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Summary 
Objectives: To analyze clinical features, microbiological characteristics and antimicrobial 

therapies in patients with bacteremia due to K. pneumoniae and E. coli at The National Institute of 

Hematology and Blood Transfusion (NIHBT) from 2018 to 2019. Study subjects: Medical records 

and inpatient management data of adult patients with positive blood cultures for K.pneumoniae 

and/or E.coli of NIHBT from 2018 to 2019. Methods: A retrospective cohort study using data retrived 

from medical records and hospital management software. Results: A total of 393 medical records of 

patients were included. The percentage of patients with neutropenia, history of hospitalization, 

chemotherapeutics and antibiotics within 90 days ranged from 70-85%. E. coli were major pathogen, 

with 70%. The susceptibilities of E. coli and K. pneumoniae to 3
rd

/4
th
-generation cephalosporins 

(50% and 25%, respectively) and carbapenem (75% and 89%, respectively) were substantial 

difference. Empirical treatment options were mainly based on 3
rd

/4
th
-generation cephalosporins in 

combination with aminoglycosides and fluoroquinolones. Predominant options after antimicrobial 

susceptibility testing were carbapenem-based regimens associated with aminoglycosides. 56.6% of 

empirical therapies and 97.4% of definitive therapies were assessed as appropriate based on 

antibiogram. Conclusion: The resistance of E. coli was significantly different from K. pneumoniae. 

Based on antibiogram, the percentage of appropriateness of empirical therapies was relatively low. 

Our results suggest the need of stratification to predictfor the risk of antibiotic resistance in patients 

with K. pneumoniae and E. coli bacteremia, which could help optimize selection of empirical 

antibiotic therapies. 

Keywords: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli. 
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Đặt vấn đề 

Nhiễm khuẩn huyết là một trong những 
nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng gánh nặng 
bệnh tật và tử vong. Trong những năm gần đây, 

tỷ lệ căn nguyên gây nhiễm khuẩn huyết dần 
dịch chuyển về vi khuẩn gram âm, trong đó, 

Klebsiella pneumoniae và Escherichia coli là  
2 căn nguyên gây bệnh chính [9]. Thách thức 
lớn nhất trong điều trị nhiễm khuẩn này là  
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sự gia tăng tình trạng kháng cephalosporin thế 
hệ 3 và kháng carbapenem của hai vi khuẩn 
gây bệnh trên.  

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là 

bệnh viện tuyến cuối trong lĩnh vực khám chữa 
bệnh chuyên khoa huyết học. Bệnh nhân điều trị 
tại Viện có nhiều yếu tố nguy cơ mắc nhiễm 
khuẩn như nằm viện dài ngày, sử dụng nhiều 
kháng sinh, hóa chất, thuốc ức chế miễn dịch 
hay xạ trị. Nhiễm khuẩn huyết là nhiễm khuẩn 
phổ biến nhất tại Viện (78,8%), trong đó, K. 

pneumoniae và E. coli là 2 căn nguyên gây bệnh 
chủ yếu [2]. Báo cáo tổng kết năm 2018 cho thấy 
tỷ lệ đề kháng của các vi khuẩn gram âm với 
kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3 hoặc 4 
dao động trong khoảng 40 – 65% và tỷ lệ sinh 
ESBL gần 40% [2]. Xuất phát từ thực tế trên, 
nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích 
đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm vi sinh, đồng thời 
phân tích một số khía cạnh sử dụng kháng sinh 
trong điều trị nhiễm khuẩn huyết do Klebsiella 

pneumoniae và Escherichia coli tại Viện Huyết 
học Truyền máu Trung ương. 

Đối tượng và phương pháp  

nghiên cứu 

Đối tượng  

Hồ sơ bệnh án và thông tin tiền sử của người 
bệnh trên phần mềm quản lý tại Viện của tất cả 
bệnh nhân nội trú tại bốn Khoa H4, H5, H7, H8 – 
là các khoa có số lượng bệnh phẩm phân lập vi 
khuẩn K. pneumoniae và/hoặc E. coli nhiều nhất 
trong 2 năm 2018 và 2019. Lựa chọn hồ sơ 

bệnh án của bệnh nhân có kết quả nuôi cấy 
phân lập vi khuẩn K. pneumoniae và/hoặc 
E. coli trong máu lần đầu trong giai đoạn 2018 - 
2019. Loại trừ bệnh án của bệnh nhân dưới 18 
tuổi và bệnh án thất lạc, không tìm thấy.  

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu, thu thập thông 
tin bệnh nhân dựa trên dữ liệu hồ sơ bệnh án 
nội trú và thông tin tiền sử của bệnh nhân trên 
phần mềm quản lý bệnh viện. Quy ước: Ngày 0 
là ngày đầu tiên cấy máu dương tính với vi 
khuẩn K. pneumoniae và/hoặc E. coli trong đợt 
nhập viện. Nhiễm khuẩn khởi phát bệnh viện là 
nhiễm khuẩn có mẫu cấy máu dương tính sau 

48 giờ nhập viện, nguồn nhiễm khuẩn là vị trí có 
kết quả nuôi cấy được K. pneumoniae và/hoặc 

E. coli tương tự bệnh phẩm máu. Phác đồ 
kháng sinh dựa trên colistin: phác đồ kháng sinh 
có sử dụng colistin đơn độc hoặc phối hợp với 
bất kỳ kháng sinh nào khác ; Phác đồ kháng 
sinh dựa trên carbapenem: phác đồ kháng sinh 
có sử dụng carbapenem đơn độc hoặc phối hợp 
với các kháng sinh khác không bao gồm 
colistin ; Phác đồ kháng sinh dựa trên 
piperacillin/tazobactam: phác đồ kháng sinh có 
sử dụng piperacillin/tazobactam đơn độc hoặc 
phối hợp với các kháng sinh khác không bao 
gồm colistin và carbapenem ; Phác đồ kháng 
sinh dựa trên cephalosprorin thế hệ 3 hoặc 4: 
phác đồ kháng sinh có sử dụng cephalosporin 
thế hệ 3 hoặc 4 đơn độc hoặc phối hợp với các 
kháng sinh khác không bao gồm colistin, 
carbapenem và piperacillin/tazobactam. Xét 
nghiệm xác định nồng độ ức chế tối thiểu 
(Minimum inhibitory concentration – MIC) của 
colistin với vi khuẩn được thực hiện theo 
phương pháp E-test. Một số tiêu chí đánh giá sử 
dụng trong nghiên cứu: Điểm MASCC dùng để 
phân tầng bệnh nhân có triệu chứng sốt, giảm 
bạch cầu trung tính để xác định nhóm gặp nguy 
cơ thấp hoặc nguy cơ cao gặp biến chứng hoặc 
tử vong, bệnh nhân có điểm MASCC ≥ 21 thuộc 
nhóm nguy cơ thấp, MASCC < 21 thuộc nhóm 
nguy cơ cao 

[10, 12]
. Điểm Charlson đánh giá tình 

trạng các bệnh mắc kèm của bệnh nhân [7]; 
Điểm Pitt Bacteremia dùng để đánh giá mức độ 
nặng và tiên lượng tử vong ở bệnh nhân nhiễm 
khuẩn huyết, bệnh nhân có PBS < 4 được coi là 
không nghiêm trọng, PBS ≥ 4 được coi là 
nghiêm trọng và có nguy cơ tử vong cao [3].  

Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Microsoft 
Excel 365 trong quản lý, thống kê và phân tích 
số liệu. 

Kết quả 
Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu  

nghiên cứu 
Có 450 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân có kết 

quả phân lập K. pneumoniae và/hoặc E. coli từ 
bệnh phẩm máu trong giai đoạn 2018-2019. Sau 
khi loại trừ 57 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân 
thuộc tiêu chuẩn loại trừ, thu được 393 bệnh án 
đưa vào phân tích. 

Bảng 1 cho thấy trong mẫu nghiên cứu, bệnh 
nhân có trung vị độ tuổi là 48 tuổi. Các bệnh nền 
huyết học đa dạng, phổ biến nhất là leukemia 
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cấp dòng tủy/dòng lai tủy-lympho (44,8%). Chỉ 
có 19,3% bệnh nhân chuyển từ cơ sở y tế khác 
tới, tuy nhiên đa số bệnh nhân có tiền sử nhập 
viện trong vòng 90 ngày trước đó (84,5%). Tỷ lệ 
bệnh nhân sử dụng hóa chất và corticoid từ 14 
ngày trở lên trong vòng 3 tháng trước đó lần 
lượt 74,0% và 38,9%, đặc biệt tỷ lệ bệnh nhân 
sử dụng kháng sinh trong vòng 90 ngày  

trước đó lên tới 81,9%. Có 71% bệnh nhân ghi 
nhận giảm bạch cầu trung tính (< 0,5 G/L) vào 
ngày 0, với 58,4% bệnh nhân có điểm MASCC < 
21. Điểm Pitt Bacteremia tương đối thấp (trung 
vị 1 điểm), tuy nhiên tổng thời gian nằm viện của 
bệnh nhân kéo dài với trung vị 26 ngày. Tỷ lệ 
bệnh nhân nặng lên/xin về trong mẫu nghiên 
cứu ở mức 38,7%. 

 

Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học và tiền sử của bệnh nhân 

 

Đặc điểm 
Kết quả  

(N = 393) 
Đặc điểm 

Kết quả  

(N = 393) 

Tuổi, trung vị [tứ phân vị] 48,0 [31,0 – 61,0] Can thiệp xâm lấn trước 

ngày 0, n (%) 
35 (8,9%) 

Giới tính nam, n (%) 195 (49,6%) Catheter niệu 10 (2,5%) 
Bệnh lý huyết học, n (%)  Catheter tĩnh mạch 21 (5,3%) 
Leukemia cấp dòng tủy/ lai tủy - 
lympho 176 (44,8%) Giảm bạch cầu trung tính 

(BCTT < 0,5 G/L), n (%) 
276 (71,0%) 

U tân sinh tế bào B và T  
trưởng thành 60 (15,3%) 

Số ngày giảm BCTT trước 

ngày 0 (ngày), trung vị 

[tứ phân vị] 

3,00 [0 – 8,00] 

Loạn sản hoặc tăng sinh tủy 18 (4,6%) MASCC < 21 điểm, n (%)  

(N = 279) 
163 (58,4%) 

U nguyên bào lympho 101 (25,7%) Nguồn nhiễm khuẩn, n (%)  
Bệnh máu không ác tính khác 38 (9,7%) Catheter tĩnh mạch 8 (2,0%) 

Điểm Charlson, trung vị [tứ phân vị] 2,00 [2,00 – 3,00] Nước tiểu 6 (1,5%) 
Chuyển từ CSYT khác tới 76 (19,3%) Không xác định 379 (96,4%) 
Nhập viện trong vòng 90 ngày trước 

đó, n (%) 
332 (84,5%) Điểm Pitt Bacteremia, trung 

vị [tứ phân vị] 
1,00 [1,00 – 2,00] 

Sử dụng hóa chất trong vòng 90 

ngày trước đó, n (%) 
291 (74,0%) Tổng thời gian nằm viện 

(ngày), trung vị [tứ phân vị] 
26,0 [15,0 – 37,0] 

Sử dụng corticoid ≥ 14 ngày trong 

vòng 3 tháng trước đó, n (%) 
153 (38,9%) Kết quả ra viện  

Sử dụng kháng sinh trong vòng 

90 ngày trước đó, n (%) 
322 (81,9%) Khỏi/Đỡ giảm, n (%) 241 (61,3%) 

Nhiễm khuẩn huyết khởi phát bệnh 

viện, n (%) 
285 (72,5%) Nặng lên/xin về, n (%) 152 (38,7%) 

 

 

Đặc điểm vi sinh trong mẫu nghiên cứu 

Toàn bộ 401 mẫu vi khuẩn phân lập từ 393 
mẫu bệnh phẩm, với 120 chủng K. pneumoniae 
và 281 chủng E. coli, được làm kháng sinh đồ.  

Tỷ lệ nhạy cảm của E. coli với cephalosporin 
thế hệ 3 hoặc thế hệ 4 (C3G/C4G) chỉ còn 
khoảng 25%, trong khi tỷ lệ này của  

K. pneumoniae ở mức khoảng 50%. Ngược lại, 
tỷ lệ nhạy cảm của K. pneumoniae với 
carbapenem thấp hơn của E. coli, tương ứng 
70% so với 90%. Các nhóm kháng sinh khác 
như amikacin, fosfomycin và colistin có độ nhạy 
cảm trên 70% (hình 1).  
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Hình 1. Mức độ nhạy cảm của vi khuẩn với các kháng sinh 

 

Đặc điểm phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn huyết do K. pneumoniae và E. coli  

 

Bảng 2. Đặc điểm phác đồ kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn huyết  

do K. pneumoniae và E. coli  

 

Loại phác đồ 

Số lượng (Tỷ lệ %) 

Loại phác đồ 

Số lượng (Tỷ lệ %) 

PĐKN 

(N = 390*) 

PĐ sau khi 

có KSĐ 

(N = 355**) 

PĐKN 

(N = 390*) 

PĐ sau khi 

có KSĐ 

(N = 355**) 

Phác đồ dựa trên 

C3G/C4G 
182 (46,7) 50 (14,1) Phác đồ dựa trên 

carbapenem 
129 (33,1) 232 (65,4) 

Đơn trị liệu 28 (15,4) 10 (20,0) Đơn trị liệu 1 (0,8) 3 (1,3) 
Phối hợp AMG 35 (19,2) 14 (28,0) Phối hợp AMG 77 (59,7) 166 (71,6) 
Phối hợp FQ 103 (56,6) 24 (48,0) Phối hợp FQ 32 (24,8) 36 (15,5) 
Phối hợp fosfomycin 6 (3,3) 2 (4,0) Phối hợp fosfomycin 13 (10,1) 25 (10,8) 

Phối hợp glycopeptid  3 (1,6) 0 Phối hợp 
glycopeptid/ linezolid 11 (8,6) 12 (5,1) 

Phối hợp khác 14 (7,7) 0 Phối hợp khác 6 (4,7) 3 (1,3) 
Phác đồ dựa trên 

pip/taz 
43 (11,0) 22 (6,2) Phác đồ dựa trên 

colistin 
3 (0,8) 34 (9,6) 

Đơn trị liệu 1 (2,3) 1 (4,5) Phối hợp 
carbapenem 3 (100,0) 29 (85,3) 

Phối hợp AMG 18 (41,9) 17 (77,3) Phối hợp fosfomycin 1 (33,3) 5 (14,7) 

Phối hợp FQ 19 (44,2) 4 (18,2) Phối hợp 
aminoglycosid 0 6 (17,6) 

Phối hợp fosfomycin 4 (9,3) 0 Phối hợp khác 0 5 (14,7) 
Phối hợp glycopeptid 1 (2,3) 1 (4,5) Phác đồ khác 33 (8,5) 17 (4,8) 
Phối hợp khác 2 (4,7) 0    
 

PĐKN: Phác đồ kinh nghiệm, PĐ: Phác đồ, KSĐ: kháng sinh đồ, AMG: Aminoglycosid,  

FQ: Fluoroquinolon, pip/taz: piperacillin/tazobactam; 

*: 3 bệnh nhân nặng cho về và không dùng kháng sinh; 

**: 3 bệnh nhân nặng cho về và không dùng kháng sinh, 31 bệnh nhân nặng xin về trước khi có 

kết quả kháng sinh đồ, 4 bệnh nhân được chỉ định dừng kháng sinh. 

 

Tr
un

g 
tâ

m
 D

I&
AD

R
 Q

uố
c 

gi
a 

- T
ài

 li
ệu

 c
hi

a 
sẻ

 tạ
i c

an
hg

ia
cd

uo
c.

or
g.

vn



TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC SỐ 19 - THÁNG 4/2021  

  

  

 

17 

Bảng 2 cho thấy trong phác đồ kinh nghiệm, 
tỷ lệ phác đồ dựa trên C3G/C4G cao nhất 
(46,7%), tiếp đó là phác đồ dựa trên 
carbapenem (33,1%). Hai nhóm kháng sinh phối 
hợp chủ yếu trong các phác đồ là aminoglycosid 
và fluoroquinolon (36,4% và 43,7%). Có 3  
bệnh nhân (0,8%) được chỉ định colistin trong 
phác đồ kinh nghiệm. Sau khi có kết quả kháng 
sinh đồ, tỷ lệ phác đồ dựa trên carbapenem tăng 

rõ rệt lên 65,4%, ngược lại, tỷ lệ phác đồ dựa 

trên C3G/C4G giảm chỉ còn 14,1%. Tỷ lệ phác 
đồ phối hợp với aminoglycosid tăng lên tới 
60,1%, trong khi tỷ lệ phối hợp fluoroquinolon 
giảm xuống chỉ còn 19,2%. Một số kháng sinh 
khác như fosfomycin, glycopeptid/linezolid, 

metronidazol cũng được phối hợp với tỷ lệ nhỏ 
từ 3 – 10%. 

Tỷ lệ phù hợp phác đồ kháng sinh và kháng 
sinh đồ được trình bày trong bảng 3. 

 

Bảng 3. Đặc điểm phù hợp giữa phác đồ kháng sinh và kháng sinh đồ 
 

Đặc điểm Số lượng (tỷ lệ %) 

Bệnh nhân có thay đổi phác đồ kháng sinh 232 (65,4%) 
Phác đồ kinh nghiệm phù hợp với KSĐ (N = 212) 120 (56,6%) 
Phác đồ sau kết quả vi sinh phù hợp với KSĐ (N = 229) 223 (97,4%) 

Bệnh nhân không thay đổi phác đồ kháng sinh 123 (34,6%) 
Phác đồ phù hợp với KSĐ (N = 116) 107 (92,2%) 

 
Đa số bệnh nhân được thay đổi phác đồ 

kháng sinh sau khi có kết quả kháng sinh đồ, 
chiếm 65,4%. Ở nhóm bệnh nhân không thay 
đổi phác đồ, tỷ lệ phác đồ phù hợp với kháng 
sinh đồ rất cao, lên tới 92,2%. Với nhóm bệnh 
nhân có thay đổi phác đồ kháng sinh, tỷ lệ phác 
đồ kinh nghiệm phù hợp với kháng sinh đồ chỉ 
chiếm 56,6%. Tuy nhiên, sau khi thay đổi phác 
đồ, tỷ lệ này đã đạt tới 97,4%.  

Bàn luận 
Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có độ tuổi 

ở mức trung bình với trung vị 48 tuổi và có 
những đặc điểm đặc trưng của bệnh nhân điều 
trị bệnh lý huyết học. Hầu hết bệnh nhân vào 
thẳng điều trị, chỉ có một tỷ lệ nhỏ (19,3%) được 
chuyển từ cơ sở y tế khác tới. Ngoài ra, tỷ lệ 
bệnh nhân có tiền sử nhập viện trong vòng 90 
ngày trước ngày nhiễm khuẩn huyết tương đối 
cao (84,5%). Kết quả này cao hơn nghiên cứu 
tại Đức của Scheich S. và CS. (2018), với tỷ lệ 
được ghi nhận ở mức 62,4% [14]. Loại bệnh lý 
huyết học đa dạng, vì vậy đa phần bệnh nhân 
có mức điểm Charlson nền là 2 điểm, tương 

ứng với mức điểm cho bệnh leukemia hoặc u 
lympho. Bệnh nhân cũng có các yếu tố nguy cơ 

nhiễm vi khuẩn đề kháng như tỷ lệ cao có tiền 
sử sử dụng thuốc hóa trị liệu (74%), corticoid kéo 
dài (38,9%) và kháng sinh (81,9%) [1]

. Hơn nữa, 
71% số bệnh nhân ghi nhận giảm BCTT dưới 0,5 
G/L, trong đó 58,4% có điểm MASCC dưới 21 

điểm. Theo phân tầng IDSA, đây là nhóm bệnh 
nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn cao [10]

. Điểm Pitt 
Bacteremia (PBS) ghi nhận trung vị là 1 với 
khoảng tứ phân vị từ 1-2 điểm. Kết quả này thấp 
hơn kết quả của Tang và CS., với tỷ lệ bệnh 
nhân có PBS ≥ 4 lên tới 28,5% [16]. Các bệnh 
nhân có điểm PBS < 4 được coi là không 
nghiêm trọng, do đó, thông số này cho thấy tình 
trạng lâm sàng của nhiễm khuẩn huyết trên 
bệnh nhân tại Viện Huyết học diễn biến không 
quá dồn dập và nghiêm trọng.  

Có 120 chủng K. pneumoniae và 281 chủng 
E .coli phân lập từ 393 mẫu bệnh phẩm máu 
được làm kháng sinh đồ. Tỷ lệ nhạy cảm với  
K. pneumoniae và E. coli của C3G/C4G lần lượt 
khoảng 50% và 25%. Kết quả này thấp hơn tỷ lệ 
nhạy cảm được báo cáo của vi khuẩn gram âm 
gây nhiễm khuẩn huyết năm 2018 cũng tại Viện 
Huyết học (73% với cefepim và 63% với 
ceftazidim) [2]

. Điều này cho thấy tình hình  
K. pneumoniae và E. coli đề kháng kháng sinh 
nhóm C3G/C4G ở bệnh nhân nhiễm khuẩn 
huyết đang ở mức đáng báo động, đặc biệt 
trong bối cảnh đây là hai căn nguyên gây nhiễm 
khuẩn huyết phổ biến trong hầu hết các nghiên 
cứu trên thế giới [6, 8]. Độ nhạy cảm của  
K. pneumoniae và E. coli với kháng sinh nhóm 
carbapenem trong nghiên cứu này lần lượt là 
75% và 90%. Tỷ lệ nhạy cảm của  
K. pneumoniae với carbapenem tương đối thấp 
so với các nghiên cứu khác tại các quốc 
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gia/vùng lãnh thổ trong khu vực như Đài Loan 

(91,9%), Trung Quốc (95,9%) và Australia 
(100%) [6, 8, 16]. Do đó, cần triển khai chiến lược 
quản lý kháng sinh hiệu quả để “cứu vãn” nhóm 

kháng sinh C3G/C4G và bảo vệ nhóm kháng 
sinh “dự trữ” carbapenem.  

Hiện nay, phác đồ tối ưu điều trị nhiễm khuẩn 
huyết trên các bệnh nhân huyết học chưa được 
xác định rõ ràng. Trong các hướng dẫn điều trị 
bệnh nhân có sốt giảm BCTT, kháng sinh chính 
thường dùng trong điều trị kinh nghiệm ở bệnh 
nhân có nguy cơ cao là kháng sinh có phổ trên 
trực khuẩn mủ xanh như cefepim, carbapenem 

(meropenem hoặc imipenem), piperacillin/ 
tazobactam [5, 10]. Có thể phối hợp thêm một số 
kháng sinh khác như aminoglycosid, 

fluoroquinolon trong trường hợp có triệu chứng 
nặng, có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, 
hoặc phối hợp vancomycin trong trường hợp 
nghi ngờ nhiễm khuẩn nguồn gốc từ catheter 
hay nhiễm khuẩn da-mô mềm [4, 10]. Với tỷ lệ 
bệnh giảm BCTT tương đối cao trong mẫu 
nghiên cứu (71%), có thể áp dụng các hướng 
dẫn này với các bệnh nhân sốt giảm BCTT.  

Phác đồ kháng sinh kinh nghiệm chiếm tỷ lệ 
cao nhất là phác đồ dựa trên C3G/C4G (46,7%), 
theo sau là phác đồ dựa trên carbapenem 
(33,1%) và phác đồ dựa trên 
piperacillin/tazobactam (11,0%). Có thể thấy 
mặc dù nhóm kháng sinh C3G/C4G có tỷ lệ đề 
kháng tương đối cao, lên tới 75% với E. coli và 
45% với K. pneumoniae, nhưng đây vẫn là 
nhóm kháng sinh chính được sử dụng trong 
điều trị kinh nghiệm. Trong phác đồ kinh 
nghiệm, chỉ có 7,7% bệnh nhân được sử dụng 
phác đồ đơn độc dựa trên 4 kháng sinh chính. 
Kết quả này khác với một khảo sát tại 80 trung 
tâm huyết học của 27 quốc gia, trong đó 68% 

phác đồ kinh nghiệm là phác đồ đơn trị với 3 
kháng sinh piperacillin/tazobactam, C3G/C4G và 
carbapenem, và chỉ có 32% bệnh nhân được chỉ 
định phác đồ phối hợp [13]. Khuyến cáo của Hội 
Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam cũng 

đề xuất sử dụng phác đồ đơn độc ở bệnh nhân 
nhiễm khuẩn huyết có nguy cơ trung bình 

[1]. 
Các hướng dẫn điều trị bệnh nhân có sốt giảm 
BCTT cũng khuyến cáo sử dụng phác đồ đơn 

độc chứa β-lactam chống trực khuẩn mủ xanh ở 
nhóm bệnh nhân nguy cơ cao, và có thể phối 
hợp thêm kháng sinh nếu có nguy cơ nhiễm vi 
khuẩn đa kháng 

[5, 10]. Tuy nhiên, với đặc điểm 

đề kháng của vi khuẩn tương đối phức tạp  
tại Viện Huyết học, việc sử dụng phác đồ đơn 

độc hay phối hợp cần được cân nhắc kỹ càng. 
Trong phác đồ phối hợp, aminoglycosid và 
fluoroquinolon chống trực khuẩn mủ xanh là 2 
nhóm kháng sinh được phối hợp với 4 kháng 
sinh chính nhiều nhất (36,4% và 22,4%). Như 

vậy, tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng 
aminoglycosid tương đối cao mặc dù chưa xác 

định được căn nguyên gây bệnh, có thể làm gia 
tăng áp lực đề kháng của vi khuẩn với nhóm 
kháng sinh này. 

Tỷ lệ phù hợp của phác đồ kháng sinh kinh 
nghiệm và kháng sinh đồ tương đối thấp, chỉ ở 
mức 56,6%. Sau khi có kết quả xét nghiệm vi 
sinh, tỷ lệ bệnh nhân được thay đổi phác đồ khá 
cao và mức độ phù hợp tăng lên tới 97,4%. Tỷ 
lệ phác đồ dựa trên C3G/C4G giảm mạnh từ 
46,7% xuống còn 14,1%. Ngược lại, tỷ lệ phác 
đồ dựa trên carbapenem tăng gấp đôi, từ 33,1% 
lên tới 65,4%. Kết quả này cho thấy xét nghiệm 
vi sinh đóng vai trò quan trọng trong việc lựa 
chọn sử dụng kháng sinh đối với các trường 
hợp nhiễm khuẩn huyết tại Viện. Tỷ lệ phác đồ 
có phối hợp với aminoglycosid cũng tăng rõ rệt 
từ 36,4% lên 60,1% tương ứng với kết quả vi 
sinh về độ nhạy cảm của K. pneumoniae và  
E. coli với aminoglycosid đều trên 80%. Trong 
khi đó, tỷ lệ phác đồ phối hợp fluoroquinolon có 
phổ tác dụng trên P. aeruginosa (ciprofloxacin 
và levofloxacin) và moxifloxacin giảm một nửa, 
chỉ còn khoảng 18%.  

Kết quả của nghiên cứu đã cung cấp thực 
trạng về sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm 
khuẩn huyết do K. pneumoniae và E. coli trên 
bệnh nhân mắc bệnh lý huyết học. Với đặc thù 
chuyên khoa sử dụng nhiều hóa chất, xạ trị và 
thuốc ức chế miễn dịch, số lượng bệnh nhân 
nhiễm khuẩn huyết tại Viện Huyết học rất cao. 
Đặc biệt, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc 
tương đối cao, gây khó khăn cho quá trình điều 
trị. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lựa chọn 
phác đồ kinh nghiệm phù hợp mức độ đề 
kháng của vi khuẩn có thể góp phần cải thiện 
tiên lượng của người bệnh [11]. Vì vậy, một số 
nghiên cứu trên thế giới đã xây dựng các mô 
hình dự đoán nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa 

kháng nhằm phân tầng bệnh nhân, hỗ trợ bác 
sỹ định hướng sử dụng kháng sinh kinh nghiệm 
phù hợp hơn 

[14].  
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Kết luận 
Nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân giảm 

bạch cầu trung tính, có tiền sử nhập viện, sử 
dụng hóa chất, kháng sinh trong vòng 90 ngày 
trước ngày nhiễm khuẩn huyết ở mức cao.  
E. coli là căn nguyên gây bệnh thường gặp.  Tỷ 
lệ nhạy cảm của E. coli và K. pneumoniae với 
cephalosporin thế hệ 3 hoặc thế hệ 4 
(C3G/C4G) rất thấp. Phác đồ kháng sinh kinh 
nghiệm chủ yếu là phác đồ dựa trên C3G/C4G, 
phần lớn phối hợp với aminoglycosid và 
fluoroquinolon. Sau khi có kết quả kháng sinh 
đồ, phác đồ kháng sinh chuyển dịch sang phác 
đồ dựa trên carbapenem, đồng thời tỷ lệ phối 
hợp với aminoglycosid tăng mạnh. Tỷ lệ phác 
đồ kinh nghiệm phù hợp kháng sinh đồ tương 

đối thấp. Cần xây dựng mô hình dự đoán nguy 

cơ nhiễm khuẩn huyết do K. pneumoniae và  
E. coli kháng kháng sinh nhằm tối ưu hóa lựa 
chọn phác đồ kháng sinh kinh nghiệm. 
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