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TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả và so sánh độ nhạy cảm với kháng sinh với các chủng vi khuẩn K. pneumoniae, 
P. aeruginosa và A. baumannii phân lập tại khoa Hồi sức tích cực (HSTC) và Trung tâm Hô hấp (TT. 
Hô hấp) của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2012 - 2016. Đối tượng: Dừ liệu vi sinh của các chủng K. 
pneumoniae, p. aeruginosa và A. baumannii phân lập tại khoa HSTC và TT. Hô hấp của bệnh viện Bạch 
Mai giai đoạn 2012 - 2016. Phương pháp: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Tỷ lệ nhạy cảm của A  baumannii, 
P. aeruginosa, K. pneumoniae với hầu hết các nhóm kháng sinh thấp. Xu hướng nhạy cảm với nhiều 
nhóm kháng sinh của các vi khuẩn này giảm dần theo thời gian. Tỷ lệ nhạy cảm của các vi khuẩn này 
với các kháng sinh tại HSTC thấp hơn TT. Hô hấp. Tỷ lệ nhạy cảm của K. pneumonia, p. aeruginosa và 
A. baumannii với meropenem tại TT. Hô hấp lần lượt là 77,3%; 76,6% và 32,3% năm 2016. Trong khi 
đó, tỷ lệ nhạy cảm của các loại vi khuẩn này với meropenem tại khoa HSTC rất thấp chỉ còn tương ứng 
là 27,1%; 25% và 4,5%. Ket luận: Các loại vi khuấn trong nghiên cứu gia tăng về số lượng và tỷ lệ đề 
kháng với hầu hết các nhóm kháng sinh. Ngoài ra, tỷ lệ đề kháng với kháng sinh của các vi khuẩn khác 
biệt lớn giữa hai khoa. Kết quả nghiên cửu là cơ sở giúp định hướng xây dựng phác đồ kháng sinh và 
chương trình quản lý kháng sinh phù hợp với dịch tễ đề kháng tại từng đơn vị điều trị.

Từ khóa: vi khuấn Gram âm, kháng thuốc, carbapenem

SUMMARY

ANALYSIS OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF AT. PNEUMONIAE, p. 
AERUGINOSA AND A. BAUMANNII ISOLATED TO THE INTENSIVE CARE DEPARMENT 
AND THE RESPIRATORY CENTER OF THE BACH MAI HOSPITAL FROM 2012 TO 2016

Objectives: Description and comparison of antimicrobial susceptibility of K. pneumoniae, p. 
aeruginosa and A. baumannii isolated at the Deparment of Intensive care and the Respiratory Center,
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Bach Mai Hospital from 2012 to 2016. Study subjects: Microbiology data from K. pneumoniae, P. 
aeruginosa and A. baumannii were isolated at the Deparment of Intensive care and the Respiratory 
Center, Bach Mai Hospital from 2012 - 2016. Methods: A descriptive cross-sectional study. Results: 
Sensitivity rates o f each bacteria to most of the antibiotics were very low. The trend o f these sensitivities 
decreased gradually during 5 years. The sensitivity rates were lower in Intensive care Department than 
in the Respiratory Center. In particular, the susceptibility rate o f K. pneumoniae, R aeruginosa and A. 
baumanni with meropenem were 77.3%, 76.6% and 32.3% respectively in 2016 at Respiratory Center. 
While the susceptibility rates of these bacteria to meropenem in the Intensive care Deparment remained 
only 27.1%; 25% and 4.5% respectively. Conclusion: The numbers o f the three bacteria increased and 
the resistance rate of these bacteria also increased. In addition, the antimicrobial resistance rate o f the 
bacteria varied greatly between the Deparment of Intensive care and the Respiratory Center. The result 
of this research provided data for establishing antibiotic regimen and antimicrobial stewardship which 
were suitable to antimicrobial resistance epidemiology o f each site.

Key words: Gram-negative bacilli, drug resistance, carbapenem

Iễ ĐẶT VÁN ĐỀ

Trong vài thập kỷ gần đây, vi khuấn kháng thuốc 
là mối lo ngại hàng dầu của nhiều quốc gia. Trong số 
các vi khuẩn Gram âm có mức độ gia tăng dề kháng 
cao, Tổ chức y tế thế giới đã đưa ra danh sách 3 vi 
khuẩn ở mức cảnh báo nguy hiểm nhất bao gồm 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii 
và các vi khuẩn thuộc họ Enterobacteriaceae kháng 
carbapenem [1]. Đây cũng là các loại vi khuấn Gram 
âm thuờng gặp nhất trong các khảo sát về nhiễm 
khuẩn bệnh viện tại Việt Nam [2], [3],

Tại Bệnh viện Bạch Mai, khoa Hồi sức tích 
cực (khoa HSTC) và Trung tâm Hô hấp (TT. Hô 
hấp) là hai khoa lâm sàng tiếp nhận số luợng lớn 
bệnh nhân có bệnh lý nhiễm khuẩn. Do vậy, đây 
cũng là một trong các don vị có luợng tiêu thụ 
kháng sinh rất lớn bao gồm cả các nhóm kháng 
sinh dự trừ cuối cùng nhu carbapenem [4], Một 
số nghiên cứu gần đây cho thấy các loại vi khuấn 
Gram âm như K. pneumoniae, p. aeruginosa và 
A. baumannii phân lập tại hai khoa này có tỷ lệ đề 
kháng với kháng sinh tuơng dối cao [5], [6]. Trong 
cùng một bệnh viện tình hình dề kháng kháng

sinh của vi khuẩn cũng có thể khác nhau, là cơ 
sở quan trọng đế đề xuất các phác dồ kháng sinh 
phù họp trong chuơng trình quản lý kháng sinh 
dựa trên tổng kết định kỳ dừ liệu vi sinh tại từng 
dơn vị điều trị. Do đó, nghiên cứu này đuợc thực 
hiện nhằm mô tả và so sánh tình hình dề kháng 
kháng sinh của 3 loại vi khuân K. pneumoniae, 
P. aeruginosa, A. baumannii giữa khoa HSTC và 
TT. Hô hấp giai đoạn 2012-2016 .

II. ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

l ề Đối tượng

Dữ liệu về vi sinh của các chủng K. 
pneumoniae, p. aeruginosa và A. baumannii phân 
lập tại khoa HSTC và TT. Hô hấp của Bệnh viện 
Bạch Mai trong giai đoạn 2012-2016 .

2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thông qua hồi 
cứu dữ liệu tại khoa Vi sinh -  Bệnh viện Bạch Mai. 
Chúng tôi tiến hành chọn lọc các số liệu từ phần 
mềm liru trừ số liệu tại khoa vi sinh liên quan đến 
tỷ lệ bệnh phẩm duơng tính với các loại vi khuẩn 
K. pneumoniae, p. aeruginosa và A. baumannii,

44 I Y HỌC LÂM SÀNG số chuyên đề (Tháng 4/2018)



DIỄN ĐÀN Y HỌC
Nghiên cứu khoa học

sự phân bố các chủng vi khuẩn theo khoa HSTC, 
TT. Hô hấp và toàn viện; tỷ lệ vi khuấn nhạy cảm 
với các kháng sinh theo tiêu chuẩn của Viện chuẩn 
thức xét nghiệm lâm sàng Hoa Kỳ (CLSI).

Xử lý kết quả

Sử dụng phần mềm Exel 2010 trong quản lý, 
thống kê và phân tích số liệu. Các biến định tính 
được mô tả theo số lượng và tỷ lệ %.
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Biểu đồ 1. Sổ lượng các chủng vi khuẩn /fẺ pneumoniae (a), p. aeruginosa (b) và A. baumannii 

(c) phân lập được của khoa HSTC, TT. Hô hấp và toàn bệnh viện trong giai đoạn 2012 - 2016.

Ket quả cho thấy số lượng 3 loại vi khuấn có 
xu hướng tăng dần qua các năm trong toàn viện nói 
chung cũng như tại khoa HSTC và TT. Hô hấp nói 
riêng. Trong đó, số lượng vi khuấn K. pneumoniaee 
toàn viện tăng nhiều nhất gấp gần 2 lần sau 5 năm, 
hai loại vi khuẩn còn lại tăng khoảng 1,5 lần. Mặc 
dù số lượng các loại vi khuấn tăng, song cơ cấu 
phân bố các loại vi khuẩn này gần như không thay 
đổi. Số lượng các chủng vi khuẩn này của hai khoa 
được khảo sát luôn chiếm tỷ lệ lớn trên tống số 
chúng phân lập được của toàn viện.

Tỷ lệ K. pneumoniae và A. baumannii của 
khoa HSTC cao hon so với TT. Hô hấp. Tỷ lệ AT.

pneumoniae năm 2016 tại khoa HSTC là gần 14%, 
trong khi tỷ lệ này tại TT. Hô hấp là 8,5%. Tỷ lệ vi 
khuân A. baumannii tại 2 khoa này năm 2016 tương 
ứng là 27,1 % và 12,4%. Ngược lại, tỷ lệ vi khuẩn p. 
aeruginosa tại TT.HÔ hấp cao hon khoa HSTC. Tỷ 
lệ này năm 2016 của khoa HSTC là 15,1%, trong 
khi tỷ lệ này là 21,0% tại TT. Hô hấp.

Độ nhạy cảm vói các kháng sinh của K. 
pneumoniae, p. aeruginosa và A. baumannli

Dữ liệu về độ nhạy cảm của vi khuẩn K. 
pneumoniae tại khoa HSTC và TT. Hô hấp được 
trình bày trong hình 2. Nhìn chung, độ nhạy 
cảm của vi khuẩn này tại TT. Hô hấp và khoa
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HSTC giảm dần qua các năm. Đồng thời, vi 
khuấn này còn giữ được độ nhạy cảm tương đối 
với aminoglycosid với tỷ lệ 60-80%, giảm nhạy 
cảm nhất với penicillin, quinolon, co-trimoxazol. 
Ngoài ra, độ nhạy cảm của vi khuan này với tất 
cả kháng sinh tại khoa HSTC thấp hơn nhiều 
so với TT. Hô hấp. Đặc biệt, tỷ lệ nhạy cảm với
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carbapenem của vi khuẩn này tại TT. Hô hấp còn 
ở mức cao, khoảng 80%, trong khi tại khoa HSTC 
tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn khoảng 30%. Đây 
cũng là nhóm kháng sinh có tỷ lệ giảm nhạy cảm 
nhanh nhất, giảm gần 3 lần trong 5 năm tại khoa 
HSTC từ 88,1% năm 2012 xuống 27,1% năm 
2016.

li
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TT. HÒ hấp

AM K  GEN TOB TZP CRO CXM CAZ FEP ETP IPM M E M  CIP LVX FOS SXT 

HSTC

□ Năm 2012 aNäm2013 ONäm2014 «Năm 2015 BNtoi2016

Biểu đồ 2. Độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn K. pneumoniae tại khoa HSTC và TT. Hô hấp

Ghi chú: AMK: amikacin; GEN: gentamicin; TOB: tobramycin, TZP: piperacillin/tazobactam; CRO: ceftriaxon; 
CXM: Cefuroxim, CAZ: ceftazidim; FEP: cefepim; IMP: imipenem; MEM: meropenem; CIP: ciprofloxacin; LVX: 
levofloxacin, FOS: fosfomycin, SXT: trimethoprim/Sulfamethoxazol

Dữ liệu về độ nhạy cảm của vi khuẩn p. aeruginosa tại khoa HSTC và TT. Hô hấp được thể hiện 
trong hình 3.

s%
100

AMK GEN TOB ATM TZP FEP CAZ 1PM MEM CIP AMK GEN TOB ATM TZP FEP CAz IPM MEM CIP

TT. Hôhắp HSTC

□ Năm 2012 ONăm2013 0Năm2O14 HNãm 2015 «Năm 2016

Biếu đồ 3. Độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn p.aeruginosa tại khoa HSTC và TT. Hô hấp

Ghi chú: AMK: amikacin; GEN: gentamicin; TOB: tobramycin; ATM: aztreonam; TZP: piperacillin/tazobactam; 
FEP: cefepim; CAZ: ceftazidim; IMP: imipenem; MEM: meropenem; CIP: ciprofloxacin; DOX: doxycyclin; MNO:
minocyclin; SXT: trimethoprim/sulfamethoxazol
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Tại TT. Hô hấp p. aeruginosa còn có độ nhạy 
cảm tương đối với nhiều kháng sinh (gần 80%). Tuy 
nhiên, tỷ lệ này tại khoa HSTC thấp hơn nhiều, tỷ lệ 
nhạy cảm giảm chỉ còn khoảng dưới 40% với hầu hết 
các kháng sinh, ngoại trừ amikacin và piperacillin/ 
tazolbactam (trôn 60%). Xu hướng nhạy cảm của vi

khuẩn này với carbapenem giảm dần qua các năm, 

với tỷ lệ nhạy chỉ còn dưới 30% năm 2016.

Dừ liệu về độ nhạy cảm của vi khuẩn A. 

baumannii tại khoa HSTC và TT. Hô hấp được 

trình bày trong hình 4.
s%

80

AMKGEN TOB SAM TZP CAZ IPM MEM CIP DOXMNO SXT AMKGEN TOB SAM TZP CAZ IPM MEM cn> ĐOXMNO SXT

Tĩ. Hô bắp HSTC

□ Nãm 2012 nNãm2013 aNäm2014 HNăm2015 «Năm 2016

Biểu đồ 4. Độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuấn A. baumannii tại khoa HSTC và TT. Hô hâp

Ghi chú: AMK: amikacin; GEN: gentamicin; TOB: tobramycin; ATM: aztreonam; TZP: piperacillin/tazobactam; 
FEP: cefepim; CAZ: ceftazidim; IMP: imipenem; MEM: meropenem; CIP: ciprofloxacin; DOX: doxycyclin; MNO: 
minocyclin; SXT: trimethoprim/Sulfamethoxazol

Đây là loại vi khuẩn có độ nhạy cảm với 
kháng sinh thấp nhất trong 3 loại vi khuẩn khảo 
sát tại cả hai đơn vị điều trị. Tại TT. Hô hấp, tỷ 
lệ nhạy cảm của vi khuấn này với carbapenem 
khoảng 30% với xu hướng giảm dần qua các năm, 
với kháng sinh nhóm tetracyclin khoảng 60%, 
với aminoglycosid khoảng 40%, quinolon và 
penicillin dao động từ 20%-30%. Tại khoa HSTC, 
tỷ lệ nhạy cảm với các kháng sinh rất thấp ngoại 
trừ nhóm kháng sinh tetracyclin, với tỷ lệ nhạy 
cảm còn dưới 40%. Các kháng sinh khác tỷ lệ này 
rất thấp từ 10% trở xuống, trong đó tỷ lệ nhạy với 
carbapenem chỉ còn dưới 5%.

IV. BÀN LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy tình hình nhiễm 
khuẩn do 03 loại vi khuẩn Gram âm đa kháng và tỷ lệ 
đề kháng của các vi khuẩn này ở khoa HSTC và TT. 
Hô hấp bệnh viện Bạch mai đang ở mức báo động.

Số lượng 03 loại trực khuẩn Gram âm gây 
nhiềm khuẩn bệnh viện ngày càng tăng trong toàn 
viện nói chung và hai khoa nói riêng. Đây là 2 
khoa có số lượng 3 loại vi khuẩn này phân lập 
được chiếm tỷ lệ rất cao (khoảng 20-40%) trên 
gần 30 khoa phòng trong bệnh viện. Trong số ba 
vi khuẩn khảo sát, vi khuẩn chiếm số lượng nhiều 
nhất là A. baumannii, sau đó là K. pneumoniae và 
cuối cùng là P. aeruginosa. Loại vi khuấn có mức 
độ gia tăng nhanh nhất là K. pneumoniae. Ket quả 
này cũng tương tự như báo cáo của Nguyễn Văn 
Kính và cộng sự khảo sát nhiễm khuẩn trên 15 
bệnh viện cho thấy các căn nguyên thường gặp 
tại các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến 
trung ương là nhóm vi khuẩn Gram âm gồm A. 
baumanni (khoảng 12%), p. aeruginosa (khoảng 
11%), K. pneumoniae (khoảng 15%), E.coli 
(khoảng 20%) [7]. Một nghiên cứu cắt ngang công 
bố gần đây thu thập dữ liệu của 3287 bệnh nhân
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tại 15 đơn vị HSTC của các bệnh viện giai đoạn 
2012 -2 0 1 3  cho thấy các căn nguyên chính gây 
nhiễm khuấn bệnh viện phân lập được bao gồm 
A.baumanỉ (24,4%), p. aeruginosa (13,8%), và K. 
pneumoniae (11,6%) [2], Các loại vi khuấn này 
là căn nguyên gây các bệnh nhiễm khuẩn nặng 
như viêm phổi bệnh viện (bao gồm viêm phổi thở 
máy), nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn ổ bụng. 
Nghiên cứu tại TT. Hô hấp bệnh viện Bạch Mai 
năm 2017 cho thấy 3 loại vi khuẩn Gram âm 
trong nghiên cứu là căn nguyên chính gây viêm 
phôi bệnh viện được xác định là do A. baumannii 
(43,1%), P. aeruginosa (28,5%), K. pneumoniae 
(14,3%) [5], Như vậy, mặc dù đã có các biện pháp 
kiểm soát nhiễm khuẩn, tuy nhiên tình hình nhiễm 
khuân do các loại vi khuấn đa kháng này luôn ở 
mức độ cao. Các trường họp nhiễm khuấn gây ra 
do các loại vi khuẩn này có thể do mắc phải từ 
tuyến dưới chuyển lên hoặc do lây nhiễm tại bệnh 
viện Bạch Mai, trở thành thách thức lớn cho quản 
lý nhiễm khuẩn và quản lý sừ dụng kháng sinh 
trong bệnh viện.

Bên cạnh đó, mức độ nhạy cảm với hầu hết 
các kháng sinh của 3 loại vi khuẩn này có xu 
hướng giảm rỗ rệt theo thời gian ở cả khoa HSTC 
và TT. Hô hấp. Tuy nhiên, hình ảnh về mức độ đề 
kháng của các loại vi khuấn này khác biệt rõ rệt 
giữa 2 đơn vị được khảo sát.

Tại TT. Hô hấp, K. pneumoniae còn tương 
đối nhạy cảm với nhiều nhóm kháng sinh đang 
được sử dụng phố biến bao gồm aminoglycosid, 
carbapenem, cephalosporin thế hệ 3 với tỷ lệ nhạy 
cảm từ 60% - 80%. Như vậy, trong thực hành 
lâm sàng có thế lựa chọn các kháng sinh thuộc 
các nhóm trên đế điều trị nhiễm khuẩn do K. 
pneumoniae gây ra. Tương tự K. pneumoniae, vi 
khuẩn P. aeruginosa tại đơn vị này cũng khá nhạy 
cảm với các kháng sinh kháng trực khuẩn mủ 
xanh, với tỷ lệ khoảng 80%. Các kháng sinh đó bao

gồm carbapenem, aminoglycosid, piperacillin/ 
tazobactam, ceftazidim, cefepim và ciprofloxacin. 
Tuy nhiên, tỷ lệ nhạy cảm của p. aeruginosa với 
carbapenem trong nghiên cứu này khá cao so với 
một số nghiên cứu gần đây trên các bệnh nhân viêm 
phối bệnh viện tại TT. Hô hấp. Nghiên cửu của 
Phạm Thị Quỳnh và cộng sự năm 2017 cho thấy tỷ 
lệ P. aeruginosa kháng carbapenem là 66,7% [5], 
Một nghiên cứu khác về viêm phối bệnh viện do 
P. aeruginosa thực hiện tại 3 khoa là TT. Hô hấp, 
khoa HSTC và khoa Thần kinh tại bệnh viện Bạch 
Mai cho thấy tỷ lệ vi khuẩn này kháng carbapenem 
khoảng 60%. Trong nghiên cứu này chưa ghi nhận 
trường họp nào kháng với colistin nhưng có 1 
trường hợp có nồng độ ức chế tối thiểu (minimum 
inhibitor concentration - MIC) của colistin ở giới 
hạn nhạy cảm (2 ng/ml) [8]. Như vậy, mặc dù K. 
pneumoniae và p. aeruginosa trong nghiên cứu 
của chúng tôi còn khá nhạy cảm với các kháng sinh 
song nếu không có biện pháp quản lý kháng sinh 
phù họp thì các nhóm kháng sinh này sẽ mất dần 
vai trò trong điều trị. Đe bảo vệ các nhóm kháng 
sinh dự trữ cuối cùng, cần tối ưu hóa hiệu quả khi 
sử dụng kháng sinh trong điều trị kinh nghiệm. Có 
thề thực hiện một số biện pháp nhàm giảm thiểu 
nguy cơ kháng thuốc bao gồm (1) sư dụng kháng 
sinh thận trọng dựa trên các hướng dẫn của các 
chương trình quản lý kháng sinh (2) Tối ưu hóa 
liều dùng, cách dùng dựa trên dược động học/dược 
lực học (pharmacokinetic/pharmacodynamic - PK/ 
PD) của thuốc (3) Sử dụng kháng sinh dựa trên kết 
quả xét nghiệm vi sinh và kháng sinh đồ (4) Sử 
dụng kháng sinh dựa trên đáp ứng lâm sàng của 
bệnh nhân và hiệu quả tác động trên vi khuẩn cũng 
như bằng phát triến kháng sinh mới [9]. Do vậy, 
TT. Hô hấp cần có chiến lược để bảo tồn các kháng 
sinh dự trừ còn có độ nhạy cảm như carbapenem và 
aminoglycosid. Trước khi sử dụng các kháng sinh 
này, cần cân nhắc có cần thiết sử dụng các kháng 
sinh này hay không? Có lựa chọn nào có thể thay
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thế cho kháng sinh này không? Độ nhạy cảm của 
vi khuẩn với các kháng sinh như thế nào? Nếu cần 
thiết sử dụng các kháng sinh này thì liều lượng của 
kháng sinh dựa trên PK/PD là bao nhiêu? Có cần 
phối hợp kháng sinh hay không? Trong 3 vi khuẩn 
khảo sát, A. baumannii là vi khuẩn có tỷ lệ đề 
kháng với các kháng sinh cao nhất. Tỷ lệ nhạy cảm 
với carbapenem chỉ còn 30%. Kết quả này tương 
tự như kết quả nghiên cứu của Phạm Thị Quỳnh và 
cộng sự với tỷ lệ A. baumanniỉ kháng carbapenem 
là 83,3% [5]. Các nghiên cứu khác nhau tại TT. Hô 
hấp đều chỉ ra vi khuẩn A. baumannỉi đã kháng với 
nhiều kháng sinh. Hiện để điều trị vi khuẩn này chỉ 
còn có thể lựa chọn phác đồ chứa colistin phù hợp 
với các kháng sinh khác trong phác đồ đã được tối 
ưu hóa dựa trên bằng chứng hiệp đồng về lâm sàng 
cũng như vi sinh.

Tại khoa HSTC, tỷ lệ vi khuẩn đề kháng 
kháng sinh cao hon nhiều so với TT. Hô hấp. Trong 
khi tại TT. Hô hấp đế điều trị p. aeruginosa còn 
khá nhiều lựa chọn thì tại khoa HSTC vi khuẩn 
này chỉ còn giữ được độ nhạy cảm với hai kháng 
sinh là amikacin và piperacillin/tazobactam với tỷ 
lệ khoảng 60%. Vi khuẩn này chỉ còn nhạy cảm 
với các kháng sinh khác dưới 50%. Trong đó, độ 
nhạy cảm của p. aeruginosa với kháng sinh nhóm 
carbapenem giảm dần theo thời gian và xuống dưới 
30% vào năm 2016. Kết quả này tương tự kết quả 
nghiên cứu được thực hiện tại các đơn vị HSTC 
khác như tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, tỷ lệ 
đề kháng carbapenem lên tới khoảng 80% [10]. 
Tương tự TT.HÔ hấp, A. baumannii là vi khuẩn 
có tỷ lệ đề kháng với các kháng sinh cao nhất tại 
khoa HSTC. Trong đó, chỉ còn nhóm tetracyclin 
có độ nhạy cảm cao hơn các kháng sinh song tỷ 
lệ này cũng chỉ khoảng 30%. Đối với kháng sinh 
khác vi khuẩn này đã kháng gần như hoàn toàn. 
Trong một số nghiên cứu khác, A. baumannii cũng 
là vi khuẩn có mức độ đề kháng kháng sinh rất

cao. Cụ thể, tỷ lệ vi khuẩn này kháng carbapenem 
tại Việt Nam là 40%-50% trong một tổng kết gần 
đây dành cho khu vực Đông Nam Á và Đông Á
[11], hay là vấn đề có tính chất lên tới đặc thù 
của khoa HSTC với tỷ lệ 76,2% trong tổng kết từ 
đề tài KC.10.18./11-15 [3], thậm chí khoảng 90% 
trong một số nghiên cứu được thực hiện tại các 
khoa HSTC khác [2], [10]. Thực trạng này đã dẫn 
đến việc gia tăng sử dụng kháng sinh dự trữ cuối 
cùng cho vi khuân Gram âm đa kháng là colistin. 
Phạm Hồng Nhung và cộng sự chưa ghi nhận xuất 
hiện chủng p. aeruginosa hay A. baumannii kháng 
colistin tại khoa HSTC. Tuy nhiên, giá trị MIC90 
của colistin với các vi khuấn này cũng dao động 
khá lớn. Giá trị MIC90 của các chung/I. baumannii 
nằm trong khoảng 0,19 -0 ,5  |j.g/mL, còn của các 
chủng p. aeruginosa nằm trong khoảng từ 1 -  2 
Ịig/mL. Đây là dừ liệu quan trọng đề tính toán chế 
độ liều phù họp đảm bảo hiệu quả điều trị, cân 
bằng với độc tính và giảm tối đa sự phát triển các 
biến chủng kháng thuốc cho các nhiễm khuẩn do 
A.baumannii gây ra [6].

K. pneumoniae có mức độ gia tăng đề kháng 
đáng báo động. Tỷ lệ nhạy cảm với các kháng sinh 
của vi khuấn này rất thấp. Vi khuẩn này chỉ còn 
giữ được độ nhạy cảm khoảng trên 60% với nhóm 
aminoglycosid. Các kháng sinh còn lại có tỷ lệ nhạy 
cảm dưới 30%, trong đó bao gồm cả carbapenem. 
Carbapenem cũng là kháng sinh có tỷ lệ giảm 
nhạy cảm nhanh nhất, giảm gần 3 lần trong 5 năm 
tại khoa HSTC. Tỷ lệ nhạy cảm với carbapenem 
của K. pneumoniae tại khoa HSTC của Bạch Mai 
thấp hơn nhiều so với một số nghiên cứu khác tại 
Việt Nam. Mức độ đề kháng carbapenem của vi 
khuẩn này trong các nghiên cứu gần đây thường 
dưới 20%. Cụ thể, tổng quan về đề kháng kháng 
sinh tại các nước Đông Nam Á và Đông Á cho 
thấy tại Việt Nam tỷ lệ K. pneumoniae kháng 
carbapenem là 5-10% [11], Một nghiên cứu khác
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thuộc đề tài về kháng kháng sinh KC.10.18/11-15 
chỉ ra tỷ lệ đề kháng này tại miền Bắc là 7,3% [3]. 
Nghiên cứu 15 đơn vị HSTC của các bệnh viện tại 
Việt Nam và một nghiên cứu riêng biệt tại khoa 
HSTC bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho thấy 
tỷ lệ kháng tương ứng là 14,9% và 20% [2], [10], 
Carbapenem là kháng sinh ưu tiên lựa chọn điều 
trị K.pneumoniae sinh men betalactam phổ rộng 
(extended spectrum beta lactamases -  ESBL). Tuy 
nhiên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
kháng sinh này đang mất dần nhanh chóng vai trò 
trong điều trị loại vi khuẩn này. Vi khuẩn có thể đề 
kháng carbapenem bằng cách tiết carbapenemase 
[13], Tuy nhiên, dựa trên độ nhạy cảm in vitro, các 
trường họp vi khuẩn kháng carbapenem vần có thể 
được điều trị bằng phác đồ phối họp carbapenem 
với một hoặc hai kháng sinh khác khi MIC của 
carbapnenem < 16mg/L [13]. Như vậy, để điều 
trị K. pneumoniae tại khoa HSTC cần xem xét các 
phác đồ thay thế carbapenem, tối ưu hóa liều dùng, 
cách dùng dựa trên PK/PD, xác định giá trị MIC 
hoặc thăm dò xác định các phác đồ kháng sinh 
phối họp carbapenem trên cơ sở PK/PD. Ngoài 
ra, có thể cân nhắc lựa chọn aminoglycosid trong 
điều trị các vi khuấn này nhưng cần đảm bảo tối 
ưu hóa liều dùng thông qua giám sát điều trị bằng 
xác định nồng độ thuốc trong máu.

Trước thực trạng đề kháng kháng sinh cao 
như hiện nay, việc lựa chọn kháng sinh điều trị 
thực sự trở thành thách thức lớn trong thực hành 
lâm sàng. Trong số các kháng sinh dự trữ cuối 
cùng, carbapenem là kháng sinh có phố rất rộng 
nên được ưu tiên sử dụng trong trường họp nhiễm

vi khuẩn nặng hay nhiễm vi khuẩn đa kháng [13]. 
Việc tăng cường sử dụng kháng sinh có thể là một 
trong các nguyên nhân gây tăng tỷ lệ đề kháng của 
vi khuấn. Nhiều nghiên cứu khảo sát về mối tương 
quan giữa việc sử dụng kháng sinh và tỷ lệ vi 
khuẩn kháng thuốc đã được thực hiện. Một nghiên 
cứu tại Italy khảo sát số liệu từ 2008-2014 đã 
chi ra việc tỷ lệ tăng tiêu thụ carbapenem có 
mối tương quan với tỷ lệ A.baumannỉi tăng đề 
kháng với carbapenem từ 0% lên 96,4% (p=0.03)
[12]. Tại bệnh viện Bạch Mai tình hình tiêu thụ 
kháng sinh này cũng ở mức đáng cảnh báo. Ket 
quả nghiên cứu tình hình tiêu thụ kháng sinh này 
trong giai đoạn 2 0 1 2 -2 0 1 6  cho thấy 3 khoa tiêu 
thụ kháng sinh này lớn nhất là HSTC, TT. Hô hấp 
và khoa Truyền Nhiễm kèm theo việc sử dụng các 
kháng sinh trong nhóm này như meropenem và 
ertapenem có xu hướng tăng theo thời gian [4], 
Do đó, carbapenem cần được kiểm soát bằng một 
chương trình quản lý kháng sinh phù hợp.

V. KÉT LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vi khuẩn 
gram âm đa kháng phân lập được tại bệnh viện 
Bạch Mai có xu hướng tăng, với đặc điếm đề 
kháng phức tạp. Có sự khác biệt lớn về hình ảnh 
đề kháng giữa hai đơn vị điều trị tại bệnh viện. 
Theo đó, Khoa HSTC là nơi vi khuẩn có mức độ 
đề kháng kháng sinh cao hơn. cần  tăng cường 
biện pháp kiềm soát nhiễm khuẩn và xây dựng 
phác đồ kháng sinh phù hợp với đặc điểm vi sinh 
và tình hình kháng thuốc trong chương trình quản 
lý kháng sinh tại bệnh viện.
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