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Nhiễm trùng K. pneumoniae

• Tác nhân gây nhiễm trùng cơ hội và nhiễm trùng bệnh viện (CRE, hvKp)

• Cư trú phổ biến ở bề mặt niêm mạc người

• Từ cư trú triển thành nhiễm trùng

• Các gene phụ trợ (accessory gene) chiếm số lượng lớn (3000 – 4000 gene).

Nhiễm trùng xảy ra không chỉ liên quan đến tình trạng miễn dịch của vật

chủ mà còn liên quan đến các gene mà vi khuẩn có.



K. pneumoniae

Các yếu tố
độc lực



Chủng K. pneumoniae cổ điển và độc lực cao



Có hai dạng đột biến vỏ: đột biến khuẩn lạc nhày liên quan đến nhiễm trùng huyết và

đột biến thiếu hụt vỏ liên quan đến nhiễm trùng tiết niệu. Các biến chủng này cũng có

những bất lợi nên chúng không hẳn thay thế hoàn toàn các quần thể chủng khác.



Đề kháng kháng sinh

Cho dù sự lan truyền ngang gene đề kháng thế nào thì sự xuất hiện phổ biến của

K. pneumoniae trong số các báo cáo lâm sàng đầu tiên về các gen AMR mới là

đáng chú ý và cho thấy K. pneumoniae là mục tiêu chính để giám sát trọng điểm
các gen AMR mới xâm nhập vào quần thể tác nhân gây bệnh Gram âm.



Ổ chứa đa dạng, nhiều gene

đề kháng, nhiều plasmid nên

K. pneumoniae đóng vai trò

quan trọng trong việc lan

truyền gene đề kháng từ VSV

ngoài môi trường sang các
chủng vi khuẩn gây bệnh.



K. pneumoniae as a key amplifier and spreader of clinically important AMR genes. Better 
understanding and monitoring of this highway of AMR gene transfer could potentially help 
limit the spread of AMR and prolong the life of new antibiotics. 



• Class A (KPC, GES…)

• Class B (NDM, IMP, VIM…)

Class D (OXA)

Carbapenemase

• Porin loss

• Efflux pump

ESBLs and AmpC BLs

Non-
carbapenemase

mediated 
mechanism

• 2 carbapenemases

• a carbapenemase +
noncarbapenemase mechanism 

Combined 
mechanism

Đề kháng carbapenem



5

Ambler Molecular Classification

A Class A - KPC, GES, SME, IMI, NMC-A

B Class B - Metallo-β-lactamases (MBLs) – IMP, 

VIM, NDM, GIM, SPM, SIM 

C Class C – AmpC – also FOX, CMY, DHA, ACT, ACC

D Class D – OXA

Carbapenemases are found in 3 of the 4 Ambler classes



Carbapenemases: Phân nhóm Ambler Class

Ambler
Class

Carbapenemase Vĩ trí của gene Mức độ phổ biến Hoạt tính Loài phổ biến

A KPC Plasmid Cao Tất cả β-lactams
K. 

pneumoniae

B NDM-1 Plasmid Cao
Tất cả β-lactams trừ

aztreonam

K. 
pneumoniae

E. coli

D OXA-48 Plasmid Cao
Carbapenems, trừ

cephalosporins thế hệ 3

K. 
pneumoniae

E. coli

E. cloacae



KPC, OXA, 

NDM, VIM

CP-CPE

non-CP

-CRE

MIC (µg/mL)
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Reduced Potency of β-Lactams in the 

Face of Carbapenemase-Resistant  

Enterobacteriaceae (CRE)
Enterobacteriaceae: Most frequently isolated organisms in the 

hospital setting as well as community-acquired cUTI and cIAI

Avery LM & Nicolau DP. Expert Opinion on Investigational Drugs 2018 Apr;27(4):325-338

Carbapenemase-Producing 

Enterobacteriaceae (CP-CRE)

Non-Carbapenemase-Producing 

Enterobacteriaceae (non-CP-CRE)



Dị kháng





Dị kháng carbapenem xuất hiện ở

1/3 chủng sinh ESBL. Cân nhắc việc

sử dụng carbapemem hay các phác

đồ thay thế không chứa

carbapenem để điều trị các chủng

sinh ESBL là thực sự cần thiết vì có

thể sẽ chọn lọc các chủng đề kháng

hoàn toàn với carbapenem.

BN nhập viện > 1 lần và có cấy chủng sinh ESBL



Dị kháng imipem

xuất hiện ở chủng

KPC producer



K. pneumoniae ở trạng thái tự do nhạy cảm với colistin nhưng tăng đề kháng khi ở dạng
biofilm. Hiện tượng dị kháng liên quan đến sự hình thành biofilm, xuất phát từ tiểu quần
thể khuẩn lạc kích thước nhỏ.



K. pneumoniae siêu
nhày kháng colistin



• Giảm tính thấm phổ biến hơn ở CRCNKP
• Mặc dù có MIC như nhau nhưng mức độ

đề kháng các chủng CPKP bị ảnh hưởng rõ
ràng bởi nồng độ vi khuẩn hơn so với các
chủng CRCNKP và cũng đề kháng cao hơn
với hiệu quả diệt khuẩn của meropenem. 

• MIC đơn độc chưa đủ để tiên lượng hiệu
quả điều trị của carbapenem với CPKP.



Phát triển đề kháng sau tiếp xúc với kháng sinh

Tiền sử sử dụng kháng sinh, thứ tự điều trị và nồng độ kháng sinh làm tăng khả năng đa
đề kháng kháng sinh liên quan đến hoạt tính của β-lactamase và efflux pump



Antibiotic Resistance: Current Perspectives
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ABSTRACT: Antibiotic resistance is one of the most serious
challenges that the world is currently facing. The number of
people succumbing to drug-resistant infections is increasing
every day, but the rate of drug discovery has failed to match
therequisitedemands. Most of thecurrently known antibiotics
target thethreeessential pathwaysof central dogma. However,
bacteria have evolved multiple mechanisms to survive these
antibiotics. Consequently, there isan urgent necessity to target
auxiliary pathwaysfor thediscovery of new drugs. Metabolism-
related and stress-associated pathways are ideal in this regard.
The stringent response pathway regulated by the signaling
nucleotides (p)ppGpp is an attractive target as inhibition of
thepathway would in turn decreasethepersistence and long-term survival of pathogenic bacteria. In thisperspective, wefocuson
the recent design of small molecule analogues of (p)ppGpp that have yielded promising results in termsof growth and biofilm
inhibition. Additionally, we discuss how targeting small RNAs and riboswitches, as well as antimicrobial peptides, would help
combat drug-resistant infections in the near future.

1. INTRODUCTION

Antibiotics have been the foremost weapon wielded by
mankind in our war against pathogenic microorganisms, but
several decades after the discovery of antibiotics, the microbes
have fought back valiantly with a host of strategies to survive
them. Prior to thediscovery of antibiotics, amicrobial infection
was most often synonymous with death of the infected human
being. Sulfa drugs were the first toolsused to fight pathogens.1

Subsequently, the serendipitous discovery of penicillin in 1929
heralded the “golden era of antibiotics”, in which several new
antibiotics were discovered by humans that helped them win
the war against these microbes.1,2,3 Since then, antibiotic
resistance has become a global health concern. More than 2
million people every year are infected with antibiotic-resistant
infections in the United States alone. Drug-resistant infections
lead to approximately 23000 deaths in the United States and
25000 deaths in Europe per annum, and the number is much
higher in developing countries.4 Apart from the loss of lives,
these infections also lead to billions being spent on healthcare
and treatment. The current pace of drug development is
insufficient to mitigate the severe threat of drug-resistant
infections. Thisnecessitatesan urgent need to develop adeeper
understanding of the reasons behind the emergence of
antibiotic resistance and to develop tools to combat it.

1.1. Emergence of Antibiotic Resistance. The word
“antibiotic” is derived from “anti” (meaning against) and
“biotikus” (meaning fit for life), and therefore, it literally means
“life-killing”. Theterm antibiotic hasbeen hereafter used in this
review to describe both naturally derived and chemically
synthesized antibacterial drugs. After the clinical success of
penicillin, themicrobial world wasexplored for thepresence of
other similar antibiotics. Several metabolites extracted from

environmental microbeswerestudied for their effect on growth
of pathogens. Thismining for antibiotics from theenvironment
proved extremely successful, leading to the discovery of several
potent antibiotics like streptomycin.3 Subsequently, medicinal
chemistry helped the synthesis of several chemically derived
drugs like para-aminosalicylic acid. These were synthesized
based on natural antibiotic scaffolds, and they helped to expand
the spectrum of antibiotics available. The naturally derived
antibiotics evolved to cross bacterial cell membranes, but
chemically synthesized drugs often needed several modifica-
tions to reach the same efficacy. Most antibiotics target the
cellular processes of translation, transcription, replication, and
cell wall synthesis (Figure 1).3 Antibiotics often exert complex
effects in vivo and may havemultiple cellular targets. Themost
commonly used antibiotics include theβ-lactams, which inhibit
cell wall synthesis and include cephalosporins, carbapenems,
and penicillins. Other cell wall synthesis inhibitors include
glycopeptide antibiotics like vancomycin. Protein synthesis
inhibitors include aminoglycosides (e.g., kanamycin), tetracy-
clines, chloramphenicols, macrolides (e.g., eyrthromycin),
oxazolidinones (e.g., linezolid), and streptogramins (e.g.,
pristinamycin). Rifamycins constitute transcription inhibitors,
and quinolones (e.g., ciprofloxacin) inhibit DNA synthesis by
binding to gyrase. Another class of antibiotics commonly used
are the sulfonamides, which are inhibitors of folate synthesis.

The World Health Organization (WHO) has listed several
pathogens that have developed high levels of resistance across
the world.1,3 Among these, the “ESKAPE” pathogens are
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K. pneumoniae có thể tạo ra tế bào

tồn tại dai dẳng dung nạp được

nồng độ kháng sinh diệt khuẩn cao.

Survival of bactericidal 
antibiotic treatment by 
tolerant persister cells of 
Klebsiella pneumoniae



K. pneumoniae có thể tạo ra tế bào tồn tại dai dẳng

dung nạp được trong cả điều kiện kháng sinh phối hợp.



0.5- and 1-fold MIC resulted in about 17- and 190-fold higher persister level 

5-fold MIC, the persister level was significantly elevated again, an adaptive process 

(0.2-, 0.4-, 0.8- or 2-fold MIC) caused a 5.84- to 31.37-fold 
increase in the level of persisters

MIC values of surviving per- sisters and no more than twofold of deviation from the ancestor’s MIC 







Kháng sinh đồ
thường qui chưa
đủ mà cần có
thử nghiệm phối
hợp kháng sinh
và xác định MIC.





Rifampin và colistin phá huỷ được
biofilm của K. pneumoniae ở nồng độ
cao. Có tác dụng hiệp đồng phá huỷ
được biofilm của K. pneumoniae khi
phối hợp colitin với meropenem hoặc
rifampin ở nồng độ thấp.



Phòng xét nghiệm làm được gì?



Molecular Identification/Resistance 
Markers for Positive Blood Cultures

Assay
Number of Analytes

ID AST

21

CTX-M, KPC,

NDM, VIM, IMP, 

OXA

24
mecA, vanA/B, 

KPC

22

mecA, vanA, vanB, 

IMP, KPC, NDM, 

OXA, VIM

Most assays are not comprehensive and can amplify 

nonviable organisms present in the blood culture broths

Carbapenemase Detection Set D70C 

MBL Positive 

ZB – ZA    5mm 
 

 

KPC Positive 

ZC – ZA   5mm 
 

 

ZA 

ZC 

ZB 

ZD 

ZA ZB 

ZD ZC 

Các phương pháp phân loại carbapenemase



Ilias K et al. Expert Opinion on 
Drug metabolism & Toxicology, 2019



Kiểu gene đề kháng carbapenem của K. pneumoniae

KPC

34%

NDM

29%

OXA-48-like

23%

KPC - NDM

7%

NDM - OXA-48-

like 

7%

Luận văn BSNT Nguyễn Tuấn Linh, ĐHYHN - 2018

Nhóm

carbapenemase

S %

CZA AK GN FS TGY

KPC 

(n=36) 94.4 91.6 69.4 66.7 77.8

KPC+NDM 

(n=7) 0.0 100.0 71.4 57.1 100.0

NDM 

(n=31) 0.0 48.4 19.4 80.6 87.1

NDM+OXA 

(n=8) 0.0 87.5 87.5 87.5 100.0

OXA-48 like 

(n=25) 96.0 76.0 56.0 84.0 92.0

Tổng 

(n=107) 56.1 75.7 53.3 75.7 86.9



Kiểu gene đề kháng carbapenem của K. pneumoniae

Luận văn BSCK2 Trần Hải Yến, ĐHYHN - 2020

34%

46%

7%
6% 7%

KPC NDM OXA-48 KPC và NDM NDM và OXA-48

Kiểu gene

blaKPC blaNDM blaOXA-48 blaKPC-NDM blaOXA-NDM

Ceftazidime-

avibactam

85.29 0 85.71 0 0

Gentamicin 79.41 17.39 57.14 33.33 0

Amikacin 97.05 56.52 85.71 50.00 14.28

Fosfomycin 100.0 89.13 85.71 33.33 71.42



Thử nghiệm phối hợp kháng sinh

FIC – Fractional inhibitory concentration 

FIC ≤ 0,5 → synergy

0,5 < FIC ≤ 1 → additivity

1 < FIC ≤ 4 → indifference

FIC > 4 → antagonism



Thử nghiệm phối hợp kháng sinh cho các chủng đa kháng

Không khác biệt Tác dụng hiệp đồng



Phối hợp double-carbapenem – vi pha loãng

Phối hợp EM Phối hợp EI

Hiệp đồng 0 

0%

7 

14%
Cộng tác dụng 50 

100%

43 

86%
Đối kháng 0

0%

0 

0%

Luận văn BSNT Nguyễn Mỹ Linh, ĐHYHN - 2020



Phối hợp double-carbapenem

MIC đơn 

Ertapenem

(ug/ml)

Hiệp

đồng

Cộng tác

dụng

Tổng số

chủng

2 0 1 1

4 2 0 2

8 1 0 1

16 1 2 3

32 0 4 4

64 2 13 15

128 1 23 24

MIC 

Imipenem

(ug/ml)

Hiệp đồng Cộng tác 

dụng

Tổng

Số chủng

1 0 1 1

2 1 0 1

4 3 9 12

8 2 20 22

16 1 8 9

32 0 1 1

64 0 3 3

128 0 1 1

Luận văn BSNT Nguyễn Mỹ Linh, ĐHYHN - 2020



Phối hợp colistin - tigecycline

MIC CS 
đơn

Số chủng
không hiệp

đồng
Số chủng hiệp

đồng

Số chủng có MIC 
colistin <= 2 sau tác 

dụng hiệp đồng
0.5 56 14 14
1 4 8 8
4 0 8 7
8 0 4 3

16 0 2 1
32 0 23 1

Tổng 60 59 34

Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Hồng Nhung

Các chủng nhạy với colistin (MIC <=1) thì tác dụng hiệp đồng không rõ

Các chủng kháng colistin (MIC >=4) đều thể hiện tác dụng hiệp đồng (37/37 chủng)

Tác dụng hiệp đồng đối với colistin giảm được 1 bậc MIC ở 50% số chủng có hiệp đồng, và giảm 2 bậc ở 33% số chủng có hiệp đồng.

Do đa số chỉ giảm 1-2 bậc MIC colistin, đa phần các chủng có hiệp đồng có ý nghĩa đối với colistin (hạ MIC colistin xuống <=2) là các chủng có MIC đơn
colistin <= 8. Các chủng có MIC đơn >= 16 vẫn có tác dụng hiệp đồng nhưng ít khi đủ mạnh để có ý nghĩa.



Phát hiện đột biến dị kháng

• Khoanh giấy khuếch tán

• Etest

• PAP test (Population analysis profile)



Kết luận

• Nhiễm trùng K. pneumoniae, đặc biệt là CPKP là thách thức lớn với các

BSLS.

• Hiểu biết cơ chế đề kháng sẽ hỗ trợ cho việc lựa chọn kháng sinh điều trị

• Phát huy tối đa năng lực phòng XN Vi sinh để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị

các K. pneumoniae đa kháng

• Phối hợp BSLS – Vi sinh – Dược lâm sàng để có thể tối ưu hoá điều trị.



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


