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ATS

Hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ (American Thoracic Society)

BMI

Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index)

BPTNMT

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

C1G

Cephalosporin thế hệ 1

C2G

Cephalosporin thế hệ 2

C3G

Cephalosporin thế hệ 3

C4G

Cephalosporin thế hệ 4

CRP

Protein phản ứng C (C-reactive protein)

eGFR

Mức lọc cầu thận ước tính (estimated glomerular filtration rate)

ERS

Hội Hô hấp châu Âu (European Respiratory Society)

FEV1

Thể tích thở ra gắng sức trong giây đầu tiên (Forced Expiratory Volume
in One Second)

GOLD

Chiến lược toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease)

HCAP

Viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế (Healthcare-associated
pneumonia)

ICS

Corticosteroid dạng hít (Inhaled corticosteroid)

KDIGO

Hội đồng cải thiện kết quả toàn cầu về bệnh thận (Kidney Disease
Improving Global Outcomes)

LABA

Thuốc cường beta-2 tác dụng kéo dài (Long-acting beta2-agonists)

MRSA

Tụ cầu vàng kháng methicillin (Methicillin resistant S.aureus)

NICE

Viện Chăm sóc sức khỏe quốc gia Anh (National Institute for Health and
Care Excellence)

PCT

Procalcitonin

SABA

Thuốc cường beta-2 tác dụng ngắn (Short-acting beta2-agonists)

TLTV

Tiên lượng tử vong
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là một trong những nguyên nhân hàng
đầu gây bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, dẫn đến gánh nặng
kinh tế xã hội do bệnh lý này ngày càng gia tăng [1]. Dựa trên các nghiên cứu dịch tễ
học, số ca mắc BPTNMT trên thế giới ước tính khoảng 251 triệu năm 2016, với 3,15
triệu ca tử vong hàng năm. Chi phí điều trị BPTNMT mỗi năm lên tới trên 50 tỷ đô la
ở người > 40 tuổi là 4,2% theo một kết quả nghiên cứu dịch tễ năm 2009 [1]. Với sự gia
tăng tỷ lệ hút thuốc lá tại các nước đang phát triển và sự già hóa dân số ở những quốc
gia phát triển, tỷ lệ mắc BPTNMT được dự đoán sẽ tăng cao trong những năm tới và
đến năm 2030 ước tính có 5,8 triệu trường hợp tử vong hàng năm do BPTNMT [55].
Đợt cấp BPTNMT được xem như một biến cố nghiêm trọng trong diễn tiến tự
nhiên của bệnh. Đợt cấp BPTNMT được đặc trưng bởi diễn biến xấu đi của triệu chứng
BPTNMT, dẫn đến việc điều trị cho bệnh nhân cần thay đổi so với hàng ngày [20], [35].
Đợt cấp ảnh hưởng trực tiếp đến tiến triển lâm sàng và chất lượng cuộc sống của bệnh
nhân BPTNMT. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhập viện và tử vong
ở bệnh nhân BPTNMT. Một nghiên cứu cho thấy, với bệnh nhân nhập viện do đợt cấp
BPTNMT và cần hỗ trợ thở máy, tỷ lệ tử vong là 40% [82]. Tiên lượng dài hạn của bệnh
nhân nhập viện do đợt cấp khá thấp, với tỷ lệ tử vong sau 5 năm lên đến 50% [35]. Vì
vậy, phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị ngay các đợt cấp có tác động tích cực đến
tiến triển lâm sàng của bệnh, giảm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và giảm nguy
cơ tử vong cho bệnh nhân. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, phác đồ hiện tại chủ yếu
để điều trị đợt cấp BPTNMT bao gồm: thuốc giãn phế quản, glucocorticoid và kháng
sinh. Việc sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp BPTNMT góp phần rất lớn cải thiện
tình trạng bệnh tật của bệnh nhân cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.
Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến điều trị cuối cùng trong cả
nước. Trung tâm Hô hấp trực thuộc bệnh viện Bạch Mai là cơ sở đầu ngành về các bệnh
hô hấp như viêm phổi, hen phế quản và BPTNMT. Hầu hết bệnh nhân chuyển đến bệnh
viện Bạch Mai là các bệnh nhân nặng, bệnh cảnh và nhiễm trùng phức tạp đã được điều
trị nhiều kháng sinh ở tuyến dưới nhưng không hiệu quả. Đây là thách thức lớn đối với
các bác sĩ trong việc lựa chọn kháng sinh hợp lý để vừa đảm bảo hiệu quả trên bệnh
nhân, vừa giảm tỷ lệ đề kháng kháng sinh, bảo tồn được các kháng sinh dự trữ. Hiện
1
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và đây là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 tại Mỹ [43]. Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh

chưa có nghiên cứu nào được thực hiện nhằm đánh giá việc sử dụng kháng sinh trong
điều trị đợt cấp BPTNMT tại Trung tâm Hô hấp.
Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Phân tích thực trạng sử dụng
kháng sinh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Trung tâm Hô hấp - Bệnh
viện Bạch Mai” nhằm 3 mục tiêu:
1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm vi sinh trong đợt cấp BPTNMT tại
2. Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp BPTNMT tại
Trung tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 12/2017 – 11/2018.
3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính.
Chúng tôi hy vọng đề tài này sẽ giúp cung cấp dữ liệu thực tế sử dụng kháng sinh
trong điều trị đợt cấp BPTNMT tại Trung tâm Hô hấp. Từ đó đưa ra những đề xuất, góp
phần nâng cao hiệu quả sử dụng kháng sinh tại Trung tâm Hô hấp cũng như trong Bệnh
viện Bạch Mai.

2
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Trung tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 12/2017 – 11/2018.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
1.1.1. Định nghĩa
* Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là bệnh hô hấp phổ biến có thể phòng
và điều trị được. Bệnh đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp dai dẳng và giới hạn luồng
nhiễm với các phân tử hoặc khí độc hại, trong đó khói thuốc lá, thuốc lào là yếu tố nguy
cơ chính, ô nhiễm không khí và khói chất đốt cũng là yếu tố nguy cơ quan trọng gây
BPTNMT. Các bệnh đồng mắc và đợt kịch phát làm nặng thêm tình trạng bệnh [1].
* Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Hiện nay có nhiều định nghĩa về đợt cấp BPTNMT. Các định nghĩa đang được sử
dụng bao gồm:
Theo Anthonisen và cộng sự (1987): “Đợt cấp BPTNMT được biểu hiện bởi ba
triệu chứng chính: khó thở tăng, số lượng đờm tăng và đờm nhầy mủ” [12].
Theo Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ và Hội Hô hấp châu Âu (American Thoracic
Society/ European Respiratory Society - ATS/ERS) (2004): “Đợt cấp BPTNMT là một
sự thay đổi cấp tính các triệu chứng cơ bản ho, khó thở và/hoặc khạc đờm ngoài những
diễn biến hàng ngày và đòi hỏi phải thay đổi trị liệu hàng ngày của bệnh nhân” [20].
Theo định nghĩa của Chiến lược toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD) (2018): “Đợt cấp BPTNMT
là tình trạng cấp tính làm nặng thêm tình trạng hô hấp của bệnh nhân và đòi hỏi phải
thay đổi thuốc điều trị thường ngày trên bệnh nhân BPTNMT” [35].
Nhìn chung các định nghĩa về đợt cấp BPTNMT trên đều có hai điểm chính: (1)
diễn biến xấu đi so với bình thường của triệu chứng BPTNMT, và (2) cần có sự thay đổi
so với điều trị hàng ngày của bệnh nhân.
1.1.2. Dịch tễ bệnh
Theo một nghiên cứu tại Mỹ, đợt cấp BPTNMT là nguyên nhân dẫn đến 1,5 triệu
ca cấp cứu, 762.000 trường hợp nhập viện và 119.000 ca tử vong trong năm 2000 [53].
Tại Việt Nam, theo Ngô Quý Châu và cộng sự, tỷ lệ bệnh nhân BPTNMT điều trị nội
trú tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai chiếm 25,1% [1].
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khí, là hậu quả của những bất thường của đường thở và/hoặc phế nang thường do phơi

Trung bình mỗi năm một bệnh nhân BPTNMT có từ 0,5 đến 3,5 đợt cấp/năm [73].
Nghiên cứu của Seemungal và cộng sự theo dõi trên 101 bệnh nhân trong 2,5 năm cho
thấy có 91 bệnh nhân gặp ít nhất một đợt cấp và trung vị là 2,4 đợt cấp/năm (tứ phân vị
1,32 - 3,84) [72]. Ngoài ra, chưa kể đến một lượng lớn các đợt cấp (có thể lên tới 2/3
tổng số đợt) không được báo cáo và thống kê do chủ quan của bệnh nhân hoặc do đợt
cấp có thể tự chữa khỏi tại nhà [48], [71].
bệnh nhân [28], [45], [57], [66]. Theo dõi đợt cấp của một nhóm 132 bệnh nhân trong 3
năm, Donaldson và cộng sự phát hiện bệnh nhân BPTNMT mức độ nặng (FEV1 < 30%)
thường xuyên gặp đợt cấp hơn so với bệnh nhân mức độ trung bình (30% < FEV1 <
80%), với lần lượt 3,43 và 2,68 đợt/năm [28]. Nghiên cứu sau đó của Hurst trên 2.138
bệnh nhân cũng khẳng định, bệnh nhân có chức năng phổi kém có nguy cơ thường xuyên
xuất hiện đợt cấp hơn [45].
1.1.3. Nguyên nhân gây bệnh
Nguyên nhân do nhiễm trùng: Nhiễm trùng là nguyên nhân thường gặp nhất,
chiếm tới 70 - 80% nguyên nhân gây đợt cấp [1]. Nhiễm trùng trong đợt cấp BPTNMT
thường do vi khuẩn hoặc virus. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 50 - 70% nguyên nhân
đợt cấp BPTNMT là do vi khuẩn, trong đó thường gặp nhất là Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa [14], [32],
[62], [76]. Nghiên cứu từ dữ liệu thực tế tại cộng đồng của Bathoorn và cộng sự năm
2017 trên 3638 mẫu bệnh phẩm đờm cho thấy vi khuẩn phân lập được nhiều nhất trong
đợt cấp BPTNMT là H. influenzae, S. pneumoniae và M. catarrhalis chiếm tỷ lệ 19%.
31% mẫu bệnh phẩm phát hiện được các căn nguyên khác như S. aureus, P. aeruginosa,
E. cloacae, Candida spp.,…[16].
Tại trung tâm Hô hấp bệnh viện Bạch Mai, kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hương
Giang cho thấy tỷ lệ gặp A. baumannii chiếm 54,6% trường hợp có kết quả cấy đờm
dương tính của bệnh nhân BPTNMT cấp, K. pneumoniae chiếm 22,7%, P. aeruginosa
chiếm 18,2%, A. junnii chiếm 4,5% [3]. Một nghiên cứu gần đây của Nguyễn Mạnh
Thắng cũng cho thấy kết quả tương tự, với tỷ lệ phân lập được các vi khuẩn là P.
aeruginosa (24,4%), H. influenzae (21,9%), S. pneumoniae (14,6%) và A. baumanii
(12,2%) [4].
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Tần suất của các đợt cấp tăng lên theo độ tuổi và mức độ tắc nghẽn đường thở của

Vai trò gây bệnh của các vi khuẩn không điển hình như Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila pneumoniae và Legionella spp. trong đợt cấp BPTNMT hiện nay vẫn
còn nhiều tranh cãi. Nghiên cứu của Beaty và cộng sự (1991) chỉ ra Mycoplasma
pneumoniae và Legionella hầu như không phải là nguyên nhân gây đợt cấp và
Chlamydophila pneumoniae chỉ chiếm 4 – 5 % [17].
Nhiễm virus đường hô hấp cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra đợt
đợt cấp nặng hơn. Virus phân lập được nhiều nhất là rhinovirus và có thể phát hiện sau
một tuần khởi phát đợt cấp. Đợt cấp gây ra do virus thường có mức độ nặng hơn, thời
gian kéo dài hơn và tăng khả năng nhập viện của bệnh nhân [35].
Nguyên nhân không do nhiễm trùng: Các nguyên nhân không do nhiễm trùng có
thể gây đợt cấp BPTNM bao gồm: (1) Ô nhiễm không khí (khói thuốc, tiếp xúc khói bụi
nghề nghiệp, ozone…) [1]. Thời gian phơi nhiễm ngắn hạn với các hạt bụi mịn đường
kính nhỏ hơn 2,5 µm có thể làm gia tăng tỷ lệ nhập viện bởi đợt cấp BPTNMT và tăng
tỷ lệ tử vong trên bệnh nhân [35]. (2) Thay đổi nhiệt độ môi trường (trong và ngoài nhà)
đột ngột; (3) Viêm có tăng bạch cầu ái toan; (4) Sử dụng thuốc điều trị không đúng, bỏ
điều trị đột ngột; (5) Dùng thuốc an thần, thuốc ngủ. [1]
1.1.4. Chẩn đoán và phân loại mức độ nặng
* Chẩn đoán
Bệnh nhân đã được chẩn đoán BPTNMT và có triệu chứng đợt cấp theo tiêu chuẩn
Anthonisen (1987) [1]:
− Khó thở tăng.
− Khạc đờm tăng.
− Thay đổi màu sắc của đờm, đờm chuyển thành đờm mủ.
* Phân loại mức độ nặng theo tiêu chuẩn Anthonisen:
− Mức độ nặng: khó thở tăng, số lượng đờm tăng và đờm chuyển thành đờm mủ.
− Mức độ trung bình: có 2 trong số 3 triệu chứng của mức độ nặng.
− Mức độ nhẹ: có 1 trong số triệu chứng của mức độ nặng và có các triệu chứng
khác: ho, tiếng rít, sốt không vì một nguyên nhân nào khác, có nhiễm khuẩn đường hô
hấp trên 5 ngày trước, nhịp thở, nhịp tim tăng > 20% so với ban đầu [1].
* Yếu tố nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh (TKMX):
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cấp BPTNMT trong khi nhiễm khuẩn hoặc các yếu tố môi trường có thể góp phần làm

Những yếu tố nguy cơ nhiễm TKMX được nhiều nghiên cứu chứng minh gồm: (1)
FEV1 < 35% [10], [52], (2) tiền sử sử dụng corticosteroid toàn thân [52], [63], (3) tiền
sử sử dụng kháng sinh trong vòng 3 tháng trước đó [52], [63], (4) đã từng phân lập được
P. aeruginosa trước đó [1], [33], (5) đã từng nhập viện trong năm trước [1], [33].
Nghiên cứu của Allegra và cộng sự cho thấy, nhóm bệnh nhân có FEV1< 35% có
tỷ lệ phân lập được P. aeruginosa và Enterobacteriaceae cao hơn nhóm bệnh nhân còn

nhân không có cả 3 yếu tố: FEV1< 35%, tiền sử dùng corticoid toàn thân và tiền sử dùng
kháng sinh 3 tháng trước đó thì khả năng bệnh nhân không có nguy cơ nhiễm P.
aeruginosa lên đến 89% [52]. Phân tích đa biến trong nghiên cứu của Monso và cộng
sự cũng phát hiện nguy cơ nhiễm P. aeruginosa của bệnh nhân có tiền sử dùng kháng
sinh trong vòng 3 tháng tăng gấp 6,06 lần so với bệnh nhân không có yếu tố tiền sử này
(OR=6,06; 95%CI: 1,29 - 28,44; p=0,02), ngược lại, tiêm phòng vaccin cúm lại là một
yếu tố bảo vệ, với OR = 0,15 (95%CI: 0,03-0,67; p=0,01) [63]. Các yếu tố khác như đã
từng phân lập được P. aeruginosa trước đó hoặc đã từng nhập viện trong năm trước
cũng được Garcia-Vidal chứng minh làm tăng nguy cơ nhiễm TKMX với OR lần lượt
là 23,1 (95%CI: 5,7-94,3; p < 0,001) và 1,65 (95%CI: 1,13-2,43; p < 0,005) [33].
1.1.5. Mục tiêu điều trị
Theo hướng dẫn của GOLD 2018, mục tiêu điều trị đợt cấp BPTNMT bao gồm
giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đợt cấp hiện tại, đồng thời ngăn ngừa xuất hiện các
biến chứng [35]. Đây là những mục tiêu điều trị quan trọng nhất trong điều trị. Tuy
nhiên, hiện nay có những tài liệu khuyến cáo cần thiết lập những mục tiêu chi tiết hơn
do khoa học đã tìm ra những phát hiện mới về vai trò của đợt cấp đối với tiến triển của
BPTNMT, vai trò của nhiễm trùng trong đợt cấp, tỷ lệ bệnh nhân tái phát cao dù đã có
đáp ứng lâm sàng ban đầu đầy đủ và vai trò của nhiễm trùng mạn tính trong sinh bệnh
học của BPTNMT. Siddiqi và cộng sự đề xuất một số mục tiêu điều trị quan trọng khác,
cả về lâm sàng và sinh học, bao gồm [74]:
− Mục tiêu lâm sàng:
• Triệu chứng lâm sàng được giải quyết hoàn toàn
• Ngăn ngừa tái phát
• Kéo dài khoảng cách đến lần xuất hiện đợt cấp tiếp theo
• Thời gian hồi phục ngắn
6

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

lại (p < 0,001) [10]. Một mô hình dự đoán được xây dựng bởi Lode chỉ ra, nếu bệnh

• Duy trì chất lượng cuộc sống
− Mục tiêu sinh học:
• Loại trừ vi khuẩn hoàn toàn
• Không còn viêm đường hô hấp
• Không còn viêm toàn thân
• Bảo tồn chức năng phổi.
Việc loại trừ vi khuẩn hoàn toàn sau đợt cấp BPTNMT đã được nhiều nghiên cứu
chứng minh sẽ kéo dài khoảng cách mắc đợt cấp tiếp theo [24], [80], [81]. Tuy nhiên,
để đạt mục tiêu này cần điều trị kháng sinh trong thời gian dài hơn so với chỉ cần đạt
mục tiêu bệnh nhân hồi phục sau đợt cấp [23], [56]. Có những bệnh nhân hồi phục về
mặt lâm sàng dù vẫn còn vi khuẩn cư trú trong đường hô hấp. Ngược lại, nếu điều trị để
bệnh nhân sạch khuẩn, thì thời gian cần thiết để vi khuẩn nhân lên vượt ngưỡng sẽ lâu
hơn, từ đó khoảng cách giữa các đợt cấp sẽ kéo dài hơn [18].
1.2. Sử dụng kháng sinh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Trong đợt cấp BPTNMT có tăng tiết đờm mủ và 50-70% thường do bội nhiễm vi
khuẩn. Do đó, điều trị kháng sinh trong điều trị đợt cấp BPTNMT giúp cải thiện triệu
chứng và bảo tồn chức năng phổi, phòng ngừa biến chứng nhiễm khuẩn toàn thân [74].
Một phân tích hồi cứu trên 84.621 bệnh nhân nhập viện được điều trị kháng sinh trong
đợt cấp BPTNMT cho thấy kháng sinh làm tăng tỷ lệ thành công trong điều trị ở những
bệnh nhân được dùng kháng sinh ngay từ ngày đầu tiên [70]. Từ đó, các chương trình
quản lý kháng sinh trong điều trị BPTNMT được triển khai, với mục đích tối ưu hóa
việc sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân, bằng cách sử dụng kháng sinh có phổ càng hẹp
càng tốt và tránh được việc sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân không có nhiễm khuẩn.
Đợt cấp BPTNMT là một phần quan trọng của chương trình do chiếm tỷ trọng gánh
nặng bệnh tật khá cao [16]. Một nghiên cứu tại Canada cho thấy tổng chi phí cho đợt
cấp BPTNMT ước tính lên tới 646 - 736 triệu đô la mỗi năm [61].
Các tổ chức quốc tế khác nhau như GOLD, ATS/ERS, Viện Chăm sóc sức khỏe
quốc gia Anh (National Institute for Health and Care Excellence – NICE) đã biên soạn
các hướng dẫn điều trị trong đó đều đề cập đến vấn đề sử dụng kháng sinh trong đợt cấp
BPTNMT [35], [65], [79]. Tại Việt Nam, năm 2018, Bộ Y tế cũng đã ban hành Hướng
dẫn chẩn đoán và điều trị BPTNMT [1]. Tuy nhiên các hướng dẫn này hầu hết đều chưa
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• Phục hồi chức năng phổi về giá trị cơ sở

đưa ra khuyến cáo về lựa chọn kháng sinh, liều dùng và thời gian dùng kháng sinh một
cách cụ thể.
1.2.1. Sử dụng kháng sinh điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
1.2.1.1. Đánh giá nhiễm khuẩn
Hiện nay, ngoài những nghiên cứu chứng minh vai trò và lợi ích của kháng sinh
sinh trên bệnh nhân nhập viện do đợt cấp có hiệu quả lâm sàng ngắn và hạn chế. Nghiên
cứu của Daniels và cộng sự cho thấy không có sự khác biệt về hiệu quả lâm sàng ở ngày
thứ 30 sau nhập viện khi so sánh giữa nhóm dùng kháng sinh và nhóm dùng giả dược
[26]. Kê đơn kháng sinh rộng rãi có nguy cơ làm tăng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn,
đặc biệt là Streptococcus pneumoniae – nguyên nhân quan trọng hàng đầu trong nhiễm
khuẩn hô hấp [37], [39]. Do vậy, các nghiên cứu trên thế giới đã cố gắng đưa ra căn cứ
dựa vào chỉ số sinh học nhằm phân loại nhóm bệnh nhân nên được chỉ định kháng sinh.
Chỉ số procalcitonin (PCT) và C-reactive protein (CRP) có giá trị trong chẩn đoán
và điều trị đợt cấp BPTNMT đã được khẳng định qua nhiều nghiên cứu. Phân tích gộp
từ các tổng quan hệ thống cho thấy việc sử dụng các chỉ số này để bắt đầu hoặc ngừng
sử dụng kháng sinh sẽ giúp giảm tỷ lệ kê đơn kháng sinh không cần thiết, giảm độ đài
đợt điều trị kháng sinh và giảm chi phí điều trị mà không ảnh hưởng đến hiệu quả lâm
sàng bao gồm tỷ lệ thất bại điều trị, thời gian nằm viện, tỷ lệ tái phát hoặc tử vong [15],
[50].
- CRP
Khi so sánh 36 chỉ số sinh học chỉ điểm nhiễm khuẩn trong đợt cấp BPTNMT,
Hurst đã ghi nhận CRP là chỉ số sinh học chọn lọc nhất khi kết hợp với các tiêu chí lâm
sàng của Anthonisen trong việc khẳng định nhiễm khuẩn trong đợt cấp BPTNMT [44].
Kết hợp nồng độ CRP và thang điểm của Anthonisen trong xác định nhiễm khuẩn có
thể làm giảm tỷ lệ sử dụng kháng sinh khoảng 45% [15]. Một số nghiên cứu khác đề
xuất phân nhóm bệnh nhân theo nồng độ CRP trong huyết thanh. Nghiên cứu của Bates
đã đề xuất vai trò của kháng sinh trong đợt cấp tùy theo kết quả xét nghiệm CRP như
sau [15]:

8
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trong điều trị đợt cấp BPTNMT, cũng có những bằng chứng chỉ ra việc sử dụng kháng

Bảng 1.1. Khuyến cáo sử dụng kháng sinh theo giá trị CRP [15]
CRP (mg/L)

Khuyến cáo sử dụng kháng sinh
Sử dụng kháng sinh sẽ không có lợi và không nên sử dụng kháng

<20

sinh.

20 – 40

Sử dụng kháng sinh sẽ có hiệu quả khi bệnh nhân có đờm mủ. Quyết
định sử dụng kháng sinh dựa trên tình trạng của bệnh nhân.
bệnh nhân ít có nguy cơ biến chứng hoặc không có dấu hiệu nhiễm

>40

khuẩn như không có đờm mủ và không có dấu hiệu mắc đợt cấp.
- PCT
PCT thường chỉ tăng trong nhiễm khuẩn và giữ ở mức thấp trong nhiễm virus hay
viêm do các nguyên nhân khác [78]. Vì thế, PCT có thể đặc trưng cho nhiễm khuẩn hơn
và có thể sử dụng chỉ số này để quyết định sử dụng kháng sinh [25]. Tuy nhiên, giá
thành xét nghiệm khá cao và không có sẵn ở một số cơ sở y tế [35]. Ngoài ra, hạn chế
khác của PCT là chỉ số này bị ảnh hưởng bởi tình trạng viêm mạn tính và sự thường trú
của các vi khuẩn quần cư tại đường hô hấp ở bệnh nhân BPTNMT.
Nghiên cứu của Ergan và cộng sự cho thấy ngưỡng nồng độ để xác định nhiễm
khuẩn ở bệnh nhân mắc đợt cấp BPTNMT là > 0,25ng/ml [31]. Một số nghiên cứu lâm
sàng lựa chọn ngưỡng nồng độ PCT để quyết định việc sử dụng hay ngừng kháng sinh
là: sử dụng kháng sinh khi PCT > 0,25ng/ml hoặc ngừng sử dụng kháng sinh khi PCT
≤ 0,1ng/ ml [54].
1.2.1.2. Lựa chọn kháng sinh
Tình trạng mạn tính và các đợt cấp BPTNMT có nhiều khác biệt nên việc sử dụng
kháng sinh như nhau trong tất cả các tình trạng bệnh sẽ không mang lại hiệu quả điều
trị tối ưu. Bên cạnh đó, tỷ lệ điều trị thất bại cao khi lựa chọn kháng sinh ban đầu không
phù hợp với tình trạng bệnh. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để phân tầng bệnh
nhân sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm trong đợt cấp BPTNMT dựa trên các yếu tố
nguy cơ, độ nhạy cảm in vitro và hiệu quả lâm sàng của kháng sinh theo thang điểm
Anthonisen [74]. Việc lựa chọn kháng sinh hợp lý yêu cầu vừa đảm bảo phổ tác dụng
trên các vi khuẩn gây bệnh có thể gặp vừa cân bằng giữa hiệu quả điều trị và tác dụng
không mong muốn của kháng sinh. Một số tác giả đề xuất có thể lựa chọn kháng sinh
có hoạt tính trên vi khuẩn thường gặp theo giá trị FEV1 [18]:
9
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Sử dụng kháng sinh sẽ có hiệu quả. Nên sử dụng kháng sinh trừ khi

Bảng 1.2. Phân tầng bệnh nhân theo giá trị FEV1 [18]
Vi khuẩn

(%)

thường gặp

Kháng sinh cân nhắc

BPTNMT mức > 50%

H. influenzae

Amoxicillin/clavulanat

độ

đến

M. catarrhalis

Cefditoren, cefuroxim

trung bình và

S. pneumoniae

Nếu địa phương có tỷ lệ

không có yếu tố

C. pneumoniae

kháng thấp: amoxicillin,

nguy cơ1

M. pneumoniae

tetracyclin.

BPTNMT mức > 50%

H. influenzae

Moxifloxacin/levofloxacin

độ

M. catarrhalis

Amoxicillin/clavulanat

trung bình có

S. pneumoniae kháng

Cefditoren, cefuroxim

yếu tố nguy cơ

penicillin

nhẹ

nhẹ

đến

30 – 50% H. influenzae
M. catarrhalis

BPTNMT mức

Moxifloxacin/levofloxacin
Amoxicillin/clavulanat

S. pneumoniae kháng

độ nặng

penicillin
Enterobacteriaceae
<30%

BPTNMT mức
độ rất nặng

H. influenzae

Moxifloxacin/levofloxacin

S. pneumoniae kháng

Ciprofloxacin

penicillin

ngờ P. aeruginosa)

Enterobacteriaceae

Amoxicillin/clavulanat

P. aeruginosa

(nếu dị ứng với quinolon)2

(nếu

nghi

Ghi chú:
1

Các yếu tố nguy cơ thất bại điều trị gồm: tuổi cao, FEV1 thấp, thường xuyên có

đợt cấp/phải nhập viện vì đợt cấp, có bệnh mắc kèm (đặc biệt là bệnh tâm phế), cần hỗ
trợ oxy dài hạn, giảm hoạt động thể lực, hạ O2 và/hoặc tăng CO2 tại thời điểm nhập viện,
hạ albumin, BMI thấp, tăng khó thở, thường xuyên cần chăm sóc y tế liên quan đến vấn
đề hô hấp, chất lượng cuộc sống thấp.
2

Trường hợp sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch, có thể thay bằng

piperacillin/tazobactam, imipenem hoặc cefepim.
Bên cạnh việc ứng dụng kết quả của các nghiên cứu về hiệu quả của kháng sinh
còn cần cân nhắc đến tình hình đề kháng thuốc của vi khuẩn tại từng cơ sở điều trị để
10
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FEV1

lựa chọn kháng sinh phù hợp. Một nghiên cứu tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viên Bạch
Mai cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân đợt cấp BPTNMT có cấy dịch phế quản dương tính là
54,5%. Vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện chiếm 77,8% (bao gồm A. baumanii
27,8%, P. aeruginosa 16.7%, S. aureus 5,6% và K. pneumoniae 27,7%). Trong đó A.
baumanii nhay 100% với colistin nhưng kháng hoàn toàn với các kháng sinh còn lại; P.
aeruginosa nhạy 100% với meropenem, imipenem và levofloxacin nhưng kháng hoàn
kháng sinh meropenem, amikacin và fosmycin và gần như kháng hoàn toàn với các
kháng sinh cefoperazol/sullbactam và piperacillin/tazobactam. Từ đó, trong điều trị
bệnh nhân đợt cấp BPTNMT, phác đồ kháng sinh được đề xuất tại khoa Hồi sức tích
cực với vi khuẩn A. baumanii là colistin + meropenem, với K. pneumoniae là kháng sinh
nhóm carbapenem kết hợp với amikacin hoặc fosmycin; với P. aeruginosa là kháng sinh
carbapenem; với vi khuẩn cộng đồng là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3 hoặc
levofloxacin [6].
1.2.1.3. Độ dài đợt điều trị
Đa số các Hướng dẫn khuyến cáo thời gian điều trị kháng sinh từ 5-7 ngày. Hướng
dẫn của Bộ Y tế khuyến cáo thời gian sử dụng kháng sinh tùy theo mức độ nặng của đợt
cấp và đáp ứng của người bệnh. Với đợt cấp mức độ nhẹ và điều trị ngoại trú, thời gian
điều trị trung bình là 5-7 ngày, với đợt cấp mức độ trung bình đến nặng là 7-10 ngày.
Theo hướng dẫn của GOLD 2018, độ dài đợt điều trị kháng sinh trong đợt cấp BPTNMT
cũng được khuyến cáo là 5-7 ngày [35]. Tuy nhiên, phân tích gộp thực hiện bởi
Moussaoui và cộng sự cho thấy sử dụng kháng sinh trong thời gian ngắn (≤ 5 ngày) trên
bệnh nhân đợt cấp BPTNMT hoặc viêm phế quản mạn tính mức độ nhẹ đến trung bình
cho tỷ lệ khỏi lâm sàng và vi sinh tương tự khi sử dụng kháng sinh dài ngày, hơn nữa
còn giảm được tác dụng không mong muốn và nguy cơ kháng thuốc. Ngoài ra, sử dụng
kháng sinh trong thời gian ngắn sẽ tăng sự tuân thủ và giảm chi phí điều trị cho bệnh
nhân [29].
1.2.2. Các hướng dẫn về sử dụng kháng sinh trong đợt cấp BPTNMT
1.2.2.1. Các hướng dẫn điều trị đợt cấp BPTNMT trên thế giới
Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị BPTNMT của GOLD 2018
Theo hướng dẫn của GOLD 2018, bệnh nhân mắc đợt cấp BPTNMT được phân
thành 3 nhóm để điều trị như sau:
11
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toàn với kháng sinh cefoperazol/sulbactam. K. pneumoniae ESBL (+) nhạy 100% với

- Mức độ nhẹ: chỉ cần điều trị bằng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn.
- Mức độ trung bình: điều trị bằng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn kèm kháng
sinh, có thể phối hợp corticoid đường uống hoặc không.
- Mức độ nặng (bệnh nhân cần nhập viện hoặc khoa cấp cứu). Đợt cấp mức độ
nặng có thể liên quan đến suy hô hấp cấp.
Hướng dẫn của GOLD 2018 cũng đề cập đến vấn đề sử dụng kháng sinh trong đợt
cứu hiện chưa loại trừ được viêm phế quản (cấp hoặc mạn tính) tách biệt với đợt cấp
BPTNMT và cũng không có nhóm chứng placebo hoặc không có xét nghiệm X-quang
để loại trừ bệnh nhân viêm phổi. Hiện nay chỉ có bằng chứng chứng minh lợi ích của
việc sử dụng kháng sinh trong đợt cấp BPTNMT khi bệnh nhân có dấu hiệu lâm sàng
của nhiễm khuẩn như tăng lượng đờm mủ [59], [77]. Từ đó, hướng dẫn của GOLD 2018
khuyến cáo việc sử dụng kháng sinh nên được quyết định dựa trên đặc điểm lâm sàng
của đợt cấp. Các bệnh nhân nên được chỉ định kháng sinh bao gồm:
- Bệnh nhân có cả 3 triệu chứng: tăng khó thở, tăng thể tích đờm và tăng đờm mủ.
- Bệnh nhân có 2 triệu chứng nêu trên, trong đó một triệu chứng là tăng đờm mủ.
- Bệnh nhân thở máy (xâm lấn hoặc không xâm lấn).
Lựa chọn kháng sinh: dựa trên mức độ đề kháng kháng sinh của vi khuẩn tại địa
phương. Kháng sinh kinh nghiệm có thể sử dụng gồm: aminopenicillin/acid clavulanic,
macrolid, hoặc tetracyclin. Đối với bệnh nhân thường xuyên gặp đợt cấp, có mức độ tắc
nghẽn đường thở nặng và/hoặc phải thở máy trong đợt cấp hiện tại, nên thực hiện thêm
xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn để phát hiện các trường hợp nhiễm vi khuẩn Gram âm
(như Pseudomonas) hoặc vi khuẩn kháng thuốc.
Đường dùng kháng sinh: ưu tiên sử dụng kháng sinh đường uống. Cân nhắc sử
dụng kháng sinh đường tĩnh mạch phụ thuộc vào khả năng uống thuốc của bệnh nhân
và đặc điểm dược động học của kháng sinh.
Độ dài đợt điều trị kháng sinh: từ 5 đến 7 ngày [35].
Hướng dẫn Quản lý đợt cấp BPTNMT của ATS/ERS 2017
Hướng dẫn của ERS/ATS (2017) đã chỉ ra những điểm còn bất đồng liên quan đến
quyết định sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân BPTNMT ngoại trú. Việc sử dụng kháng
sinh ở bệnh nhân đợt cấp BPTNMT ngoại trú giúp làm giảm tỷ lệ thất bại điều trị và
chậm xuất hiện đợt cấp tiếp theo. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ bệnh nhân
12
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cấp BPTNMT hiện nay chưa thống nhất giữa các tài liệu. Nguyên nhân do các nghiên

điều trị placebo không gặp thất bại điều trị là 58%. Điều này gợi ý rằng không phải tất
cả đợt cấp đều cần được chỉ định kháng sinh. Các chỉ số sinh học liên quan đến nhiễm
khuẩn có thể cho phép ra quyết định chính xác hơn [60]. Vì vậy, cần thực hiện thêm các
nghiên cứu khác để xác định chính xác nhóm bệnh nhân cần điều trị kháng sinh. Tương
tự GOLD 2018, ATS/ERS cũng không đưa khuyến cáo về lựa chọn kháng sinh, liều
dùng, đường dùng cụ thể. Loại kháng sinh được lựa chọn phụ thuộc vào tình hình kháng
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong đợt cấp BPTNMT của NICE 2018
Khác với hướng dẫn của GOLD và ATS/ERS, hướng dẫn của NICE đã đưa ra
khuyến cáo phác đồ kháng sinh ban đầu sử dụng cho bệnh nhân dựa trên: mức độ nặng
của đợt cấp, nguy cơ thất bại điều trị của bệnh nhân, kết quả nuôi cấy đờm và kháng
sinh đồ gần nhất trước đó. Trong trường hợp bệnh nhân không cải thiện sau 2 - 3 ngày
hoặc có kết quả vi sinh mới trả về cần được đánh giá lại và lựa chọn kháng sinh hợp lý
[65]:
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thuốc tại địa phương [79].

Bảng 1.3. Hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong đợt cấp BPTNMT của NICE
Kháng sinh

Liều dùng và thời gian

Kháng sinh đường uống lựa chọn đầu tiên (điều trị kinh nghiệm hoặc dựa trên kết

Amoxicilin

500 mg, 3 lần/ngày x 5 ngày

Doxycyclin

200 mg ngày đầu, sau đó 100 mg 1 lần/ngày x 5 ngày

Clarithromycin

500 mg, 2 lần/ngày x 5 ngày

Kháng sinh đường uống thay thế (khi không cải thiện triệu chứng sau khi sử dụng
kháng sinh đầu tiên 2-3 ngày, hoặc dựa trên kháng sinh đồ (nếu có))
Sử dụng kháng sinh khác trong Như trên
số các lựa chọn đầu tay trên
Kháng sinh đường uống khác (trường hợp bệnh nhân có nguy cơ thất bại điều trị
cao1 hoặc dựa trên kháng sinh đồ (nếu có))
Amoxicilin/acid clavulanic

500/125 mg 3 lần/ngày x 5 ngày

Levoﬂoxacin

500 mg 1 lần/ngày x 5 ngày

Co-trimoxazol

960 mg 2 lần/ngày x 5 ngày

Kháng sinh đường tĩnh mạch lựa chọn đầu tiên (trường hợp bệnh nhân không thể
uống, tình trạng bệnh nghiêm trọng hoặc dựa trên kháng sinh đồ (nếu có))
Amoxicilin

500 mg 3 lần/ngày

Amoxicilin/acid clavulanic

1.2 g 3 lần/ngày

Clarithromycin

500 mg 2 lần/ngày

Co-trimoxazol

960 mg 2 lần/ngày

Piperacilin/tazobactam

4,5 g 3 lần/ngày

Kháng sinh đường tĩnh mạch lựa chọn thay thế
Dựa trên kháng sinh đồ hoặc hội chẩn chuyên gia vi sinh.
Ghi chú: 1 Bệnh nhân có nguy cơ thất bại điều trị cao: tiền sử sử dụng kháng sinh
nhiều lần, tiền sử trước đó /hiện tại mắc vi khuẩn kháng thuốc, hoặc nguy cơ cao có biến
chứng.
Lựa chọn kháng sinh thay thế: Đánh giá lại kháng sinh đã sử dụng ngay khi có
kết quả vi sinh. Chỉ thay đổi phác đồ kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ nếu phát
14
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quả nuôi cấy và kháng sinh đồ gần nhất)

hiện vi khuẩn kháng kháng sinh đã dùng, đồng thời triệu chứng bệnh nhân không được
cải thiện (lưu ý dùng kháng sinh phổ hẹp nếu có thể).
Đường dùng: Ưu tiên sử dụng kháng sinh đường uống trong trường hợp bệnh nhân
có thể uống được, và mức độ nặng của đợt cấp không yêu cầu sử dụng kháng sinh đường
tĩnh mạch. Cân nhắc chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống sau 48h giờ
1.2.2.2. Hướng dẫn điều trị đợt cấp BPTNMT của Bộ Y tế
BPTNMT của Bộ Y tế năm 2018, trong đó khuyến cáo:
- Điều trị đợt cấp mức độ nhẹ
Sử dụng các thuốc giãn phế quản và corticoid dạng khí dung (chưa cần sử dụng
kháng sinh).
- Điều trị đợt cấp mức độ trung bình (điều trị tại bệnh viện huyện hoặc bệnh
viện tỉnh hoặc ở các cơ sở y tế có nguồn lực thích hợp):
Chỉ định kháng sinh khi bệnh nhân có chẩn đoán đợt cấp Anthonisen mức độ nặng
hoặc trung bình (có dấu hiệu đờm mủ).
Các kháng sinh được khuyến cáo sử dụng bao gồm: beta lactam/kháng
betalactamase (amoxicilin/acid clavulanic;

ampicilin/sulbactam) 3g/ngày hoặc

cefuroxim 1,5g/ngày hoặc moxifloxacin 400mg/ngày hoặc levofloxacin 750mg/ngày.
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Hướng dẫn điều trị đợt cấp BPTNMT nằm trong Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị

- Điều trị đợt cấp mức độ nặng (điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh hoặc tuyến trung
ương hoặc các cơ sở y tế có nguồn lực thích hợp):
Kháng sinh cefotaxim 1-2g x 3 lần/ngày hoặc ceftriaxon 2g/ lần x 1-2 lần/ngày
hoặc ceftazidim 1-2g x 3 lần/ngày; phối hợp với nhóm aminoglycosid 5mg/kg/ngày hoặc
quinolon (levofloxacin 750mg/ngày, moxifloxacin 400mg/ngày...).
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Hình 1.1. Hướng dẫn dùng kháng sinh cho đợt cấp BPTNMT mức độ trung bình

Ghi chú: Carbapenem nhóm 1 (etarpenem) dùng cho nhiễm khuẩn không do
Pseudomonas. Nếu không loại trừ Pseudomonas thì nên dùng carbapenem nhóm 2
(imipenem, meropenem)
Thời gian sử dụng kháng sinh trong đợt cấp BPTNMT:
- Đợt cấp mức độ nhẹ, điều trị ngoại trú: thời gian điều trị kháng sinh trung bình
5-7 ngày.
- Đợt cấp mức độ trung bình và nặng: thời gian trung bình điều trị kháng sinh từ
7-10 ngày.
- Thời gian điều trị kháng sinh cụ thể tuỳ thuộc vào mức độ nặng của đợt cấp và
đáp ứng của người bệnh.
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Hình 1.2. Hướng dẫn dùng kháng sinh cho đợt cấp BPTNMT nhập viện

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Tất cả hồ sơ bệnh án của bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh
viện Bạch Mai được chẩn đoán đợt cấp BPTNMT, có thời gian ra viện từ ngày
01/12/2017 đến ngày 30/11/2018 thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ
Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán mắc đợt cấp BPTNMT.
Tiêu chuẩn loại trừ:
- Bệnh nhân <40 tuổi.
- Bệnh nhân không sử dụng kháng sinh hoặc có thời gian sử dụng kháng sinh ≤2
ngày trong thời gian điều trị tại khoa.
- Hồ sơ bệnh án không tiếp cận được trong quá trình thu thập thông tin.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu hồi cứu mô tả trên các bệnh án của bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung
tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ.
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
Bước 1: Từ phần mềm kê đơn thuốc của Bệnh viện Bạch Mai, tra cứu danh sách
bệnh nhân có chẩn đoán BPTNMT, tương ứng mã ICD10: J44 được điều trị tại Trung
tâm Hô hấp trong thời gian nghiên cứu và thu được mã bệnh án của từng bệnh nhân.
Bước 2:
- Đối với các bệnh án vẫn được lưu trữ tại Trung tâm Hô hấp: Dựa trên mã bệnh
án, tiến hành tìm kiếm bệnh án tại tủ hồ sơ của Trung tâm Hô hấp.
- Đối với các bệnh án được chuyển đến Phòng lưu trữ bệnh án của bệnh viện: Dựa
trên mã bệnh án, tiến hành tra cứu mã lưu trữ tại Phòng lưu trữ bệnh án. Sau đó tiến
hành tìm kiếm bệnh án tại Phòng lưu trữ.
Sau khi tìm được bệnh án, sàng lọc các bệnh án có chẩn đoán đợt cấp BPTNMT.
Thông tin trong bệnh án được điền vào mẫu phiếu thu thập thông tin bệnh án (Phụ lục
1) để khảo sát các tiêu chí đã định trước.
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sau:

2.2.3. Nội dung và chỉ tiêu nghiên cứu
2.2.3.1. Đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm vi sinh trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
- Đặc điểm chung của bệnh nhân: Tuổi, giới tính, BMI, tình trạng hút thuốc, chức
năng thận trong thời gian điều trị, bệnh mắc kèm, điểm Charlson.
- Đặc điểm quản lý - điều trị BPTNMT: mức độ nặng của đợt cấp BPTNMT, số
trong đợt cấp, thuốc đã sử dụng để quản lý BPTNMT giai đoạn ổn định, tiền sử sử dụng
kháng sinh trong vòng 90 ngày trước nhập viện.
- Đặc điểm hiệu quả điều trị: thời gian nằm viện, tình trạng ra viện.
Đặc điểm vi sinh trong mẫu nghiên cứu
- Tỷ lệ bệnh nhân lấy được bệnh phẩm đường hô hấp/máu để làm xét nghiệm nuôi
cấy vi khuẩn.
- Số lần lấy mẫu bệnh phẩm để nuôi cấy vi khuẩn.
- Số lượng các loại bệnh phẩm đường hô hấp/máu.
- Tỷ lệ các loại vi khuẩn phân lập được từ bệnh phẩm đường hô hấp/máu.
- Mức độ nhạy cảm với kháng sinh của các căn nguyên vi khuẩn phân lập được
phổ biến nhất trong mẫu nghiên cứu.
2.2.3.2. Đặc điểm sử dụng kháng sinh trên mẫu nghiên cứu
- Số lần thay đổi phác đồ kháng sinh của bệnh nhân trong quá trình điều trị.
- Các phác đồ kháng sinh được sử dụng ( phác đồ ban đầu và phác đồ thay thế).
- Thời điểm thay đổi phác đồ kháng sinh và thời điểm có kết quả kháng sinh đồ.
- Lý do thay đổi phác đồ.
2.2.3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị trong đợt cấp bệnh
phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng tử vong/tiên lượng tử vong
(TLTV) trên bệnh nhân, bao gồm các yếu tố liên quan đến đặc điểm chung của bệnh
nhân (tuổi, giới, BMI, tình trạng hút thuốc, bệnh mắc kèm, điểm Charlson, mức độ nặng
đợt cấp BPTNMT) và các yếu tố liên quan đến đặc điểm liên quan đến phác đồ kháng
sinh (kết quả phân lập vi khuẩn, phác đồ kháng sinh ban đầu phối hợp, phác đồ kháng
sinh ban đầu hướng đến TKMX, phác đồ kháng sinh ban đầu hướng đến vi khuẩn cộng
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phác đồ kháng sinh để điều trị đợt cấp trên mỗi bệnh nhân, thời gian sử dụng kháng sinh

đồng). Các yếu tố này được lựa chọn từ các nghiên cứu tương tự trong cùng lĩnh vực
[11], [27], [38], [68].
2.2.4. Một số tiêu chí đánh giá, quy ước trong nghiên cứu
2.2.4.1. Đánh giá chức năng thận:
Chức năng thận của bệnh nhân được đánh giá dựa vào mức lọc cầu thận ước tính
(eGFR). Do không thu thập được đầy đủ thông tin về chiều cao, cân nặng của tất cả bệnh
MDRD để ước tính mức lọc cầu thận [49]:
eGFR (ml/phút/1.73m2) = 175 x SCr-1,154x tuổi-0,203 x F1 x F2
Trong đó:
SCr: nồng độ creatinin huyết thanh (mg/dl)
F1: yếu tố giới tính (nữ = 0,742, nam =1)
F2: yếu tố màu da (da đen =1,212, màu da khác = 1)
Từ đó, phân loại chức năng thận của bệnh nhân dựa trên hướng dẫn của Hội Thận
học Quốc tế (Kidney Disease Improving Global Outcomes – KDIGO) (2012) (bảng 2.1).
Bảng 2.1. Phân loại mức lọc cầu thận ước tính theo KDIGO 2012 [67]
Nhóm

eGFR (ml/phút/1.73m2)

Phân loại

G1

Bình thường hoặc cao

≥90

G2

Suy giảm nhẹ

60-89

G3a

Suy giảm nhẹ tới trung bình

45-59

G3b

Suy giảm trung bình tới nặng

30-44

G4

Suy giảm nặng

15-30

G5

Suy thận

<15

2.2.4.2. Phân loại mức độ nặng đợt cấp BPTNMT
Mức độ nặng đợt cấp BPTNMT được đánh giá theo tiêu chuẩn Anthonisen:
- Mức độ nặng: khó thở tăng, số lượng đờm tăng và đờm chuyển thành đờm mủ.
- Mức độ trung bình: có 2 trong số 3 triệu chứng của mức độ nặng.
- Mức độ nhẹ: có 1 trong số triệu chứng của mức độ nặng và có các triệu chứng
khác: ho, tiếng rít, sốt không vì một nguyên nhân nào khác, có nhiễm khuẩn đường hô
hấp trên 5 ngày trước, nhịp thở, nhịp tim tăng > 20% so với ban đầu [1].
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nhân nên để tính toán độ thanh thải creatinin, nhóm nghiên cứu sử dụng công thức

2.2.4.3. Phác đồ kháng sinh
- Thay đổi phác đồ kháng sinh: Bệnh nhân được coi là có thay đổi phác đồ kháng
sinh khi có sự thêm và/hoặc bớt một hay nhiều hoạt chất vào phác đồ kháng sinh bệnh
nhân đang sử dụng vì bất kỳ lý do nào.
- Phác đồ ban đầu và phác đồ thay thế: Phác đồ ban đầu là phác đồ điều trị đầu tiên
của bệnh nhân sau khi có chẩn đoán đợt cấp BPTNMT. Phác đồ thay thế là các phác đồ
- Phân loại các phác đồ kháng sinh: Dựa trên căn nguyên vi khuẩn thường gặp trên
bệnh nhân đợt cấp BPTNMT được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu, chúng tôi phân loại
phác đồ kháng sinh sử dụng trên bệnh nhân vào một hoặc nhiều loại phác đồ như sau:
+ Phác đồ kháng sinh hướng đến vi khuẩn cộng đồng: là phác đồ chứa ít nhất một
kháng sinh có phổ tác dụng trên vi khuẩn cộng đồng (S. pneumoniae, H. influenzae, M.
catarrhalis và vi khuẩn không điển hình), bao gồm kháng sinh nhóm penicilin phối hợp
với chất ức chế β-lactamase, nhóm cephalosporin (trừ ceftazidim và cefepim), nhóm
macrolid, moxifloxacin [7].
+ Phác đồ kháng sinh hướng đến TKMX (Pseudomonas aerigunosa): là phác đồ
chứa ít nhất một trong các kháng sinh có phổ tác dụng trên TKMX, bao gồm:
cephalosporin (ceftazidim, cefepim), carbapenem (imipenem-cilastatin, meropenem,
doripenem),

piperacillin-tazobactam,

quinolon

(ciprofloxacin,

levofoxacin),

aminoglycosid, colistin.
+ Phác đồ có bổ sung thêm kháng sinh tác dụng trên tụ cầu vàng kháng methicillin
(MRSA): là phác đồ có chứa vancomycin hoặc linezolid.
- Phác đồ kháng sinh được đánh giá phù hợp với kháng sinh đồ khi kết quả kháng
sinh đồ cho thấy vi khuẩn còn nhạy cảm với ít nhất một kháng sinh trong phác đồ.
- Tình trạng bệnh được đánh giá là có cải thiện khi trong bệnh án ghi nhận ít nhất
một trong các triệu chứng sau cải thiện: sốt, tăng thể tích đờm, tăng lượng đờm mủ, ho
và khó thở [19].
2.2.4.4. Hiệu quả điều trị
Hiệu quả điều trị được đánh giá dựa trên tình trạng ra viện của bệnh nhân được bác
sĩ đánh giá và ghi nhận trong bệnh án. Hiệu quả điều trị của bệnh nhân được chia thành
2 nhóm: Khỏi/đỡ và tử vong/TLTV. Trong đó, bệnh nhân có hiệu quả điều trị tử
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bệnh nhân được sử dụng sau khi có sự thay đổi phác đồ.

vong/TLTV bao gồm: bệnh nhân tử vong ngay tại viện, bệnh nhân có tiên lượng tử vong
được cho về, bệnh nhân nặng hơn/không đỡ nên xin về.
2.3. Xử lý số liệu
Số liệu được quản lý và xử lý trên phần mềm Microsoft Excel 365 và R 3.5.1.
Thống kê mô tả: Các biến liên tục phân phối chuẩn được biểu diễn bằng giá trị
trung bình (TB) ± độ lệch chuẩn (SD), các biến số liên tục phân phối không chuẩn được
theo số lượng và tỷ lệ %.
Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy logistic đơn biến và đa biến để phân tích các
yếu tố ảnh hưởng đến tử vong/TLTV. Trong đó, phân tích đơn biến được áp dụng cho
từng biến độc lập để tìm hiểu ảnh hưởng của các biến số độc lập này với kết quả điều trị
là tử vong/TLTV. Tiếp theo, lựa chọn các biến có mức ý nghĩa p < 0,05 để tiếp tục đưa
vào phân tích hồi quy đa biến. Các biến độc lập này cũng được kiểm tra tính đa cộng
tuyến thông qua giá trị VIF (variance inflation factor). Những biến có VIF > 2 sẽ được
cân nhắc đưa ra khỏi phân tích mô hình. Các biến còn lại được đưa vào phân tích hồi
quy đa biến để xác định các yếu tố ảnh hưởng lên kết quả điều trị tử vong/TLTV. Kết
quả có ý nghĩa thống kê khi giá trị p < 0,05.
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biểu diễn bằng giá trị trung vị (khoảng tứ phân vị), các biến định tính được biểu diễn

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Trong thời gian từ ngày 01/12/2017 đến ngày 30/11/2018, nhóm nghiên cứu đã tra
cứu và thu thập được 911 bệnh án có mã ICD10: J44, tương ứng với chẩn đoán
BPTNMT. Trong đó có 814 bệnh án thoả mãn các tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn
loại trừ được đưa vào nghiên cứu. Quá trình lựa chọn và thu thập bệnh án nghiên cứu

bày trong Phụ lục 4).
Phần
mềm kê
đơn thuốc
tại BV

Bệnh án có mã ICD10 J44:

911
Bệnh án không có đợt cấp BPTNMT: 30
Bệnh án đợt cấp BPTNMT:

881
Phòng Lưu
trữ hồ sơ

Bệnh án của bệnh nhân <40 tuổi: 1
Bệnh án không dùng kháng sinh: 39
Bệnh án dùng kháng sinh ≤ 2 ngày: 27

Bệnh án đưa vào nghiên cứu:

814

Hình 3.1. Sơ đồ lựa chọn mẫu nghiên cứu
3.1. Đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm vi sinh trong mẫu nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân
Đặc điểm chung của bệnh nhân
Đặc điểm chung của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được trình bày ở bảng 3.1.
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được trình bày trong hình 3.1 (danh sách chi tiết bệnh nhân theo mã bệnh án được trình

Bảng 3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu
Chỉ tiêu

Kết quả (N = 814)

Đặc điểm chung của bệnh nhân
Tuổi (năm), trung vị (khoảng tứ phân vị)

728 (89,4)

BMI (kg/m2)*, trung vị (khoảng tứ phân vị)
Thói quen hút thuốc, n (%)
Không hút thuốc
Đã ngừng hút thuốc
Đang hút
Không rõ thông tin

19,4 (17,3-21,6)
190 (23,3)
332 (40,8)
70 (8,6)
222 (27,3)

eGFR (ml/phút/1,73m2), trung vị (khoảng tứ phân vị)
eGFR ≥90, n (%)
60 ≤ eGFR <90, n (%)
45 ≤ eGFR <60, n (%)
30 ≤ eGFR <45, n (%)
15≤ eGFR <30, n (%)
eGFR <15, n (%)
Không rõ, n (%)
Bệnh mắc kèm, n(%)
Không
Có
Tăng huyết áp
Suy tim
Đái tháo đường
Hen phế quản
Giãn phế quản
Suy thận
Rung nhĩ
Xơ gan
Bệnh mắc kèm khác

99,8 (82,6-120,7)
514 (63,1)
231 (28,4)
30 (3,7)
17 (2,1)
4 (0,5)
2 (0,2)
16 (2,0)
163 (20,0)
651 (80,0)
265 (32,6)
237 (29,1)
126 (15,5)
47 (5,8)
33 (4,1)
22 (2,7)
21 (2,6)
18 (2,2)
306 (37,6)

Điểm Charlson, trung vị (khoảng tứ phân vị)
1,0 (0-2,0)
* Ghi chú: BMI được tính dựa trên 739 bệnh nhân có thông tin.
Nhận xét:
Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có độ tuổi tương đối cao, với trung vị là 70 tuổi,
dao động từ 40 đến 96 tuổi. Trong đó, bệnh nhân nam giới chiếm đa số (89,4%). BMI
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Giới tính nam, n (%)

70,0 (63,0-77,0)

của bệnh nhân có dao động lớn, với trung vị 19,4 kg/m2. Tỷ lệ bệnh nhân đã từng hút
thuốc lá chiếm gần một nửa số bệnh nhân nghiên cứu (49,4%) nhưng trong số này, đa
số đã ngừng hút (40,8%).
Tại thời điểm nhập viện, đa số bệnh nhân có chức năng thận bình thường hoặc chỉ
giảm nhẹ, với 91,5% bệnh nhân có mức lọc cầu thận ≥ 60 ml/phút/1,73m2. Bệnh nhân
suy thận nặng (eGFR < 30 ml/phút/1,73m2) chiếm tỉ lệ nhỏ, với tỷ lệ 0,7%. Đa số bệnh
áp, suy tim và đái tháo đường, với tỷ lệ lần lượt là 32,6%, 29,1% và 15,5%. Điểm
Charlson của bệnh nhân trong nghiên cứu tương đối thấp, với trung vị là 1,0 điểm.
Đặc điểm quản lý - điều trị và hiệu quả điều trị đợt cấp BPTNMT
Đặc điểm quản lý - điều trị BPTNMT và hiệu quả điều trị đợt cấp được trình bày
trong bảng 3.2.
Bảng 3.2. Đặc điểm quản lý - điều trị BPTNMT của mẫu nghiên cứu
Chỉ tiêu

Kết quả (N=814)

Đặc điểm quản lý - điều trị BPTNMT
Mức độ nặng của đợt cấp BPTNMT, n (%)
Mức độ nhẹ
Mức độ trung bình
Mức độ nặng
Số phác đồ kháng sinh để điều trị đợt cấp trên mỗi bệnh
nhân, trung vị (khoảng tứ phân vị)
Thời gian sử dụng kháng sinh trong đợt cấp (ngày), trung
vị (khoảng tứ phân vị)
Tiền sử sử dụng kháng sinh, n(%)
Không rõ thông tin
Có thông tin
Không có tiền sử dùng kháng sinh
Có tiền sử dùng kháng sinh
Penicilin
C1G
C2G
C3G
C4G
Carbapenem
25

208 (25,6)
349 (42,9)
257 (31,6)
1,0 (1,0-2,0)
9,0 (7,0-11,0)

421 (51,7)
393 (48,3)
200 (24,5)
193 (23,7)
25 (3,1)
1 (0,1)
11 (1,4)
81 (10,0)
12 (1,5)
22 (2,7)
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nhân (80%) có bệnh mắc kèm, trong đó các bệnh mắc kèm thường gặp nhất là tăng huyết

Thời gian nằm viện (ngày), trung vị (khoảng tứ phân vị)
Hiệu quả điều trị, n (%)
Khỏi/đỡ
Tử vong/TLTV

3 (0,4)
101 (12,4)
14 (1,7)
9 (1,1)
28 (3,4)

388 (47,7)
426 (52,3)
293 (30,6)
185 (22,7)
199 (24,4)
176 (21,6)
204 (25,1)
53 (6,5)
40 (4,9)
10,0 (7,0-13,0)
752 (92,4)
62 (7,6)

Nhận xét:
Tỷ lệ bệnh nhân mắc đợt cấp BPTNMT nhập viện trong tình trạng nặng tương đối
cao với 31,6% khi tính theo thang điểm của Anthonisen. Đa số bệnh nhân được sử dụng
1 - 2 phác đồ, tuy nhiên cũng có 2 bệnh nhân được điều trị đến 5 phác đồ. Thời gian điều
trị bằng kháng sinh của bệnh nhân khá dài (trung vị là 9,0 ngày), gần bằng thời gian nằm
viện (trung vị 10,0 ngày). Có 52,3% bệnh nhân có tiền sử sử dụng thuốc để quản lý
BPTNMT giai đoạn ổn định được ghi trong bệnh án. Trong đó, các thuốc sử dụng nhiều
nhất là SABA và thuốc kháng cholinergic, với tỷ lệ lần lượt là 30,6% và 25,1%. Gần
nửa tổng số bệnh nhân nghiên cứu (48,3%) có thông tin ghi chép về tiền sử sử dụng
kháng sinh trong bệnh án, trong số đó có 23,7% bệnh nhân đã sử dụng kháng sinh trước
khi nhập viện, với hai nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là cephalosporin thế
hệ 3 và quinolon (tỷ lệ lần lượt là 10,0% và 12,4%). Sau đợt điều trị, tỷ lệ bệnh nhân
khỏi hoặc đỡ chiếm đa số với 92,4%. Bệnh nhân tử vong/TLTV chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, với
62 bệnh nhân chiếm 7,6%.
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Piperacilin/tazobactam
Quinolon
Aminosid
Macrolid
Kháng sinh không rõ loại
Thuốc đã sử dụng để quản lý BPTNMT giai đoạn ổn định,
n (%)
Không rõ thông tin
Có thông tin
SABA
LABA
ICS
ICS/LABA
Kháng cholinergic
Dẫn xuất xanthin
Corticosteroid toàn thân
Đặc điểm kết quả điều trị đợt cấp

3.1.2. Đặc điểm vi sinh của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm lấy mẫu vi sinh để tiến hành nuôi cấy
Đặc điểm lấy mẫu vi sinh của bệnh nhân được trình bày trong bảng 3.3.
Bảng 3.3. Đặc điểm vi sinh của mẫu nghiên cứu
Số lượng (Tỷ lệ %)

Chỉ tiêu
Bệnh nhân lấy được bệnh phẩm đường hô hấp/máu để làm

482 (59,2)

Số lần bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm đường hô
hấp/máu để nuôi cấy vi khuẩn (N = 814)
1 lần

333 (40,9)

2 lần

67 (8,2)

3 lần

58 (7,1)

4 lần

15 (1,8)

5 lần

5 (0,6)

6 lần

4 (0,5)

Loại bệnh phẩm (N = 750)
Đờm

498 (66,4)

Dịch phế quản

28 (3,7)

Dịch màng phổi

2 (0,3)

Máu

222 (29,6)

Tổng số lượng bệnh phẩm

750 (100,0)

Bệnh phẩm đường hô hấp/máu phân lập được vi khuẩn/vi

109 (14,5)

nấm (N = 750)
Bệnh phẩm đường hô hấp phân lập được vi khuẩn/vi nấm

106 (20,1)

(N = 528)
Nhận xét:
Theo quy trình thực hành thường quy tại Trung tâm Hô hấp, tất cả các bệnh nhân
mắc đợt cấp BPTNMT khi nhập viện đều được chỉ định lấy bệnh phẩm đường hô
hấp/máu để làm xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn. Tuy nhiên, chỉ có 59,2% bệnh nhân lấy
được bệnh phẩm để làm xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn. Phần lớn bệnh nhân được làm
xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn 1 lần, chiếm 40,9% và có 8,3% bệnh nhân được làm xét
nghiệm từ 2 đến 6 lần. Trong các loại bệnh phẩm, bệnh phẩm đờm chiếm đa số với
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xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn (N = 814)

66,4%. Tỷ lệ phân lập được vi khuẩn hoặc vi nấm trên tổng số các loại bệnh phẩm chỉ
chiếm tỷ lệ 14,5%.
Đặc điểm kết quả vi sinh phân lập được
Kết quả vi sinh phân lập được từ các bệnh phẩm nuôi cấy được trình bày trong
bảng 3.4.
Bảng 3.4. Kết quả vi sinh phân lập được trong mẫu nghiên cứu
Vi khuẩn
P. aeruginosa

32 (4,3)

A. baumannii

15 (2,0)

S. maltophilia

11 (1,5)

K. pneumoniae

8 (1,1)

H. influenzae

4 (0,5)

A. bereziniae

4 (0,5)

S. marcescens

3 (0,4)

Acinetobacter sp.

3 (0,4)

S. aureus

2 (0,3)

A. junii

2 (0,3)

S. pneumoniae

2 (0,3)

Khác*

17 (2,3)

A. fumigatus

7 (0,9)

Khác**

2 (0,3)

Nấm

Ghi chú:
*Vi khuẩn khác gồm: A. lwoffii, A. ursingii, A. hydrophila, E. meningosepticum,
E. asburial, Enterobacter sp., E. coli, E. facium, M. catarrhalis, P. mirabilis, P.
alcaliphila, P. aeruginosa + K. pneumoniae, P. aeruginosa + A. junii, K. pneumoniae
+ S. maltophilia
** Vi nấm khác gồm: A. flavus, C. tropicalis
Nhận xét:
Các căn nguyên vi sinh phân lập được từ bệnh phẩm đường hô hấp và máu rất đa
dạng, với 22 chủng vi khuẩn và 3 chủng vi nấm khác nhau. Các chủng vi khuẩn phân
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Số lượng (Tỷ lệ %)

Kết quả vi sinh (N = 750)

lập được nhiều nhất là các vi khuẩn bệnh viện như P. aeruginosa, A. baumannii, S.
maltophilia, K. pneumoniae với tỷ lệ lần lượt là 4,3%, 2,0%, 1,5% và 1,1%. Tỷ lệ nuôi
cấy dương tính các vi khuẩn cộng đồng như S. pneumoniae, H. influenzae, M.
catarrhalis rất thấp. Đa số trường hợp phát hiện đơn tác nhân, chỉ có 3 trong số 109
trường hợp phát hiện đa tác nhân.
Độ nhạy cảm của vi khuẩn phân lập được nhiều nhất
trong mẫu nghiên cứu được trình bày trong hình 3.2.
100%

Tỷ lệ nhạy cảm (%)

80%

60%

40%

20%

0%

Nhạy

Nhạy cảm trung gian

Kháng

Hình 3.2. Độ nhạy cảm với kháng sinh của P. aeruginosa
phân lập được trong mẫu nghiên cứu
Nhận xét:
Độ nhạy cảm của P. aeruginosa với các kháng sinh kháng TKMX vẫn còn được
giữ ở mức trên 60%. Với amikacin và piperacillin/tazobactam, tỷ lệ nhạy cảm của P.
aeruginosa cao hơn, ở mức trên 80%, và với ciprofloxacin tỷ lệ nhạy cảm khoảng 70%.
3.2. Đặc điểm sử dụng kháng sinh trên mẫu nghiên cứu
Đặc điểm số lượng phác đồ kháng sinh
Đặc điểm về số lượng phác đồ bệnh nhân được chỉ định trong quá trình điều trị
được trình bày trong bảng 3.5.
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Kết quả kháng sinh đồ của vi khuẩn gây bệnh thường gặp nhất (P. aeruginosa)

Đặc điểm

Số lượng (N)

Tỷ lệ (%)

Bệnh nhân không có thay đổi phác đồ kháng sinh

549

67,4%

Bệnh nhân có thay đổi phác đồ kháng sinh

265

32,6%

Thay đổi 1 lần

186

22,9%

Thay đổi 2 lần

63

7,7%

Thay đổi 3 lần

14

1,7%

Thay đổi 4 lần

2

0,2%

814

100,0%

Tổng
Nhận xét:

Đa số bệnh nhân chỉ điều trị bằng một phác đồ duy nhất trong suốt thời gian điều
trị, chiếm tỷ lệ 67,4%. Trong số 265 bệnh nhân có thay đổi phác đồ (tương ứng với
32,6%), bệnh nhân được thay đổi phác đồ 1 lần chiếm đa số với 22,9%. Có 2 bệnh nhân
được sử dụng đến 5 phác đồ kháng sinh trong đợt điều trị.
Đặc điểm phác đồ ban đầu và phác đồ thay thế
Đặc điểm của các phác đồ phản ánh xu hướng của bác sĩ trong điều trị hướng đến
căn nguyên vi khuẩn khác nhau trên mỗi bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh nhân có nguy cơ
nhiễm P.aeruginosa là một trong những yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn
phác đồ kháng sinh trong điều trị đợt cấp BPTNMT. Đặc điểm các phác đồ của bệnh
nhân trong mẫu nghiên cứu được trình bày trong hình 3.3.
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Bảng 3.5. Số lượng phác đồ kháng sinh

Ghi chú:
Tỷ lệ % các loại phác đồ trong phác đồ ban đầu được tính trên tổng số phác đồ ban
đầu N = 814; Tỷ lệ % các loại phác đồ trong phác đồ thay thế được tính trên tổng số
phác đồ thay thế N = 362. Mỗi phác đồ kháng sinh sử dụng trên bệnh nhân có thể được
phân loại vào một hoặc nhiều loại phác đồ (phác đồ hướng đến vi khuẩn cộng đồng,
phác đồ hướng đến TKMX và phác đồ bổ sung thêm kháng sinh tác dụng trên MRSA).
Nhận xét:
Trong cả phác đồ ban đầu và phác đồ thay thế, phần lớn bệnh nhân được sử dụng
phác đồ kháng sinh hướng đến vi khuẩn cộng đồng hoặc phác đồ kháng sinh hướng đến
TKMX. Tuy nhiên, xu hướng chỉ định 2 loại phác đồ này của bác sĩ có sự thay đổi trong
toàn đợt điều trị.
Với phác đồ ban đầu, tỷ lệ phác đồ kháng sinh hướng đến vi khuẩn cộng đồng và
phác đồ kháng sinh hướng đến TKMX được sử dụng gần tương tự nhau, lần lượt là
59,7% và 55,7%. Khi chuyển sang phác đồ thay thế, phần lớn phác đồ kháng sinh thay
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Hình 3.3. Đặc điểm phác đồ ban đầu và phác đồ thay thế

thế hướng đến TKMX, chiếm tới 85,9%, trong khi tỷ lệ phác đồ kháng sinh hướng đến
vi khuẩn cộng đồng giảm xuống, tương ứng với 45,0%.
Phác đồ có bổ sung thêm kháng sinh tác dụng trên tụ cầu vàng kháng methicillin
(MRSA) chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, với lần lượt 0,4% trong phác đồ ban đầu và 1,4% trong
phác đồ thay thế.
Đặc điểm phác đồ hướng đến trực khuẩn mủ xanh
P. aeruginosa. Đặc điểm về số lượng kháng sinh tác dụng trên TKMX của phác đồ ban
đầu và phác đồ thay thế được thể hiện trong hình 3.4.

Hình 3.4. Số lượng kháng sinh có phổ trên TKMX trong các phác đồ
Nhận xét:
Số lượng kháng sinh trong phác đồ hướng đến TKMX cũng có xu hướng tăng lên
khi chuyển từ phác đồ ban đầu sang phác đồ thay thế. Trong đó, phác đồ chứa 1 kháng
sinh có phổ trên P. aeruginosa giảm từ 68,4% xuống 50,2%. Ngược lại, phác đồ chứa 2
kháng sinh có phổ trên P. aeruginosa tăng 17,3% và xuất hiện thêm phác đồ chứa 3
kháng sinh có phổ trên P. aeruginosa (chiếm 1,0%).
Thời điểm thay đổi phác đồ kháng sinh
Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có thể được chỉ định thay đổi phác đồ kháng
sinh dựa trên diễn biến lâm sàng hoặc đặc điểm vi sinh phân lập được. Đặc điểm về thời
điểm thay đổi phác đồ kháng sinh được trình bày trong hình 3.5.
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Phác đồ hướng đến TKMX có thể chứa 1,2 hoặc 3 kháng sinh có phổ tác dụng trên

Ghi chú: Tỷ lệ % được tính trên tổng số bệnh nhân (N = 814)
Nhận xét:
Thời điểm bệnh nhân được chỉ định phác đồ thay thế và thời điểm có kết quả kháng
sinh đồ tương đối trùng nhau, chủ yếu vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 sau khi bệnh nhân
bắt đầu sử dụng kháng sinh.
Đặc điểm phù hợp giữa phác đồ kháng sinh và kháng sinh đồ
Đặc điểm phù hợp giữa phác đồ kháng sinh và kháng sinh đồ được trình bày trong
bảng 3.6.
Nhận xét:
Tỷ lệ bệnh nhân được thay đổi phác đồ kháng sinh theo kháng sinh đồ khá thấp.
Trong số 10,8% bệnh nhân có kết quả kháng sinh đồ, chỉ 4,1% bệnh nhân được chỉ định
phác đồ kháng sinh (phác đồ ban đầu hoặc phác đồ thay thế) phù hợp. Có 4,3% bệnh
nhân được giữ nguyên phác đồ kháng sinh ban đầu dù không phù hợp với kết quả kháng
sinh đồ được trả về và 2,5% bệnh nhân có kháng sinh đồ nhưng phác đồ thay thế vẫn
chưa được lựa chọn phù hợp. Tỷ lệ bệnh nhân được thay đổi phác đồ kháng sinh khi
không có kháng sinh đồ chiếm tỷ lệ lớn, với 27,6%.
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Hình 3.5. Thời điểm thay đổi phác đồ kháng sinh

Bảng 3.6. Đặc điểm phù hợp giữa phác đồ kháng sinh và kháng sinh đồ
Đặc điểm (N=814)

Số lượng (Tỷ lệ %)

Bệnh nhân có thay đổi phác đồ kháng sinh

265 (32,6)

Phác đồ kháng sinh thay đổi phù hợp với KSĐ

20 (2,5)

Phác đồ kháng sinh thay đổi không phù hợp với KSĐ

20 (2,5)

Bệnh nhân không có KSĐ*

225 (27,6)

Bệnh nhân không thay đổi phác đồ kháng sinh
Phác đồ ban đầu đã phù hợp với KSĐ

13 (1,6)

Phác đồ ban đầu không phù hợp với KSĐ

35 (4,3)

Bệnh nhân không có KSĐ

501 (61,5)

Tổng

814 (100,0)

Ghi chú: KSĐ: kháng sinh đồ
*Bệnh nhân không có KSĐ là bệnh nhân không được chỉ định xét nghiệm vi sinh
hoặc có kết quả vi sinh âm tính hoặc có phân lập được vi khuẩn nhưng không được làm
kháng sinh đồ.
Lý do thay đổi phác đồ kháng sinh
Lý do thay đổi phác đồ kháng sinh ghi nhận trong bệnh án được trình bày trong
bảng 3.7.
Bảng 3.7. Lý do thay đổi phác đồ kháng sinh
Lý do thay đổi phác đồ ghi nhận trong bệnh án (N=362)
Tình trạng bệnh không cải thiện

Số lượng (Tỷ lệ %)
255 (70,4%)

Tình trạng bệnh cải thiện

24 (6,6%)

Thay đổi theo kết quả kháng sinh đồ

14 (3,9%)

Các lý do khác

10 (2,8%)

Không ghi lý do

59 (16,3%)

Tổng

362 (100,0%)

Nhận xét:
Trong tổng số 362 lượt thay đổi phác đồ, phần lớn bệnh nhân được ghi nhận lý do
trong bệnh án là theo diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân, với 70,4% nguyên nhân do tình
trạng bệnh không cải thiện và 6,6% do tình trạng bệnh cải thiện. Còn lại 6,7% phác đồ
thay đổi do các lý do khác và 16,3% bệnh án không ghi lý do.
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549 (67,4)

3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính
Kết quả phân tích đơn biến
Các yếu tố thuộc về đặc điểm chung của bệnh nhân và đặc điểm phác đồ kháng sinh
điều trị đợt cấp BPTNMT được đưa vào phân tích đơn biến để tìm hiểu mối liên quan
với kết quả điều trị tử vong/TLTV trên bệnh nhân. Kết quả phân tích đơn biến các yếu

Nhận xét:
Kết quả phân tích đơn biến cho thấy các yếu tố có mối liên quan với khả năng tử
vong/TLTV trên bệnh nhân, với mức ý nghĩa p < 0,05 bao gồm: điểm Charlson, phác
đồ ban đầu phối hợp kháng sinh, phác đồ kháng sinh ban đầu hướng đến TKMX và phác
đồ kháng sinh ban đầu hướng đến vi khuẩn cộng đồng. Trong đó, 3 yếu tố điểm Charlson
(OR = 1,33; 95%CI: 1,09 - 1,63, p = 0,004), phác đồ ban đầu phối hợp (OR = 2,07,
95%CI: 1,23 - 3,53, p = 0,006) và phác đồ ban đầu hướng đến TKMX (OR = 2,67,
95%CI: 1,50 - 5,01, p = 0,001) là các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng tử vong/TLTV
ở bệnh nhân. Ngược lại, xuất hiện một yếu tố bảo vệ là phác đồ ban đầu hướng đến vi
khuẩn cộng đồng (OR = 0,52; 95%CI: 0,31 - 0,89; p = 0,02).
Bảng 3.8. Phân tích đơn biến các yếu tố ảnh hưởng đến tử vong/TLTV
Yếu tố ảnh hưởng
(Số bệnh nhân tử vong-TLTV/cỡ mẫu)
Tuổi (năm)
Giới
Nữ (2/86)
Nam (60/728)
BMI (kg/m2)*
≥22 (44/562)
<22 (12/177)
Thói quen hút thuốc **
Không hút (11/190)
Đã ngừng hút (29/332)
Đang hút (5/70)
Điểm Charlson
Tăng huyết áp
Không (37/549)
35

OR (95%CI)

p

1,02 (0,99 - 1,05)

0,08

1
3,77 (1,14 - 23,2)

0,07

1
0,94 (0,51 - 1,82)

0,85

1
1,55 (0,78 - 3,32)
1,25 (0,38 - 3,58)
1,33 (1,09 - 1,63)

0,23
0,69
0,004

1

-
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tố trên được trình bày trong bảng 3.8.

1,44 (0,84 - 2,44)

0,18

1
1,60 (0,92 - 2,71)

0,09

1
1,34 (0,66 - 2,52)

0,38

1
1,31 (0,67 – 2,67)
1,33 (0,65 – 2,80)

0,44
0,43

1
1,19 (0,51 - 2,46)

0,65

1
2,07 (1,23 - 3,53)

0,006

1
2,67 (1,50 - 5,01)

0,001

1
0,52 (0,31 - 0,89)

0,02

Ghi chú: *75 bệnh án thiếu thông tin về BMI;
**222 bệnh án thiếu thông tin về thói quen hút thuốc
Kết quả phân tích mô hình đa biến
Sau khi kiểm tra tính đa cộng tuyến, phác đồ ban đầu hướng đến TKMX có tương
quan với các biến khác, với giá trị VIF > 2. Vì vậy, biến này bị loại khỏi mô hình phân
tích hồi quy đa biến. Kết quả phân tích mô hình đa biến các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả
điều trị được trình bày trong bảng 3.9.
Nhận xét:
Kết quả phân tích đa biến cho thấy, cả 3 yếu tố đưa vào phân tích đa biến đều là
các yếu tố độc lập ảnh hưởng đến kết quả điều trị tử vong/TLTV của bệnh nhân. Theo
đó, khi tăng thêm 1 đơn vị của điểm Charlson thì nguy cơ tử vong/TLTV tăng 35% (OR
= 1,35; 95%CI: 1,09 - 1,66; p = 0,004). Bệnh nhân được chỉ định phác đồ ban đầu phối
hợp kháng sinh có nguy cơ tử vong/TLTV cao gấp gần 2 lần so với nhóm dùng phác đồ
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Có (25/265)
Suy tim
Không (38/577)
Có (24/237)
Đái tháo đường
Không (50/688)
Có (12/126)
Mức độ nặng của đợt cấp
Mức độ nhẹ (13/208)
Mức độ trung bình (28/349)
Mức độ nặng (21/257)
Kết quả phân lập vi khuẩn
Âm tính (54/723)
Dương tính (8/91)
Phác đồ kháng sinh ban đầu
Đơn độc (27/490)
Phối hợp (35/324)
Phác đồ ban đầu hướng đến TKMX
Không (15/361)
Có (47/453)
Phác đồ ban đầu hướng đến vi khuẩn cộng đồng
Không (34/328)
Có (28/486)

đơn độc (OR = 1,99; 95%CI: 1,18 - 3,41; p = 0,01). Ngược lại, bệnh nhân được chỉ định
phác đồ ban đầu hướng đến vi khuẩn cộng đồng có nguy cơ tử vong/TLTV chỉ bằng một
nửa so với nhóm không dùng phác đồ này (OR = 0,55; 95%CI: 0,31 - 0,92; p = 0,02).
Bảng 3.9. Kết quả phân tích mô hình đa biến các yếu tố ảnh hưởng
Yếu tố ảnh hưởng

OR (95%CI)

p

Điểm Charlson

1,35 (1,09 - 1,66)

0,004

Đơn độc (27/490)

1

-

Phối hợp (35/324)

1,99 (1,18 - 3,41)

0,01

Không (34/328)

1

-

Có (28/486)

0,55 (0,31 - 0,92)

0,02

Phác đồ kháng sinh ban đầu

Phác đồ ban đầu hướng đến vi khuẩn cộng đồng
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(Số bệnh nhân tử vong-TLTV/cỡ mẫu)

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
Đợt cấp BPTNMT có tác động lớn đến tiến triển lâm sàng và chất lượng cuộc sống
của bệnh nhân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bệnh
nhân phải nhập viện và tử vong. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của
kháng sinh trong điều trị đợt cấp, việc sử dụng kháng sinh hợp lý trên các đối tượng này
thống nhất và chi tiết. Trong khi đó, Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai là tuyến
điều trị cuối cùng, bệnh nhân điều trị tại đây phần lớn đều là bệnh nhân nặng, đã điều trị
tuyến dưới nhưng không hiệu quả. Vì vậy, việc lựa chọn kháng sinh cho bệnh nhân càng
trở thành một thách thức lớn đối với bác sĩ. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện
với mong muốn tìm hiểu thực trạng sử dụng kháng sinh trong bối cảnh trên, từ đó, đưa
ra những đề xuất giúp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng kháng sinh tại Trung tâm
Hô hấp cũng như trong Bệnh viện Bạch Mai.
4.1. Đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm vi sinh trong mẫu nghiên cứu
4.1.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân
Các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có đặc điểm đặc trưng của bệnh nhân mắc
đợt cấp BPTNMT bao gồm bệnh nhân tuổi cao, với trung vị 70 tuổi, trong đó chủ yếu
là nam giới (89,4%). Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Hurst và cộng sự năm
2010, với tuổi trung bình 63 ± 7 tuổi, nam giới chiếm tỷ lệ 65% [45].
Điểm Charlson trong nghiên cứu khá thấp, với trung vị là 1,0 điểm. Các nghiên
cứu khác thường có điểm số này cao hơn, với 3,6 ± 2,7 trong nghiên cứu của Ho [40],
hoặc 6,6 ± 2,1 trong nghiên cứu của Medrano [9]. Bệnh mắc kèm thường gặp trong mẫu
nghiên cứu là tăng huyết áp, suy tim và đái tháo đường với tỷ lệ lần lượt là 32,6%, 29,1%
và 15,5%. Đây cũng là các bệnh mắc kèm được ghi nhận nhiều nhất trong các nghiên
cứu khác. Trong nghiên cứu của Miravitlles và cộng sự, tỷ lệ bệnh nhân đợt cấp
BPTNMT có bệnh đồng mắc tăng huyết áp và đái tháo đường là 34,1% và 14,2% [58].
Nghiên cứu khác của Crisafulli cũng ghi nhận tỷ lệ bệnh đồng mắc cao nhất là suy tim
(25,7%) và đái tháo đường (15,5%) [22]. Ảnh hưởng của điểm Charlson và bệnh đồng
mắc đã được phân tích trong nghiên cứu đa trung tâm theo dõi trên 600 bệnh nhân mắc
đợt cấp BPTNMT của Almagro và cộng sự. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, bệnh nhân
có điểm Charlson ≥ 2 có nguy cơ tái nhập viện cao hơn nhóm còn lại, tuy nhiên hai
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vẫn gặp nhiều khó khăn do các hướng dẫn trên thế giới hiện tại chưa đưa ra khuyến cáo

bệnh mắc kèm phổ biến là đái tháo đường và tăng huyết áp không thể hiện mối liên quan
với nguy cơ này [11].
Ngoài ra, trong nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi nhận có tới 80 (9,8%) bệnh
nhân có bệnh mắc kèm viêm phổi tại thời điểm nhập viện. Ở bệnh nhân BPTNMT, viêm
phổi mắc phải tại cộng đồng là một trong những bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất [42].
Nguyên nhân có thể liên quan đến tình trạng rối loạn cấu trúc nhu mô phổi, bệnh nhân
hít, hoặc bệnh nhân có thể có những thay đổi trong đáp ứng miễn dịch tại chỗ và toàn
thân [21], [41]. Nghiên cứu của Gomez-Junyent cho thấy, ở nhóm bệnh nhân viêm phổi
mắc kèm BPTNMT, tỷ lệ phân lập được Pseudomonas aeruginosa cao hơn ở nhóm
không mắc kèm BPTNMT (3,4% so với 0,5%). Yếu tố nguy cơ độc lập mắc viêm phổi
do P. aeruginosa ở bệnh nhân BPTNMT được xác định là giá trị FEV1 thấp. Đồng thời,
phân tích đa biến trong nghiên cứu này cũng chỉ ra viêm phổi do P. aeruginosa làm gia
tăng nguy cơ tử vong, với OR =19,1 (95%CI: 4,3 - 84,2; p < 0,001). Trong khi đó, tỷ lệ
lớn bệnh nhân mắc viêm phổi do P. aeruginosa được điều trị bằng kháng sinh kinh
nghiệm không phù hợp (42,4% so với 3,3% ở nhóm không phát hiện P. aeruginosa; p
<0,001). Do đó, ở bệnh nhân viêm phổi trên nền BPTNMT nặng, P. aeruginosa là yếu
tố cần được xem xét cẩn thận khi lựa chọn phác đồ kháng sinh ban đầu, đặc biệt ở những
đối tượng đã sử dụng liệu pháp hỗ trợ oxy tại nhà hoặc cần nhập khoa Hồi sức tích cực
[36].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, 48,3% bệnh nhân có thông tin ghi chép về tiền sử
sử dụng kháng sinh trong bệnh án, trong số đó có 23,7% bệnh nhân đã sử dụng kháng
sinh trước khi nhập viện với hai nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là
cephalosporin thế hệ 3 và quinolon (chiếm tỷ lệ lần lượt 10,0% và 12,4%). Ngoài ra,
cũng có đến 2,7% bệnh nhân đã sử dụng carbapenem. Điều đó cho thấy, dù chỉ có thông
tin của gần nửa số bệnh nhân, tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử sử dụng kháng sinh cũng tương
đối lớn, bao gồm cả kháng sinh phổ rộng sử dụng đường tĩnh mạch. Điều này đặt ra
thách thức rất lớn cho bác sĩ tại Trung tâm Hô hấp trong việc lựa chọn kháng sinh ban
đầu. Đặc biệt khi đã có nhiều nghiên cứu và hướng dẫn chỉ ra đây là yếu tố nguy cơ
nhiễm TKMX [1], [30], [52], [63]. Những bệnh nhân chưa có thông tin có thể do bác sĩ
không được khai thác khi nhập viện, hoặc đã được khai thác nhưng không được lưu lại
trong bệnh án hoặc bệnh nhân không nhớ được đã dùng thuốc gì. Điều này gợi ý các
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thường xuyên được điều trị bằng kháng sinh và corticosteroid đường uống hoặc dạng

nhà lâm sàng cần có các biện pháp điều soát thuốc giúp hỗ trợ việc ra quyết định sử
dụng kháng sinh hợp lý nhất. Nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng của Kilcup năm 2009
tại Mỹ cho thấy hoạt động điều soát thuốc của dược sĩ làm giảm có ý nghĩa tỷ lệ tái nhập
viện sau 7 ngày và sau 14 ngày, đồng thời tiết kiệm chi phí điều trị 1,5 triệu đô la mỗi
năm [46].
Về đặc điểm chung sử dụng kháng sinh, thời gian sử dụng trung vị là 9 ngày. Đây
Tuy nhiên, điều này có thể giải thích do bệnh nhân vào viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến
cuối, thường có bệnh cảnh nặng hoặc được chuyển từ tuyến dưới lên nên thời gian điều
trị kéo dài.
4.1.2. Đặc điểm vi sinh trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm lấy mẫu vi sinh để tiến hành nuôi cấy
Theo quy trình thực hành thường quy tại Trung tâm hô hấp, tất cả các bệnh nhân
mắc đợt cấp BPTNMT khi nhập viện đều được chỉ định lấy bệnh phẩm đường hô
hấp/máu để làm xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn trước khi bắt đầu sử dụng kháng sinh.
Một điểm cần lưu ý là các hướng dẫn điều trị hiện nay không khuyến cáo thực hiện xét
nghiệm nuôi cấy trên tất cả các đối tượng bệnh nhân. Theo hướng dẫn của GOLD 2018,
chỉ tiến hành xét nghiệm nuôi cấy bệnh phẩm đờm hoặc bệnh phẩm khác từ phổi đối với
những bệnh nhân thường xuyên gặp đợt cấp, có mức độ tắc nghẽn đường thở nặng
và/hoặc yêu cầu phải thở máy trong đợt cấp hiện tại [35]. Hướng dẫn của NICE 2018
khuyến cáo chỉ nuôi cấy đờm khi có dấu hiệu đờm mủ, và nuôi cấy bệnh phẩm máu nếu
bệnh nhân có sốt [64].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, mặc dù tất cả bệnh nhân được chỉ định lấy bệnh
phẩm nhưng chỉ có 59,2% bệnh nhân lấy được bệnh phẩm để làm xét nghiệm nuôi cấy
vi khuẩn. Nghiên cứu của Kherad và cộng sự cũng ghi nhận tỷ lệ lấy được bệnh phẩm
đờm để nuôi cấy chỉ là 71% (29% bệnh nhân không khạc được đờm) [47]. Như vậy, khó
khăn đầu tiên trong việc xác định căn nguyên gây bệnh trong đợt cấp BPTNMT là việc
lấy bệnh phẩm để thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn. Điều này xuất phát từ việc
bệnh nhân BPTNMT có đặc trưng là tuổi cao, thường mắc kèm các bệnh mạn tính khác
nên bệnh cảnh tương đối nặng, khó phối hợp để lấy được bệnh phẩm đờm đúng kĩ thuật.
Tỷ lệ phân lập được vi khuẩn hoặc vi nấm từ bệnh phẩm đường hô hấp chỉ chiếm
20,1%. Kết quả này tương đối thấp hơn so với các nghiên cứu khác. Nghiên cứu của
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là thời gian tương đối dài so với các khuyến cáo điều trị đợt cấp BPTNMT [1], [35].

Aydemir năm 2014 cho thấy tỷ lệ nuôi cấy dương tính là 36,8% [13], trong khi nghiên
cứu của Lin và cộng sự có tỷ lệ này lên đến 60,7% [51]. Điều này phản ánh khó khăn
thứ hai trong việc xác định căn nguyên vi sinh trong đợt cấp BPTNMT. Đó là khả năng
phát hiện tác nhân gây bệnh thường không cao. Nguyên nhân của tình trạng này do các
vi khuẩn thường gặp nhất trong nhiễm trùng đường hô hấp dưới là các chủng khó nuôi
cấy, không chỉ đòi hỏi có đủ các môi trường phân lập thích hợp mà còn đòi hỏi mẫu phải
vi sinh lâm sàng tại các bệnh viện. Ngoài ra, một lý do khác có thể kể đến là tỷ lệ lớn
bệnh nhân đã sử dụng kháng sinh trước đó nên các vi khuẩn gây bệnh dù còn sống trong
các dịch lót biểu mô của phế nang nhưng trong mẫu đờm (bệnh phẩm khảo sát chủ yếu),
các vi khuẩn này đã chết [7].
Khó khăn thứ ba gặp phải trong thực hành vi sinh liên quan đến độ tin cậy của kết
quả nuôi cấy. Bệnh phẩm chủ yếu để phát hiện các tác nhân vi sinh gây bệnh đợt cấp
BPTNMT là đờm của bệnh nhân. Đây là bệnh phẩm không vô trùng do quá trình thu
mẫu phải qua đường hầu họng, nên việc nuôi cấy tìm được đúng vi khuẩn gây bệnh mà
không phải là vi khuẩn tạp nhiễm là một thách thức lớn. Với bệnh phẩm máu, thách thức
chính là tỷ lệ dương tính thường rất thấp do không phải tác nhân vi khuẩn gây bệnh
đường hô hấp nào cũng có khả năng xâm lấn vào máu và bệnh nhân đã được dùng kháng
sinh trước khi có chỉ định cấy máu. Đồng thời, kết quả cấy máu nhiều khi bị dương giả
do tạp nhiễm do các lỗi kỹ thuật trong quá trình nuôi cấy và theo dõi.
Đặc điểm vi khuẩn phân lập được
Các chủng vi khuẩn phân lập được nhiều nhất trong nghiên cứu là các vi khuẩn
bệnh viện, gồm P. aeruginosa, A. baumannii, S. maltophilia, K. pneumoniae với tỷ lệ
lần lượt 4,3%, 2,0%, 1,5% và 1,1%. Tỷ lệ nuôi cấy dương tính các vi khuẩn cộng đồng
như S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis rất thấp. Kết quả này trái ngược với
các nghiên cứu vi sinh được thực hiện tại châu Âu và Mỹ trước đó. Hàng loạt nghiên
cứu đã chỉ ra, tác nhân gây bệnh thường gặp nhất trong đợt cấp BPTNMT là H.
influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis, P. aeruginosa [14], [32], [62], [76]. Tuy
nhiên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi khá tương đồng với một số nghiên cứu trong
nước và khu vực châu Á. Một nghiên cứu tại Đài Loan cho kết quả các vi khuẩn bệnh
viện chiếm ưu thế hơn: với K. pneumoniae (19,6%), P. aeruginosa (16,8%), A.
baumannii (6,9%); trong khi tỷ lệ phân lập được vi khuẩn cộng đồng khá thấp với
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được cấy ngay, trong khi các yêu cầu này thường ít được đáp ứng tại phòng thí nghiệm

H.influenzae (7,5%), S. pneumoniae (2,4%) [51]. Kết quả nuôi cấy vi khuẩn trong
nghiên cứu REAL 2016-2017 của Phạm Hùng Vân tại Việt Nam cũng thu được tỷ lệ vi
khuẩn bệnh viện cao hơn, H.influenzae có tỷ lệ rất thấp và không phân lập được S.
pneumoniae [7].
Sự khác biệt này có thể được giải thích bởi đặc điểm dịch tễ của từng khu vực địa
lý là khác nhau. Tuy nhiên, một nguyên nhân khác cũng cần lưu ý là khả năng phân lập
đờm có thể chưa tối ưu. Nghiên cứu của Gentile trên 101 bệnh nhân viêm phổi mắc phải
tại cộng đồng do phế cầu cho thấy, chỉ có 6 bệnh nhân (5,9%) phân lập được S.
pneumoniae từ bệnh phẩm đờm [34]. Do đó, có thể cân nhắc việc ứng dụng các phương
pháp sinh học phân tử như PCR giúp phát hiện vai trò của phế cầu và các vi khuẩn khác
trong đợt cấp BPTNMT chính xác hơn. Điều này đã được chứng minh qua kết quả phân
tích từ nghiên cứu của Aydemir và cộng sự cho thấy, phương pháp PCR có khả năng
phát hiện vi khuẩn cao hơn so với phương pháp nuôi cấy ở mức có ý nghĩa thống kê (p
= 0,01) [13]. Nghiên cứu của Phạm Hùng Vân tại Việt Nam cũng cho kết quả tương tự
[7].
Như vậy, với các kết quả hiện tại, hình ảnh phổ vi sinh vật gây đợt cấp BPTNMT
tại Trung tâm Hô hấp cũng như tại Việt Nam nói chung vẫn chưa thực sự thống nhất và
rõ ràng. Các nghiên cứu sâu hơn về vi sinh cần được thực hiện thêm để xác định chính
xác tần suất gặp các căn nguyên gây bệnh trong đợt cấp BPTNMT, từ đó hỗ trợ việc
định hướng lựa chọn phác đồ kháng sinh ban đầu phù hợp.
Độ nhạy cảm của vi khuẩn P. aeruginosa
Độ nhạy cảm của P. aeruginosa với các kháng sinh kháng TKMX vẫn còn được
giữ ở mức tương đối, đều trên 60%. Với amikacin và piperacillin/tazobactam tỷ lệ nhạy
cảm của P. aeruginosa cao hơn, ở mức trên 80%, còn với carbapenem tỷ lệ nhạy cảm
khoảng 60%. Trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyến năm 2018, vi khuẩn P.
aeruginosa phân lập được trong giai đoạn 2012-2016 tại Trung tâm Hô hấp - Bệnh viện
Bạch Mai còn khá nhạy cảm với các kháng sinh kháng TKMX, bao gồm carbapenem,
aminoglycosid, piperacillin/tazobactam, ceftazidim và ciprofloxacin, với tỷ lệ khoảng
80% [5]. Tỷ lệ nhạy cảm của P. aeruginosa với carbapenem trong các nghiên cứu này
tương đối cao so với một số nghiên cứu gần đây trên các bệnh nhân viêm phổi bệnh viện
tại Trung tâm Hô hấp. Nghiên cứu của Phạm Thị Quỳnh và cộng sự năm 2017 cho thấy
42

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

được các chủng vi khuẩn bằng phương pháp nuôi cấy vi sinh truyền thống từ bệnh phẩm

tỷ lệ kháng carbapenem là 66,7% [8]. Một nghiên cứu khác về viêm phổi bệnh viện do
P. aeruginosa thực hiện tại 3 khoa là Trung tâm Hô hấp, Khoa HSTC và Khoa Thần
kinh tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy tỷ lệ vi khuẩn này kháng carbapenem khoảng
60% [2]. Như vậy, mặc dù vi khuẩn P. aeruginosa trong nghiên cứu của chúng tôi còn
khá nhạy cảm với kháng sinh, các biện pháp quản lý kháng sinh cần được nghiên cứu
và thực hiện nghiêm túc để bảo tồn các nhóm kháng sinh dự trữ cuối cùng như
sinh bao gồm: cân nhắc tính cần thiết của việc chỉ định kháng sinh, lựa chọn phác đồ
ban đầu và phác đồ thay thế hợp lý, xác định độ nhạy cảm của vi khuẩn với các kháng
sinh, tối ưu chế độ liều của kháng sinh dựa trên nguyên tắc dược động học/dược lực học.
4.2. Thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp BPTNMT tại Trung tâm
Hô hấp
Trong cả phác đồ ban đầu và phác đồ thay thế, bệnh nhân chủ yếu được sử dụng
phác đồ kháng sinh hướng đến vi khuẩn cộng đồng hoặc phác đồ kháng sinh hướng đến
TKMX, trong khi phác đồ bổ sung kháng sinh tác dụng trên MRSA chỉ chiếm tỷ lệ rất
nhỏ. Cụ thể, phác đồ kháng sinh hướng đến TKMX chiếm 55,7% phác đồ ban đầu,
85,9% phác đồ thay thế và tính chung cả 2 nhóm là 65,0%. Tỷ lệ này tương đồng với
kết quả nghiên cứu của Planquette và cộng sự. Nghiên cứu hồi cứu trong 10 năm từ năm
2000 đến 2010 của Planquette cho thấy, tỷ lệ sử dụng phác đồ kháng sinh kháng TKMX
trong đợt cấp BPTNMT tăng từ 22% (từ năm 2000-2006) lên 60,7% (từ năm 2006-2010)
(p < 0,001). Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng bởi chẩn đoán viêm phổi liên quan đến
chăm sóc y tế (HCAP) trên bệnh nhân đợt cấp BPTNMT do năm 2005 là thời điểm ATS
đưa ra hướng dẫn điều trị HCAP. Bệnh nhân có chẩn đoán HCAP có xác suất được chỉ
định kháng sinh chống TKMX cao gấp 4 lần nhóm không có chẩn đoán (mặc dù không
có ý nghĩa thống kê). Tuy nhiên, giả thiết này chưa thể giải thích hoàn toàn xu hướng
trên, do giai đoạn sau năm 2006, tỷ lệ chẩn đoán HCAP là 13% nhưng tỷ lệ kê đơn kháng
sinh chống TKMX lên tới 53%. Một nguyên nhân khác lý giải sự tăng tỷ lệ lựa chọn
kháng sinh kháng P.seudomonas là theo nhận thức chủ quan của bác sĩ [69].
Khi chuyển từ phác đồ ban đầu sang phác đồ thay thế, tỷ lệ phác đồ kháng sinh
hướng đến TKMX tăng lên đáng kể, từ 55,7% lên tới 85,9%. Điều này có thể giải thích
do đa số nguyên nhân thay đổi phác đồ của bệnh nhân được ghi nhận trong bệnh án là
tình trạng bệnh không cải thiện (chiếm 70,4%). Vì vậy, bác sĩ nghĩ đến các căn nguyên
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carbapenem và aminoglycosid. Một số biện pháp giúp tối ưu hóa việc sử dụng kháng

gây bệnh khó điều trị hơn và có xu hướng chuyển sang lựa chọn phác đồ kháng sinh
hướng đến TKMX.
Về thời điểm thay đổi phác đồ kháng sinh, thời điểm bệnh nhân được chỉ định phác
đồ thay thế chủ yếu vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 sau khi bệnh nhân nhập viện. Đây là
thời điểm tương đối phù hợp với một số hướng dẫn và nghiên cứu, khuyến cáo thời gian
đánh giá lại mức độ cải thiện các triệu chứng của bệnh nhân là sau 48 - 72 giờ [65], [74].
nhân có kết quả kháng sinh đồ. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân được điều chỉnh phác đồ
kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ khá thấp. Trong số 10,8% bệnh nhân có kết quả
kháng sinh đồ, chỉ 4,1% bệnh nhân được chỉ định phác đồ kháng sinh (phác đồ ban đầu
hoặc phác đồ mới thay đổi) phù hợp. Theo khuyến cáo của NICE 2018, khi bệnh nhân
có kết quả vi sinh, kháng sinh nên được đánh giá lại. Trong trường hợp phân lập được
vi khuẩn kháng thuốc, đồng thời, bệnh nhân không cải thiện triệu chứng của đợt cấp,
cần cân nhắc đổi kháng sinh phù hợp [65]. Như vậy, việc lựa chọn phác đồ thay thế
không chỉ dựa trên đặc điểm vi sinh mà còn phải dựa trên đặc điểm lâm sàng của bệnh
nhân. Do đó, ngay cả khi đã phân lập được vi khuẩn từ bệnh phẩm đường hô hấp, việc
lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp vẫn là thách thức với bác sĩ điều trị do kết quả vi sinh
và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân đôi khi không hoàn toàn nhất quán với nhau.
4.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính
Kết quả phân tích đa biến trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 3 yếu tố độc
lập có ảnh hưởng đến kết quả điều trị tử vong/TLTV của bệnh nhân, bao gồm: điểm
Charlson, phác đồ ban đầu phối hợp kháng sinh và phác đồ kháng sinh ban đầu hướng
đến vi khuẩn cộng đồng. Theo đó, khi tăng thêm 1 đơn vị của điểm Charlson thì nguy
cơ tử vong/TLTV tăng 35% (OR = 1,35; 95%CI: 1,09 - 1,66; p = 0,004). Như vậy, bệnh
nhân có điểm Charlson càng cao thì khả năng gặp kết quả điều trị tử vong/TLTV cũng
cao hơn. Bệnh nhân có điểm Charlson cao đồng nghĩa với có nhiều bệnh mắc kèm hoặc
có bệnh mắc kèm nặng, ác tính, vì vậy, nguy cơ tử vong/TLTV ở nhóm bệnh nhân này
cao hơn cũng là điều tương đối dễ hiểu. Ảnh hưởng của bệnh mắc kèm trong BPTNMT,
đặc biệt là các bệnh tim mạch và bệnh liên quan đến tình trạng hút thuốc của bệnh nhân
đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra [75]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi khá tương đồng
với nghiên cứu hồi cứu của Patil trên 71.130 bệnh nhân nhập viện do đợt cấp BPTNMT.
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Thời điểm bệnh nhân được thay đổi phác đồ phần lớn trùng với khoảng thời gian bệnh

Theo đó, những bệnh nhân ở nhóm điểm Charlson cao có nguy cơ tử vong tại viện cao
hơn nhóm điểm Charlson thấp, cụ thể với nhóm có điểm Charlson > 5 điểm có nguy cơ
cao gấp 5,70 lần nhóm 1 điểm (OR = 5,07; 95%CI: 4,08 - 7,89; p < 0,01) [68]. Tuy
nhiên, một nghiên cứu của Groenewegen và cộng sự lại cho kết quả ngược lại. Nghiên
cứu này theo dõi 171 bệnh nhân, với hơn 2/3 số bệnh nhân có ít nhất một bệnh mắc kèm.
Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm Charlson không có mối liên quan với hậu quả tử vong

Nghiên cứu của chúng tôi cũng phân tích các yếu tố liên quan đặc điểm phác đồ
kháng sinh ban đầu trên bệnh nhân. Kết quả cho thấy, bệnh nhân được chỉ định phác đồ
ban đầu phối hợp kháng sinh có nguy cơ tử vong/TLTV cao gấp gần 2 lần so với nhóm
dùng phác đồ đơn độc (OR = 1,99; 95%CI: 1,18 - 3,41; p = 0,01). Ngược lại, bệnh nhân
được chỉ định phác đồ ban đầu hướng đến vi khuẩn cộng đồng có nguy cơ tử vong/TLTV
chỉ bằng một nửa so với nhóm không dùng phác đồ này (OR = 0,55; 95%CI: 0,31 - 0,92;
p = 0,02). Điều này có thể phản ánh xu hướng kê đơn phác đồ phối hợp trên những bệnh
nhân bệnh cảnh nặng hơn, trong khi phác đồ hướng đến vi khuẩn cộng đồng thường
được sử dụng trên bệnh nhân có tình trạng nhẹ. Rõ ràng, nguy cơ tử vong/TLTV trên
nhóm bệnh nhân dùng phác đồ phối hợp cao hơn. Ngược lại, đối với nhóm được chỉ
định phác đồ hướng đến vi khuẩn cộng đồng, nguy cơ tử vong/TLTV thấp hơn. Việc
xác định được các yếu tố nguy cơ này có thể giúp bác sĩ thận trọng hơn khi kê đơn phác
đồ kháng sinh cho mỗi đối tượng bệnh nhân.
4.4. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu
Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên khảo sát tình hình sử dụng kháng
sinh trong điều trị đợt cấp BPTNMT tại Bệnh viện Bạch Mai. Do đó, nghiên cứu không
chỉ phản ánh thực trạng sử dụng thuốc mà còn là tiền đề cho các nghiên cứu phân tích,
đánh giá sử dụng thuốc sau này.
Hạn chế lớn nhất trong nghiên cứu là chúng tôi tiến hành theo phương pháp mô tả
hồi cứu cắt ngang. Đây là một phương pháp tiết kiệm chi phí và thời gian tiến hành
nghiên cứu. Tuy nhiên, phương pháp này có hạn chế là không khai thác được đầy đủ
một số dữ liệu cần thiết (không có dữ liệu đánh giá mức độ nặng của bệnh nhân
BPTNMT giai đoạn ổn định, không khai thác được trực tiếp thông tin tiền sử sử dụng
thuốc của bệnh nhân,…). Chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc theo dõi các đợt cấp
trước đó do mỗi lần bệnh nhân nhập viện có một hồ sơ bệnh án khác nhau. Trong khi
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cuối cùng [38].

đó, số đợt cấp trong năm cũ và tiền sử sử dụng kháng sinh có thể ảnh hưởng đến việc
lựa chọn và thời gian sử dụng kháng sinh trong đợt cấp hiện tại được nghiên cứu của
bệnh nhân.
Trong phần xác định tính phù hợp của phác đồ kháng sinh với kết quả kháng sinh
đồ, nghiên cứu của chúng tôi chỉ dựa trên phác đồ thay thế lần 1. Tuy nhiên có những
bệnh nhân được thay đổi phác đồ nhiều lần, hoặc bệnh nhân được chỉ định thay đổi phác
thay thế lần 1 có thể chưa phản ánh được toàn diện đặc điểm thay đổi phác đồ của bệnh
nhân trong mẫu nghiên cứu.
Với mục tiêu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, do nghiên cứu được
thiết kế theo phương pháp hồi cứu nên nhiều biến số không có đầy đủ thông tin. Đồng
thời, tỷ lệ tử vong/TLTV của nghiên cứu rất thấp (62 bệnh nhân tương ứng 7,6%) nên
hiệu lực thống kê chưa thực sự đủ lớn và cần thực hiện thêm các nghiên cứu khác với
cỡ mẫu lớn hơn để khẳng định các yếu tố ảnh hưởng được phát hiện.
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đồ lần 1 trước khi có kết quả kháng sinh đồ trả về. Do đó, việc đánh giá trên phác đồ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
Qua khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp BPTNMT tại
Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi rút ra một số kết luận chính như sau:
Về đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm vi sinh trong đợt cấp BPTNMT
- Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có độ tuổi khá cao, trung vị 70 tuổi; nam giới
điểm. Bệnh mắc kèm thường gặp nhất là tăng huyết áp (32,6%), suy tim (29,1%) và đái
tháo đường (15,5%). Có 23,7% bệnh nhân có tiền sử sử dụng kháng sinh trước đó.
- Tỷ lệ bệnh nhân lấy được bệnh phẩm để làm xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn là
59,2%. Trong đó, bệnh phẩm đờm chiếm đa số với 66,4%. Tỷ lệ phân lập được vi
khuẩn/vi nấm từ bệnh phẩm đường hô hấp là 20,1%.
- Các căn nguyên vi khuẩn phân lập được nhiều nhất là các vi khuẩn bệnh viện
gồm: P. aeruginosa, A. baumannii, S. maltophilia, K. pneumoniae với tỷ lệ lần lượt là
4,3%, 2,0%, 1,5% và 1,1%. Tỷ lệ nuôi cấy dương tính các vi khuẩn cộng đồng như S.
pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis rất thấp (dưới 0,5%).
- Độ nhạy cảm của P. aeruginosa với các kháng sinh vẫn còn được giữ ở mức trên
60%, với amikacin và piperacillin/tazobactam, tỷ lệ nhạy cảm của P. aeruginosa đạt
80%.
Về đặc điểm sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp BPTNMT
- Đa số bệnh nhân (67,4%) chỉ điều trị bằng một phác đồ duy nhất trong suốt thời
gian điều trị.
- Trong phác đồ ban đầu, tỷ lệ phác đồ kháng sinh hướng đến vi khuẩn cộng đồng
và phác đồ kháng sinh hướng đến TKMX được sử dụng gần tương tự nhau, lần lượt là
59,7% và 55,7%. Trong phác đồ thay thế, phần lớn phác đồ hướng đến TKMX, chiếm
tới 85,9%.
- Thời điểm bệnh nhân được chỉ định phác đồ thay thế và thời điểm có kết quả
kháng sinh đồ đều chủ yếu vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 sau khi bệnh nhân nhập viện.
Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân được chỉ định phác đồ kháng sinh phù hợp với kết quả kháng
sinh đồ khá thấp (chiếm 4,1% trong số 10,8% bệnh nhân có kết quả kháng sinh đồ).
- Phần lớn bệnh nhân được ghi nhận lý do thay đổi phác đồ trong bệnh án là theo
diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân (chiếm 77,0%).
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chiếm đa số (89,4%). Điểm Charlson của bệnh nhân tương đối thấp, với trung vị là 1

Về phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị đợt cấp BPTNMT
Điểm Charlson, phác đồ ban đầu phối hợp kháng sinh là các yếu tố nguy cơ có ảnh
hưởng đến kết quả tử vong/TLTV trên bệnh nhân, trong khi đó, phác đồ kháng sinh ban
đầu hướng đến vi khuẩn cộng đồng đóng vai trò yếu tố bảo vệ.
KIẾN NGHỊ
Từ kết quả của nghiên cứu này, chúng tôi có một số kiến nghị sau:
định hướng sử dụng kháng sinh hợp lý.
- Thực hiện thêm các nghiên cứu vi sinh để xác định căn nguyên trong đợt cấp
BPTNMT giúp hỗ trợ lựa chọn kháng sinh ban đầu phù hợp.
- Thực hiện thêm các nghiên cứu đánh giá sử dụng kháng sinh trong đợt cấp
BPTNMT tại bệnh viện không chỉ về lựa chọn mà còn về liều dùng, đường dùng, cách
dùng và hiệu quả điều trị.
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- Xây dựng hướng dẫn điều trị đợt cấp BPTNMT tại Bệnh viện Bạch Mai nhằm
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I. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH
Mã phiếu: (ghi khi xử lý số liệu)……………………
Mã bệnh án:…………………………………………
Họ tên:………………………………………………
Giới: □ Nam
□ Nữ
Tuổi:…………….
Cân nặng:……………kg
Chiều cao:………….m
Ngày vào viện:……….……….
Ngày ra viện: ……….…………
Vào viện từ
□ Tuyến trước………………..
□ Khoa Cấp cứu
□ Khoa Khám Bệnh
Chẩn đoán tuyến trước (nếu có):………………………………………………………
Chẩn đoán lúc vào viện:……………………………………………………………….
Chẩn đoán lúc ra viện: ………………………………………………………………..
Kết quả điều trị:
□ Khỏi
□ Đỡ
□ Không đỡ
□ Nặng hơn
□ Tử vong
□ Cho về (TL. tử vong)
III. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN
1. Tiền sử
Nằm viện trước đó: □ ≤ 90 ngày
□ > 90 ngày
Đã thở máy tại nhà: □ Có
□Không
Hút thuốc lá:
□ Đang hút
□ Đã ngừng hút
Bệnh mắc kèm
□ Đái tháo đường
□ Tăng huyết áp
□ Suy thận
□ Thiếu máu cơ tim cục bộ
□ Khác…….
Tiền sử sử dụng thuốc:
TT
Tên thuốc
1
2
3
4
5

□ Không hút
□ Suy tim
□ Giãn phế quản

Liều dùng – Cách dùng

2. Đặc điểm phân loại mức độ nặng theo thang điểm Anthonisen tại thời điểm nhập
viện
□ Khó thở tăng
□ Số lượng đờm tăng
□ Đờm chuyển thành đờm mủ
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PHỤ LỤC 1. PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN

□ Triệu chứng khác: ho, tiếng rít, sốt không vì một nguyên nhân nào khác, có nhiễm
khuẩn đường hô hấp trên 5 ngày trước, nhịp thở, nhịp tim tăng > 20% so với ban đầu.
3. Đặc điểm cận lâm sàng
Đơn vị Ngày
T/L
G/L
G/L
%
%
%
mmol/l
µmol/l
mg/dL
mmol/l
ng/mL
ng/L
%
%
%

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

IV. ĐẶC ĐIỂM VI SINH
Mã bệnh
phẩm

Loại bệnh
phẩm

Ngày nuôi cấy

Ngày có kết
quả

Kết quả nuôi cấy
(+) (Ghi rõ
(-)
tên VK)

Kháng sinh đồ:
Mã bệnh Ngày có
phẩm
kết quả

Tên vi khuẩn

Nhạy

Trung gian

Kháng
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Chỉ số
Hồng cầu
Tiểu cầu
Bạch cầu
BC trung tính
BC mono
BC lympho
Ure
Creatinin
CRP
Lactat
Procalcitonin
Troponin T
FVC
FEV1
FEV1/FVC

VI. ĐẶC ĐIỂM KHÁNG SINH SỬ DỤNG
T
Tên thuốc, hàm lượng
T

Ngày bắt
đầu

Ngày kết
thúc

Liều
dùng
/lần

Số lần
dùng
/ngày

Đường dùng

1
2
3

5
Lý do thay đổi phác đồ kháng sinh:
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PHỤ LỤC 2. PHÁC ĐỒ KHÁNG SINH TRONG MẪU NGHIÊN CỨU
1. Phác đồ ban đầu
Số lượng
(Tỷ lệ %)

Phác đồ kháng sinh hướng đến vi khuẩn cộng đồng

308 (62,9)

penicillin-chất ức chế β lactamase

299 (61,1)

ceftriaxon

3 (0,6)

moxifloxacin

6 (1,2)

Phác đồ kháng sinh hướng đến trực khuẩn mủ xanh

182 (37,1)

ceftazidim

139 (28,4)

imipenem-cilastatin

30 (6,1)

meropenem

7 (1,4)

piperacillin-tazobactam

1 (0,2)

levofloxacin

4 (0,8)

ciprofloxacin

1 (0,2)

Tổng

490 (100,0)

Phác đồ phối hợp

Số lượng
(Tỷ lệ %)

Phác đồ kháng sinh hướng đến vi khuẩn cộng đồng

52 (16,0)

penicillin-chất ức chế β lactamase + moxifloxacin

42 (13,0)

ceftriaxon/cefoxitin + moxifloxacin

6 (1,9)

penicillin-chất ức chế β lactamase + clarithromycin

3 (0,9)

ceftriaxon + clarithromycin

1 (0,3)

Phác đồ kháng sinh hướng đến trực khuẩn mủ xanh

269 (83,1)

Phác đồ chứa 1 kháng sinh có phổ trên TKMX

126 (38,9)

levofloxacin/ciprofloxacin + penicillin-chất ức chế β lactamase (*)

59 (18,2)

levofloxacin/ ciprofloxacin + cefoperazone/ ceftriaxon (*)

3 (0,9)

ceftazidim + moxifloxacin (*)

34 (10,5)

imipenem-cilastatin + moxifloxacin (*)

16 (4,9)

meropenem + moxifloxacin/ azithromycin (*)

5 (1,5)
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Phác đồ đơn độc

amikacin/tobramycin + penicillin-chất ức chế β lactamase (*)

8 (2,5)

imipenem-cilastatin + clindamycin

1 (0,3)

Phác đồ chứa 2 kháng sinh có phổ trên TKMX

143 (44,1)

imipenem-cilastatin/ meropenem/ doripenem +

85 (26,2)

imipenem-cilastatin/ meropenem + amikacin

3 (0,9)

piperacillin-tazobactam + ciprofloxacin/ levofloxacin

4 (1,2)

ceftazidim + ciprofloxacin/ levofloxacin

48 (14,8)

ceftazidim + amikacin/ tobramycin

3 (0,9)

Phác đồ bổ sung kháng sinh tác dụng trên MRSA

3 (1,0)

vancomycin + ceftazidim (**)

2 (0,6)

vancomycin + penicillin-chất ức chế β lactamase (*)

1 (0,3)

Tổng

324 (100,0)

2. Phác đồ thay thế
Phác đồ đơn độc

Số lượng
(Tỷ lệ %)

Phác đồ kháng sinh hướng đến vi khuẩn cộng đồng

26 (35,6)

penicillin-chất ức chế beta-lactamase

15 (20,6)

ceftriaxon

1 (1,4)

cefoperazon-sulbactam

1 (1,4)

moxifloxacin

6 (8,2 )

azithromycin

2 (2,7)

clarithromycin

1 (1,4)

Phác đồ kháng sinh hướng đến trực khuẩn mủ xanh

47 (64,4)

ceftazidim

11 (15,1)

imipenem-cilastatin

12 (16,4)

meropenem

10 (13,7)

levofloxacin

7 (9,6)

ciprofloxacin

3 (4,1)

amikacin

4 (5,5)
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levofloxacin/ciprofloxacin

73 (100,0)

Phác đồ phối hợp

Số lượng
(Tỷ lệ %)

Phác đồ kháng sinh hướng đến vi khuẩn cộng đồng

24 (8,3)

penicillin-chất ức chế beta-lactamase + moxifloxacin

22 (7,6)

penicillin-chất ức chế beta-lactamase + azithromycin/

3 (1,0)

clarithromycin/clindamycin
Phác đồ kháng sinh hướng đến trực khuẩn mủ xanh

259 (89,6)

Phác đồ chứa 1 kháng sinh có phổ trên TKMX

107 (37,0)

ciprofloxacin/levofloxacin + penicillin-chất ức chế beta-lactamase (*)

45 (15,6)

levofloxacin + ceftriaxon/ doxycyclin (*)

2 (0,7)

levofloxacin + fosfomycin

1 (0,3)

imipenem-cilastatin/ meropenem + moxifloxacin (*)

22 (7,6)

imipenem-cilastatin/ meropenem + clarithromycin/azithromycin/

5 (1,8)

penicillin-chất ức chế beta-lactamase (*)
imipenem-cilastatin + fosfomycin

1 (0,3)

ceftazidim + moxifloxacin (*)

16 (5,5)

amikacin/ tobramycin + penicillin-chất ức chế beta-lactamase/

9 (3,1)

ceftriaxon (*)
piperacillin-tazobactam + moxifloxacin (*)

2 (0,7)

piperacillin-tazobactam + fosfomycin

1 (0,3)

ciprofloxacin + penicillin-chất ức chế beta-lactamase +

2 (0,7)

clarithromycin (*)
imipenem-cilastatin + clarithromycin + moxifloxacin (*)

1 (0,3)

Phác đồ chứa 2 kháng sinh có phổ trên TKMX

149 (51,6)

imipenem-cilastatin /meropenem/ doripenem + levofloxacin/

90 (31,1)

ciprofloxacin
imipenem-cilastatin/ meropenem + amikacin/ tobramycin

17 (5,9)

piperacillin-tazobactam + ciprofloxacin

1 (0,3)

ceftazidim + levofloxacin/ciprofloxacin

25 (8,7)
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Tổng

5 (1,7)

amikacin + imipenem-cilastatin/ meropenem + fosfomycin

3 (1,0)

amikacin + penicillin-chất ức chế beta-lactamase + ceftazidim (*)

1 (0,3)

amikacin + penicillin-chất ức chế beta-lactamase + levofloxacin (*)

1 (0,3)

ceftazidim + ciprofloxacin + clarithromycin (*)

1 (0,3)

amikacin + doxycyclin + meropenem (*)

1 (0,3)

imipenem-cilastatin + levofloxacin +trimethoprim-sulfamethoxazol

1 (0,3)

(*)
ciprofloxacin + piperacillin-tazobactam + fosfomycin

1 (0,3)

colistin + meropenem + fosfomycin

1 (0,3)

Phác đồ chứa 3 kháng sinh có phổ trên TKMX

3 (1,0)

amikacin + imipenem-cilastatin + ciprofloxacin/ levofloxacin

2 (0,7)

amikacin +ciprofloxacin + meropenem

1 (0,3)

Phác đồ có bổ sung kháng sinh tác dụng trên MRSA

5 (1,7)

vancomycin + ceftazidim (**)

1 (0,3)

vancomycin + meropenem + levofloxacin (**)

2 (0,7)

vancomycin + ceftriaxon + ciprofloxacin (*)

1 (0,3)

vancomycin + imipenem-cilastatin + ciprofloxacin (**)

1 (0,3)

Tổng

289 (100,0)

Ghi chú:
(*) Các phác đồ kháng sinh ngoài thuộc nhóm phân loại chính như trong bảng, còn được
phân loại vào nhóm phác đồ kháng sinh hướng đến vi khuẩn cộng đồng.
(**) Các phác đồ kháng sinh ngoài thuộc nhóm phân loại chính như trong bảng, còn
được phân loại vào nhóm phác đồ kháng sinh hướng đến trực khuẩn mủ xanh.
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ceftazidim + amikacin

PHỤ LỤC 3. THANG ĐIỂM CHARLSON
Điểm

Bệnh lý

Điểm

Nhồi máu cơ tim

1

ĐTĐ có biến chứng

2

Suy tim xung huyết

1

Suy thận vừa và nặng

2

Bệnh lý mạch ngoại vi

1

Liệt

2

Bệnh lý mạch não

1

Leukemia

2

Mất trí nhớ

1

U lympho ác tính

2

BPTNMT

1

Ung thư dạng rắn

2

Bệnh mô liên kết

1

Suy gan vừa và nặng

3

Suy gan nhẹ

1

Ung thư di căn

6

Loét dạ dày - tá tràng

1

AIDS

6

ĐTĐ không biến chứng

1
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Bệnh lý

PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU

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

Họ và tên
Nguyễn Công K.
Nguyễn Tiến T.
Tạ Văn B.
Thạch Văn H.
Vũ Xuân N.
Bùi Bá D.
Đào Văn C.
Doãn Văn T.
Nguyễn Mạnh H.
Nguyễn Quang Y.
Nguyễn Văn D.
Nguyễn Văn T.
Đậu Xuân T.
Đỗ Văn V.
Kiều Thị T.
Lê Đình C.
Lê Ngọc M.
Lê Văn Đ.
Nguyễn Xuân Đ.
Nguyễn Bá T.
Nguyễn Công Đ.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Trung D.
Nguyễn Văn Đ.
Nguyễn Văn H.
Nguyễn Văn L.
Nguyễn Xuân T.
Phạm Văn M.
Phạm Văn T.
Phan Thị H.
Tăng Văn V.
Trần Ngọc L.

Mã bệnh án
180034499
180033876
180033586
180235975
180237140
180243037
180242969
180041087
180242271
180038976
180242830
180240118
180241955
180245770
180243374
180246132
180243761
180242543
180246509
180245994
180044612
180245248
180242529
180246317
180243902
180245768
180242945
180246440
180242282
180041308
180243056
180042498

Tuổi
69
57
74
77
85
82
62
86
66
66
65
59
66
86
81
65
54
61
76
67
64
79
66
78
72
66
76
67
64
58
71
66

Ngày vào viện
30/08/2018
27/08/2018
23/08/2018
06/08/2018
22/08/2018
21/10/2018
24/10/2018
17/10/2018
12/10/2018
02/10/2018
19/10/2018
02/09/2018
15/10/2018
08/11/2018
23/10/2018
06/11/2018
31/10/2018
05/11/2018
31/10/2018
03/11/2018
12/11/2018
10/11/2018
17/10/2018
05/11/2018
29/10/2018
08/11/2018
19/10/2018
30/10/2018
15/10/2018
18/10/2018
21/10/2018
27/10/2018

Ngày ra viện
11/09/2018
05/09/2018
31/08/2018
20/08/2018
31/08/2018
28/10/2018
29/10/2018
25/10/2018
24/10/2018
15/10/2018
25/10/2018
11/09/2018
02/11/2018
19/11/2018
05/11/2018
20/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
06/11/2018
06/11/2018
19/11/2018
19/11/2018
26/10/2018
09/11/2018
09/11/2018
21/11/2018
30/10/2018
07/11/2018
24/10/2018
01/11/2018
30/10/2018
09/11/2018
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TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP – BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Trần Thị M.
Trần Thị P.
Trần Thị P.
Trần Văn L.
Phạm Văn L.
Phạm Văn T.
Phan Trọng L.
Phùng Văn C.
Vũ Huy T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Viết T.
Nguyễn Xuân Đ.
Phạm Thị N.
Phạm Thị P.
Phạm Văn C.
Nguyễn Văn C.
Đào Ngọc H.
Nguyễn Văn Đ.
Nguyễn Văn Đ.
Nguyễn Văn H.
Nguyễn Văn H.
Nguyễn Văn H.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Thị Mai H.
Vũ Thị N.
Nguyễn Thị N.
Nguyễn Văn B.
Nguyễn Văn C.
Nguyễn Văn T.
Biện Phúc C.
Bùi Đình D.
Bùi Khắc C.

180241692
180243628
180241581
180245821
180016456
180218109
180217265
180217731
180213523
180013938
180211321
180210378
180216898
180212991
180211551
180211489
182000672
180200766
180218298
180210355
180211553
180219548
180216548
180216772
180017699
180212545
180211402
180218048
180217743
180219173
180204830
180217760
180219690
180018011
180219695

74
65
65
71
76
66
83
75
84
82
67
71
71
77
79
68
87
68
78
75
58
63
63
76
62
63
69
53
87
67
78
91
75
69
80

09/10/2018
27/10/2018
10/10/2018
07/11/2018
03/05/2018
09/04/2018
03/04/2018
29/03/2018
24/03/2018
13/04/2018
17/04/2018
23/04/2018
06/05/2018
18/03/2018
13/04/2018
24/04/2018
30/03/2018
21/01/2018
11/04/2018
16/04/2018
13/04/2018
26/04/2018
07/05/2018
02/05/2018
11/05/2018
10/03/2018
18/04/2018
11/04/2018
11/04/2018
03/05/2018
13/02/2018
11/04/2018
08/05/2018
14/05/2018
12/05/2018

23/10/2018
09/11/2018
24/10/2018
14/11/2018
11/05/2018
19/04/2018
16/04/2018
05/04/2018
17/04/2018
07/05/2018
24/04/2018
27/04/2018
10/05/2018
26/03/2018
27/04/2018
07/05/2018
04/04/2018
06/02/2018
16/04/2018
24/04/2018
17/04/2018
04/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
15/03/2018
24/04/2018
19/04/2018
18/04/2018
07/05/2018
28/02/2018
18/04/2018
16/05/2018
22/05/2018
14/05/2018
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Bùi Minh H.
Bùi Văn G.
Bùi Văn L.
Chu Ngọc T.
Dương Ngọc Q.
Dương Tiến L.
Đàm S.
Đào Ngọc K.
Đào Xuân L.
Đặng Thị H.
Đinh Thế Đ.
Đinh Thị T.
Đinh Văn S.
Đinh Văn X.
Đỗ Đình L.
Đỗ Hồng T.
Đỗ Mạnh D.
Đỗ Thế V.
Đỗ Tiến D.
Đỗ Văn C.
Đỗ Văn O.
Đỗ Văn T.
Hoàng Anh T.
Hoàng Anh T.
Bùi Duyên H.
Đỗ Mạnh C.
Đỗ Trọng T.
Dương Kim T.
Hoàng Văn T.
Lê Mạnh T.
Lương Văn M.
Nguyễn Bá T.
Dương Đức L.
Nguyễn Hồng H.
Nguyễn Quang S.

180216495
180210453
180212712
180209091
180217929
180219585
180219881
180213937
180213227
180013801
180010958
180219021
180218002
180209721
180218784
180212800
180013956
180204738
180213268
180219417
180014923
180218993
180211540
180216407
180030681
180218846
180203442
180235396
180014301
180235388
180028725
180211978
180218610
180213533
180239106

74
70
79
78
70
80
63
73
67
65
61
78
88
80
69
75
72
74
64
84
78
66
74
74
69
85
77
60
79
86
61
59
61
80
69

03/05/2018
24/04/2018
16/03/2018
05/03/2018
10/04/2018
26/04/2018
04/05/2018
03/04/2018
20/03/2018
12/04/2018
24/03/2018
26/04/2018
11/04/2018
19/02/2018
26/03/2018
15/03/2018
13/04/2018
17/02/2018
19/03/2018
06/05/2018
20/04/2018
23/03/2018
13/04/2018
01/05/2018
06/08/2018
22/03/2018
01/02/2018
02/08/2018
18/04/2018
02/08/2018
25/07/2018
13/03/2018
25/03/2018
23/03/2018
07/08/2018

14/05/2018
03/05/2018
21/03/2018
14/03/2018
26/04/2018
03/05/2018
15/05/2018
11/04/2018
26/03/2018
19/04/2018
12/04/2018
04/05/2018
23/04/2018
03/03/2018
03/04/2018
28/03/2018
19/04/2018
28/02/2018
30/03/2018
11/05/2018
04/05/2018
11/04/2018
19/04/2018
10/05/2018
13/08/2018
28/03/2018
07/02/2018
15/08/2018
27/04/2018
10/08/2018
10/08/2018
16/03/2018
03/04/2018
03/04/2018
13/08/2018
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Nguyễn Thị Â.
Đỗ Thị Đ.
Nguyễn Tiến B.
Nguyễn Văn Đ.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Viết X.
Phạm Như P.
Trần Doãn P.
Bùi Văn Đ.
Trần Thị Đ.
Trần Văn V.
Chu Duy T.
Phạm Văn K.
Nguyễn Vũ P.
Nguyễn Văn N.
Đinh Trọng X.
Vũ Xuân Q.
Hoàng Quốc H.
Nguyễn Đức H.
Vũ Văn B.
Nguyễn Văn H.
Hoàng Văn T.
Vũ Thị A.
Trần Thị N.
Cù Văn C.
Trần Ngọc N.
Lê Mạnh T.
Nguyễn Văn P.
Tống Quang T.
Nguyễn Anh T.
Nguyễn Thị O.
Nguyễn Quang Y.
Doãn Văn H.

180239168
180235037
180218062
180029880
180235484
180235397
180200340
180032200
180210771
180217720
180213983
180239382
180029004
180239221
180234937
180238700
180235952
180236278
180236848
180234959
180029801
180801173
180031474
180027918
180032277
180236516
180236565
180238170
180236786
180238431
180026761
180029035
180238963
180033337
180236215

79
72
76
78
74
72
77
63
70
66
75
61
86
65
87
60
71
58
68
56
56
60
60
76
81
94
71
75
86
67
65
58
57
66
66

30/07/2018
28/07/2018
10/04/2018
02/08/2018
03/08/2018
02/08/2018
23/01/2018
15/08/2018
05/03/2018
30/03/2018
02/04/2018
08/08/2018
27/07/2018
29/07/2018
26/07/2018
13/07/2018
09/08/2018
14/08/2018
17/08/2018
29/07/2018
01/08/2018
13/08/2018
10/08/2018
20/07/2018
15/08/2018
15/08/2018
15/08/2018
09/07/2018
27/08/2018
10/07/2018
12/07/2018
27/07/2018
17/07/2018
22/08/2018
21/08/2018

10/08/2018
09/08/2018
17/04/2018
14/08/2018
08/08/2018
15/08/2018
05/02/2018
27/08/2018
13/03/2018
09/04/2018
04/04/2018
15/08/2018
31/07/2018
22/08/2018
14/08/2018
20/07/2018
20/08/2018
24/08/2018
24/08/2018
03/08/2018
10/08/2018
20/08/2018
20/08/2018
06/08/2018
24/08/2018
21/08/2018
28/08/2018
17/07/2018
31/08/2018
19/07/2018
16/07/2018
03/08/2018
27/07/2018
31/08/2018
28/08/2018
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Nguyễn Vũ P.
Nguyễn Xuân C.
Phạm Văn V.
Phan Văn T.
Khương Xuân T.
Trương Duy C.
Nguyễn Văn N.
Bành Tuấn B.
Trần Văn D.
Dương Đình T.
Tạ Quang L.
Phùng Văn T.
Nguyễn Đình B.
Nguyễn Hồng D.
Lê Thị T.
Uông Văn Đ.
Nguyễn Thị M.
Cao Văn L.
Doãn Tiến M.
Doãn Văn T.
Đinh Thị T.
Đỗ Văn V.
Ngô Minh T.
Nguyễn Huy T.
Nguyễn Kim D.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Văn T.
Trần Văn L.
Trần Viết T.
Vũ Bá L.
Vũ Văn X.
Cù Văn C.
Đỗ Thị Đ.
Hoàng Đình K.
Hoàng Văn K.

180234807
180236352
180239370
180237061
180030474
180033736
180247663
180217230
180248190
180012265
180212121
182000760
182000518
180217500
180218209
180213751
180211058
180032446
180239549
180030325
180029075
180032276
180236117
180234835
180234041
180239538
180234368
180222208
180029529
180031754
180236110
180234131
180312201
180240358
180236944

60
76
64
55
75
64
65
75
56
68
80
80
61
73
85
63
60
71
74
86
83
86
55
82
66
67
82
85
73
79
71
71
83
74
46

22/07/2018
12/08/2018
08/08/2018
22/08/2018
30/07/2018
24/08/2018
19/09/2018
03/04/2018
24/09/2018
20/04/2018
10/03/2018
26/04/2018
19/04/2018
02/04/2018
09/04/2018
06/04/2018
23/04/2018
16/08/2018
09/08/2018
06/08/2018
27/07/2018
15/08/2018
12/08/2018
23/07/2018
15/07/2018
10/08/2018
19/07/2018
28/06/2018
31/07/2018
13/08/2018
12/08/2018
17/07/2018
02/09/2018
31/08/2018
20/08/2018

16/08/2018
22/08/2018
17/08/2018
29/08/2018
08/08/2018
07/09/2018
28/09/2018
13/04/2018
04/10/2018
27/04/2018
23/04/2018
28/04/2018
03/05/2018
16/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
02/05/2018
21/08/2018
17/08/2018
17/08/2018
06/08/2018
21/08/2018
22/08/2018
02/08/2018
27/07/2018
17/08/2018
31/07/2018
02/07/2018
06/08/2018
22/08/2018
17/08/2018
07/08/2018
05/09/2018
10/09/2018
31/08/2018
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Lê Công N.
Lê Trọng D.
Mùi Văn P.
Nguyễn Bá C.
Nguyễn Bá T.
Nguyễn Bá T.
Nguyễn Đình T.
Nguyễn Mạnh D.
Nguyễn Quốc L.
Nguyễn Thạch P.
Nguyễn Thị V.
Nguyễn Văn C.
Nguyễn Văn T.
Trịnh Đăng L.
Bùi Khấc H.
Đinh Thanh T.
Giang Tiến M.
Lê Minh D.
Lê Văn H.
Nguyễn Trọng T.
Phạm Khắc L.
Phạm Ngọc T.
Trần Bằng Đ.
Vũ Văn T.
Vũ Lệnh M.
Vũ Văn Q.
Dương Xuân Q.
Lê Văn T.
Ngô Văn T.
Nguyễn Công M.
Nguyễn Đình X.
Nguyễn Khắc N.
Nguyễn Kim D.
Nguyễn Thị M.
Nguyễn Tri P.

180236743
180235918
180240069
180235263
180239442
180235990
180240540
180234828
180236903
180236538
180034030
180239895
180237291
180033903
180036125
180237731
180033287
180033029
180240488
180033706
180240739
180033631
180246560
180240431
180239721
180240417
180246756
180240902
180035988
180239893
180240426
180246954
180239720
181602520
180246883

66
76
54
68
67
60
53
55
72
75
75
70
64
79
67
64
68
63
68
74
57
70
68
60
76
62
64
72
66
54
62
71
66
81
78

20/08/2018
14/08/2018
31/08/2018
01/08/2018
09/08/2018
07/08/2018
03/09/2018
23/07/2018
20/08/2018
16/08/2018
27/08/2018
28/08/2018
19/08/2018
27/08/2018
11/09/2018
02/07/2018
22/08/2018
21/08/2018
02/09/2018
01/09/2018
06/09/2018
04/09/2018
09/09/2018
30/08/2018
26/08/2018
05/09/2018
11/09/2018
05/09/2018
11/09/2018
28/08/2018
30/08/2018
13/09/2018
26/08/2018
31/08/2018
12/09/2018

29/08/2018
22/08/2018
10/09/2018
20/08/2018
16/08/2018
20/08/2018
10/09/2018
30/07/2018
05/09/2018
31/08/2018
06/09/2018
30/08/2018
28/08/2018
30/08/2018
13/09/2018
21/07/2018
29/08/2018
28/08/2018
06/09/2018
11/09/2018
13/09/2018
12/09/2018
14/09/2018
12/09/2018
19/09/2018
08/09/2018
19/09/2018
21/09/2018
18/09/2018
14/09/2018
18/09/2018
19/09/2018
14/09/2018
19/09/2018
17/09/2018
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173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Phạm K.
Phạm Thị N.
Phạm Văn D.
Phạm Văn N.
Trần Hữu T.
Trần Văn H.
Trịnh Văn T.
Bùi Văn H.
Giáp Văn L.
Hoàng Văn H.
Lã Đức M.
Lê Đức Đ.
Nguyễn Bá T.
Nguyễn Đặng P.
Nguyễn Hữu S.
Nguyễn Kim D.
Nguyễn Thanh S.
Nguyễn Xuân C.
Phạm Đăng Đ.
Phạm Thị Ư.
Trần Công B.
Triệu Nguyễn K.
Bùi Văn B.
Đào Tuấn B.
Hà Văn T.
Mai Xuân L.
Nguyễn Hữu Q.
Nguyễn Thế H.
Phan Văn T.
Phùng Văn H.
Thạch Văn H.
Trần Văn C.
Trần Văn V.
Trịnh Văn T.
Trịnh Đình T.

180237079
180240935
180036684
180035989
180236436
180240184
180036313
180246867
180036767
180025724
180246874
180036897
180247115
180037160
180247612
180248081
180036667
180246815
180241054
180247256
180246804
180247620
180248401
180246594
180037689
180034524
180240875
180248254
180035178
180247961
180240626
180248622
180248979
180239532
180031860

76
73
76
68
58
64
73
76
66
86
85
75
60
79
78
66
62
76
58
79
75
78
88
67
73
63
63
40
55
52
77
90
81
74
44

22/08/2018
07/09/2018
14/09/2018
11/09/2018
14/08/2018
04/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
15/09/2018
05/07/2018
12/09/2018
17/09/2018
15/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
24/09/2018
14/09/2018
11/09/2018
07/09/2018
13/09/2018
11/09/2018
18/09/2018
25/09/2018
09/09/2018
21/09/2018
30/08/2018
05/09/2018
29/09/2018
05/09/2018
21/09/2018
04/09/2018
28/09/2018
01/10/2018
18/09/2018
23/08/2018

04/09/2018
18/09/2018
19/09/2018
18/09/2018
29/08/2018
20/09/2018
18/09/2018
24/09/2018
25/09/2018
12/07/2018
26/09/2018
24/09/2018
22/09/2018
25/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
24/09/2018
27/09/2018
25/09/2018
27/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
03/10/2018
14/09/2018
04/10/2018
14/09/2018
12/09/2018
05/10/2018
18/09/2018
23/09/2018
14/09/2018
05/10/2018
05/10/2018
24/09/2018
31/08/2018
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208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

Trịnh Xuân T.
Cao Thị Ánh L.
Đoàn Anh N.
Hoàng Văn D.
Lã Văn S.
Lưu Hoàng V.
Lý Đức L.
Ngô Thị Kim H.
Nguyễn Khắc K.
Nguyễn Ngọc N.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Văn H.
Phạm Công Đ.
Vũ Văn H.
Tạ Xuân T.
Phạm Ngọc H.
Phan Văn U.
Bùi Đức C.
Đào Xuân L.
Lê Dũng T.
Nguyễn Thị H.
Vũ Văn T.
Bùi Đức V.
Bùi Văn L.
Cù Văn C.
Nguyễn Khắc C.
Nguyễn Văn Đ.
Phạm Nguyên V.
Vũ Thị H.
Nguyễn Quang H.
Trần Đức L.
Chu Hữu H.
Lưu Xuân H.
Nguyễn Ngọc X.
Phùng Ngọc H.

180240278
180247888
180037842
180038897
180247346
180241118
180039188
180247934
180241409
180237405
180248284
180038773
180247847
180248240
180034344
180240086
180240711
180248833
180241404
180249019
180241127
180241672
180040081
180248950
180241956
180241397
180040243
180040144
180241546
180241863
180242064
180040724
180242315
180241472
180241652

72
75
78
53
80
67
60
47
65
63
68
74
70
64
68
72
77
65
68
83
65
72
66
76
71
69
78
66
66
60
69
49
64
58
51

29/08/2018
25/09/2018
02/10/2018
01/10/2018
16/09/2018
04/10/2018
03/10/2018
21/09/2018
06/10/2018
02/07/2018
27/09/2018
01/10/2018
19/09/2018
28/09/2018
29/08/2018
01/09/2018
06/09/2018
01/10/2018
06/10/2018
30/09/2018
04/10/2018
08/10/2018
10/10/2018
04/10/2018
12/10/2018
06/10/2018
11/10/2018
10/10/2018
09/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
15/10/2018
15/10/2018
06/10/2018
09/10/2018

10/09/2018
10/10/2018
04/10/2018
08/10/2018
09/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
01/10/2018
10/10/2018
13/07/2018
10/10/2018
10/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
05/09/2018
07/09/2018
24/09/2018
12/10/2018
15/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
19/10/2018
19/10/2018
19/10/2018
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243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Trần Văn H.
Trịnh Quang H.
Phạm Xuân V.
Dương Văn C.
Đặng Đình H.
Vũ Kim N.
Hoàng Minh G.
Trần Đức T.
Trịnh Văn Q.
Ngọ Văn N.
Nguyễn Văn Đ.
Đỗ Hải K.
Kiều Thị H.
Kiều Văn H.
Lưu Văn N.
Đinh Văn T.
Nguyễn Công Đ.
Thạch Văn H.
Phạm Lương H.
Vũ Tiến I.
Đỗ Bạch M.
Trương Văn X.
Nguyễn Hồng D.
Chu Quang P.
Nguyễn Xuân C.
Dương Văn T.
Mao Ngọc C.
Trương Đình T.
Trần Trọng T.
Phạm Văn N.
Nguyễn Thị L.
Phi Mạnh V.
Nguyễn Đức T.
Nguyễn Đình V.
Phan Phùng Đ.

180242623
180241725
180240239
180241136
180241461
180247802
180040739
180041341
180242356
180242090
180242494
180041703
180243425
180243697
180041396
180243428
180243189
180246254
180044311
180246354
180043614
180246045
180239755
180247902
182002289
180242321
180242470
180242875
180243920
180243707
180245675
180245637
180042744
180044599
180245544

63
65
74
88
58
60
80
60
71
76
85
61
81
62
73
65
80
77
56
60
85
57
73
60
68
70
80
83
74
88
69
86
66
54
64

16/10/2018
08/10/2018
31/08/2018
04/10/2018
07/10/2018
09/10/2018
15/10/2018
18/10/2018
15/10/2018
11/10/2018
16/10/2018
24/10/2018
24/10/2018
28/10/2018
19/10/2018
24/10/2018
25/10/2018
04/11/2018
09/11/2018
07/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
26/08/2018
22/09/2018
28/09/2018
15/10/2018
13/10/2018
22/10/2018
29/10/2018
28/10/2018
09/11/2018
09/11/2018
29/10/2018
12/11/2018
09/11/2018

19/10/2018
19/10/2018
10/09/2018
12/10/2018
19/10/2018
19/10/2018
24/10/2018
24/10/2018
24/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
01/11/2018
01/11/2018
02/11/2018
02/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
12/09/2018
02/10/2018
09/10/2018
22/10/2018
24/10/2018
26/10/2018
06/11/2018
07/11/2018
19/11/2018
13/11/2018
19/11/2018
22/11/2018
20/11/2018
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278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

Trần Trọng H.
Đào Thị Đ.
Nguyễn Thị M.
Đào Văn M.
Bùi Xuân C.
Hà Thế V.
Lương Tiến V.
Lưu Tiến Đ
Nguyễn Văn T.
Lại Văn N.
Đinh Văn H.
Vương Ngọc A.
Đặng Thị K.
Mai Thế V.
Nguyễn Ngọc S.
Bùi Hồng V.
Bùi Tiến T.
Bùi Văn B.
Cấn Mạnh T.
Chu Minh T.
Cù Văn V.
Đặng Đình B.
Đinh Trọng T.
Đỗ Văn H.
Đỗ Văn M.
Hà Văn N.
Hoàng Thị Tuyết N.
Kiều Văn B.
Lê Minh D.
Lê Quang H.
Lê Văn C.
Lê Văn L.
Lê Văn X.
Lộc Văn S.
Lục Văn H.

180245268
180246063
180245631
180245137
180202724
180201349
180200384
180202443
170367598
180201597
180200519
180201281
180202771
180201554
180201149
180213483
180209918
180212755
180213405
180213003
180306015
180013155
180217207
180216883
180217479
180210286
180201121
180004112
180007877
180205326
180005105
180005095
180216409
180213044
180203185

64
76
77
63
60
64
71
79
63
63
74
56
63
77
72
80
78
51
63
74
73
85
72
79
48
83
60
85
63
60
81
65
80
77
80

10/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
15/11/2018
09/01/2018
18/01/2018
22/01/2018
02/01/2018
31/12/2017
11/01/2018
19/01/2018
16/01/2018
06/01/2018
11/01/2018
14/01/2018
27/03/2018
20/02/2018
16/03/2018
26/03/2018
18/03/2018
30/05/2018
09/04/2018
03/04/2018
06/05/2018
02/04/2018
18/04/2018
13/01/2018
25/01/2018
05/03/2018
07/06/2018
02/02/2018
02/02/2018
01/05/2018
18/03/2018
27/01/2018

20/11/2018
21/11/2018
21/11/2018
22/11/2018
22/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
09/01/2018
05/01/2018
18/01/2018
29/01/2018
29/01/2018
15/01/2018
17/01/2018
17/01/2018
09/04/2018
28/02/2018
23/03/2018
04/04/2018
02/04/2018
08/06/2018
13/04/2018
19/04/2018
10/05/2018
11/04/2018
27/04/2018
07/02/2018
12/02/2018
13/03/2018
11/06/2018
08/02/2018
13/02/2018
10/05/2018
26/03/2018
07/02/2018
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313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

Mai Văn Đ.
Đỗ Quốc T.
Ngô Văn Q.
Ngô Văn S.
Nguyễn Bá T.
Nguyễn Hữu L.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Trọng H.
Nguyễn Văn C.
Nguyễn Văn C.
Nguyễn Văn H.
Nguyễn Văn H.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn X.
Nguyễn Xuân D.
Ninh Văn T.
Phạm Thị C.
Phạm Văn K.
Phạm Văn Q.
Phạm Văn T.
Phan Trọng Đ.
Phùng Xuân N.
Thạch Văn H.
Trần Đình T.
Trần Đức T.
Trần Hữu N.
Trần Hữu T.
Trần Ngọc H.
Trần Thị T.
Trần Xuân Đ.
Trịnh Cao S.
Vũ Văn S.
Vũ Văn T.
Nguyễn Văn H.
Phan Hợp V.

180214735
180200392
180218928
180212270
180203061
180004683
180212229
180212851
180209886
180212498
180203577
180210065
180218488
180212885
180203724
182001329
180214290
180214884
180201022
180201059
180204937
180212727
180215244
180219413
180021145
180009131
180214164
180204523
180020663
180007355
180007523
180203615
180015597
180214727
180212369

89
80
58
66
65
77
73
57
81
66
58
56
81
77
65
81
80
66
59
64
78
81
77
88
54
71
52
63
69
74
68
80
58
74
74

26/05/2018
22/01/2018
25/03/2018
09/03/2018
30/01/2018
01/02/2018
08/03/2018
16/03/2018
20/02/2018
11/03/2018
02/02/2018
22/04/2018
28/03/2018
18/03/2018
05/02/2018
19/04/2018
04/06/2018
23/05/2018
17/01/2018
17/01/2018
15/02/2018
16/03/2018
21/05/2018
06/05/2018
05/06/2018
21/03/2018
02/06/2018
09/02/2018
01/06/2018
01/03/2018
02/03/2018
02/02/2018
24/04/2018
26/05/2018
12/03/2018

01/06/2018
01/02/2018
04/04/2018
20/03/2018
05/02/2018
12/02/2018
16/03/2018
28/03/2018
25/02/2018
16/03/2018
12/02/2018
02/05/2018
04/04/2018
03/04/2018
12/02/2018
27/04/2018
08/06/2018
01/06/2018
01/02/2018
13/02/2018
02/03/2018
30/03/2018
30/05/2018
18/05/2018
11/06/2018
26/03/2018
11/06/2018
13/02/2018
07/06/2018
05/03/2018
05/03/2018
09/02/2018
04/05/2018
04/06/2018
27/03/2018
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348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382

Bùi Thị T.
Bùi Văn K.
Trần Thị S.
Quách Thị D.
Phan Đức H.
Lương Thị N.
Đào Văn B.
Nguyễn Thị X.
Ngô Thị M.
An Thị C.
Bùi Văn D.
Bùi Văn H.
Đặng Bình M.
Đặng Đình T.
Đỗ Cao T.
Đỗ Mạnh D.
Lại Văn G.
Lê Văn T.
Nguyễn Kim P.
Nguyễn Minh T.
Nguyễn Quốc H.
Nguyễn Thị H.
Nguyễn Trọng M.
Nguyễn Văn H.
Nguyễn Văn H.
Nguyễn Văn K.
Nguyễn Văn L.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Viết T.
Phạm Văn S.
Thạch Văn H.
Từ Văn H.
Vũ Thị Hồng V.
Nguyễn Công K.
Nguyễn Văn Đ

180210946
180210462
180005969
180205477
180000135
180202268
180000146
170050164
170045896
180209653
180216255
180005127
180219684
180216166
182400322
180219116
180211101
180212037
180212399
180216363
180205097
180208428
180203322
180213215
180200190
180205014
180200418
180215852
180209743
180216180
180204226
180203875
180204249
180019867
180215232

78
67
63
62
76
66
61
76
55
92
77
83
79
81
63
72
81
72
79
74
68
81
74
73
63
80
77
64
79
51
77
57
84
70
64

05/03/2018
26/04/2018
21/02/2018
30/05/2018
02/01/2018
03/01/2018
02/01/2018
28/12/2017
18/12/2017
18/02/2018
12/05/2018
02/02/2018
10/05/2018
09/05/2018
09/03/2018
28/04/2018
26/04/2018
14/03/2018
16/03/2018
16/05/2018
04/03/2018
06/03/2018
31/01/2018
20/03/2018
23/01/2018
04/03/2018
23/01/2018
15/05/2018
19/02/2018
10/05/2018
08/02/2018
04/02/2018
08/02/2018
28/05/2018
21/05/2018

14/03/2018
04/05/2018
28/02/2018
07/06/2018
17/01/2018
11/01/2018
05/01/2018
04/01/2018
03/01/2018
27/02/2018
17/05/2018
26/02/2018
21/05/2018
14/05/2018
20/03/2018
04/05/2018
07/05/2018
23/03/2018
23/03/2018
25/05/2018
21/03/2018
09/03/2018
12/02/2018
27/03/2018
06/02/2018
09/03/2018
13/02/2018
23/05/2018
02/03/2018
21/05/2018
22/02/2018
13/02/2018
15/02/2018
08/06/2018
31/05/2018
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383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

Nguyễn Đức T.
Nguyễn Hữu K.
Đỗ Kim T.
Ngô Trọng D.
Khuất Quang H.
Bùi Văn Q.
Vũ Đăng D.
Lê Thanh H.
Lý Duy Đ.
Chu Quang R.
Nguyễn Văn P.
Nguyễn Đình H.
Nguyễn Thị N.
Hoàng Đức M.
Bùi Văn T.
Nguyễn Văn C.
Trịnh Thị T
Nguyễn Xuân Đ.
Trần Văn Đ.
Nguyễn Văn T.
Vũ Văn H.
Nguyễn Văn Đ.
Vũ Văn H.
Đoàn Văn T.
Nguyễn Đức P.
Trịnh Bá H.
Nguyễn Quang Y.
Trần Đắc K.
Trần Văn D.
Bùi Thanh T.
Trần Ngọc H.
Nguyễn Văn U.
Trần Công N.
Mã Thành L.
Vũ Đức D.

180215428
180216256
180012495
180219508
180016326
180211059
180210451
180210172
180216564
180214915
180215476
180210502
180200717
180211679
180211228
180210702
180210871
180213760
180011464
180204027
180212127
180217762
180204770
180014071
180209968
180205147
180212776
180204395
180204518
180209218
180209048
180203201
180212360
180212637
180208582

91
86
73
77
79
62
81
70
65
59
74
64
81
78
96
79
87
63
73
62
64
63
75
81
72
77
66
82
55
65
63
68
83
75
55

22/05/2018
12/05/2018
04/04/2018
27/04/2018
03/05/2018
23/04/2018
24/04/2018
19/04/2018
04/05/2018
23/05/2018
21/05/2018
24/04/2018
22/01/2018
13/04/2018
15/04/2018
19/04/2018
06/03/2018
06/04/2018
28/03/2018
05/02/2018
10/03/2018
11/04/2018
19/02/2018
13/04/2018
19/02/2018
03/03/2018
15/03/2018
11/02/2018
09/02/2018
22/02/2018
27/02/2018
27/01/2018
12/03/2018
13/03/2018
27/02/2018

05/06/2018
21/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
04/05/2018
02/05/2018
25/04/2018
21/05/2018
01/06/2018
28/05/2018
04/05/2018
05/02/2018
20/04/2018
23/04/2018
02/05/2018
21/03/2018
10/04/2018
06/04/2018
12/02/2018
20/03/2018
20/04/2018
01/03/2018
19/04/2018
09/03/2018
12/03/2018
22/03/2018
13/02/2018
12/02/2018
05/03/2018
08/03/2018
02/02/2018
19/03/2018
19/03/2018
08/03/2018
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418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452

Vũ Văn B.
Nguyễn Ngọc A.
Phạm Văn Đ
Nguyễn Minh T.
Lê H.
Phạm Thị H.
Nguyễn Văn T.
Phạm Văn M.
Nguyễn Thị G.
Nguyễn Công B.
Vũ Trọng K.
Trương Văn U.
Nguyễn Văn T.
Cao Thịnh T.
Đỗ Thị H.
Nguyễn Văn T.
Phan Phùng Đ.
Ngọ Văn N.
Vũ Văn T.
Đỗ Văn D.
Nguyễn Cộng H.
Nguyễn Văn V.
Nguyễn Thị Kim O.
Lê Văn Q.
Nguyễn Văn B.
Lê Văn T.
Nguyễn Long H.
Lê Kim Q.
Lê Hữu V.
Lê Đình H.
Nguyễn Công B.
Lưu Văn H.
Nguyễn Bá T.
Nguyễn Văn T.
Vũ Hoàng A.

180204002
182000451
180211778
180212032
180212019
180212632
180212131
180209322
180204391
180208603
180209266
180005511
180209847
180204385
180204326
180204331
180204345
180203226
180006779
180203182
180203090
180200286
180003973
180002148
182000066
180202975
180203466
180203801
180005592
180204589
180209141
180212624
180213062
180213090
180213117

61
60
58
84
67
58
60
54
63
65
66
75
67
74
79
84
64
76
52
73
64
55
63
60
57
76
70
68
69
60
70
71
61
70
60

06/02/2018
26/02/2018
06/03/2018
14/03/2018
14/03/2018
13/03/2018
08/03/2018
22/02/2018
11/02/2018
28/02/2018
22/02/2018
07/02/2018
21/02/2018
09/02/2018
08/02/2018
08/02/2018
09/02/2018
02/02/2018
26/02/2018
27/01/2018
30/01/2018
24/01/2018
21/01/2018
12/01/2018
25/01/2018
29/01/2018
01/02/2018
06/02/2018
07/02/2018
13/02/2018
21/02/2018
13/03/2018
18/03/2018
15/03/2018
19/03/2018

12/02/2018
09/03/2018
12/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
20/03/2018
16/03/2018
01/03/2018
23/02/2018
05/03/2018
28/02/2018
12/02/2018
28/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
15/02/2018
13/02/2018
06/03/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
01/02/2018
02/02/2018
05/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
12/02/2018
13/02/2018
17/02/2018
09/03/2018
18/03/2018
23/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
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453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

Phạm Thanh N.
Triệu Văn C.
Nguyễn Thanh K.
Bùi Thị N.
Đinh Quang T.
Nguyễn Văn V.
Châu Lương S.
Đặng Thị L.
Đào Thị L.
Đào Xuân L.
Đoàn Đình N.
Dương Công Đ.
Lê Văn T.
Lương Đức P.
Ngô Văn H.
Nguyễn Công H.
Nguyễn Duy B.
Nguyễn Hữu H.
Nguyễn Hữu Q.
Nguyễn Nam C.
Nguyễn Thị H.
Nguyễn Thị P.
Nguyễn Tiến L.
Nguyễn Văn V.
Nguyễn Xuân K.
Phạm Doãn H.
Tạ Doãn B.
Trần Đức S.
Trần Ngọc N.
Trần Ngọc T.
Vũ Văn T.
Đinh Công Đ
Hà Doãn H.
Lê Chí T.
Ngô Ngọc Đ.

180218472
180012679
180443115
180439980
180219130
180016312
180216738
180211995
180217347
180217692
180204108
180217701
180010709
180216611
180211493
180218713
180016200
180012958
182001638
180203216
180204751
180012428
180216379
180209631
180010435
180212017
180017822
180218831
180204071
180211934
180218465
180214603
180025714
180238389
180024877

71
59
80
58
80
50
77
52
88
68
74
67
73
75
71
62
55
85
64
77
65
72
78
92
71
53
62
84
75
77
68
70
56
79
59

28/03/2018
04/04/2018
26/04/2018
21/04/2018
29/04/2018
03/05/2018
02/05/2018
14/03/2018
04/04/2018
30/03/2018
07/02/2018
30/03/2018
22/03/2018
09/05/2018
20/04/2018
22/03/2018
02/05/2018
06/04/2018
20/05/2018
27/01/2018
14/02/2018
03/04/2018
11/05/2018
17/02/2018
23/03/2018
13/03/2018
14/05/2018
22/03/2018
07/02/2018
12/03/2018
29/03/2018
29/05/2018
05/07/2018
10/07/2018
29/06/2018

04/04/2018
09/04/2018
03/05/2018
02/05/2018
09/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
23/03/2018
11/04/2018
16/04/2018
12/02/2018
09/04/2018
06/04/2018
16/05/2018
04/05/2018
03/04/2018
11/05/2018
13/04/2018
25/05/2018
23/02/2018
23/02/2018
09/04/2018
24/05/2018
19/02/2018
30/03/2018
16/03/2018
19/05/2018
28/03/2018
12/02/2018
19/03/2018
02/04/2018
11/06/2018
09/07/2018
18/07/2018
09/07/2018
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488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522

Nguyễn Hải L.
Nguyễn Hồng T.
Nguyễn Minh H.
Nguyễn Quang M.
Nguyễn Văn D.
Nguyễn Văn M.
Nguyễn Viết X.
Phạm Văn B.
Trần Hữu T.
Trần Ngọc H.
Trần Quang K.
Trần Văn C.
Trần Văn T.
Trần Viết T.
Trịnh Quang Q.
Vũ Đình L.
Chử Thị V.
Đào Trọng P.
Đỗ Văn P.
Lê Ngọc C.
Nguyễn Trí H.
Nguyễn Văn R.
Nguyễn Văn V.
Phạm Thanh H.
Hà Thanh P.
Lê Trọng H.
Ma Thế G.
Nguyễn Quốc H.
Nguyễn Thị S.
Mạc Thị T.
Vũ Anh V.
Đỗ Thượng K.
Trần Văn T.
Nguyễn Chí H.
Nguyễn Văn C.

180222161
182001463
180024170
180223553
180024200
180222492
180237821
180222689
180222329
180022004
180213361
180023898
180214434
180024795
180022836
180223473
180214601
180215661
180215645
180024012
180021006
180020984
180020692
180223045
180216482
180205372
180214531
180205478
180205252
170050240
170230481
170239798
180201552
180202303
180201594

66
78
70
82
52
74
63
70
52
77
74
80
74
73
79
84
84
68
42
64
80
68
52
75
83
75
60
68
90
74
50
68
71
72
84

27/06/2018
02/07/2018
26/06/2018
10/06/2018
26/06/2018
21/06/2018
02/07/2018
19/06/2018
24/06/2018
11/06/2018
23/03/2018
25/06/2018
04/06/2018
29/06/2018
14/06/2018
12/06/2018
29/05/2018
17/05/2018
16/05/2018
25/06/2018
04/06/2018
09/06/2018
01/06/2018
18/06/2018
03/05/2018
04/06/2018
27/05/2018
30/05/2018
04/06/2018
28/12/2017
25/12/2017
29/12/2017
11/01/2018
05/01/2018
11/01/2018

05/07/2018
13/07/2018
03/07/2018
21/06/2018
06/07/2018
29/06/2018
13/07/2018
25/06/2018
05/07/2018
15/06/2018
29/03/2018
02/07/2018
18/06/2018
13/07/2018
25/06/2018
28/06/2018
01/06/2018
07/06/2018
22/05/2018
02/07/2018
08/06/2018
15/06/2018
08/06/2018
26/06/2018
27/05/2018
11/06/2018
12/06/2018
11/06/2018
08/06/2018
05/01/2018
08/01/2018
11/01/2018
14/01/2018
17/01/2018
17/01/2018
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523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557

Nguyễn Văn D.
Nguyễn Văn S.
Bùi Văn K.
Nguyễn Phúc T.
Nguyễn Xuân P.
Ngô Quang C.
Trần Đình T.
Trịnh Văn C.
Nguyễn Viết T.
Nguyễn Thanh T.
Ma Đình X.
Nguyễn Xuân K.
Đổng Thị K.
Đoàn Thị B.
Phạm Ngọc C.
Thái Văn L.
Vũ Đức N.
Nguyễn Hữu M.
Nguyễn Đức L.
Nguyễn Văn C.
Phạm Văn A.
Kiều Văn H.
Nguyễn Thị Đ.
Đàm Đình S.
Quang Văn C.
Đàm Lê T.
Nguyễn Văn H.
Nguyễn Ngọc Đ.
Nguyễn Trọng M.
Nguyễn Tiến S.
Trần Văn H.
Bùi Thị T.
Đào Quang C.
Trương Công Đ.
Từ Văn H.

180200925
180200721
180201235
170239319
170238919
170239541
170046431
170049182
170230500
180200828
180201577
180202430
180000139
170238532
180202617
170239731
180201195
180202730
180201419
180201258
180200993
180001745
180200500
180203660
180201668
180002750
180201908
180201580
180201562
180202002
180200599
180200057
180201000
180200592
180200994

78
81
67
54
71
74
59
80
79
74
78
83
84
75
62
82
89
56
64
83
72
62
70
59
60
83
58
63
74
67
75
94
64
62
57

16/01/2018
22/01/2018
15/01/2018
25/12/2017
16/12/2017
27/12/2017
25/12/2017
14/12/2017
21/12/2017
18/01/2018
11/01/2018
02/01/2018
02/01/2018
18/12/2017
04/01/2018
29/12/2017
14/01/2018
09/01/2018
10/01/2018
15/01/2018
17/01/2018
10/01/2018
19/01/2018
22/01/2018
10/01/2018
16/01/2018
08/01/2018
11/01/2018
11/01/2018
10/01/2018
20/01/2018
25/01/2018
17/01/2018
19/01/2018
17/01/2018

28/01/2018
29/01/2018
30/01/2018
02/01/2018
02/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
04/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
08/01/2018
08/01/2018
05/01/2018
17/01/2018
05/01/2018
16/01/2018
17/01/2018
19/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
23/01/2018
26/01/2018
17/01/2018
23/01/2018
22/01/2018
24/01/2018
17/01/2018
19/01/2018
23/01/2018
30/01/2018
30/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
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558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592

Nguyễn Văn H.
Lê Minh T.
Hoàng Văn Q
Đinh Văn T.
Đàm Vũ T.
Bùi Xuân C.
Khuất Quang H.
Linh Văn T.
Đinh Văn T.
Nguyễn Phong P.
Nguyễn Văn C.
Phạm Văn D.
Phạm Văn B.
Nguyễn Viết T.
Trần Đình T.
Bùi Văn L.
Bùi Văn V.
Nguyễn Văn T.
Phan Thanh H.
Bùi Thị T.
Nguyễn Văn D.
Tống Ngọc H.
Đỗ Văn T.
Phạm K.
Phạm Thanh H.
Đinh Trung K.
Lương Thị Đ.
Bùi Quốc H.
Trần Thị V.
Nghiêm Thị B.
Nguyễn Thanh Đ.
Chu Văn C.
Nguyễn Văn L.
Trịnh Duy C.
Trần Văn T.

180200750
180003169
180003220
180200636
180201800
180202313
170240045
180001340
180201177
180200874
180200893
180202198
180201272
170239563
170239285
170239770
170239678
170050342
180202281
180201186
180201569
180202508
180201748
170239116
180201136
180200822
180200716
170239589
170239308
170239006
170046594
170239378
170238798
170368531
180200559

59
64
60
68
57
54
82
52
72
68
62
88
72
62
71
76
65
56
73
43
64
59
78
84
75
68
81
65
84
89
72
69
77
64
80

21/01/2018
18/01/2018
18/01/2018
20/01/2018
06/01/2018
05/01/2018
31/12/2017
09/01/2018
14/01/2018
16/01/2018
16/01/2018
02/01/2018
17/01/2018
27/12/2017
25/12/2017
29/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
02/01/2018
14/01/2018
11/01/2018
01/01/2018
09/01/2018
23/12/2017
13/01/2018
18/01/2018
22/01/2018
27/12/2017
25/12/2017
24/12/2017
26/12/2017
25/12/2017
18/12/2017
28/12/2017
19/01/2018

26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
24/01/2018
30/01/2018
16/01/2018
17/01/2018
25/01/2018
29/01/2018
31/01/2018
04/01/2018
24/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
15/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
18/01/2018
24/01/2018
01/01/2018
23/01/2018
25/01/2018
29/01/2018
03/01/2018
02/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
27/01/2018
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593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

Trần Xuân T.
Đoàn Văn V.
Đặng Văn D.
Nguyễn Thị V.
Đặng Văn T.
Đỗ Tiến D.
Nguyễn Hoàng T.
Nguyễn Thị C.
Nguyễn Văn T.
Phạm Văn K.
Nguyễn Văn V.
Đỗ Thành B.
Lê Cao D.
Bùi Duyên H.
Hoàng Văn L.
Đỗ Văn N.
Lê Kim Q.
Ngô Thanh T.
Lê Gia T.
Nguyễn Văn V.
Nguyễn Văn T.
Đặng Văn D.
Nguyễn Đăng T.
Nguyễn Hữu M.
Hoàng Văn D.
Ninh Văn L.
Nguyễn Thị L.
Phạm G.
Nguyễn Quốc L.
Mùi Văn N.
Nguyễn Văn H.
Trần Văn S.
Nguyễn Bá T.
Nguyễn Phong P.
Phạm Ngọc T.

180200862
180003536
170239122
170239680
170238637
170239469
180001553
170239746
180001783
180214141
180020594
180021000
180222531
180024499
180222462
180222006
180222133
180237555
180002666
180003877
180202795
180202944
180203164
180203006
180203146
180004490
180003838
180203653
180005746
180204113
180204647
180204612
180209686
180209656
180209884

72
76
80
93
70
64
80
86
83
61
80
52
66
69
68
75
68
78
81
86
83
79
66
56
85
81
57
78
60
48
81
76
70
68
70

16/01/2018
22/01/2018
23/12/2017
28/12/2017
19/12/2017
26/12/2017
09/01/2018
29/12/2017
10/01/2018
30/05/2018
01/06/2018
04/06/2018
26/06/2018
27/06/2018
22/06/2018
29/06/2018
28/06/2018
30/06/2018
16/01/2018
23/01/2018
26/01/2018
29/01/2018
28/01/2018
29/01/2018
28/01/2018
29/01/2018
04/02/2018
04/02/2018
09/02/2018
07/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
17/02/2018
17/02/2018
20/02/2018

22/01/2018
26/01/2018
01/01/2018
11/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
15/01/2018
06/06/2018
08/06/2018
15/06/2018
04/07/2018
04/07/2018
05/07/2018
06/07/2018
06/07/2018
06/07/2018
01/02/2018
01/02/2018
02/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
06/02/2018
07/02/2018
08/02/2018
09/02/2018
12/02/2018
13/02/2018
15/02/2018
22/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
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628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662

Vũ Đăng C.
Vũ Đình C.
Nguyễn Công .
Nguyễn Văn V.
Mùi Văn V.
Phạm Đức T.
Nguyễn Ngọc H.
Lê Văn D.
Nguyễn Trọng T.
Trần Xuân T.
Đỗ Mạnh T.
Trần Trọng H.
Đào Quang M.
Nguyễn Văn C.
Nguyễn Hữu B.
Nguyễn Phúc T.
Nguyễn Văn Đ.
Đặng Ngọc T.
Trần Ngọc N.
Bạch Thị V.
Đào Ngọc K.
Nguyễn Hoàng T.
Nguyễn Văn Q.
Lê Hữu N.
Lê Thị L.
Lê Đình C.
Vũ Văn Đ.
Hoàng Văn N.
Liễu Văn L.
Phùng Văn H.
Trần Quốc B.
Vương Tiến L.
Đỗ Văn B.
Đinh Văn T.
Lương Đức P.

180204878
180204697
180204781
180208906
180209553
180209368
180209963
180209103
180209749
180006626
180208299
180210736
180210906
180211719
180211902
180212848
180212373
180212610
180212662
180218866
180218937
180218934
180218989
180217691
180213703
180217431
180213795
180218195
180012232
180212380
180012288
180217967
180216977
180217888
180014573

65
74
76
74
55
62
64
63
65
72
80
64
79
78
65
54
67
69
75
71
73
80
83
83
66
65
78
77
68
58
80
83
62
69
75

17/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
24/02/2018
18/02/2018
22/02/2018
19/02/2018
26/02/2018
19/02/2018
26/02/2018
01/03/2018
05/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
12/03/2018
11/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
14/02/2018
21/03/2018
25/03/2018
25/03/2018
23/03/2018
30/03/2018
04/04/2018
31/03/2018
08/04/2018
09/04/2018
02/04/2018
03/04/2018
04/04/2018
11/04/2018
11/04/2018
12/04/2018
17/04/2018

23/02/2018
23/02/2018
26/02/2018
26/02/2018
27/02/2018
28/02/2018
01/03/2018
02/03/2018
02/03/2018
02/03/2018
09/03/2018
09/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
21/03/2018
23/03/2018
30/03/2018
30/03/2018
02/04/2018
02/04/2018
06/04/2018
11/04/2018
12/04/2018
13/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
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663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697

Phạm Duy S.
Phạm Thái S.
Phạm Văn T.
Bùi Văn L
Trịnh Danh L.
Nguyễn Văn H.
Lại Văn G.
Hoàng Văn H.
Hoàng Thị K.
Nguyễn Viết T.
Nguyễn Khắc D.
Vũ Xuân H.
Phạm Văn B.
Nguyễn Văn V.
Nguyễn Hữu Q.
Nguyễn Văn T.
Phan Văn S.
Nguyễn Mạnh T.
Nguyễn Văn H.
Phan Thị B.
Nguyễn Duy C.
Nguyễn Văn D.
Phạm Văn M.
Ninh Văn T.
Nguyễn Duy P.
Nguyễn Đình T.
Nguyễn Đức L.
Nguyễn Đức T.
Nguyễn Hữu S.
Nguyễn Khương D.
Nguyễn Mạnh T.
Nguyễn Quang L.
Nguyễn Thị L.
Hoàng Minh C.
Hoàng Minh H.

180213790
180014025
180217843
180217014
180215965
180216720
180215649
180215923
180017143
180223038
180237886
180238040
180238618
180026956
180234394
180234463
180028300
180234995
180234611
180239056
180235132
180236397
180234416
180007462
180217876
180211418
180219975
180218070
180211247
180216762
180013303
180211503
180219219
180208922
180210358

77
67
56
76
52
76
81
66
67
56
76
76
69
52
66
64
55
60
78
76
70
61
54
77
83
65
64
66
78
72
62
66
60
58
70

10/04/2018
13/04/2018
17/04/2018
13/04/2018
14/05/2018
02/05/2018
17/05/2018
14/05/2018
08/05/2018
19/06/2018
05/07/2018
09/07/2018
12/07/2018
14/07/2018
22/07/2018
20/07/2018
23/07/2018
27/07/2018
24/07/2018
28/07/2018
25/07/2018
10/08/2018
22/07/2018
03/03/2018
12/04/2018
19/04/2018
29/04/2018
10/04/2018
16/04/2018
02/05/2018
09/04/2018
16/04/2018
10/05/2018
24/02/2018
16/04/2018

20/04/2018
20/04/2018
23/04/2018
27/04/2018
17/05/2018
18/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
24/05/2018
02/07/2018
31/07/2018
13/07/2018
14/07/2018
20/07/2018
30/07/2018
30/07/2018
31/07/2018
03/08/2018
03/08/2018
06/08/2018
09/08/2018
14/08/2018
31/08/2018
15/03/2018
23/04/2018
02/05/2018
08/05/2018
19/04/2018
23/04/2018
09/05/2018
16/04/2018
23/04/2018
21/05/2018
12/03/2018
18/04/2018
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698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

Hoàng Thị B.
Hoàng Văn M.
Hoàng Văn T.
Lã Văn S.
Lại Hữu N.
Lê Công H.
Lê Văn C.
Lê Văn M.
Lê Văn T.
Lê Văn X.
Lê Xuân K.
Lữ Thị A.
Ngô Đình T.
Nguyễn Bá N.
Nguyễn Bá T.
Nguyễn Công K.
Nguyễn Đăng V.
Nguyễn Văn B.
Tạ Đức K.
Thạch Văn H.
Trần Hòa L.
Trần Ngọc B.
Trần Ngọc H.
Trần Ngọc N.
Trần Quốc N.
Trần Quyết T.
Trần Thị S.
Trần Thị T.
Trần Văn D.
Triệu Đình C.
Trương Duy C.
Vũ Đình H.
Phạm Xuân V.
Phạm Xuân V.
Phan Phùng Đ.

180213756
180216938
180211570
180210570
180210636
180216662
180212141
180204948
180016804
182001330
180219675
180216532
180012541
180218164
180219158
180213300
180211079
180213507
180210060
180219944
180212300
180211320
180217995
180217898
180013145
180013261
180212248
180217167
180213578
180013507
180015031
180219115
180217674
180218093
180210100

71
57
66
80
72
62
73
55
73
55
69
85
72
54
68
66
74
53
68
77
92
73
63
75
69
71
77
93
59
85
64
66
74
74
64

06/04/2018
06/05/2018
13/04/2018
24/04/2018
20/04/2018
02/05/2018
02/04/2018
15/02/2018
07/05/2018
19/04/2018
08/05/2018
04/05/2018
04/04/2018
09/04/2018
01/05/2018
19/03/2018
25/04/2018
24/03/2018
15/04/2018
03/05/2018
08/03/2018
17/04/2018
11/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
09/03/2018
05/04/2018
21/03/2018
10/04/2018
20/04/2018
28/04/2018
30/03/2018
10/04/2018
22/04/2018

17/04/2018
11/05/2018
17/04/2018
03/05/2018
15/05/2018
12/05/2018
09/04/2018
27/02/2018
15/05/2018
24/04/2018
15/05/2018
11/05/2018
16/04/2018
18/04/2018
16/05/2018
21/03/2018
04/05/2018
10/04/2018
23/04/2018
10/05/2018
13/03/2018
04/05/2018
19/04/2018
17/04/2018
12/04/2018
19/04/2018
14/03/2018
10/04/2018
09/04/2018
17/04/2018
07/05/2018
08/05/2018
06/04/2018
27/04/2018
03/05/2018
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733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767

Phan Thanh H.
Phan Thế G.
Nguyễn Thanh S.
Phùng Trọng V.
Bùi Hồng P.
Lê Văn B.
Phạm Nhị H.
Trần H.
Nguyễn Văn B.
Nguyễn Thị H.
Kiều Văn T.
Nguyễn Thanh Đ.
Đoàn Trường G.
Nguyễn Xuân N.
Nguyễn Viết T.
Phùng Xuân N.
Đặng Văn T.
Lưu Văn S.
Dương Văn B.
La Đức L.
Lê Minh T.
Lê Thế T.
Ngọ Văn N.
Nguyễn Văn K.
Nguyễn Văn K.
Nguyễn Văn H.
Nguyễn Văn B.
Ma Văn P.
Bùi Văn D.
Đỗ Huy N.
Nguyễn Văn T.
Trần Thị V.
Đào Văn L.
Dương Đình D
Phạm Văn C.

180217346
180210165
180011438
180201053
180209559
180204681
180203626
180209527
180209362
180209843
180006843
180209087
180208189
180208856
180209154
180210773
180209129
180006780
180212540
180208326
180212290
180210856
180210903
180212114
180208301
180212762
180011054
180213441
180213376
180217899
180014762
180212719
180210440
180219126
180211009

73
68
62
71
70
68
58
76
64
88
84
72
64
78
65
81
69
65
79
65
64
58
76
59
58
54
63
54
50
81
76
90
58
82
69

04/04/2018
19/04/2018
28/03/2018
17/01/2018
18/02/2018
13/02/2018
02/02/2018
17/02/2018
22/02/2018
21/02/2018
27/02/2018
26/02/2018
28/02/2018
25/02/2018
23/02/2018
05/03/2018
26/02/2018
26/02/2018
10/03/2018
01/03/2018
08/03/2018
06/03/2018
07/03/2018
10/03/2018
01/03/2018
16/03/2018
26/03/2018
27/03/2018
23/03/2018
09/04/2018
18/04/2018
16/03/2018
26/04/2018
28/04/2018
23/04/2018

13/04/2018
14/05/2018
05/04/2018
13/02/2018
22/02/2018
26/02/2018
26/02/2018
27/02/2018
02/03/2018
05/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
09/03/2018
09/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
25/03/2018
30/03/2018
03/04/2018
06/04/2018
16/04/2018
24/04/2018
30/03/2018
07/05/2018
14/05/2018
15/05/2018
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768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
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