
BS.CKII TRẦN THANH LINH

Khoa Hồi sức cấp cứu – BV Chợ Rẫy



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

• Nhiễm khuẩn thứ phát ở BN Covid-19: dịch tễ học, yếu tố nguy cơ

• Thách thức nhiễm khuẩn đa kháng tại ICU

• Tiếp cận điều trị trong bối cảnh hiện tại

• Các kháng sinh mới

• Nhiễm nấm xâm lấn ở BN COVID-19 nặng: COVID-19 –

associated pulmonary Aspergillosis (CAPA)



NHIỄM TRÙNG THỨ PHÁT Ở BN COVID 19

Bn Covid-19 nặng nhập
ICU

Kiểm soát: tổn thương phổi
do Covid-19 và các biến

chứng toàn thân khác

Kiểm soát nhiễm khuẩn thứ
phát tại ICU: HAP/VAP, 

CRBSI, secondary 
bacteremia, invasive fungal 

infections…

• Quá trình điều trị BN Covid-19 nặng: thời gian

thường kéo dài : thở máy, ECMO, CRRT…

• Nguy cơ nhiễm khuẩn thứ phát: gia tăng theo thời

gian



NHIỄM TRÙNG THỨ PHÁT Ở BN COVID 19 – CƠ CHẾ BỆNH SINH

S.Manna et al (2020), “Molecular pathogenesis of secondary bacterial infection associated to viral infection including SARS – CoV 2” – Journal of 

Infection and Public Health 



NHIỄM TRÙNG THỨ PHÁT Ở BN COVID 19 – CƠ CHẾ BỆNH SINH



NHIỄM TRÙNG THỨ PHÁT Ở BN COVID 19 – DỊCH TỂ HỌC

• N/C hồi cứu, đa trung tâm các BV tại

Thượng Hải, Trung Quốc

• 612 BN Covid-19, có 38 BN nặng và nguy

kịch.

• 57,9% BN nặng nhiễm khuẩn thứ phát:

viêm phổi, NK huyết, NK liên quan catheter, 

NK niệu..

• Tác nhân: 50% VK gram âm, 26,9% VK 

gram dương, 11,5% do vi rút và 7,8% do 

nấm.

• NK thứ phát gia tăng đáng kể tỷ lệ tử vong

và kéo dài thời gian nằm ICU



NHIỄM TRÙNG THỨ PHÁT Ở BN COVID 19 – DỊCH TỂ HỌC

Tác nhân

gây viêm

phổi: 

Gram âm

đa kháng

(CRE)

Tác nhân

nhiễm

khuẩn

huyết: 

CRE và vi 

nấm



NHIỄM TRÙNG THỨ PHÁT Ở BN COVID 19 – DỊCH TỂ HỌC

• Thời gian trung

vị từ lúc can thiệp

thủ thuật xâm lấn

đến NK thứ phát

( viêm phổi và

nhiễm khuẩn

huyết).

• Chú ý Vi khuẩn

gram âm gây VP 

và tác nhân nấm

xâm lấn gây NK 

huyết.



NHIỄM TRÙNG THỨ PHÁT Ở BN COVID 19 – DỊCH TỂ HỌC

• N/C quan sát 989 Bn

Covid-19 tại Barcelona.

• 74 BN có chỉ định nhập

viện.

• 59,5% BN nhập viện có

NK thứ phát với thời

gian trung bình là 6,6 

ngày.

• VK gram âm đa kháng: 

căn nguyên chủ yếu gây

VP thở máy, NK huyết.



NHIỄM TRÙNG THỨ PHÁT Ở BN COVID 19 – DỊCH TỂ HỌC

• Phân tích tổng hợp gồm 24 

nghiên cứu với 3338 BN 

Covid-19.

• Tỷ lệ nhiễm khuẩn thứ

phát là 14,3%.

• 71,9% BN Covid-19 được

điều trị kháng sinh.

• Bội nhiễm vi khuẩn là yếu

tố gia tăng tình trạng bệnh

nặng → BN Covid cần

nhập viện hoặc ICU.



152/4267BN Covid

19 (3.6%):

- 65% nhập ICU, 

74% thở máy.

- 57% TV, 16% 

XV, 28% còn ĐT

- 60% cấy hô hấp

(+), 54% cấy

máu(+), 14% cả

hai.

- 15% MDR, 5% 

CRE.

- 9BN nấm máu

Nori.P et al (2020), “Bacterial and fungal infections in Covid 19 patients hospitalized 

during the NY city pandemic surge”, Infection control &Hospital epidemiology 1-5



NHIỄM TRÙNG THỨ PHÁT Ở BN COVID 19 – DỊCH TỂ HỌC

Fu.Y, Yang Q (2020) “ Secondary bacterial infections in Critically Ill patients with COVID 19 “ – IDSA 

101 BN Hàng Châu -

Chiết Giang, 36 BN 

(5%) nhập ICU, 

13.9% (5 của 36BN 

ICU) nhiễm trùng

thứ phát.

2/5 nhiễm BCC từ

tuần thứ ba ( mẫu

cấy từ dịch rửa PQ 

và dịch hút từ khí

quản )



22/5            25/5                         28/5                     31/5

B. cepacia kháng Meronem B. cepacia B. cepacia/Ralstonia pickettii B. cenocepacia 2 isolate   âm tính

20/4                                                                                               12/5                      16/5                            18/5
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Levofloxacin

Ceftazidim Ceftozolan/Tazobactam

Sulfamethoxazole/Trimethoprim 
7.5mg/kg/d

Meronem 6g/d

Ceftazidim 8g/d

Sulfametho/Trime 15-20mg/kg/d

Piperacillin/Tazobactam

Cefta/Avi (27/5)

- 20/4: Asperilus fumigatus

- 7/5: Candida tropicalis

- 3/6: Candida parapsilosis

- 10/5: Pseudomonas aeruginosa

- 12/5: Pseudomonas aeruginosa



NHIỄM TRÙNG THỨ PHÁT BN COVID 19- ĐÀ NẴNG



NHIỄM TRÙNG THỨ PHÁT BN COVID 19- ĐÀ NẴNG



BIOFILMS 

CƠ CHẾ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA BCC



• Đề kháng β–lactam nhờ vào các

β-lactamases trong bào tương

như AmpC và PenB, hoặc β-

lactamases gắn với màng tế bào

như PenA

• Làm đột biến mục tiêu bằng các

DNA gyrase hoặc dihydrofolate

reductase giúp đề kháng

fluoroquinolones và

trimethoprim

Katherine A.Rhodes (2016), “Antibiotic Resistance in Burkholderia Species”, Drug Resist Updat. 2016 September ; 28: 82–90



91



Kết luận của nghiên cứu:

- Avibactam là chất ức chế đối với

PenA do đó có thể hồi phục được

khả năng điều trị của ceftazidime

đối với chủng Burkholderia.

- Sử dụng cefta/avibactam hoặc

phối hợp cefta/avibactam với

piperacillin/ tazobactam có vẻ là

có tiềm năng trong điều trị

Burkholderia cepacia complex

(1) Sarah L.Spitznogle (2019), “Evaluating the Role of New Beta-Lactam Agents for Uncommon Pathogens”, Contagion Live

Hiệu quả in vitro của các phác đồ β-lactam trên B. cepacia







ĐIỀU TRỊ BURKHOLDERIA CEPACIA

■ Ceftazidime/Avibactam nên được quan tâm điều trị cho nhiễm BCC dai dẳng, kháng trị 



LIỀU CAO KHÁNG SINH KHUYẾN CÁO CHO ĐIỀU TRỊ BCC

Kháng sinh Liều Liều tối đa

Meropenem 2g / 8h 6g/24h

Ceftazidime 3-4g/8h 

(150-250mg/kg/d)

12g/24h

Piperacillin -

Tazobactam

4.5g/6-8h 16g/24h

(Piperacillin)

TMP/SMX 15 -20mg/kg/24h theo TMP

Levofloxacin 500mg/12h



THÁCH THỨC NHIỄM KHUẨN ĐA KHÁNG TẠI ICU

Enterobacter spp ( 
AmpC type B-
lactamase)

Extended-
spectrum B-
lactamase 
(ESBL) 
Enterobacter
iaceae

Carbapenem-
resistant 
Enterobacteri
aceae- CRE)

Gram-negative MDROs 

Vi khuẩn đa kháng thuốc
(Multidrug-resistant organisms 

– MDROs)

Vi khuẩn siêu kháng (extensive 
drug-resistant-XDR)

Nhạy cảm duy nhất colistin
(Colistin-only susceptiple-COS)

Toàn kháng (pandrug resistant-
PDR)



THÁCH THỨC NHIỄM KHUẨN ĐA KHÁNG TẠI ICU



THÁCH THỨC NHIỄM KHUẨN ĐA KHÁNG TẠI ICU



THÁCH THỨC NHIỄM KHUẨN ĐA KHÁNG TẠI ICU
TẠI VIỆT NAM

24/11/2020 Chuyên đề Kháng sinh 27



THÁCH THỨC NHIỄM KHUẨN ĐA KHÁNG TẠI ICU
TẠI BV CHỢ RẪY

• Nghiên cứu: Tỷ lệ và yếu tố sinh gien

carbapenemase ở vi khuẩn gram âm

kháng carbapenem tại ICU.

• Khảo sát 101 BN tại ICU có kết quả

nhiễm khuẩn gram âm kháng

carbapenem (CRE)

• Phương pháp real-time PCR tìm các

gien kháng thuốc: KPC, MBLs (IMP, 

VIM, NDM) và OXA-48 



THÁCH THỨC NHIỄM KHUẨN ĐA KHÁNG TẠI ICU
TẠI BV CHỢ RẪY

KPC VIM IMP NDM OXA-48

5.9 5.9
11.8

47

35.9

5.4
10.3 10.5

36.8

84.2

0 0

16.7

83.3

0

TỶ LỆ SINH GIEN CARBAPENEMASES CỦA VK GRAM ÂM 

ĐA KHÁNG
A.baumanii Klebsiella pneumoniae P.aerruginosa

50 – 80% gien sinh

Carbapenemase thuộc

nhóm MBLs (NDM, VIM, 

IMP) và OXA-48



CƠ CHẾ ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM Ở VK GRAM ÂM

• Cơ chế sinh gien

Carbapenemase gồm 3 nhóm

chính: KPC, MBLs (NDM, 

IMP, VIM..), OXA-liked

• Đề kháng Carbapenem mức độ

cao

• Cơ chế không sinh gien

Carbapenemase

• Đề kháng Carbapenem mức độ

thấp

• Nhóm VK sinh ESBLs:  kháng

Cephalosporines, Quinolones, 

Aminoglycosides…



TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ TRONG BỐI CẢNH HIỆN TẠI

• Phân tầng, nhận diện các yếu tố nguy cơ trên người bệnh

• Các phương tiện xét nghiệm nhanh, định hướng điều trị, nhận diện gien

kháng thuốc.

• Phối hợp kháng sinh

• Cá thể hóa điều trị: tối ưu đặc điểm pK/pD

• Kiểm soát ổ nhiễm

• Kháng sinh mới

• Giám sát, hướng dẫn sử dụng kháng sinh: giảm tỷ lệ đề kháng thuốc



CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỌN 
LỰA KHÁNG SINH

TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ TRONG BỐI 

CẢNH HIỆN TẠI

- Phân tầng, nhận diện các yếu tố

nguy cơ

- Các phương tiện XN nhanh, định

hướng điều trị, gien kháng thuốc.

- Phối hợp kháng sinh.

- Cá thể hóa điều trị: tối ưu đặc điểm

pK/pD.

- Kiểm soát ổ nhiễm.

- Kháng sinh mới.

- Giám sát, hướng dẫn sử dụng

kháng sinh: giảm tỷ lệ đề kháng

thuốc



CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỌN LỰA KHÁNG SINH



Điều trị Enterobacteriaceae kháng Carbapenem (CRE)

Nhận diện các gien kháng

thuốc → ĐỊNH HƯỚNG 

ĐIỀU TRỊ



Điều trị Enterobacteriaceae kháng Carbapenem (CRE):
phác đồ kết hợp kháng sinh



Điều trị Enterobacteriaceae kháng Carbapenem (CRE):
phác đồ kết hợp kháng sinh



Điều trị Enterobacteriaceae kháng Carbapenem (CRE): 
phác đồ kết hợp kháng sinh



Điều trị
Enterobacteriaceae
kháng Carbapenem

(CRE):
Chế độ liều



Hướng dẫn IDSA 2020: những điểm cần lưu ý
1. Chia VK Gram âm đa kháng làm 3 nhóm: 

(1) extended-spectrum β-lactamase 

producing Enterobacterales (ESBL-E), (2) 

carbapenem resistant Enterobacterales

(CRE), and (3) Pseudomonas aeruginosa

with difficult-to treat resistance (DTR-P. 

aeruginosa) .

2. Klebsiella pneumoniae carbapenemases

(KPCs) chiếm phần lớn carbapenemases tại

Mỹ→ Lựa chọn điều trị kháng sinh đầu tay

bao gồm Ceftazidim-Aviabctam, 

Meropenem-Vaborbactam, Cefiderocol hoặc

Impenem-cilastatin-relebactam

3. Là những kháng sinh đã có sẵn tại Mỹ (FDA 

chấp nhận)

4. Khuyến cáo lựa chọn kháng sinh dựa trên cơ

sở kết quả kháng sinh đồ đã có (VK nhạy

cảm)

5. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác

định gien kháng thuốc trong định hướng

điều trị



Hướng dẫn IDSA 2020



Hướng dẫn IDSA 2020: những điểm cần lưu ý



Cá thể hóa điều trị: tối ưu đặc điểm pK/pD



VAI TRÒ CÁC KHÁNG SINH MỚI ĐIỀU TRỊ CRE:
FDA CHẤP NHẬN



Vai trò của kháng sinh mới:
Phổ kháng khuẩn



Vai trò của kháng sinh mới:
Ceftazidime-Avibactam

• Avibactam là một chất ức chế β-lactamase (BLI) thuộc họ diazabicyclootane.

• Ceftazidime-Avibactam được FDA chấp nhận trong điều trị nhiễm trùng ổ bụng và nhiễm trùng hệ niệu phức

tạp (2015) và HAP/VAP (2018)

• Avibactam ức chế β-lactamase nhóm A (KPC carbapenamases), β-lactamase nhóm C và oxacillinases (

Vd OXA-48 carbapenemases)

• Avibactam không ức chế β-lactamase nhóm MBLs như NDM carbapenamases.

→ Ceftazidime-Avibactam có hoạt tính kháng khuẩn cao chống lại KPC-producing CRE → là kháng sinh

lựa chọn đầu tay

• Đột biến gien blaKPC → tỷ lệ xuất hiện đề kháng khoảng 10% khi gia tăng sử dụng thuốc (MIC ≥ 16 mg/L)

• Phần lớn VK carbapenem-resistant P.aeruginosa nhạy cảm với Ceftazidime-Avibactam

• Ceftazidime-Avibactam có hoạt tính kháng khuẩn yếu trên A.baumanii hoặc S.maltophilia.



Vai trò của kháng sinh mới:
Meropenam-Vaborbactam

• Vaborbactam là BLI thuộc họ acid boronic đầu tiên được sử dụng trên lâm sàng

• Vaborbactam ức chế cạnh tranh với β-lactamase nhóm serine (nhóm A) bao gồm KPC

carbapenemase

• Không ức chế β-lactamase thuộc nhóm MBLs như NDM và VIM carbapenemases và β-

lactamase nhóm D

→ hiệu quả kháng khuẩn chính trên CRE sinh KPC carbapenemases

• FDA chấp nhận trong điều trị cUTI.

• EMA chấp nhận (11/2018) trong điều trị cIAI, cUTI, HAP/VAP, nhiễm khuẩn huyết ở những nơi

mà lựa chọn kháng sinh có giới hạn.



Vai trò của kháng sinh mới:
Ceftolozane-Tazobactam

• Ceftolozane là 3’-aminopyrazolium cephalosporin mới với hoạt tính kháng khuẩn mạnh trên VK

P.aeruginosa do ái lực mạnh gắn kết với penicillin-binding proteins

• Các cơ chế đề kháng kháng sinh của P. aeruginosa như bơm đẩy, mất lớp áo ngoài chứa porin hay

tăng cường biểu hiện AmpC: KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ceftolozane

• Sự kết hợp với Tazobactam thúc đẩy thêm hiệu quả chống P. aeruginosa và các chủng VK sinh

ESBLs.

• Hoạt tính kháng các chủng carbapenem-nonsusceptible P. aeruginosa đạt 67% - 89%*

• Ceftolozane-Tazobactam không có hoạt tính kháng khuẩn trên CRE, A.baumanii hoặc

S.maltophilia.

• Được FDA và EMA chấp nhận trong điều trị cIAI và cUTI



Vai trò của kháng sinh mới:
Cefiderocol

• Cefiderocol là một cephalosporin siderophore với chuỗi bên catechol được hình thành từ phức hợp

chelated với Ion sắt.

• Phức hợp phân tử làm cho Cefiderocol có thể đi qua lớp áo ngoài vào khoang nội bào qua trung

gian thụ thể của hệ thống vận chuyển sắt của VK gram âm.

• Cefiderocol thủy phân phần lớn các β-lactamase bao gồm nhóm A (KPC, ESBLs), nhóm B (NDM,

VIM, IMP, L1), nhóm C (AmpC) và nhóm D (OXA-48, OXA-23, OXA-24)

→ Kết quả: Cefiderocol có hoạt tính kháng khuẩn trên hầu hết VK Gram âm từ

Enterobacteriaceae đến P.aeruginosa, A.baumanii và S.maltophilia



Vai trò của kháng sinh mới
Cefiderocol: phổ kháng khuẩn



Nhiễm nấm xâm lấn ở BN Covid-19 nặng

• Khái niệm: COVID-19 – associated 

pulmonary Aspergillosis (CAPA): vấn

đề lâm sàng cần quan tâm

• Tỷ lệ thật sự là bao nhiêu ?





CHẨN ĐOÁN SỚM NHIỄM NẤM XÂM LẤN BN 91

Sau cai ECMO 1 ngày (04/6): sốt, chướng bụng, men tụy tăng, BC tăng, PCT tăng nhẹ.

Quyết định điều trị sớm thuốc kháng nấm ngay khi sốt với Caspofungin → Micafungin 
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Nhiễm nấm xâm lấn ở BN Covid-19 nặng
COVID-19 – associated pulmonary Aspergillosis (CAPA)





Nhiễm nấm xâm lấn ở BN Covid-19 nặng



Nhiễm nấm xâm lấn ở BN Covid-19 nặng



CHẨN ĐOÁN CAPA

Amstrong D.J et al (2020),̏ Confronting and mitigating the risk of COVID 19 associated pulmonary aspergillosis ̋, Eur Respir J-56 



Nhiễm nấm xâm lấn ở BN Covid-19 nặng



KẾT LUẬN

• Nhiễm trùng thứ phát ở BN COVID 19 cần được quan tâm, đặc biệt các BN 

nặng nhập ICU với nhiều can thiệp xâm lấn.

• Là nguyên nhân hàng đầu làm tăng tỉ lệ tử vong BN COVID 19.

• Các tác nhân BCC, nấm, vi khuẩn đa kháng luôn là thách thức trong điều trị

• Liều cao + phối hợp kháng sính với VK gram âm đa kháng phải cá thể hóa trên

từng trường hợp, dịch tể tại chổ, MIC

• Định gien kháng thuốc được khuyến cáo , giúp định hướng chọn lựa KS, đặc

biệt các KS thế hệ mới.

• Chống nhiễm khuẩn cần luôn được quan tâm.



Trân trọng cảm ơn


