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TÓM TẮT

Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là tình trạng cấp tính làm nặng thêm tình trạng hô hấp 
của bệnh nhân, trong đó 50-70% trường họp là do nhiễm vi khuẩn. Trên thế giới hiện có nhiều hướng dẫn điều 
trị BPTNMT nhưng việc sử dụng kháng sinh chỉ được mô tả tương đối chung chung, thiếu thông tin cụ thể về 
phác đồ, liều dùng và thời gian dùng kháng sinh để điều trị đợt cấp BPTNMT. Kết quả của các nghiên cứu gần 
đây cho thấy, việc sử dụng kháng sinh trong đợt cấp BPTNMT cần dựa vào phân tầng bệnh nhân, chỉ số sinh 
học chỉ điểm tình trạng nhiễm khuẩn như procalcitonin, C-reactive protein. Lựa chọn kháng sinh cần cân nhắc 
đến căn nguyên gây bệnh, tình trạng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn tại từng cơ sở điều trị. Thời gian điều trị 
kháng sinh < 5 ngày có hiệu quả tương đương với sử dụng kháng sinh trong 10 ngày.

Từ khóa: kháng sinh, đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

SUMMARY 

USE OF ANTIBIOTIC IN ACUTE EXACERBATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE

Acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (AECOPD) is an acute condition that 
aggravates the patient’s respiratory status, in which 50-70% of the cases are bacterial infections. Through the 
world, there are many guidelines for treatment of AECOPD but the use of antibiotics is only described relatively 
general, lack of specific information on the regimen, dose and duration of antibiotics to treat AECOPD. Results 
of recent studies indicate that antibiotic use during AECOPD should be based on patient stratification, biological 
indicators indicating infection, such as procalcitonin, C-reactive protein. Selection of antibiotics should consider 
the cause of the disease, the antibiotic resistance of bacteria in each medical centre. Antibiotic treatment shorter 
than 5 days had clinilcal outcomes equivalents to antibiotic treatment for 10 days.

Key words: antibiotic, acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease

Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
BPTNMT là tình trạng cấp tính làm nặng thêm 
tình trạng hô hấp của bệnh nhân và đòi hỏi phải 
thay dổi phác dồ điều trị hàng ngày của bệnh nhân 
mắc BPTNMT (GOLD 2017) [7],

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính trên 
thế giói có khoảng 384 triệu nguời (chiếm 11,7% 
dân số thế giói) mắc BPTNMT mức độ từ trung 
bình đến nặng trong năm 2010. Tỷ lệ mắc ở vùng 
Đông nam Á là 9,7%. Theo kết quả nghiên cứu

*Bệnh viện Bạch Mai, * *  Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc
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về gánh nặng bệnh tật toàn cầu (Global Burden of 
Disease-GBD), bệnh suất liên quan đến BPTNMT 
chiếm 5% số ca mắc bệnh với tỷ lệ tử vong do 
BPTNMT cũng chiếm 5% tổng ca tử vong trên 
toàn thế giới. Đến năm 2030, BPTNMT được dự 
đoán sẽ là nguyên nhân thứ 3 gây từ vong [2].

Các nghiên cứu cho thấy khoảng 50-70% 
nguyên nhân đợt cấp BPTNMT là do nhiễm 
vi khuẩn, trong đó thường gặp nhất là Proteus 
mirabilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus 
influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Acinobacter baumanii [11].

Từ năm 2008, với những bằng chứng ngày 
càng rõ rệt hơn về căn nguyên vi sinh gây đợt cấp 
BPTNMT và các nghiên cứu đánh giá sử dụng 
kháng sinh trong đợt cấp BPTNMT [8], [22], 
[23], việc sử dụng kháng sinh để làm giảm nhiễm 
trùng đường hô hấp, giảm biến chứng nhiễm trùng 
toàn thân đã trở thành một phần quan trọng trong 
các hướng dẫn điều trị được biên soạn bởi các tổ 
chức Quốc tể khác nhau như Global Strategy for 
the Diagnosis, Management and Prevention of 
COPD (GOLD), National of Institute for Health 
and Care Excellence (NICE), American Thoracic 
Society (ATS), European Respirarory Society và 
Lung Foundation Australia. Tại nước ta, Bộ Y tế 
cũng đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều 
trị BPTNMT. Tuy nhiên, các hướng dẫn này chỉ 
hướng dẫn một cách chung chung, không đưa ra 
khuyến cáo cụ thể về lựa chọn kháng sinh, liều 
dùng và thời gian dùng kháng sinh để điều trị đợt 
cấp BPTNMT.

Trong bối cảnh đó, nhiều nồ lực đã được thực 
hiện để xây dựng các hướng dẫn điều trị kháng 
sinh trong đợt cấp BPTNMT bao gồm xây dựng 
các tiêu chí về vi khuẩn học, mức độ nặng của 
bệnh nhân trong đợt cấp BPTNMT để đưa ra quyết 
định điều trị và lựa chọn kháng sinh như sau:

Phân tầng bệnh nhân

Phân tầng nguy cơ để sử dụng kháng sinh 
trong đợt cấp BPTNMT: Do có sự không'đồng 
nhất giữa tình trạng mạn tính và các đợt cấp 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. Tỷ lệ điều trị thất bại cao do lựa chọn 
kháng sinh không phù họp với tình trạng bệnh. 
Một số chuyên gia đã đề xuất phân tầng bệnh nhân 
đê sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm trong đợt 
cấp BPTNMT dựa trên các yếu tố nguy cơ, độ 
nhạy cảm invitro và hiệu quả lâm sàngcủa kháng 
sinh theo thang điểm Anthonisen [3],

Chỉ số sinh học liên quan đến sử dụng 
kháng sinh trong dợt cấp BPTNMT

Chỉ sổ 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 [6], [ 17], [21 ]. Phân tích gộp từ các tổng 
quan hệ thống cho thấy sử dụng các chỉ số này như 
là tiêu chí đế bắt đầu hoặc ngừng sử dụng kháng 
sinh sẽ làm giảm tỷ lệ kê đơn kháng sinh không cần 
thiết, giảm độ dài đợt điều trị kháng sinh và giảm 
giá thành 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 [4], [13]. 
Kết hợp nồng độ PCT và CRP có độ nhạy và độ đặc 
hiệu trong việc xác định nhiễm khuẩn ở bệnh nhân 
mắc đợt cấp BPTNMT. Tuy nhiên, không phải cơ 
sở điều trị nào cũng áp dụng được các xét nghiệm 
này, đồng thời chi phí cho xét nghiệm PCT còn 
tương đối cao [12]. Đa số các nghiên cứu lâm sàng 
lựa chọn ngưỡng nồng độ PCT để quyết định việc 
sử dụng hay ngừng kháng sinh như sau: sử dụng 
kháng sinh khi PCT > 0,25 ng/ml hoặc ngừng sử 
dụng kháng sinh khi PCT < 0,1 ng/ml [14]ắ

Khi so sánh giá'trị của PCT và CRP để xác 
định nhiễm khuẩn trong đợt cấp BPTNMT, các
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nghiên cứu của Johannes (2010) và Colak (2017) 
cho thấy xét nghiệm CRP có độ nhạy và độ đặc 
hiệu cao hơn PCT khi xác định nhiễm khuẩn trong 
đợt cấp BPTNMT [6], [10]. Ở bệnh nhân người 
lớncó triệu chứng của đợt cấp BPTNMT, nồng độ 
CRP tăng trên 19,6 mg/L cho thấy có biểu hiện 
nhiễm khuấn. Trong trường họp có đờm nhầy, 
nồng độ CRP tăng trên 15,21 mg/L đã cho thấy 
có nhiễm khuẩn [18]. Tuy nhiên, một nghiên cứu 
lại chỉ ra rằng trên 50% bệnh nhân mắc đợt cấp 
BPTNMT có nồng độ CRP < 8 mg/L [19], Do đó 
cần kết hợp chỉ số sinh học với các dấu hiệu lâm 
sàng để xác định chính xác tình trạng nhiễm khuẩn. 
Nồng độ CRP tăng trong đợt cấp BPTNMT phù 
hợp với thang điểm của Anthonisen và mức độ hạn 
chế đường thở ở bệnh nhân phải nhập viện. Khi 
so sánh 36 chỉ số sinh học chỉ điểm nhiễm khuẩn 
trong đợt cấp BPTNMT, kết quả của Hurst cho thấy 
CRP là chỉ số sinh học chọn lọc nhất khi kết hợp 
với các tiêu chí lâm sàng của Anthonisen trong việc 
khắng định chắc chắn nhiễm khuẩn trong đợt cấp 
BPTNMT [9]. 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% [4],

Nghiên cứu của Bates đã đề xuất vai trò của 
kháng sinh trong dợt cấp tùy theo kết quả xét 
nghiệm CRP như sau [4]:

CRP (mg/L)

<20 Sử dụng kháng sinh sẽ không có lợi 
và không nên sử dụng kháng sinh

20—40 Sử dụng kháng sinh sẽ có hiệu quả 
khi có đờm mủ.Quyết định sử dụng 
kháng sinh sẽ dựa trên tình trạng của 
bệnh nhân

>40 Sử dụng kháng sinh sẽ có hiệu quả. 
Nên sử dụng kháng sinh trừ khi bệnh 
nhân ít có nguy cơ biến chứng hoặc 
không có dấu hiệu nhiễm khuẩn như 
không có đờm mủ và không có dấu 
hiệu mắc đợt cấp

Lựa chọn kháng sinh

Các nghiên cứu đã cho thấy lựa chọn kháng 
sinh ban đầu không phù họp thì có thế dẫn đến tỷ lệ 
điều trị đợt cấp BPTNMT thất bại là 17%-32% [16]. 
Lựa chọn kháng sinh hợp lý yêu cầu vừa đảm bảo 
phổ kháng khuẩn 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, tuy nhiên 
cũng không nêu cụ thể kháng sinh nào [15].

FEV1(%) Vi khuẩn thường gặp

BPTNMT mức 
độ nhẹ và trung 
bình không có 
yếu tố nguy cơ

> 50e/o

H. influenzae 
M. catarrhalis 
S. pneumoniae 
c. pneumoniae 
M. pneumoniae

BPTNMT mức 
độ nhẹ và trung 
bình có yếu tố 
nguy cơ

> 50%

H. influenzae 
M. catarrhalis 
S. pneumoniae 
khángpenicillin

BPTNMT mức 
độ nặng

30 - 50%

H. influenzae 
M. catarrhalis 
s. pneumoniaekháng 
penicillin
Enterobacteriaceae

BPTNMT mức 
độ rất nặng

< 30%

H. influenzae 
S. pneumoniae 
khángpenicillin 
Enterobacteriaceae 
P. aeruginosa 
S. aureus

Kháng sinh quinolon, maclorid, betalactam, 
doxycyclin hay trimethoprim-sulfamethoxazol đã 
được chứng minh có hiệu quả trong điều trị nhiễm 
khuẩn trong đợt cấp BPTNMT [22], Kết quả từ 
một phân tích gộp năm 2017 cho thấy, trong điều 
trị đợt cap BPTNMT: dirithromycin cho tỷ lệ khỏi 
bệnh trên lâm sàng cao và ít gây các tác dụng không 
mong muốn cho bệnh nhân; ofloxacin, ciprofloxacin 
và trimethoprirn-sulfamethoxazolcung có tỉ lệ khỏi 
bệnh trên lâm sàng cao nhưng tỷ lệ bệnh nhân gặp
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tác dụng không mong muốn của các kháng sinh này 
cao hơn dirithromycin; doxycyclin đem lại hiệu quả 
vi sinh tốt hơn nhưng không có sự khác biệt về tỷ lệ 
tái phát và tỷ lệ tử vong so với placebo; levofloxacin, 
moxifloxacin và clarithromycin cho hiệu quảthấp 
hơn (đây chỉ là kết luận từ số lượng ít nghiên cứu và 
so sánh với các thuốc khác không có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê) [23],

Bên cạnh việc ứng dụng kết quả của các nghiên 
cứu về hiệu quả của kháng sinh còn cần cân nhắc đến 
một yếu tố là tình hình đề kháng thuốc của vi khuẩn 
tại từng cơ sở điều trị đế lựa chọn kháng sinh phù 
hợp. Tỷ lệ phân lập được căn nguyên gây bệnh từ 
bệnh phâm đờm của bệnh nhân BPTNMT không cao 
và dao động lớn giữa các nghiên cứu từ 19%-61%, 
cũng là một nguyên nhân gây khó khăn trong việc chỉ 
định kháng sinh phù họp cho bệnh nhân [5],

Tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch 
mai, tỉ lệ cấy dịch phế quản dương tính là 54,5%. 
Vi khuấn gây nhiềm khuấn bệnh viện trong đợt 
cấp BPTNMT là A.baumanii 27,8%, p.aemginosa 
16,7%, S.aureus 5,6%, K.pneumoniae 27,7%. 
Trong đó, A.baumanii nhạy 100% với kháng sinh 
colistin nhưng đã kháng hoàn toàn với hầu hết các 
kháng sinh còn lại; p. aeruginosa nhạy 100% với 
meropenem, imipenem và levofloxacin nhưng kháng 
hoàn toàn với kháng sinh cefoperazol + sulbactam; 
K.pneumoniae ESBL (+) nhạy 100% với kháng sinh 
meropenem, amikacin và íòsmycinvà gần như kháng 
hoàn toàn với các kháng sinh cefoperazol + sulbactam 
và piperacillin + tazobactam; nhóm vi khuẩn cộng 
đồng (.H.influenzae, S.marcesceus, E.coli) còn nhạy 
cảm với hầu hết các loại kháng sinh. Từ đó, phác đồ 
kháng sinh đạt được hiệu quả điều trị tại khoa Hồi 
sức tích cực vófi vi khuấn: A.baumanii là colistin + 
meropenem; K.pneumoniae là kháng sinh nhóm 
carbapenem kết hợp với amikacin hoặc fosmycin; 
p.aemginosa là kháng sinh carbapenem; vi khuẩn 
cộng đồng là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 
3 hoặc levofloxacm [1],

Độ dài đọt điều trị kháng sinh

Độ dài đợt điều trị kháng sinh trong đợt cấp 
BPTNMT thường là 10 ngày [7], Tuy nhiên, sử 
dụng kháng sinh trong thời gian ngắn (< 5 ngày) 
có tỉ lệ khỏi về 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. Kết quả từ một phân tích gộp cho thấy điều 
trị kháng sinh trong thời gian ngắn đạt hiệu quả 
trong đợt cấp BPTNMT hoặc viêm phế quản mạn 
mức độ vừa và nhẹ có ít nhất một trong hai dấu 
hiệu sau: ho nhiều hơn và/hoặc khó thở, tăng thề 
tích đờm và tăng đờm mủ. Thêm vào đó, sử dụng 
kháng sinh trong thòi gian ngắn sẽ tăng sự tuân thủ 
điều trị và giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân [8].

Sử dụng đồng thòi kháng sinh và 
corticosteroid đường toàn thân

Hiện nay, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về 
việc sừ dụng kháng sinh đồng thời với corticosteroid 
đường toàn thân sẽ mang lại lợi ích cộng gộp ở bệnh 
nhân đợt câp nặng. Đê có thê đưa ra khuyên cáo 
sừ dụng chính thức, còn cần thêm các nghiên cứu 
về lợi ích và hiệu quả khi sử dụng đồng thời kháng 
sinh với corticosteroid đường toàn thân. Các nghiên 
cứu gần đây đưa ra gợi ý rằng có các kiếu hình khác 
nhau trong đợt cấp BPTNMT nên cần cân nhắc các 
kiểu hình viêm khác nhau trong đợt cấp BPTNMT 
khi thiết kế các nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả của 
kháng sinh và/hoặc corticosteroid ở bệnh này [15].

Sử dụng kháng sinh trong phòng ngừa đợt 
cấp BPTNMT

Một trong những mục tiêu chưa đạt được 
trong điều trị BPTNMT là phòng ngừa các đợt cấp 
ở bệnh nhân nặng. Vì vậy, việc duy trì sử dụng 
kháng sinh trong thời gian dài đã được đưa ra xem 
xét ở những bệnh nhân này. Trong thập kỷ vừa 
qua, sáu nghiên cứu về việc sử dụng liên tục kháng 
sinh trong thời gian dài ở bệnh nhân BPTNMT đã
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được công bố. Các nghiên cứu này sử dụng kháng 
sinh erythromycin hoặc azithromycin ít nhất là 6 
tháng đều cho thấy lợi ích của việc phòng đợt cấp 
BPTNMT, làm giảm tần suất mắc đợt cấp 27%, 
giảm các chỉ số chỉ điểm viêm và tăng chất lượng 
cuộc sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, có 25% bệnh 
nhân bị giảm thính lực và cần phải ngừng thuốc 
khi dùng azithromycin trên một năm [15], [23].

Tuy nhiên, do số lượng bệnh nhân mắc 
BPTNMT khá lớn, việc sử rộng rãi kháng sinh 
marclorid, đặc biệt là azithromycin sẽ làm tăng 
tỷ lệ kháng khuẩn của các vi khuẩn gây bệnh 
tại đường hô hấp. Để giám nguy cơ này, có thể 
cân nhắc sử dụng thay thế liệu pháp điều trị ngắt 
quãng moxifloxacin một lần 1 ngày trong 5 ngày 
và lặp lại mỗi 8 tuần cho đến hết 6 lần lặp lại 
cũng có thể làm giảm đợt cấp ở 25% bệnh nhân 
mac BPTNMT mức độ nặng và vừa, tỷ lệ này 
cao hơn (45%) ở bệnh nhân có đờm mủ và đờm

nhầy, không có trường hợp kháng kháng sinh nào 
xảy ra trong thời gian sử dụng moxiloxacin [20], 
Tuy nhiên, vẫn chưa thể loại trừ việc điều trị kéo 
dài nhiều đợt ngắt quãng moxiíloxacin hoặc các 
kháng sinh khác sẽ không làm tăng tỷ lệ kháng 
thuốc của vi khuẩn. Do đó, cần phải phân tầng rõ 
ràng bệnh nhân cần sử dụng kháng sinh trước khi 
điều trị. Hiện nay, các hướng dẫn điều trị đợt cấp 
BPTNMT đều không khuyến cáo sử dụng kháng 
sinh dài hạn để phòng ngừa các đợt cấp.

Như vậy, sử dụng kháng sỉnh trong đợt cấp 
BPTNMT cần phải dựa vào các chỉ số sinh học 
chỉ điểm tình trạng viêm do vi khuấn, phân tầng 
bệnh nhân, căn nguyên và mức độ kháng kháng 
sinh của vi khuẩn gây bệnh tại từng cơ sở điều 
trị. Đe có thế sử dụng kháng sinh điều trị đợt cấp 
BPTNMT hợp lý và hiệu quả, từng cơ sở điều trị 
nên xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh cụ 
thể cho cơ sở mình.
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