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Staphylococcus aureus

• S.aureus:

-Cầu trùng Gram dương đứng chùm.

-Đặc tính nổi bật:

Tiêu huyết β

Coagulase(+)

Kị khí tùy nghi ( mọc được trong
môi trường hiếu khí và kị khí)



Nhiễm khuẩn huyết do S.aureus

• Tỷ lệ mắc: 4-38/100.000 người-năm

• Tỷ lệ tử vong: 20% / người lớn, 35 %/ trẻ em

• Tỷ lệ mắc MRSA huyết ngày càng cao, đặc

biệt là ở nhóm Nhiễm trùng bệnh viện



Tiêu chuẩn vàng chẩn đoán
Cấy máu dương tính S.aureus

Đảm bảo cấy máu đúng cách

• Cấy máu 2 vị trí

• Cấy máu theo set

• Mỗi set: 1 chai hiếu khí + 1 chai kị khí

• Cấy máu đủ thể tích: người lớn 8-10 ml/ chai

Trẻ em: tùy theo cân nặng



Thể tích máu cấy / trẻ em

Cumitech –Blood culture IV



Cấy máu dương tính S.aureus: 
Các mốc thời điểm quan trọng

Cấy máu

Kháng sinh đồ

Báo + ban hành kết quả soi nhuộm

DƯƠNG TÍNH: 

Nhuộm Gram : Cầu trùng Gram dương đúng đôi , chùm

80% dương tính trong 6h- 24h

Định danh nhanh ***

Trong vòng 60 phút

4h-24h tùy điều kiện XN

16-24h tùy điều kiện XN



ĐỊNH DANH S.aureus NHANH

Test coagulase tube trực tiếp từ chai máu : 

sau 4h cho kết quả gợi ý S.aureus

PCR trực tiếp từ chai máu dương: sau 4h 

cho kết quả S.aureus + gene mecA (MRSA)

Test định danh MALDI-TOF trực tiếp từ

chai máu dương sau 4h cho kết quả

S.aureus

Định danh thường quy: sau 24h -48h cho

kết quả S.aureus + gene mecA (MRSA)

GIẢI PHÁP NHANH



Lưu ý

• Cấy máu dương tính với Staphylococcus aureus

→Không bao giờ là tác nhân ngoại nhiễm

→Cần báo kết quả soi nhuộm và định danh càng
sớm càng tốt để căn chỉnh kháng sinh kịp thời



BIOFLIM của S.aureus

Staphylococcus aureus Biofilms and their Impact on the Medical Field | IntechOpen

https://www.intechopen.com/books/the-rise-of-virulence-and-antibiotic-resistance-in-staphylococcus-aureus/staphylococcus-aureus-biofilms-and-their-impact-on-the-medical-field


Tác dụng Bioflim của S.aureus

-Bám dính vào mô → tạo mủ, abscess

-Giúp tạo lớp màng sinh học

-Làm giảm hiệu quả Đại thực bào

-Làm giảm hiệu quả kháng sinh

Staphylococcus aureus Biofilms and their Impact on the Medical Field | IntechOpen

https://www.intechopen.com/books/the-rise-of-virulence-and-antibiotic-resistance-in-staphylococcus-aureus/staphylococcus-aureus-biofilms-and-their-impact-on-the-medical-field


Biofilm của S.aureus

S.aureus có tính ưa plastic (nhựa)

-Vi khuẩn tạo bioflim ở:

• Catheter nội mạch

• Mảng ghép plastic (Van tim, khớp nhân tạo...)

• Ống thông tiểu



Cấy máu dương S.aureus

• Các hành động cần thực hiện: 4

1.KHÁNG SINH PHÙ HỢP

2.LOẠI BỎ NGUỒN BIOFLIM

3. PHÂN LOẠI NHIỄM S.aureus phức tạp hay không phức tạp.

4. Đánh giá thời điểm tiệt trùng



Nhiễm trùng huyết S.aureus
1. KHÁNG SINH PHÙ HỢP

• Phải phân biệt được MSSA hay MRSA



Staphylococcus aureus nhạy methicillin
(MSSA)

• Tiêu chuẩn: Cefoxitin: NHẠY

• Oxacillin MIC ≤ 2 μg/ml

→ MSSA: điều trị bằng Oxacillin/Nafcillin/Cefazolin tĩnh mạch.

• Không dùng vancomycin, linezolid, teicoplanin cho MSSA vì hiệu
quả diệt khuẩn không bằng oxacillin 



Staphylococcus aureus KHÁNG methicillin
(MRSA)

• Cần thực hiện XN và phiên giải đúng cách

• Trả kết quả nhầm MRSA sẽ dẫn đến điều trị không đúng kháng sinh

→ Nguy cơ cho bệnh nhân



CÁCH 1: Phát hiện S. aureus kháng methicillin (MRSA)
-Dùng Cefoxitin 

• Cefoxitin là thuốc đại diện cho

• methicillin, oxacillin và nafcillin

• Dùng đĩa giấy 30µg cefoxitin

• Thử nghiệm MIC cefoxitin



CÁCH 2: Phát hiện S. aureus kháng methicillin
-Dùng Oxacillin MIC

Level of resistance of 2 pathogens to the Oxacillin MIC tests.

Pathogen Susceptible Intermediate Resistant

S. aureus and S. 

lugdunensis
≤ 2 μg/ml N/A ≥ 4 μg/ml

CoNS ≤ 0.25 μg/ml N/A ≥ 0.5 μg/ml

Lưu ý: Không xác định MRSA bằng khoanh giấy Oxacillin vì có nguy cơ bỏ sót MRSA

CLSI 2020



MRSA

• VI KHUẨN MRSA SẼ KHÁNG HẾT VỚI TẤT CẢ KHÁNG SINH

-OXACILLIN, NAFCILLIN, CEFAZOLIN

-PENICILLIN PHỔ RỘNG ( PIPERACILLIN, TICARCILLIN)

-CEPHALOSPORIN I,II, III, IV

-CARBAPENEM

→KHÔNG CẦN LÀM KHÁNG SINH ĐỒ

→GHI CHÚ CÁC NỘI DUNG NÀY CHO BS ĐIỀU TRỊ BIẾT



Các thuốc điều trị MRSA cần thử nghiệm

• Chọn thử nghiệm các kháng sinh sau theo thứ tự ưu tiên và phương pháp
thử nghiệm?:

-Linezolid

-Teicoplanin

-Daptomycin

-Vancomycin

-Trimethoprime-sulfamethoxazole

-Ceftaroline

-Rifampicin



LƯU Ý FLUOROQUINOLONE

• Ciprofloxacin, Levofloxacin và các fluoroquinolones có thể nhạy cảm
trên Kháng sinh đồ

• Tuy nhiên không hiệu quả trong điều trị thực tế vì phát sinh đề kháng
nhanh.

• Fluoroquinolone tăng nguy cơ nhiễm MRSA

• Khuyến cáo: Không sử dụng Fluroquinolone để điều trị S.aureus.

S G Weber 2003



Vancomycin

• Vancomycin có hiệu quả trị MRSA nhưng khả năng diệt khuẩn khá kém tại mô viêm→

CẦN LÀM MIC + THEO DÕI NỒNG ĐỘ THUỐC

• Vancomycin MIC <2: dùng điều trị MRSA

→Theo dõi trong 7 ngày, nếu  không hiệu quả lâm sàng → đổi thuốc khác

• Vancomycin MIC >2: không dùng vancomycin , đổi thuốc khác.

LƯU Ý: KHÔNG DÙNG VANCOMYCIN ĐIỀU TRỊ MSSA, OXACILLLIN HIỆU 

QUẢ GẤP 10 LẦN VANCOMYCIN KHI ĐIỀU TRỊ MSSA



2. Loại bỏ nguồn xâm nhập

• Dẫn lưu mủ

• Rút bỏ/ thay mới Catheter

• Loại bỏ mảnh ghép plastic ( nếu được)



3. Đánh giá mức độ xâm lấn

Cấy máu (+)

S.aureus

Đánh giá có Viêm nội

tâm mạc đi kèm ?

(10-31%)

Siêu âm tim

( khuyến cáo SA ngả thực quản)

Đánh giá có

abscess sâu?

( ổ bụng, ngực, 

xương, não…)

Siêu âm

CT scan

MRI

IDSA 2016



4. Cách cấy máu theo dõi thời điểm tiệt trùng

• Cấy máu lại: tần suất mỗi 2-4 ngày .

• Cấy máu lập lại còn dương tính → gợi ý chưa kiểm soát được ổ 
nhiễm trùng/ có nguy cơ viêm nội tâm mạc/ có nguy cơ abscess 
mới, sâu

Lưu ý: Cấy máu đúng cách ( cấy ít nhất 2 chai)



3. Cần thiết phải đánh giá nhiễm trùng huyết này thuộc 
nhóm đơn thuần hay phức tạp.

• Tiêu chuẩn chẩn đoán NTH đơn thuần:

-Cấy máu sau 2-4 ngày sau dùng ks phù hợp không còn mọc 

-Giảm sốt sau 72 h dùng ks phù hợp + không ổ nhiễm trùng mới.

-Loại trừ được Viêm nội tâm mạc

-Loại bỏ được các catheter ( nếu có)

-Không có mảnh ghép plastic

-Cơ địa không suy giảm miễn dịch, không giảm bạch cầu hạt

→Điều trị NTH S.aureus đơn thuần: Kháng sinh ít nhất 2 tuần.

Nebraskar Medical Center, 2014



Nhiễm trùng huyết S.aureus phức tạp

• Khi không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán “đơn thuần”

• Thời gian kéo dài tùy diễn tiến và thời điểm cấy máu âm tính

• Trung bình: 4-6 tuần



Sốc độc tố do S.aureus

• Nhiễm S.aureus nghi có dấu hiệu 
toxic shock syndrome: 

→cần dùng kháng sinh ức chế sinh 
tổng hợp protein độc tố

(Panton-Valentine PVL): 

CLINDAMYCIN phối hợp với 
vancomycin/ linezolid đơn trị.




