ngờ viêm phổi do tụ cầu: oxacilin kết hợp với gentamicin
dùng 1 lần trong ngày. Nếu không có oxacilin thay bằng: cephalothin
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Để phân tích tính hợp lý trong việc lựa chọn kháng sinh điều trị bệnh viêm
phổi, chúng tôi tham chiếu phác đồ theo Hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh ban hành
kèm theo quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/03/2015 của Bộ Y tế [4].

kết hợp với gentamicin. Nếu tụ cầu kháng methicilin cao có thể sử dụng
vancomycin.
b) Đánh giá về hiệu quả điều trị
Hiệu quả điều trị đƣợc đánh giá dựa trên kết luận của bác sĩ khi tổng kết bệnh
án.
Điều trị thành công bao gồm:
+ Khỏi: Hết hoàn toàn các triệu chứng lâm sàng
+ Đỡ: Các triệu chứng lâm sàng thuyên giảm, bệnh nhân có thể điều trị
ngoại trú.
-

Điều trị không thành công bao gồm:
+ Không thay đổi: Tình trạng BN không đƣợc cải thiện
+ Nặng hơn: Tình trạng BN có chiều hƣớng xấu đi

c) Đánh giá về liều dùng và nhịp đƣa thuốc:
Tính phù hợp về liều dùng và nhịp đƣa liều của các kháng sinh đƣợc sử dụng
tại bệnh viện đƣợc đánh giá trên 2 đối tƣợng: Bệnh nhân có chức năng thận bình
thƣờng và bệnh nhân có chức năng thận không bình thƣờng.
 Bệnh nhân có chức năng thận bình thƣờng
Liều dùng và nhịp đƣa thuốc theo đƣờng dùng đƣợc so sánh theo thứ tự ƣu
tiên với Hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh ban hành kèm theo quyết định số
708/QĐBYT ngày 02/03/2015 của Bộ Y tế [4], Dƣợc thƣ quốc gia Anh cho trẻ em
năm 2018-2019 BNFC [37], Dƣợc thƣ Quốc gia Việt Nam năm 2018 [21], tờ hƣớng
dẫn sử dụng thuốc [27].
Liều dùng, nhịp đƣa thuốc với các kháng sinh đƣợc sử dụng tại bệnh viên
đƣợc trình bày cụ thể trong bảng 2.2 dƣới đây.
Bảng 2.2. Liều dùng cụ thể của từng thuốc trong mẫu nghiên cứu
Tên kháng sinh

Liều dùng
(mg/kg/ngày)

Nhịp đƣa liều
(lần/ngày)

Tài liệu
tham khảo

Amoxicilin/Sulbactam
(1:1)

150-200(theo
Amoxicillin)

2-3

[4]

Trimethoprimsulfamethoxazole

50

2

[4]
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-

(2:1)

75-200(theo
Ampicillin)

2-4

[21]

Ceftriaxon

20-80

1

[21]

Azithromycin

10

1

[37]

Clarithromycin

15

2

[37]

Cefuroxim

20-30

2

[37]

Cefixim

8

1-2

[21]

Amoxicillin/clavunalat
(8:1)

40-90(theo
Amoxicillin)

2-3

[21]

Cefoperazon/sulbactam

40-160

2-4

[27]

Amikacin

15

2

[37]

Tobramycin

6-7,5

3

[37]

 Bệnh nhân có chức năng thận không bình thƣờng
Chức năng thận của bệnh nhân nhi đƣợc đánh giá dựa trên công thức đơn giản
tính GFR không phụ thuộc vào chiều cao đƣợc tác giả Hans Pottel đề xuất trên tạp
chí Pediatric Nephrol năm 2012 nhƣ sau:
GFR═ 107,3 / (Cr/Q) (mL/min/1.73 m2)
Trong đó:
-

Cr: creatinin huyết tƣơng (mg/dl), Cr(mg/dl) = 0,0113*mmol/L

-

Q = 0,027 x Age (tuổi) + 0,2329, tuổi tính theo năm [21].

Sở dĩ chúng tôi lựa chọn công thức này do trong bệnh án của bệnh nhân tại
bệnh viện hầu hết không có thông tin về chiều cao của bệnh nhân, do đó không thể
sử dụng công thức Schwartz đã đƣợc sử dụng phổ biến để đánh giá chức năng thận
của bệnh nhân.
Dựa vào các tài liệu: Principle anh practide of pediatric infectious Diseses [38]
chúng tôi xây dựng bảng liều chuẩn của các kháng sinh đƣợc sử dụng cho bệnh nhi
theo chức năng thận qua giá trị GFR sau:
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Ampicillin/Sulbactam

Bảng 2.3. Hiệu chỉnh liều của một số kháng sinh đƣợc khuyến cáo theo chức
năng thận qua giá trị GFR

Kháng sinh

1

Amoxicilin/Sulbactam
(1:1)

Uống

Amoxicillin/clavulanat
(8:1)
Ampicilin/sulbactam
(2:1)

Uống

4

Cefixim

Uống

6

Cefuroxim

Uống

7

Ceftriaxon

TMC

8

Azithromycin

Uống

9

Clarithromycin

Uống

10

Tobramycin

TM

11

Amikacin

TB/TMC

12

Trimethoprimsulfamethoxazole

Uống

2
3

TMC

Chỉnh liều thông thƣờng theo giá trị
GFR
> 60-90

30-60

< 30

Liều thông
thƣờng

Liều thông
thƣờng

100% mỗi
12-24h

Liều thông
thƣờng
Liều thông
thƣờng
Liều thông
thƣờng
Liều thông
thƣờng
Liều thông
thƣờng
Liều thông
thƣờng
Liều thông
thƣờng
60-90%
mỗi 8h
60-90%
mỗi 12h
Liều thông
thƣờng

Liều thông
thƣờng

100% mỗi
12-24h
100% mỗi
12h
50% mỗi
24h
100% mỗi
24h
Liều thông
thƣờng
Liều thông
thƣờng
50% mỗi
12h
20-30% mỗi
24-48h
20-30% mỗi
24-48h
100% mỗi
12-24h

100% mỗi 8h
75% mỗi 24h
100% mỗi
12h
Liều thông
thƣờng
Liều thông
thƣờng
Liều thông
thƣờng
30-70% mỗi
12h
30-70% mỗi
12-18h
100% mỗi 8h

2.3. XỬ LÝ SỐ LIỆU
Số liệu đƣợc xử lý bằng phần mềm Microsoft Office Excel 2013 và SPSS 16.0
theo các chỉ tiêu nghiên cứu. Với biến liên tục, mẫu đƣợc đại diện bằng giá trị trung
bình ± độ lệch chuẩn nếu tuân theo phân phối chuẩn, hoặc đại diện bằng giá trị
trung vị và khoảng tứ phân vị nếu mẫu không tuân theo phân phối chuẩn. Kiểm
chuẩn bằng kiểm định Kolmogorow – Smirnov trong trƣờng hợp cỡ mẫu trên 50, sử
dụng kiểm định Shapiro – Wilk trong trƣờng hợp cỡ mẫu dƣới 50, biến đƣợc coi là
có phân phối chuẩn khi mức ý nghĩa (Sig) lớn hơn 0,05.
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Đƣờng
dùng

ST
T

Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đặc điểm về tuổi và giới tính trong mẫu nghiên cứu

Phần mềm quản lý hồ sơ
bệnh án của Bệnh viện

Bệnh án bệnh nhân nhập viện từ
1/10/2018 đến 31/12/2018 có chẩn
đoán viêm phổi mã ICD J15-J18(235
bệnh án)

TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN
- Bệnh án bệnh nhân có tuổi từ 2 tháng
đến 5 tuổi: 190 bệnh án
- Bệnh án bệnh nhân có chỉ định kháng
sinh và điều trị nội trú từ 3 ngày trở
lên: 143 bệnh án
TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ:
Không có bệnh án thỏa mãn
tiêu chuẩn loại trừ
MẪU NGHIÊN CỨU : 143 bệnh án
Hình 3.1 Sơ đồ mô tả kết quả quá trình thu thập bệnh án nghiên cứu
Đặc điểm về tuổi và giới đƣợc trình bày ở bảng 3.1 dƣới đây:
Bảng 3.1. Tỷ lệ viêm phổi phân theo lứa tuổi và giới tính
Đặc điểm
Tuổi

Số lƣợng

%

Từ 2-12 tháng tuổi

55

38,5

>12-24 tháng tuổi

45

31,5

>24-36 tháng tuổi

20

14

>36-48 tháng tuổi

17

11,9

>48-60 tháng tuổi

6

4,2

30

Trung vị
(Q1, Q3)

16
(Q1:9, Q3:27)
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Trong thời gian thu thập theo tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ thu
đƣợc 143 bệnh án.

Giới

143

100

Nam

86

60,1

Nữ

57

39,9

143

100

Tổng

Nhận xét: Lứa tuổi mắc cao nhất là 2-12 tháng tuổi (chiếm 38,5%). Lứa tuổi
mắc viêm phổi thấp nhất là >48-60 tháng tuổi (chiếm 4,2%). Tỷ lệ mắc viêm phổi ở
nam (60,1%) cao hơn nữ (39,9%).
3.1.2. Mức độ nặng của viêm phổi và bệnh lý mắc kèm ở trẻ viêm phổi
Mức độ nặng của bệnh và đặc điểm bệnh lý mắc kèm của bệnh nhi đƣợc tổng
hợp ở bảng sau:
Bảng 3.2. Mức độ nặng của bệnh viêm phổi và bệnh lý mắc kèm
Đặc điểm

Số lƣợng

Tỷ lệ(%)

129

90,2

14

9,8

98

68,5

45

31,4

Các loại bệnh mắc Tiêu chảy
kèm(n=45)
Viêm tai giữa

20

44,4

12

26,7

Viêm kết mạc

8

17,8

Thiếu máu

3

6,7

Rối loạn tiêu hóa

2

4,4

Mức độ viêm phổi Viêm phổi
(n=143)
Viêm phổi nặng
Số lƣợng bệnh mắc Không có
kèm (n=143)
mắc kèm

bệnh

1 - 2 bệnh mắc
kèm

Nhận xét: Trong số 143 bệnh nhân của mẫu nghiên cứu, bệnh nhi chủ yếu mắc
viêm phổi (chiếm 90,2%) còn lại là viêm phổi nặng (9,8%), không có trƣờng hợp
nào viêm phổi rất nặng. Bên cạnh mắc bệnh chính là VPCĐ, một số trẻ còn mắc
kèm một số bệnh lý khác. Điều này có thể ảnh hƣởng đến việc điều trị VPCĐ cho
bệnh nhân. Có 31,4% bệnh nhân có từ 1 đến 2 bệnh mắc kèm cùng với bệnh chính
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Tổng

viêm phổi. Trong tổng số 45 lƣợt bệnh mắc kèm, chủ yếu là các bệnh tiêu chảy
(44,4%), viêm tai giữa (26,7%), viêm kết mạc (17,8%).
3.1.3. Đặc điểm xét nghiệm vi sinh trong mẫu nghiên cứu
Nhằm nâng cao hiệu quả điều trị trong bệnh VPCĐ ở trẻ em nên việc thực
hiện các xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn là rất cần thiết.

Đặc điểm
Chỉ định xét nghiệm tìm vi khuẩn(n=143)

Số lƣợng

Tỷ lệ

143

100

0

0

139

97,2

Dịch rửa
phế quản

4

2,8

Dƣơng tính

0

0

143

100

Có
Không

Bệnh phẩm (n=143)

Dịch tỵ hầu

Kết quả xét nghiệm tìm vi khuẩn

Âm tính

3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ
VIÊM PHỔI
3.2.1. Tỷ lệ bệnh nhân đã sử dụng kháng sinh trước khi nhập viện
Do trình độ hiểu biết về thuốc của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên việc
tự ý mua và dùng thuốc kháng sinh của ngƣời dân không theo sự chỉ dẫn của thầy
thuốc đã trở nên phổ biến. Nhiều ngƣời bệnh đã tự dùng kháng sinh trƣớc khi đến
bệnh viện, đa phần là dùng không đúng liều, không đủ thời gian cũng nhƣ lựa chọn
kháng sinh không thích hợp. Qua khảo sát tình hình dùng kháng sinh trƣớc khi đến
bệnh viện của những bệnh nhân nhi mắc bệnh viêm phổi, chúng tôi thu đƣợc kết
quả trình bày ở bảng 3.4 nhƣ sau:
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Bảng 3.3. Đặc điểm xét nghiệm vi sinh trong mẫu nghiên cứu

Bảng 3.4. Tình hình sử dụng kháng sinh trƣớc khi đến bệnh viện
Viêm phổi

Viêm phổi nặng

Tổng

n

%

n

%

n

%

Đã sử dụng kháng sinh

89

69,0

11

78,6

100

69,9

Chƣa sử dụng kháng sinh

40

31,0

03

21,4

43

30,1

Tổng

129

100,0

14

100,0

143

100,0

Nhận xét: Có đến gần 70% số trẻ viêm phổi đã sử dụng kháng sinh trƣớc khi
đến bệnh viện. Tỷ lệ này không khác biệt nhiều khi phân loại bệnh nhân theo mức
độ nặng của bệnh. Cụ thể, tính tổng trên toàn bộ mẫu nghiên cứu (n=143), số trẻ đã
sử dụng kháng sinh trƣớc khi đến bệnh viện là 100 trẻ (chiếm 69,9%), nhiều hơn so
với số trẻ chƣa sử dụng kháng sinh là 43 (chiếm 30,1%).
3.2.2. Tỷ lệ kháng sinh được kê trong bệnh án
Tỷ lệ cụ thể của các kháng sinh đã đƣợc sử dụng tại bệnh viện đƣợc trình bày
bảng 3.5 dƣới đây:
Bảng 3.5. Tỷ lệ kháng sinh đƣợc kê trong bệnh án
Kháng sinh

Tên kháng sinh

Penicilin/chất ức chế Amoxicilin/sulbactam
β-lactamase
Ampicilin/sulbactam
Amoxicilin/clavulanat

Đƣờng dùng
Tiêm TM

15

6,6

Tiêm TM

1

0,4

Uống

2

0,9

18

7,9

38

16,6

Tổng
C2G

Cefuroxim

Số lƣợt
%
chỉ định

Uống

16,6
C3G

Truyền TM,
Tiêm TM

Ceftriaxon

102

44,6

Cefoperazon/sulbactam Tiêm TM

1

0,4

Cefixim

3

1,3

104

46,3

Uống
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Đối tƣợng bệnh nhân

Macrolid

Aminosid

142

62,9

Azithromycin

Uống

15

6,6

Clarithromycin

Uống

10

4,4

Tobramycin

Tiêm TM

32

13,9

Amikacin

Truyền TM,
Tiêm TM

9

Sulfamethoxazole/trimethoprim

Uống

Tổng

3,9

41

17,8

1

0,4

229

100,0

Nhận xét: Trong 4 nhóm kháng sinh đƣợc sử dụng tại bệnh viện là penicillin,
cephalosporin, macrolid, aminosid, trong đó có nhóm cephalosporin đƣợc sử dụng
nhiều nhất và chủ yếu là cephalosporin thế hệ 3 với tỷ lệ là 46,3%. Xét về các
kháng sinh cụ thể, các kháng sinh có tần suất sử dụng nhiều nhất bao gồm
Ceftriaxon, cefuroxim với tỉ lệ lần lƣợt là 44,6% và 16,6%.
3.2.3. Các phác đồ điều trị ban đầu khi bệnh nhân mới nhập viện
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chƣa ban hành phác đồ điều trị riêng cho từng
bệnh, các bác sĩ chủ yếu kê đơn theo kinh nghiệm hoặc các Hƣớng dẫn điều trị. Lựa
chọn kháng sinh ban đầu khi chƣa có bằng chứng về vi sinh học là rất quan trọng
đối với bệnh nhân nhi do tính chất cấp tính cần điều trị ngay của bệnh viêm phổi.
Kháng sinh lựa chọn phải bao vây đƣợc hầu hết tác nhân gây bệnh đồng thời phải
đạt kết quả điều trị mà ít gây độc tính cho trẻ. Chúng tôi đi sâu khảo sát đặc điểm
phác đồ kháng sinh ban đầu theo kinh nghiệm đƣợc sử dụng cho bệnh nhân. Số
lƣợng và tỷ lệ các phác đồ điều trị ban đầu đƣợc trình bày trong bảng 3.6 dƣới đây:
Bảng 3.6. Các phác đồ điều trị viêm phổi khi bệnh nhân mới vào nhập viện
Viêm phổi

PHÁC ĐỒ

TT

Viêm phổi nặng

n=129

%

n=14

%

ĐƠN ĐỘC

121

93,8

8

57,1

1

C3G

73

56,6

4

28,6

2

C2G

30

23,3

2

14,3

3

Penicilin/kháng beta lactamse

11

8,5

2

14,3
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Tổng

Macrolid

6

4,7

0

0,0

5

C3G/kháng beta lactamse

1

0,8

0

0,0

PHỐI HỢP

8

6,2

6

42,9

6

C3G+aminosid

4

3,1

4

28,6

7

Penicilin/kháng beta lactamase+Macrolid

2

1,6

0

0,0

8

C3G+Macrolid

1

0,8

0

0,0

9

Penicilin/kháng beta lactamase+aminosid

1

0,8

2

14,3

129

100,0

14

100,0

Tổng

Nhận xét: Có 9 phác đồ điều trị viêm phổi đã đƣợc sử dụng khi bệnh nhân
mới vào nhập viện, trong đó có 5 phác đồ đùng kháng sinh đơn độc, 4 phác đồ phối
hợp kháng sinh với kháng sinh.
Trong nhóm bệnh nhân viêm phổi, phác đồ đƣợc sử dụng chủ yếu là phác đồ
đơn độc, chiếm tỷ lệ 93,8% trong đó phác đồ đơn độc đƣợc sử dụng phổ biến nhất
là C3G (chiếm 56,6%). Trong số các phác đồ phối hợp, hai phác đồ đƣợc sử dụng
phổ biến nhất là C3G+aminosid và Penicilin/kháng beta lactamase+Macrolid, chiếm
tỷ lệ lần lƣợt tƣơng ứng là 3,1% và 1,6%. Trong nhóm bệnh nhân viêm phổi số phác
đồ phối hợp chỉ chiếm 6,2%. Trong nhóm bệnh nhân viêm phổi nặng, tỷ lệ phác đồ
phối hợp và phác đồ đơn độc không có sự khác biệt quá lớn, chiếm lần lƣợt là
57,1% và 42,9%. Trong số các phác đồ phối hợp, tƣơng tự nhóm viêm phổi, phác
đồ đƣợc sử dụng phổ biến nhất cũng là C3G+aminosid chiếm tỷ lệ tƣơng ứng là
28,6%. Trong số các phác đồ đơn độc, phác đồ đƣợc sử dụng phổ biến nhất là C3G
(chiếm 28,6%).
3.2.4. Các phác đồ thay đổi trong quá trình điều trị
Việc thay đổi phác đồ có thể có nhiều lý do khác nhau, các lý do thay đổi phác
đồ đƣợc trình bày cụ thể trong bảng 3.7 dƣới đây:
Bảng 3.7. Lý do thay đổi phác đồ trong quá trình điều trị
Đặc điểm
Không thay đổi phác đồ
Số lần thay đổi phác đồ trung bình
Lý

do

Số lƣợng

%

124

86,7

1,3±0,7

Không rõ nguyên nhân
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4

Biểu hiện lâm sàng chậm tiến triển
Tổng

10

83,3

12

100,0

Nhận xét: Có 86,7% các trƣờng hợp của mẫu nghiên cứu không thay đổi phác
đồ kháng sinh, có 12 lƣợt thay đổi phác đồ đƣợc ghi nhận, 10 trƣờng hợp (chiếm
83,3%) là do các triệu chứng của bệnh nhân không giảm sau khi điều trị bằng phác
đồ ban đầu. Ngoài ra, 2 trƣờng hợp (chiếm 16,7%) thay đổi phác đồ do không rõ
nguyên nhân.
Tại bệnh viện, thông thƣờng nếu bệnh nhân sử dụng phác đồ điều trị ban đầu
từ 1-3 ngày mà các triệu chứng của bệnh không giảm các thầy thuốc sẽ thay đổi
phác đồ cho bệnh nhân để nâng cao hiệu quả điều trị. Ngƣợc lại khi triệu chứng
đƣợc cải thiện thay đổi phác đồ giúp giảm tải thuốc sử dụng trên bệnh nhân. Các
phác đồ kháng sinh thay thế trong quá trình điều trị đƣợc thống kê ở bảng 3.8 dƣới
đây:
Bảng 3.8. Các phác đồ thay đổi trong quá trình điều trị viêm phổi
Phác đồ thay đổi

Phác đồ

STT
1

C2G

2

C3G

Phác đồ

n

%

C2G + macrolid

3

25,0

C3G + aminosid

2

16,9

Aminosid

1

8,3

3

Penicilin/kháng beta lactamase

Penicilin/kháng beta
lactamase+ aminosid

1

4

Macrolid

C3G + macrolid

1

C3G
5

Penicilin/kháng beta lactamase
+ Aminosid

8,3

1

Penicilin/kháng beta
lactamase + C3G

1

8,3
8,3
8,3

6

C3G + aminosid

Co-trimoxazol

1

8,3

7

C3G + aminosid

Macrolid

1

8,3

12

100,0

Tổng
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thay đổi phác đồ

Nhận xét: Có tất cả 12 lƣợt ghi nhận thay đổi phác đồ điều trị, trong đó tất cả
các trƣờng hợp đều chỉ đƣợc thay đổi phác đồ một lần. Có 9 phác đồ thay thế đƣợc
gặp trong mẫu nghiên cứu, trong đó hai kiểu thay đổi phác đồ phổ biến nhất là đổi
từ C2G sang thành C2G+ Macrolid (phối hợp thêm macrolid) với 3 lƣợt (chiếm
25,0%) và đổi từ C3G sang C3G + aminosid với 2 lƣợt (chiếm 16,9%).
Thời gian sử dụng kháng sinh ở đây chúng tôi tính từ liều kháng sinh đầu tiên
đến lúc kết thúc đợt điều trị bằng kháng sinh tại bệnh viện, không kể thời gian sử
dụng kháng sinh (trong mọi trƣờng hợp) do bệnh nhân đã sử dụng trƣớc khi đến
bệnh viện. Kết quả khảo sát đƣợc chúng tôi ghi lại ở bảng 3.9 nhƣ sau:
Bảng 3.9. Thời gian sử dụng kháng sinh tại bệnh viện
Trung vị
(Q1,Q3)

Tiêu chí
Viêm phổi

6(Q1:5,Q3: 8)

Viêm phổi nặng

7 (Q1:5, Q3:9)

Tổng

6 (Q1:5, Q3:8)

Viêm phổi

6 (Q1: 5, Q3: 7)

Viêm phổi nặng

7 (Q1:6, Q3:8)

Tổng

6(Q1:5, Q3: 7)

Thời gian sử dụng phác đồ kháng sinh ban đầu

6 (Q1:5, Q3:7)

Thời gian sử dụng phác đồ kháng sinh thay thế

6,0 ± 0,3

Thời gian nằm viện

Thời gian sử dụng kháng sinh

Thời gian sử dụng phác đồ tiêm tĩnh mạch ban đầu trƣớc khi
chuyển sang đƣờng uống
Thời gian sử dụng kháng sinh Aminosid

6 (Q1:5, Q3:7)
6,2± 0,8

Nhận xét: Kết quả cho thấy thời gian nằm viện và thời gian sử dụng kháng
sinh đều tăng theo mức độ nặng của bệnh, cụ thể thời gian nằm và thời gian sử dụng
kháng sinh của bệnh nhân viêm phổi dao động từ 4 đến 17 ngày, trung vị là 6 ngày,
còn với bệnh nhân viêm phổi nặng dao động từ 5 đến 18 ngày, trung vị là 7 ngày.
Thời gian sử dụng phác đồ kháng sinh ban đầu dao động từ 2 đến 10 ngày, trung vị
là 6 ngày, còn thời gian phác đồ kháng sinh thay thế trung bình khoảng gần 6 ngày.
Chỉ có 1 bệnh nhân chuyển kháng sinh từ đƣờng tiêm sang đƣờng uống. Thời gian
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3.2.5. Độ dài đợt điều trị và sử dụng kháng sinh

sử dụng kháng sinh nhóm aminosid trung bình khoảng hơn 6 ngày. Thời gian sử
dụng kháng sinh tĩnh mạch ban đầu dài, xấp xỉ thời gian sử dụng kháng sinh trong
bệnh viện.
3.2.6. Hiệu quả điều trị

Bảng 3.10. Hiệu quả điều trị bệnh viêm phổi
Viêm phổi

Viêm phổi nặng

Tổng

Hiệu quả
n

%

n

%

n

%

Khỏi

115

89,1

12

85,8

127

88,8

Đỡ

14

10,9

1

7,1

15

10,5

-

-

1

7,1

1

0,7

129

100

14

100

143

100

Nặng hơn
Tổng

Nhận xét: Kết quả cho thấy việc điều trị viêm phổi tại khoa Nhi cho hiệu quả
tƣơng đối cao, với tỷ lệ khỏi nói chung là 88,8%, còn lại một tỷ lệ nhỏ (10,5%)
bệnh nhân đỡ. Trong 14 trƣờng hợp viêm phổi nặng ghi nhận 1 trƣờng hợp nặng
hơn.
3.2.7. Phân tích sự phù hợp của kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng
trẻ em
a) Phân tích sự phù hợp lựa chọn phác đồ kháng sinh ban đầu
Các kháng sinh đƣợc sử dụng để điều trị viêm phổi tại khoa Nhi chủ yếu đƣợc
kê đơn theo kinh nghiệm của bác sĩ. Để phân tích tính phù hợp của phác đồ kháng
sinh ban đầu chúng tôi dựa vào hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế năm
2015. Kết quả đánh giá đƣợc thể hiện trong bảng 3.11 dƣới đây:
Bảng 3.11. Sự phù hợp trong lựa chọn phác đồ kháng sinh ban đầu

Phác đồ

1. Phác đồ phù hợp

Viêm phổi
(n=129)

Viêm phổi nặng
(n=14)

Tổng
(n=143)

n

%

n

%

n

%

2

1,6

-

-

2

1,4
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Tỷ lệ hiệu quả điều trị bệnh của bệnh nhân trong nhóm viêm phổi và viêm
phổi nặng đƣợc biểu diễn trong Bảng 3.10 dƣới đây:

2

1,6

-

-

2. Phác đồ không phù hợp

127

98,4

14

100,0

141 98,6

Ceftriaxon

103

79,8

-

-

103 72,0

Ceftriaxon+amikacin

7

5,4

2

14,3

9

6,3

Azithromycin

5

3,9

-

-

5

3,5

Ceftriaxon+tobramycin

4

3,1

6

42,9

10

7,0

Cefuroxim + azithromycin

2

1,6

-

-

2

1,4

Amoxicilin/sulbactam

1

0,8

-

-

1

0,7

Clarithromycin

1

0,8

-

-

1

0,7

Cefixim+amikacin

1

0,8

-

-

1

0,7

Cefuroxim+ceftriaxon

1

0,8

1

7,1

2

1,4

Ceftriaxon+amoxicillin/cla
vulanat

1

0,8

1

7,1

2

1,4

Cefoperazon/sulbactam

1

0,8

-

-

1

0,7

-

-

4

28,6

4

2,8

129

100

14

100

Ampicillin/sulbactam+
Azithromycin
Tổng (%)

2

1,4

143 100

Nhận xét: Tỷ lệ phác đồ điều trị ban đầu không phù hợp theo Hƣớng dẫn sử
dụng kháng sinh ở trẻ em của Bộ Y tế năm 2015 tƣơng đối cao lên tới 98,6%. Tỷ lệ
này cao ở cả nhóm viêm phổi và viêm phổi nặng.
Hai loại phác đồ kháng sinh ban đầu không phù hợp nhiều nhất trong điều trị
viêm phổi là phác đồ Ceftriaxon và Ceftriaxon+Amikacin, với tỷ lệ lần lƣợt là
79,8% và 5,4%. Trong 14 trƣờng hợp viêm phổi nặng cả 14 trƣờng hợp dùng kháng
sinh đều đƣợc đánh giá không phù hợp với hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh.
b) Phân tích về sự phù hợp của liều dùng và nhịp đƣa thuốc của các kháng
sinh
Kết quả phân tích liều dùng của những bệnh nhân có chức năng thận bình
thƣờng đƣợc thể hiện trong bảng 3.12 dƣới đây:
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Amoxicillin/clavulanat

Bảng 3.12. Phân tích liều dùng kháng sinh trên bệnh nhân có chức năng thận
bình thƣờng

Tính phù hợp

(n=212)

%

Phù hợp

112

52,8

Không phù hợp

100

47,2

Không

Tổng liều trong ngày (mg/kg/24h)

100

100,0

phù hợp

Cao hơn khuyến cáo

89

89,0

Ceftriaxon

66

66,0

Amoxicilin/sulbactam

12

12,0

Azithromycin

8

8,0

Ampicilin/sulbactam

1

1,0

Cefoperazon/sulbactam

1

1,0

Tobramycin

1

1,0

Thấp hơn khuyến cáo

8

8,0

Clarithromycin

5

5,0

Amikacin

1

1,0

Ampicilin/sulbactam

1

1,0

Tobramycin

1

1,0

Nhịp đƣa thuốc

3

3,0

Thấp hơn khuyến cáo

3

3,0

Amoxicillin/sulbactam

3

3,0

Nhận xét: Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh nhân đƣợc sử dụng đúng liều chiếm
52,8%, phần lớn bệnh nhân đƣợc dùng đều cao hơn khuyến cáo với tỷ lệ tới 89%.
Tỷ lệ bệnh nhân dùng liều thấp hơn liều khuyến cáo là 8,0%. Nhịp đƣa thuốc chúng
tôi dựa trên Hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh 2015 của Bộ Y tế, hƣớng dẫn chẩn đoán
và điều trị bệnh trẻ em 2015, Dƣợc thƣ quốc gia Việt Nam năm 2015. Về nhịp đƣa
thuốc thì tỷ lệ nhịp đƣa thuốc thấp hơn khuyến cáo là 3%.
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Số lƣợng

Đặc điểm

Bảng 3.13. Phân tích liều dùng kháng sinh trên bệnh nhân suy giảm chức năng
thận
Đặc điểm
Tính phù hợp

Số lƣợng (n=4)

Phù hợp
Không phù hợp
Tổng liều trong ngày
(mg/kg/24h)
Cao hơn khuyến cáo
Tobramycin

Không phù hợp

0
4

0
100,0

4

100,0

4
3

100,0
75,0%

GFR 30-60

30-70% mỗi 12h

Amikacin

1
30-70% mỗi
12-18h

GFR 30-60

%

25,0%

Nhận xét: Có 4 bệnh nhân có chức năng thận suy giảm trong đó 3 bệnh nhân
dùng Tobramycin có GFR 30-60, 01 bệnh nhân dùng Amikacin có GFR 30-60 đều
không đƣợc điều chỉnh liều phù hợp. Các bệnh nhân này đều đƣợc sử dụng liều cao
hơn liều khuyến cáo cho bệnh nhân suy giảm chức năng thận.
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Trong 4 bệnh nhân có chức năng thận suy giảm sử dụng kháng sinh thì cả 4
trƣờng hợp đều sử dụng kháng sinh Aminosid với liều không phù hợp. Trong
nghiên cứu của chúng tôi, có 1 bệnh nhân sử dụng Amikacin và có GER 3060ml/phút, 3 bệnh nhân sử dụng Tobramycin có GER 30-60ml/phút. Kết quả phân
tích liều dùng của Amikacin và Tobramycin trên bệnh nhân suy thận cần hiệu chỉnh
liều đƣợc trình bày tại bảng 3.13 sau:

Chƣơng 4. BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI TRONG MẪU
NGHIÊN CỨU

Trong mẫu nghiên cứu tỷ lệ mắc viêm phổi của trẻ nhỏ nhiều hơn trẻ lớn, nam
nhiều hơn nữ. Độ tuổi mắc bệnh cao nhất là 2 đến 12 tháng tuổi (38,5%), sau đó
giảm dần theo chiều tăng lứa tuổi, độ tuổi mắc bệnh thấp nhất là 48 đến 60 (4,2%).
Kết quả này tƣơng tự kết quả của một số nghiên cứu khác: Theo nghiên cứu của
Trần Ngọc Hoàng (2018) tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai độ tuổi mắc bệnh cao
nhất là 6-12 tháng tuổi (39,50%) sau đó giảm dần theo chiều tăng lứa tuổi, từ 48-60
tháng chiếm tỷ lệ thấp nhất (3,36%). Theo nghiên cứu của Nguyễn văn Hội (2017)
tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang độ tuổi mắc bệnh cao nhất là 6-12 tháng tuổi
(46,53%) sau đó giảm dần theo chiều tăng lứa tuổi, từ 48-60 tháng chiếm tỷ lệ thấp
nhất (3,96%). Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Hiền Lƣơng tại khoa Nhi bệnh viện
Bạch Mai trẻ từ 2-12 tháng có tỷ lệ mắc cao nhất 56,0% và giảm dần theo chiều
tăng của lứa tuổi, tỷ lệ nam là 70,00% và nữ là 30,00%, nam cao gấp 2,23 lần nữ
[9]. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Mai Hòa tại khoa nhi bệnh viện đa khoa Lý
Nhân- Hà Nam lứa tuổi hay gặp bị viêm phổi nhất là 1-12 tháng tuổi (28,75%) và
giảm dần khi lứa tuổi tăng lên, từ 48-60 tháng chỉ chiếm 10,62% [8]. Theo Nghiên
cứu Lê Nhị Trang tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc- Thanh Hóa độ tuổi
mắc bệnh cao nhất là 2-12 tháng tuổi (52,07%) sau đó giảm dần theo chiều tăng lứa
tuổi, từ 48-60 tháng chiếm tỷ lệ thấp nhất (3,31%) và tỷ lệ trẻ nam (56,61%) mắc
nhiều hơn trẻ nữ (43,39%) [12].
Trẻ nhỏ mắc bệnh nhiều hơn trẻ lớn chứng tỏ có mối liên quan giữa tỷ lệ mắc
bệnh và khả năng đề kháng của trẻ. Có thể ở trẻ nhỏ đƣờng hô hấp nhỏ hẹp và ngắn,
khi bị viêm dễ gây phù nề niêm mạc đƣờng thở nên trẻ hay gặp các cơn khó thở,
viêm dễ dàng lan rộng ra xung quanh. Khi trẻ bị viêm đƣờng hô hấp thƣờng tiến
triển rất nhanh thành viêm phổi. Khi trẻ lớn hơn cơ quan hô hấp phát triển nhanh và
hoàn thiện dần do đó tỷ lệ trẻ mắc bệnh viêm phổi cũng giảm hẳn. Mặt khác do trẻ
càng nhỏ thì hệ miễn dịch chƣa đủ sức bảo vệ trƣớc những tác động của môi trƣờng,
khí hậu. Mặt khác, trẻ từ 2-12 tháng tuổi thƣờng có thói quen mút tay, gặm đồ vật
đây là nguồn lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho trẻ. Tỷ lệ trẻ nam mắc viêm phổi
cao hơn nữ là chƣa có căn cứ để lý giải. Vì những năm gần đây, mất cân bằng giới
tính đang là hiện tƣợng đáng báo động. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ trẻ
nam mắc bệnh viêm phổi nhiều hơn trẻ nữ.
4.1.2. Mức độ nặng của viêm phổi và bệnh lý mắc kèm ở trẻ viêm phổi
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4.1.1. Đặc điểm lứa tuổi và giới tính trong bệnh viêm phổi

4.1.3. Đặc điểm xét nghiệm vi sinh trong mẫu nghiên cứu
Việc xét nghiệm vi sinh vật tìm nguyên nhân gây bệnh là rất cần thiết trong
điều trị. Khi thực hiện xét nghiệm tìm ra vi khuẩn gây bệnh và có kháng sinh đồ thì
bác sỹ sẽ có cơ sở để chọn lựa đƣợc thuốc sử dụng phù hợp cho từng bệnh nhân.
Trong nghiên cứu các bệnh nhân đều đƣợc làm xét nghiệm và bệnh phẩm chủ yếu là
dịch tỵ hầu và đều cho kết quả âm tính. Mặc dù xét nghiệm vi sinh tìm tác nhân gây
bệnh đã đƣợc bệnh viện chú trọng, tuy nhiên kết quả lại chƣa thực sự đạt độ chính
xác. Nhƣ vậy việc điều trị của bác sỹ hoàn toàn là do kinh nghiệm và hiệu quả điều
trị gặp nhiều khó khăn.
Trong nghiên cứu chúng tôi có trƣờng hợp có biểu hiện lâm sàng nghi ngờ
viêm phổi không điển hình nhƣng không đƣợc chỉ định làm xét nghiệm PCR định
tính vi khuẩn Mycoplasma pneumonia vì bệnh viện chƣa thực hiện đƣợc xét nghiệm
này. Viêm phổi không điển hình thƣờng gặp ở trẻ em trên 5 tuổi, tuy nhiên thời gian
gần đây viêm phổi không điển hình đã gặp nhiều hơn ở bệnh nhi dƣới 5 tuổi. Tuy
các triệu chứng của viêm phổi không điển hình nhẹ hơn viêm phổi điển hình nhƣng
việc chẩn đoán và điều trị là rất cần thiết để phòng tránh những biến chứng của
viêm phổi không điển hình trên bệnh nhi.
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ
VIÊM PHỔI
4.2.1. Tỷ lệ bệnh nhân đã sử dụng kháng sinh trước khi nhập viện
Trong 143 bệnh nhân nghiên cứu có 100 bệnh nhân (chiếm 69,9%) đã sử dụng
thuốc trƣớc vào viện, chủ yếu từ nguồn tự mua. Việc tự ý sử dụng gây lãng phí
nhiều chi phí tiền thuốc. Ngƣời nhà bệnh nhân cũng không nhớ đã dùng thuốc gì
trƣớc đó để bác sĩ có chỉ định lựa chọn kháng sinh thích hợp, dẫn đến việc thời gian
điều trị kéo dài, tăng tỷ lệ đề kháng kháng sinh.
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Ngoài bệnh chính là viêm phổi, bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu của chúng
tôi còn mắc thêm một số bệnh lý khác. Tỷ lệ mắc kèm một số bệnh là 31,4%, trong
đó các bệnh gặp chủ yếu là tiêu chảy (44,4%), viêm tai giữa (26,7%) và viêm kết
mạc (17,8%). Trẻ nhỏ bị tiêu chảy và viêm tai giữa dẫn đến sức đề kháng kém là
những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến bị viêm phổi. Ngoài ra, trẻ vào viện bị viêm phổi
kèm theo tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao có thể một phần do bệnh nhân đã sử dụng kháng
sinh dài ngày trƣớc khi vào viện, làm phá vỡ sự cân bằng hệ vi sinh đƣờng ruột dẫn
đến rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, bệnh nhi bị viêm phổi dẫn đến sức đề kháng
giảm nên càng dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn khác nhƣ viêm tai giữa, viêm kết
mạc… Trong nghiên cứu còn xuất hiện một số bệnh khác nhƣ: thiếu máu và rối
loạn tiêu hóa là những yếu tố nguy cơ cao khiến bệnh nhân dễ mắc viêm phổi.

Một số hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi có đƣa ra phác
đồ khuyến cáo cụ thể cho bệnh nhân chƣa sử dụng kháng sinh và bệnh nhân đã sử
dụng kháng sinh trƣớc đó nhƣ Hƣớng dẫn điều trị của bệnh viện Nhi Trung ƣơng.
Trong trƣờng hợp này, việc khai thác rõ tiền sử dùng thuốc của bệnh nhân quyết
định đến phác đồ kháng sinh trong bệnh viện. Với những bệnh nhi đã sử dụng
kháng sinh trƣớc khi vào viện, bác sĩ điều trị cần cân nhắc rất kỹ trƣớc khi đƣa ra
phác đồ phù hợp. Ngoài ra, cần giáo dục truyền thông cho ngƣời dân hiểu tác hại
của việc dùng kháng sinh không hợp lý và kiểm soát chặt chẽ quy chế kê đơn và
bán thuốc theo đơn đối với các nhân viên y tế nhằm giảm tình trạng kháng thuốc
của vi khuẩn gây bệnh.
4.2.2. Tỷ lệ các kháng sinh đã sử dụng trong mẫu nghiên cứu
Bệnh viện chúng tôi tuy đã có phòng xét nghiệm vi sinh đã làm kháng sinh đồ
phân lập đƣợc vi khuẩn gây bệnh. Nhƣng việc chỉ định dùng kháng sinh, các bác sĩ
vẫn căn cứ chủ yếu dựa trên các kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng, danh mục
sử dụng tại bệnh viện, kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, căn cứ và diễn biến lâm
sàng, nếu bệnh nhân tiến triển chậm hoặc nặng thêm thì tiến hành hội chẩn và sử
dụng phác đồ thay thế.
Theo Hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế năm 2015, nhóm kháng sinh
đƣợc khuyến cáo sử dụng đầu tiên cho bệnh nhân viêm phổi ngoại trú là penicilin
uống (amoxicilin, …) [1].
Kết quả của chúng tôi cho thấy nhóm cephalosporin chiếm tỷ lệ cao nhất,
chiếm 62,9% trong tổng số lƣợt sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân viêm phổi cộng
đồng trẻ em tại Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Kết quả này này tƣơng tự
cứu nghiên của Trần Thị Anh Thơ tại bệnh viện sản nhi Nghệ An với cephalosporin
có tần xuất sử dụng nhiều nhất chiếm 65,1% [14]. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị
Hiền Lƣơng tại khoa Nhi BV Bạch Mai, cephalosporin cũng có tần xuất sử dụng
nhiều nhất chiếm 73,24% [9]. Trong tổng số 229 lƣợt kháng sinh đƣợc kê trong mẫu
nghiên cứu của chúng tôi, cephalosporin đƣợc kê 142 lƣợt bao gồm 4 hoạt chất gồm
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Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ đã sử dụng kháng sinh chiếm 69,9% ở viêm
phổi và viêm phổi nặng, kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu khác. Nguyễn Thị
Thanh Xuân tại khoa nhi bệnh viện Bắc Thăng Long thu đƣợc kết quả là 83,2% [3]
số bệnh nhân đã sử dụng kháng sinh trƣớc vào viện, mẫu nghiên cứu của Phạm
Xuân Phúc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có 70,06 % [2] bệnh nhân dùng
kháng sinh trƣớc vào viện. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu này cao hơn nhiều một số
nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa khác nhƣ nghiên cứu của Trần Ngọc Hoàng và
Nguyễn Văn Hội với tỉ lệ bệnh nhân sử dụng trƣớc khi đến viện lần lƣợt là 58,82%
[15], 27,9% [14].

Trong nghiên cứu, aminosid chiếm tỷ lệ đứng thứ 2 (17,8%). Kết quả cũng
tƣơng tự theo nghiên cứu của Trần Thị Anh Thơ với aminosid chiếm 17,17% đứng
thứ 2 sau cephalosporin và nghiên cứu của Lê Nhị Trang với aminosid chiếm
37,44% sau cephalosporin [10], [12]. Cần đặc biệt lƣu ý aminosid là nhóm thuốc
gây độc trên thận cao, đặc biệt khi kết hợp với nhóm cephalosporin và cần đƣợc
hiệu chỉnh liều theo chức năng thận, nhất là khi sử dụng cho trẻ nhỏ.
4.2.3. Đặc điểm sử dụng phác đồ kháng sinh khi bệnh nhân mới nhập viện
Kết quả theo nghiên cứu của chúng tôi có 9 phác đồ ban đầu sử dụng để điều
trị viêm phổi tại bệnh viện, trong đó 5 phác đồ kháng sinh đơn độc và 4 phác đồ
phối hợp. Phác đồ đơn độc đƣợc sử dụng làm phác đồ ban đầu khi bệnh nhân mới
nhập viện trong viêm phổi (chiếm 93,8%) nhiều hơn phác đồ phối hợp (chiếm
6,2%). Trong viêm phổi nặng phác đồ đơn độc (chiếm 57,1%) nhiều hơn phác đồ
phối hợp (chiếm 42,9%). Trong đó, phác đồ phối hợp nhóm cephalosporin thế hệ 3
phối hợp với aminosid đƣợc sử dụng nhiều nhất lần lƣợt với viêm phổi và viêm
phổi nặng là (3,1%; 28,6%), tiếp theo là phác đồ nhóm penicillin/kháng beta
lactamase phối hợp với nhóm macrolid lần lƣợt là 1,6%. Phác đồ các penicilin kết
hợp các chất ức chế beta lactamse phối hợp với aminosid lần lƣợt với viêm phổi và
viêm phổi nặng là (0,8%; 14,3%).
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi với tỷ lệ phác đồ đơn độc cao hơn so với
phác đồ phối hợp cao hơn kết quả của những nghiên cứu khác. Trong nghiên cứu
của Lê Nhị Trang tại khoa nhi Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc – Thanh hóa
phác đồ cho kết quả tỷ lệ phác đồ kháng sinh ban đầu là phác đồ đơn độc chiếm
68,60%, cao hơn so với tỷ lệ phác đồ phối hợp chiếm 31,40% [12]. Trong nghiên
cứu của Trần Thị Anh Thơ, tỷ lệ phác đồ ban đầu là phác đồ đơn độc chiếm
78,89%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ phác đồ phối hợp đƣợc dùng chiếm 20,11%
[10]. Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi tƣơng tự các nghiên cứu này về tỷ
lệ phối hợp đƣợc kê, chủ yếu là do phối hợp giữa một kháng sinh thuộc nhóm
cephalosporin và một aminosid. Bác sỹ sử dụng phác đồ phối hợp nhƣ vậy do e ngại
tình trạng đề kháng kháng sinh hoặc do bệnh nhân đã sử dụng kháng sinh trƣớc khi
đến viện. Trong hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế năm 2015 cũng khuyến
cáo chỉ nên kết hợp với aminosid trong trƣờng hợp viêm phổi nặng [4]. Tuy sự phối
hợp giữa một kháng sinh với aminosid đạt đƣợc hiệu quả điều trị cao tuy nhiên cần
lƣu ý đến tác dụng không mong muốn nhƣ độc tính trên thận, thính giác …

45

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

cả C2G, C3G. Tuy nhiên, hầu hết là nhóm C3G với kháng sinh ceftriaxon đƣợc kê
chủ yếu (102 lƣợt; 44,6%).

Trong số 143 bệnh nhân thuộc mẫu nghiên cứu có tới 124 bệnh nhân (86,7%)
chỉ phải sử dụng 1 phác đồ điều trị kể từ lúc nhập viện đến khi ra viện, 12 bệnh
nhân (8,4%) thay đổi phác đồ 1 lần và không có bệnh nhân nào phải thay đổi phác
đồ hai lần. Tỷ lệ thay đổi phác đồ của chúng tôi tƣơng tự khi so sánh với các nghiên
cứu của Trần Thị Anh Thơ có 8,76% sử dụng 2 phác đồ [12], Nguyễn Quang Tuấn
tại khoa Nhi bệnh viên Đa khoa thành phố Hải Dƣơng có 10,2% bệnh nhân thay đổi
phác đồ ban đầu [19], Nguyễn Thị Thanh Xuân khoa nhi bệnh viện Bắc Thăng
Long có 18,18% bệnh nhân thay kháng sinh 2 lần và 1,19% bệnh nhân thay kháng
sinh 3 lần [3].
Mẫu nghiên cứu có 12 lƣợt thay đổi phác đồ và sự thay đổi này đều dựa theo
kinh nghiệm điều trị của bác sĩ trên căn cứ dấu hiệu lâm sàng và dịch tễ, vì tất cả
các bệnh nhân đƣợc xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn đều cho kết quả âm tính, nên
không có chỉ định làm kháng sinh đồ. Điều này có thể đƣợc lý giải là phần lớn bệnh
nhân đã dùng kháng sinh trƣớc khi nhập viện và nguyên nhân gây VPCĐ ở trẻ em
không chỉ do vi khuẩn nên 100% kết quả xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn là âm tính.
Có thể còn do quy trình thực hiện xét nghiệm vi sinh tại bệnh viện chƣa thực sự
hiệu quả.
Trong quá trình điều trị, có thể bác sĩ phải thay đổi phác đồ sử dụng kháng
sinh điều trị do phác đồ sử dụng trƣớc không cải thiện đƣợc tình trạng bệnh lý của
bệnh nhân, hoặc do bệnh nhân gặp tác dụng không mong muốn hay do phổ tác dụng
của kháng sinh không phù hợp. Đôi khi, sự thay đổi có thể do tình trạng bệnh nhân
tiến triển tốt. Các phác đồ kháng sinh thay thế đƣợc thống kê chủ yếu là chuyển từ
C3G, C2G sang C3G + aminosid (16,9%), C2G + macrolid (25,0%) do bác sĩ cân
nhắc dùng thêm kháng sinh để mở rộng phổ kháng khuẩn và nâng cao hiệu quả điều
trị, hoặc do có nghi ngờ viêm phổi không điển hình do Mycoplasma pneumoniae.
Đặc biệt, có một vài trƣờng hợp bệnh viêm phổi tiến triển nặng hơn, bệnh nhân
đƣợc chuyển từ phác đồ kháng sinh đơn độc sang phác đồ phối hợp 2 kháng sinh.
Tuy nhiên, điều này có thể làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh và tăng tác
dụng không mong muốn cũng nhƣ chi phí điều trị cho bệnh nhân. Có 1 trƣờng hợp
thay đổi phác đồ từ 2 kháng sinh tiêm (C3G+aminosid) thành 1 kháng sinh đƣờng
uống (Macrolid) do có biểu hiện nghi ngờ vi khuẩn không điển hình.
4.2.5. Thời gian nằm viện, điều trị kháng sinh
Kết quả cho thấy thời gian nằm viện và thời gian sử dụng kháng sinh đều tăng
theo mức độ nặng của bệnh, cụ thể thời gian nằm và thời gian sử dụng kháng sinh
của bệnh nhân viêm phổi dao động từ 4 đến 17 ngày, trung vị là 6 ngày, còn với
bệnh nhân viêm phổi nặng dao động từ 5 đến 18 ngày, trung vị là 7 ngày. Thời gian
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4.2.4. Đặc điểm thay đổi phác đồ điều trị

Liệu trình điều trị kháng sinh thƣờng kéo dài ít nhất 5 ngày, trung bình là từ 7
– 10 ngày. Bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi không điển hình có thể kéo dài đến 14
ngày và bệnh nhân bị viêm phổi do tụ cầu có thể phải điều trị từ 4 – 6 tuần. Thời
gian điều trị trung bình trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi là 6 ngày và nằm trong
khoảng thời gian điều trị trung bình so với hƣớng dẫn chuẩn. Điều này có thể cho
thấy, đa số các bệnh nhân đều đáp ứng tốt phác đồ điều trị tại các bệnh viện nên thời
gian điều trị không kéo dài. Thời gian điều trị đủ và đúng theo các khuyến cáo sẽ
mang lại hiệu quả điều trị cao cho bệnh nhân.
Thời gian sử dụng phác đồ kháng sinh ban đầu dao động từ 2 đến 10 ngày,
trung vị là 6 ngày, còn thời gian phác đồ kháng sinh thay thế trung bình khoảng 6
ngày. Kết quả này cho thấy sau trung bình khoảng 6 ngày sử dụng phác đồ kháng
sinh ban đầu, nếu triệu chứng lâm sàng không tiến triển bác sỹ mới tiến hành thay
đổi phác đồ sử dụng kháng sinh. Khoảng thời gian chờ thay phác đồ là khá dài nếu
so với thời gian trung bình của cả đợt điều trị kháng sinh.
4.2.6. Hiệu quả điều trị
Kết quả cho thấy việc điều trị viêm phổi tại khoa Nhi cho hiệu quả tƣơng đối
cao, với tỷ lệ khỏi nói chung là 88,8%, còn lại một tỷ lệ nhỏ (10,5%) bệnh nhân đỡ.
Trong 14 trƣờng hợp viêm phổi nặng ghi nhận 1 trƣờng hợp nặng hơn. Kết quả này
cao hơn so với một số nghiên cứu khác nhƣ nghiên cứu của Trần Ngọc Hoàng tại
Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn, Lào Cai (tỉ lệ khỏi 84,87%, đỡ 14,29 %) ,
Nguyễn Văn Hội tại Bệnh viện đa khoa Xín Mần, Hà Giang (tỉ lệ khỏi 88,12%).
4.2.7. Bàn luận về tính phù hợp trong việc sử dụng kháng sinh
a) Phân tích sự lựa chọn kháng sinh so với hƣớng dẫn
Kết quả cho thấy tỷ lệ không phù hợp theo Hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh Bộ
Y tế 2015 là 98,6% ở phác đồ ban đầu.
Đối với bệnh nhân bị viêm phổi, khuyến cáo theo Hƣớng dẫn điều trị của Bộ
Y tế năm 2015 trong việc lựa chọn đầu tay penicilin do ƣu điểm thuốc tác dụng tốt
trên các cơ quan hô hấp, tiện dụng, rẻ tiền…[1]. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của
chúng tôi, có tới 103 bệnh nhân viêm phổi sử dụng các cephalosporin thế hệ 2, thậm
chí thế hệ 3 (chiếm 62,9%) và 8 bệnh nhân viêm phổi sử dụng ngay phác đồ phối
hợp (chiếm 6,2%). Theo khuyến cáo của Hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y
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sử dụng phác đồ kháng sinh ban đầu dao động từ 2 đến 10 ngày, trung vị là 6 ngày,
còn thời gian phác đồ kháng sinh thay thế trung bình khoảng gần 6 ngày. Chỉ có 1
bệnh nhân chuyển kháng sinh từ đƣờng tiêm sang đƣờng uống. Thời gian sử dụng
kháng sinh nhóm aminosid trung bình khoảng hơn 6 ngày. Thời gian sử dụng kháng
sinh tĩnh mạch ban đầu dài, xấp xỉ thời gian sử dụng kháng sinh trong bệnh viện.

Kết quả nghiên cứu của Trần Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Hội, Phạm Thu Hà,
cho kết quả sử dụng nhóm cephalosporin lần lƣợt là 54,93%, 36,98% và 37,87%
[20],[19],[25]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với các nghiên cứu
này, hầu hết tỷ lệ sử dụng cephalosporin chiếm tỷ lệ cao nhất, chỉ có nghiên cứu
của Phạm Thu Hà tại Bệnh viện Nhi Trung Ƣơng là tỷ lệ cephalosporin đứng thứ
hai sau nhóm penicillin, kết quả này có thể do nghiên cứu của Phạm Thu Hà thực
hiện tại một bệnh viện tuyến trung ƣơng, nơi đã xây dựng phác đồ điều trị viêm
phổi cộng đồng theo hƣớng dẫn của Bộ y tế và đặc điểm đặc thù về vi sinh và bệnh
lý của bệnh viện [20], các nghiên cứu của chúng tôi cùng là tuyến quận, huyện, đều
chƣa xây dựng phác đồ riêng, điều trị viêm phổi theo kinh nghiệm của bác sĩ là
chính.
b) Phân tích liều dùng kháng sinh
Để phân tích về liều dùng của các kháng sinh sử dụng trong mẫu nghiên cứu,
chúng tôi dựa trên căn cứ tài liệu là các hƣớng dẫn chuẩn nhƣ Hƣớng dẫn sử dụng
kháng sinh của Bộ Y tế 2015 [4], BNFC [37], Dƣợc thƣ Quốc gia Việt Nam năm
2018 [21], tờ hƣớng dẫn sử dụng thuốc [27], Principle anh practide of pediatric
infectious Diseses [38].
Chúng tôi tổng hợp liều dùng, nhịp đƣa thuốc trong bảng liều chuẩn (bảng 2.3)
và lấy bảng đó làm căn cứ đối chiếu để phân tích tính hợp lý về vấn đề này.
Sau khi đối chiếu liều của tất cả kháng sinh đƣợc sử dụng trong mẫu nghiên
cứu với liều chuẩn, chúng tôi nhận thấy liều các thuốc đều đƣợc bác sĩ kê theo
mg/kg/ngày trong bệnh án. Chính vì vậy, liều dùng của các kháng sinh đƣợc kê đơn
không phù hợp với liều chuẩn theo khuyến cáo khá cao (47,2%). Liều dùng không
phù hợp theo khuyến cáo phần lớn gặp ở 3 kháng sinh là ceftriaxon,
amoxicilin/sulbactam, azithromycin. Các kháng sinh Amikacin, tobramycin có 4
trƣờng hợp đƣợc kê đơn liều dùng cao hơn liều khuyến cáo, điều này có thể sẽ làm
tăng tác dụng không mong muốn trên bệnh nhi, cần phải cẩn trọng hơn khi chỉ định
liều dùng vì amikacin, tobramycin là kháng sinh gây độc với thận và thính giác.
Theo khuyến cáo, azithromycin đƣợc dùng với 10mg ngày 1 và 5mg các ngày tiếp
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tế chỉ phối hợp aminosid trong trƣờng hợp viêm phổi nặng [1]. Theo chúng tôi, điều
này có thể do Khoa nhi có nhiều bác sĩ đang đi học nên phải tăng cƣờng bác sĩ từ
các khoa Các bệnh nhiệt đới, Hô hấp … sang điều trị nên bác sĩ chƣa có kinh
nghiệm trong điều trị bệnh nhân nhi. Nhƣ vậy bệnh viện, có thể cần tăng cƣờng tập
huấn phổ biến cho cán bộ y tế về các phác đồ điều trị viêm phổi cộng đồng cho trẻ
em trong các hƣớng dẫn điều trị khác nhau. Đồng thời, bệnh viện cần xây dựng
phác đồ điều trị cho các bệnh nhiễm khuẩn tại bệnh viện.

Để đánh giá chức năng thận của bệnh nhi chúng tôi sử dụng công thức Hans
Pottel để ƣớc tính mức độ lọc cầu thận (GRF) [32]. Trong công thức không cần sử
dụng chiều cao của bệnh nhân để tính toán vì hầu hết bệnh án đều không cung cấp
đủ thông tin về chiều cao nên chúng tôi đã đánh giá chức năng thận của các bệnh
nhân trong mẫu nghiên cứu theo công thức trên. Nhƣ vậy việc đánh giá chính xác
đƣợc chức năng thận của bệnh nhi, giúp cho việc lựa chọn kháng sinh, liều dùng và
nhịp đƣa thuốc chính xác hơn, nâng cao hiệu quả điều trị và sự an toàn cho bệnh
nhân.
c) Phân tích nhịp đƣa thuốc
Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các thuốc đều có nhịp đƣa thuốc đúng,
amoxicillin/sulbactam là thuốc có nhịp đƣa thuốc chƣa đúng nhiều nhất. Vì
amoxicillin/sulbactam có nhịp đƣa thuốc là 2 - 3 lần/ngày trong khi đó có những
bệnh nhân chỉ đƣợc dùng 1lần/ngày dẫn đến tình trạng amoxicillin/sulbactam có
nhịp đƣa thuốc không đúng với khuyến cáo.
β-lactam là kháng sinh phụ thuộc thời gian tác dụng hậu kháng sinh không có
hoặc rất thấp, yếu tố xác định hiệu quả là thời gian duy trì nồng độ trên MIC. Nhƣ
vậy việc dùng kháng sinh amoxicillin/sulbactam với liều đúng và cao nhƣng nhịp
đƣa thuốc lại thấp hơn quy định do đó không duy trì đƣợc nồng độ điều trị theo thời
gian, vì vậy chƣa đạt đƣợc hiệu quả điều trị. Amoxicilin/sulbactam,
amoxicillin/clavulanat tuy có nhịp đƣa thuốc đúng nhƣng thuốc lại đƣợc đƣa vào
lúc 8h và 15h hoặc 8h và 16h do đó khoảng thời gian giữa 15h,16h đến 8h ngày
hôm sau lại quá dài do đó nồng độ thuốc trong máu chƣa đảm bảo đồng đều trong
vòng 24h dễ dẫn đến giảm hiệu quả điều trị.
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theo. Trong thực tế thì toàn bộ bệnh nhân đều đƣợc kê 10mg ở tất cả các ngày điều
trị, liều dùng này chƣa phù hợp với khuyến cáo.

Chƣơng 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Qua kết quả nghiên cứu trên 143 trẻ em nhập viện điều trị viêm phổi bằng
kháng sinh tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông, chúng tôi đƣa ra một số kết luận sau:
5.1 KẾT LUẬN

-

Lứa tuổi mắc cao nhất là 2-12 tháng tuổi (chiếm 38,5%). Lứa tuổi mắc
thấp nhất là >48-60 tháng tuổi (chiếm 4,2%). Ở cả 5 lứa tuổi số lƣợng
bệnh nhân viêm phổi cũng giảm dần theo chiều tăng độ nặng của bệnh.

-

Trẻ nam mắc viêm phổi nhiều hơn trẻ nữ tỷ lệ: nam/nữ =1,5 - Viêm phổi
(chiếm 90,2%) và viêm phổi nặng (chiếm 9,8%).

-

31,4% bệnh nhân đƣợc chẩn đoán viêm phổi có 1-2 bệnh mắc kèm trong
đó chủ yếu là tiêu chảy chiếm 44,4 % trong tổng số các bệnh mắc kèm.
Sau đến bệnh viêm tai giữa, viêm kết mạc…

-

Tỷ lệ đƣợc xét nghiệm tìm vi khuẩn là 100%, trong đó tất cả các trƣờng
hợp đều cho kết quả âm tính.

5.1.2. Kết quả về phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi
a) Kết quả tình hình sử dụng kháng sinh
-

Có 12 kháng sinh đƣợc sử dụng để điều trị viêm phổi tại bệnh viện, gồm
các kháng sinh thuộc nhóm penicilin, cephalosporin và aminosid.

-

Kháng sinh đƣợc sử dụng nhiều nhất là các cephalosporin chiếm 62,9%,
và aminosid chiếm 17,8%.

-

Về phác đồ điều trị ban đầu: có 9 phác đồ ban đầu, trong đó 5 phác đồ
kháng sinh đơn độc và 4 phác đồ phối hợp. Phác đồ phối hợp đƣợc sử
dụng làm phác đồ ban đầu khi bệnh nhân mới nhập viện (6,2% và 42,9%).

-

Về sự thay đổi phác đồ trong quá trình điều trị: 12/143 (chiếm 8,4%)
trƣờng hợp thay đổi phác đồ điều trị.

-

Thời gian nằm và thời gian sử dụng kháng sinh của bệnh nhân viêm phổi
dao động từ 4 đến 17 ngày, trung vị là 6 ngày, còn với bệnh nhân viêm
phổi nặng dao động từ 5 đến 18 ngày, trung vị là 7 ngày. Thời gian sử
dụng phác đồ kháng sinh ban đầu dao động từ 2 đến 10 ngày, trung vị là 6
ngày, còn thời gian phác đồ kháng sinh thay thế trung bình khoảng 6 ngày.

-

Bệnh nhân khỏi là 88,8%, còn lại một tỷ lệ nhỏ (10,5%) bệnh nhân đỡ.
Trong 14 trƣờng hợp viêm phổi nặng ghi nhận 1 trƣờng hợp nặng hơn.
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5.1.1. Kết quả về đặc điểm của bệnh nhân viêm phổi trong mẫu nghiên cứu

-

Tỷ lệ phác đồ điều trị ban đầu không phù hợp theo Hƣớng dẫn sử dụng
kháng sinh Bộ Y tế năm 2015 tƣơng đối cao (98,6%). Tỷ lệ không phù
hợp cao do bác sĩ dùng phác đồ không đúng cho bệnh nhân viêm phổi thay
vì dùng phác đồ đơn độc nhóm penicilin.

-

Về liều dùng kháng sinh: Tỷ lệ sai liều cao nhất là ceftriaxon

-

Về nhịp đƣa thuốc: Tỷ lệ đúng về nhịp đƣa thuốc cao nhất là aminosid,
các thuốc có tỷ lệ đúng thấp nhất là nhóm Penicilin/chất ức chế βlactamase, không đúng nhịp đƣa thuốc thƣờng ở những thuốc có khuyến
cáo dùng nhiều lần trong ngày.

-

Đƣờng tiêm đƣợc dùng phổ biến trong khoa, tƣơng ứng với dạng bào chế
bột pha tiêm đƣợc sử dụng nhiều nhất.

5.2 ĐỀ XUẤT
-

Hiệu chỉnh liều thuốc trên bệnh nhân suy thận đối với một số kháng sinh
thƣờng dùng, đặc biệt là nhóm Aminosid trên bệnh nhi suy giảm chức
năng thận cần đƣợc hiệu chỉnh liều.

-

Thực hiện xét nghiệm vi sinh, kháng sinh đồ làm cơ sở để sử dụng và
điều chỉnh việc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý.

-

Khai thác kỹ thông tin bệnh nhân, tiền sử dùng thuốc để sử dụng kháng
sinh phù hợp.
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b) Về tính phù hợp trong sử dụng kháng sinh
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PHỤ LỤC 1. PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN

2. Giới tính:
☐ Nam
☐ Nữ
3. Tuổi (tháng): ……………Cân nặng (kg): ………….Chiều cao (cm) : ………
4. Thời gian điều trị:
Ngày vào viện:…………………………… Ngày ra viện:……………………..
Ngày vào khoa:………………. Thời gian chẩn đoán viêm phổi:………………
5. Tiền sử
Tiền sử bệnh: …………………………………………………………………
Tiền sử dị ứng: …………………………………………………………………
Kháng sinh sử dụng trƣớc khi nhập viện :
☐Có (ghi rõ nếu có thông tin:……………..…) ☐ Không ☐ Không rõ
6. Triệu chứng lâm sàng:
Mạch (lần/phút) :…………Huyết áp (mmHg):………..Nhịp thở (lần/phút):……
Sốt
☐ Phập phồng cánh mũi
☐
Ho

☐

Tím tái

☐

Thở nhanh

☐

Co giật hoặc hôn mê

☐

Uống

☐

Ngủ li bì, khó đánh thức

☐

Tiếng ran

☐

Suy dinh dƣỡng nặng

☐

Rút lõm lồng ngực

☐

Mức độ nặng:
☐ Viêm phổi
7. Xét nghiệm cận lâm sàng:
Ngày xét nghiệm

☐ Viêm phổi nặng

Creatinin (µmol/l)

8.Xét nghiệm vi khuẩn: ☐ Có
Loại bệnh phẩm

☐ Không

Ngày nuôi cấy
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Ngày trả kết quả

Kết quả nuôi cấy
(-)

(+)/Ghi rõ
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I. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN
Phiếu số: ………………………………………………………………………
Mã bệnh án: ……………………………………………………………………
1. Họ và tên bệnh nhân:
…………………………………………………………

Ngày trả
kết quả

☐ Có

☐ Không

Tên vi khuẩn

Kháng sinh
nhạy cảm (S)

Kháng sinh
trung gian (I)

Kháng sinh
bị kháng (R)

9.Hiệu quả điều trị:
☐ Khỏi

☐ Đỡ, giảm

☐ Nặng hơn

☐ Không cải thiện
☐ Tử vong
II. Đặc điểm sử dụng kháng sinh
1. Kháng sinh đƣợc sử dụng trong phác đồ điều trị ban đầu
Tên thuốc
Hàm
Đƣờng Liều 1
Số
TT
lƣợng
dùng
lần
lần/ngày
(tên hoạt chất)

Ngày bắt đầu ngày kết thúc

Có thay đổi phác đồ kháng sinh : ☐ Có
☐ Không
Lý do thay đổi phác đồ:………………………………………………………
2. Kháng sinh đƣợc sử dụng trong phác đồ điều trị thay thế 1:
Tên thuốc
Hàm
Đƣờng Liều 1
Số
Ngày bắt đầu TT
lƣợng
dùng
lần
lần/ngày
ngày kết thúc
(tên hoạt chất)

Có thay đổi phác đồ kháng sinh :

☐ Có
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☐ Không
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Kháng sinh đồ:
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Lý do thay đổi phác đồ:………………………………………………………
3. Kháng sinh đƣợc sử dụng trong phác đồ điều trị thay thế 2
Tên thuốc
Hàm
Đƣờng Liều 1
Số
Ngày bắt đầu TT
lƣợng
dùng
lần
lần/ngày
ngày kết thúc
(tên hoạt chất)
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