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ĐẶT VẤN ĐỀ.
Mặc dù cho đến nay các kỹ thuật chẩn đoán vi sinh đã có rất nhiều tiến bộ nhưng thông báo
từ các nghiên cứu đều chỉ ghi nhận khoảng 50% các trường hợp viêm phổi cộng đồng
(CAP) có thể xác định được tác nhân vi sinh gây bệnh. Hầu hết các nghiên cứu đều nhận
thấy S.pnemoniae là tác nhân gây bệnh chủ yếu. Tác nhân vi sinh gây bệnh không điển hình
(atypic pathogens) chiếm khoảng 20-25% các trường hợp, trong nhóm này, L.pneumophilae
là trong khoảng 10% (1) và đây thông thường là các trường hợp nặng (2).
Do đặc tính vi khuẩn gây bệnh như vậy nên thông thường CAP được khởi đầu điều trị
kháng sinh kinh nghiệm. Phác đồ kháng sinh kinh nghiệm thông thường được biện luận dựa
trên tuổi bệnh nhân, bệnh đồng mắc và mức độ bệnh nặng. Không nhiều nghiên cứu theo
hướng đánh giá tác động của vi sinh gây bệnh trên mức độ bệnh nặng. Trong một nghiên
cứu trên một số lượng lớn bệnh nhân (n=3.523), các tác giả kết luận vi khuẩn không điển
hình thông thường tạo ra bệnh cảnh nhẹ cả trên lâm sàng và trên thang điểm CURB-65.
Trong khi đó thang điểm CURB-65 có vẻ nhậy (sensitive) hơn trên các trường hợp nhiễm
trực khuẩn Gram(-) và P.aeruginosa (3).
Để có thể điều trị kinh nghiệm phù hợp nhất, việc đánh giá và phân loại bệnh nhân ngay
khi tiếp nhận bệnh nhân ban đầu là rất quan trọng. Tuy nhiên bằng phương pháp nào vẫn
còn là câu chuyện rất nhiều bàn cãi (4). Trong hai phiên bản guideline (2005, 2007) của
ATS/IDSA khuyến cáo rằng CAP nên được xếp vào 3 nhóm: 1) Viêm phổi cộng đồng
(CAP), 2) Viêm phổi liên quan tới chăm sóc y tế (HCAP) và viêm phổi bệnh viện (HAP)
(5,6)
. Tuy nhiên trong khoảng 1 thập niên vừa qua, nhiều nghiên cứu đã không khẳng định
HCAP (nhóm có nguy cơ nhiễm khuẩn kháng thuốc như P.aeruginosa, S.aureus) nên được
tách riêng ra khỏi nhóm CAP (7-10). Những nghiên cứu khác, với sự chấp nhận khái niệm
HCAP, cho thấy rằng bệnh nhân HCAP được điều trị kháng sinh không phù hợp nhiều hơn
là phù hợp (9-12) và kháng sinh không phù hợp kết hợp với kết cục xấu hơn (10,13). Tuy nhiên,
chỉ định phác đồ kết hợp nhiều kháng sinh phổ rộng thường quy là không cần thiết cho tất
cả bệnh nhân HCAP do có sự rất khác nhau về tình hình nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc
trong nhóm bệnh nhân này (14). Để tăng khả năng chính xác trong việc dự đoán vi khuẩn
kháng thuốc rất cần xem xét các yếu tố nguy cơ và xác định bằng phương pháp định lượng.
Trong 1 nghiên cứu gần đây, Shorr và cs (2012) đề nghị sử dụng 4 yếu tố có tính định
lượng: 4, vừa nhập viện; 3, ở nhà dưỡng lão; 2, lọc máu định kỳ; 1, bệnh nặng (15). Năm
2013, Yuichiro Shindo và cs (4) xây dựng bảng điểm 6 yếu tố: Vừa nhập viện, suy giảm miễn
dịch, sử dụng thuốc ức chế tiết a-xít dạ dầy, đặt xông dạ dầy, tình trạng không vận động.
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Bảng các yếu tố nguy cơ gồm cả 6 yếu tố (six risk factors) kể trên có diện tích dưới đường
cong là 0.79, cao hơn thang điểm của Shorr và cs (15) là 0.71 và Aliberti và cs (16) là 0.66.
Lợi ích của việc điều trị theo hướng chẩn đoán HCAP đã được một nghiên cứu (17) phân
tích và kết luận ở nhóm bệnh HCAP không nặng, việc điều trị theo phác đồ theo hướng dẫn
là không cải thiện tử vong 30 ngày so với nhóm CAP. Như vậy, vấn đề CAP và HCAP một
lần nữa lại chưa tạo ra được sự gắn kết với tiên lượng trên phương diện kháng thuốc hay vi
khuẩn kiểu nhiễm trùng bệnh viện, nhất là trên nhóm bệnh nhân không nặng. Trong 1 phân
tích vi khuẩn gây bệnh và mức độ nặng (3), Catia Cillo´niz và cs đã kết luận bệnh nặng là
yếu tố tiên lượng nhiễm khuẩn trực khuẩn Gram(-) và P.aeruginosa. Nếu xem rằng nhận
định trên là đúng thì khuyến cáo của ATS/IDSA (6) là hợp lý khi đề nghị chỉ nên xác định
nguy cơ và điều trị P.aeruginosa trên nhóm bệnh nhân nhập viện nặng (vào ICU) và cũng
rất hợp lý cho rằng cần xét nghiệm vi trùng học trên nhóm bệnh nhân nặng càng sớm càng
tốt.
Dưới đây chúng tôi trích dẫn lại 1 cas lâm sàng của Yoon Jung Oh và cs (đăng trên tạp
chí Korean J Intern Med 2013) (18) để minh họa.
BỆNH ÁN
Nam giới, 53 tuổi, vào cấp cứu vì các triệu chứng: ho đàm, sốt, lạnh run khởi bệnh mới chỉ
trong ngày trước.
Tiền sử: nghề nghiệp không có gì đặc biệt, hút thuốc lá 30 gói/năm và nghiện rượu mức độ
trung bình. Bệnh nhân đã được điều trị viêm phổi cộng đồng khỏi 2 năm trước ở một bệnh
viện khác và không có vấn đề gì khác về sức khoẻ.
Khi nhập viện: Bệnh nhân trong trạng thái bệnh cấp tính, HA 82/46mmHg, nhịp thở
22ck/ph, M: 120 l/ph, NĐ: 400C. Tim nhịp đều, âm thở thô cùng với tiếng ran nổ phía trên
phổi phải.
Xét nghiệm: BC máu
11.500/mm3
(86%
BCĐNTT), HC và
TC bình thường.
CRP:
1.28mg/dL.
Khí máu: pH: 7.47,
CO2: 22.4, O2: 52.5.
Urea/Creatinine
9
/2.05mg/dL. Xquang
ngực có hình ảnh mờ
dạng đông đặc nhu
mô ở thùy dưới phổi
phải (hình).
Hình Xquang ngực khi vào cấp cứu (trái) và sau 24 giờ (phải).

toàn thân (sepsis).
Xử trí:

Chẩn đoán: Viêm
phổi, nhiễm trùng
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- Bệnh nhân được đặt catheter TMTT truyền dịch, thở oxy qua xông mũi, thực hiện các xét
nghiệm vi trùng học (cấy máu, đàm và nước tiểu).
- Bệnh nhân được nhập vào ICU. Điều trị kháng sinh kinh nghiệm bằng
piperacillin/tazobactam kết hợp ciprofloxacin (TM). Thuốc vận mạch đã được chỉ định sau
khi truyền dịch tích cực.
- 16 giờ sau nhập viện, tình trạng hô hấp xấu đi, suy hô hấp cấp với khí máu: pH: 7.085,
CO2: 61.4, HCO3-: 19. Bệnh nhân được đặt nội khí quản và thông khí nhân tạo Oxy 100%
với PEEP 14cmH2O. Tuy nhiên tình trạng suy hô hấp không cải thiện, toan hỗn hợp tiếp tục
xấu đi.
- 24 giờ sau nhập viện: Khí máu pH: 7.096, pCO2: 63.7 mmHg, pO2: 77.6 mmHg, HCO3-:
20 mmol/L. Xquang ngực lần 2 xấu đi (hình bên phải). Kháng sinh được đổi sang
meropenem kết hợp teicoplanin.
- 28 giờ sau nhập viện: Xuất hiện thiểu niệu cùng với tăng BUN (BUN/Cr: 26/3.66 mg/dL).
Điều trị lọc máu được thực hiện.
- 36 giờ sau nhập viện: Tình trạng sốc và suy hô hấp không cải thiện. Bệnh nhân ngưng tim.
Các biện pháp hồi tỉnh tim được thực hiện nhưng bệnh nhân không qua khỏi và tử vong.
- Sau khi tử vong: Vi khuẩn A.baumannii (AB) được xác định trên cả mẫu cấy đàm và 2
mẫu cấy máu thực hiện ở phòng cấp cứu. Kết quả nhậy cảm kháng sinh của vi khuẩn như
bảng bên dưới.
Bảng kháng sinh đồ
Antimicrobial

Sputum culture
MIC
Interpretation

Blood culture
Interpretation

MIC

Ampicillin

≥ 32

R

≥ 32

R

Amoxicillin/Clavulanic acid

16

R

16

R

Piperacillin

16

S

16

S

Piperacillin/Tazobactam

≤4

S

≤4

S

Cefalotin

≥ 64

R

≥ 64

R

Cefoxitin

≥ 64

R

≥ 64

R

Cefotaxim

16

I

16

I

Ceftazidime

4

S

4

S

Cefepime

2

S

2

S

Imipenem

≤1

S

≤1

S

Meropenem

≤ 0.25

S

≤ 0.25

S

Gentamicin

≤1

S

≤1

S

Tobramycin

≤1

S

≤1

S

Levofloxacin
Trimethoprim/Sulfamethoaxazole

4
160

I
R

4
160

I
R

Bàn luận của tác giả:
- Đây là cas AB đầu tiên thông báo ở Hàn quốc. Bệnh cảnh nhiễm khuẩn nặng và nhanh.
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- Ở các nước Châu Á- TBD, AB được xem là có tỷ lệ mắc cao trong HAP (16% so với
38%). Kết cục HAP-AB xấu hơn và tử vong cao hơn so với các vi khuẩn gây bệnh khác.
CAP-AB ít được thông báo ở các nước Châu Á- TBD. Trên các thông báo ở khu vực này,
tiên lượng CAP-AB xấu hơn HAP (19-22). Tử vong CAP-AB có thể tới 58-64% (20,22). Bệnh
nhân thông thường có bệnh cảnh lâm sàng nặng và tử vong sau 13 giờ đến 6 ngày sau khởi
bệnh, nhất là ngay sau khi nhập viện (19).
- Điều trị kháng sinh kinh nghiệm như ceftazidime kết hợp aminoglycoside,
ticarcillin/clavulanate, imipenem được khuyến cáo cho CAP-AB. Các nghiên cứu cho thấy
rằng CAP-AB đáp ứng tốt với các kháng sinh antipseudomonal penicillins, imipenem,
aminoglycoside, ampicillin/ sulbactam, and ciprofloxacin (19,20,23). Tuy nhiên, ngược lại, 1
nghiên cứu ở Hồng-kông cho thấy CAP-AB kháng với ciprofloxacin, cotrimoxazole và
tobramycin (22). Trên cas lâm sàng này, kháng sinh đồ của AB giống với nghiên cứu ở Hồng
kông (22). Một số nghiên cứu cho thấy hình ảnh gen của CAP-AB khác với HAP-AB (24,25).
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