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1. Kháng sinh và tác dụng của kháng sinh với vi khuẩn 
1.1. Kháng sinh là gì ? 

Theo Viện sĩ Iu. A. Ovtchinnikov (1987) thì chất kháng sinh là các chất 
có nguồn gốc thiên nhiên và các sản phẩm cải biến chúng bằng con đường 
hoá học có khả năng ức chế sự phát triển của vi sinh vật, virus ngay ở nồng độ 
thấp (10-3- 10-2 microgam/ml).  

Về bản chất hóa học, chất kháng sinh là một nhóm chất rất đa dạng về 
mặt hóa học, trọng lượng phân tử biến động từ 150- 5000 đvC. Trong một số 
chất, phân tử của chúng chỉ chứa C và H hoặc chứa C, H, O và N... cho đến 
nay người ta mới biết được các kháng sinh đều ở thể rắn (kết tinh).  

Năm 1928 (Fleming) lần đầu tiên thấy trong môi trường nuôi cấy tụ cầu 
vàng Staphylococcus aureus nếu có lẫn nấm mốc xanh Penicillium notatum 
thì khuẩn lạc gần nấm mốc xanh này sẽ không phát triển được. Florey và 
Chain (1939) đã tách chiết ở nấm đó chất penicillin có thể dùng được ở lâm 
sàng.  

Sau đó nó đã được tinh chế và mở đầu cho kỷ nguyên dùng kháng sinh 
để điều trị bệnh nhiễm khuẩn. Streptomycin, tetracyclin, chloramphenicol và 
nhiều kháng sinh khác cũng có nguồn gốc từ các vi sinh vật tiết ra đã được 
nghiên cứu điều chế thành kháng sinh ngày nay. Các kháng sinh có nguồn gốc 
từ nấm và xạ khuẩn được phận lập và tinh chế đến nay là kháng sinh tự nhiên. 
Với sự phát triển của khoa học, hàng loạt kháng sinh tổng hợp (như sunfamit, 
trimethoprim) và bán tổng hợp (như ampicillin, cefamondol, acid nalidicic, 
các loại quinolon…) đã ra đời. 

Waksman (1941) cho rằng ở đất có nhiều vi sinh vật có thể làm cho vi 
khuẩn ngừng phát triển; cũng từ đó tìm ra nhiều chất có hoạt tính kìm hoặc 
diệt vi khuẩn. Một số chất hoá học cũng có tác dụng kháng sinh 
(antibiomimetics).  
1.2. Phân loại kháng sinh  

Có nhiều quan niệm về phân loại kháng sinh:  
* Nếu lấy đích diệt vi sinh vật để phân loại thì kháng sinh bao gồm:  
- Kháng sinh chống vi khuẩn, 
- Kháng sinh chống virus, 
- Kháng sinh chống nấm, 
- Kháng sinh chống ký sinh trùng.  
Mỗi kháng sinh có cấu tạo hoá học khác nhau và những kháng sinh có 

cùng gốc cấu trúc sẽ cùng nằm trong một nhóm .  
*Kháng sinh được phân chia theo những nhóm chính cùng nguồn gốc 

bản chất kháng sinh như sau:  
1. Nhóm β-lactamin: Gồm các loại penicillin và cephalosporin.  
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+ Ngoài cùng là vách tế bào: Đây là bức thành bao bọc bên ngoài, có 
nhiệm vụ bảo vệ cơ học và tạo ra hình dạng của vi khuẩn. Nhiều thành phần 
tham gia xây dựng vách không hề có ở tế bào của người (ví dụ glucosamin-
đường glucose có gắn thêm gốc –NH hoặc D-alanine) nên những kháng sinh 
tác động vào vách sẽ không gây ảnh hưởng đến tế bào người.  

+ Dưới vách là lớp màng sinh chất, có nhiệm vụ quan trọng trong sự trao 
đổi chất (thẩm thấu chọn lọc) của tế bào; giữ cho áp lực thẩm thấu bên trong 
luôn lớn hơn nhiều lần so với môi trường bên ngoài.  

+ Bên trong là sinh chất, có rất nhiều ribosome. Vi khuẩn sinh sản rất 
nhanh nên số lượng ribosom nhiều hơn tế bào người nhưng có trọng lượng 
phân tử nhỏ hơn (70S), đây là nơi tổng hợp protein cho tế bào.  

+ Do vi khuẩn có cấu tạo của tế bào prokaryote nên không có nhân hoàn 
chỉnh mang bản chất là ADN nhưng không có màng nhân giống như tế bào 
nhân thật khác. Đây là nơi lưu giữ chất liệu di truyền của tế bào vi khuẩn.  

1.3.2. Cách tác động của kháng sinh lên tế bào vi khuẩn  
+ Kháng sinh ức chế sinh tổng hợp vách, ví dụ các β-lactam, 

Vancomycin, làm cho vi khuẩn không có vách và không được bảo vệ; chúng 
sẽ dễ bị các tế bào thực bào của người nắm bắt và tiêu diệt.  

+ Kháng sinh gây rối loạn chức năng thẩm thấu chọn lọc của màng sinh 
chất, như polymycin, làm cho các thành phần bên trong tế bào bị thoát ra 
ngoài và nước ào ạt vào trong khiến tế bào bị vỡ ra.  

+ Kháng sinh ức chế sinh tổng hợp protein, bằng cách gắn vào ribosome 
(tiểu phần 30S hoặc 50S), ví dụ nhóm Aminoglycoside, tetracyclin, 
chloramphenicol, macrolid, lincomycin.  

+ Kháng sinh ức chế sinh tổng hợp acid nucleic ở 3 mức độ khác nhau: 
Tác động vào sao chép ADN ví dụ nhóm quinolon, ức chế sao mã của ARN 
như rifampicin và ức chế tổng hợp các nucleotid như sulfamid và 
trimethoprim.  

Như vậy, mỗi kháng sinh chỉ tác động vào một khâu nhất định một phản 
ứng sinh vật nhất định của tế bào sống; nó làm rối loạn rồi dẫn đến ngừng trệ 
sự sinh trưởng và phát triển của cả tế bào. Những tế bào đang phát triển nhanh 
càng bị tác động mạnh, song những tế bào nào “nằm ngủ” ở trạng thái nghỉ 
tức là không có các quá trình sinh tổng hợp chất, thì sẽ không bị tác động hay 
tác động không đáng kể. Như vậy kháng sinh chỉ tác động lên tế bào vi khuẩn 
thông qua quá trình chuyển hóa của vi khuẩn để xâm nhậm và gây tổn hại cho 
vi khuẩn. Kháng sinh không có cơ chế “thấm” vào tế bào vi khuẩn gây chết 
như nhiều người lầm tưởng. 

Hầu hết kháng sinh chỉ ức chế mà không giết chết tức khắc vi khuẩn, nên 
khi hết thuốc một số vi khuẩn lại có thể hồi phục trở lại. Do đó điều trị bằng 
kháng sinh phải dùng đủ liều lượng, bao gồm số lần dùng trong ngày và số 
ngày dùng thuốc, để đảm bảo tiêu diệt được hết vi khuẩn gây bệnh. Căn cứ 
thời gian bán huỷ của kháng sinh mà có một số kháng sinh điều trị các bệnh 
đặc hiệu phải có chỉ định giờ dùng thuốc thích hợp.  
4. Sự kháng kháng sinh và mối quan hệ về nhiễm khuẩn 



Kháng sinh có tác dụng chữa bệnh khi được sử dụng đúng, đôi khi liệu 
pháp kháng sinh không có hiệu quả. Những vấn đề liên quan đó được giải 
thích bởi các lý do sau:  
4.1. Do cơ thể 

Vi khuẩn gây bệnh ở trong cơ thể có thể hình thành những ổ viêm 
(abces). Bao quanh nó là những tổ chức viêm hoặc tế bào hoại tử, vì thế thuốc 
kháng sinh không thấm vào ổ viêm, tới vi khuẩn; do đó không phát huy được 
tác dụng. Có thể do pH không thích hợp hoặc do tế bào bị hoại tử giải phóng 
ra những chất cạnh tranh, kìm hãm tác dụng của kháng sinh như sulfamid 
hoặc do tuần hoàn bị ứ trệ. Lúc này cần giải phóng được tổ chức hoại tử, viêm 
bằng các tiểu phẫu, thuốc tới được ổ nhiễm khuẩn sẽ phát huy tác dụng.  

Có thể ở trẻ nhỏ hay người già (hay còn gọi là tuổi cực), người suy giảm 
miễn dịch hay dùng thuốc ức chế miễn dịch, hệ thống miễn dịch của cơ thể 
không thực hiện được chức năng tiêu diệt, loại trừ nên những vi khuẩn không 
bị tiêu diệt hoàn toàn có cơ hội hồi phục trở lại. Do cơ địa hệ thống hấp thu 
vận chuyển kháng sinh trong các dịch thể cơ thể không được lưu thông hay 
ngừng trệ do nhiều nguyên nhân khác nhau, ở những người bệnh này cần phối 
hợp kháng sinh và chọn những kháng sinh diệt khuẩn.  
4.2. Do kháng sinh  

Chọn đúng kháng sinh có phổ tác dụng trên vi khuẩn gây bệnh là quan 
trọng nhưng còn phải chú ý các thông số dược động học như khả năng thấm 
tới ổ nhiễm khuẩn (ví dụ ít kháng sinh thấm được vào màng não và não), thời 
gian bán huỷ của thuốc, nồng độ đạt tối đa… để kháng sinh đạt đủ nồng độ 
cần thiết tại ổ nhiễm khuẩn. Nếu vi khuẩn ký sinh trong tế bào (ví dụ 
Mycoplasma, Chlamydia, thương hàn, tụ cầu, dịch hạch, lao, hủi…) thì phải 
chọn những kháng sinh thấm tốt vào tế bào.  

Có thể kháng sinh đã quá hạn sử dụng hay do lưu trữ không đảm bảo qui 
định đã bị biến chất; cũng có thể là thuốc kém chất lượng, không có khả dụng 
sinh học tốt… 
4.3. Do vi khuẩn  

Nếu vi khuẩn ở trạng thái nghỉ “nằm ngủ” thì sẽ không chịu tác dụng của 
kháng sinh. Đề kháng tự nhiên: Có một số loài vi khuẩn “trơ”, không chịu tác 
dụng của một số kháng sinh nhất định, ví dụ P.aeruginosa luôn luôn kháng 
penicillin, S. aureus kháng colistin, E.coli kháng erythromycin…. Vì vậy, 
tránh không chọn những kháng sinh mà vi khuẩn gây bệnh đề kháng tự nhiên, 
chọn kháng sinh phải dựa vào phổ tác dụng của chúng, căn cứ vào vị trí tổ 
chức gây bệnh của vi khuẩn.  

Vi khuẩn đột biến:  
+ Đột biến xảy ra ngẫu nhiên, không xác định trước và lúc này tần suất 

là rất thấp (<10-6/một đặc tính). Vì thế, nếu phối hợp 2 kháng sinh, thì tần suất 
có một vi khuẩn đột biến 2 đặc tính (kháng 2 kháng sinh) là <10-12. Phối hợp 
3 hoặc 4… kháng sinh thì còn hạ thấp được nữa tần suất xuất hiện một vi 
khuẩn kháng 3 hoặc 4 kháng sinh. Điều này được ứng dụng điển hình trong 
việc điều trị bệnh lao. Tuy vậy, nếu được cảm ứng (được tiếp xúc với kháng 



sinh) thì tần suất đột biến sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với không tiếp xúc với 
kháng sinh.  

+ Tuỳ theo tốc độ chọn lọc ra vi khuẩn đề kháng mà người ta gọi là đột 
biến kiểu “một bước” hay đột biến kiểu “nhiều bước”. Kiểu “một bước” là đột 
biến xảy ra chỉ cần 1-4 lần tiếp xúc với một kháng sinh nhất định đã có thể 
xuất hiện một biến chủng. Hậu quả là vi khuẩn đang từ nhạy cảm trở nên đề 
kháng kháng sinh, có thể với mức độ rất cao và không thể dùng thuốc đó để 
điều trị được nữa. Kiểu đột biến này xảy ra đối với các kháng sinh như 
erythromycin, lincomycin, rifampicin, streptomycin, isoniazid….  

Đột biến kiểu “nhiều bước” xảy ra từ từ, từng bước một, ví dụ ở 
penicillin, cephalosporin, chloramphenicol, tetracyclin, sulfamid… và mức độ 
kháng kháng sinh ngày càng tăng dần. Kết quả là phải nâng dần liều điều trị 
mới có hiệu quả. Đặc biệt việc sử dụng kháng sinh không đủ liều lượng sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho những cá thể đề kháng loại này được chọn lọc để phát 
triển; chúng sẽ thay thế vị trí của các vi khuẩn nhạy cảm khác, nhất là trong vi 
hệ bình thường của cơ thể người. Ví dụ điển hình là ở những người hay sử 
dụng và sử dụng nhiều loại kháng sinh, nhất là những kháng sinh phổ rộng.  

Khi vi khuẩn đột biến kháng kháng sinh do đột biến nhiễm sắc thể, các 
thế hệ sinh ra sau đó đều là vi khuẩn đề kháng (tính đề kháng di truyền “dọc” 
qua các thế hệ), mặc dù ta không dùng kháng sinh ấy nữa.  

Vi khuẩn nhận được gene đề kháng: do nhận được gene đề kháng từ một 
tế bào khác gọi là lan truyền “ngang”, loại này rất nguy hiểm và hay gặp ở các 
vi khuẩn đường ruột như trực khuẩn E.coli, Shigella, Salmonella…. Chúng 
lan truyền ngang từ loài vi khuẩn này sang loài khác, ví dụ Shigella cho 
E.coli, E.coli cho Salmonella… vì các gene đề kháng này nằm trên R-plasmid 
(Resistance plasmid). Đó là những phân tử ADN ngoài nhiễm sắc thể. Điều 
này giải thích vì sao vi khuẩn đồng thời kháng hàng loạt kháng sinh thông 
dụng như chloramphenicol, ampicillin, tetracyclin, cotrimoxazol… Điều nguy 
hiểm ở chỗ: các gene đề kháng này luôn đi cùng với nhau, nên nếu dùng 
nhầm phải 1 kháng sinh mà nó đề kháng thì cả loạt các gene đề kháng khác sẽ 
cùng được chọn lọc, giữ lại. Tuy thế, nếu dừng không sử dụng những kháng 
sinh (đề kháng do plasmid) trong thời gene dài thì vi khuẩn sẽ có thể mất 
plasmid mang gene đề kháng và trở lại nhạy cảm.  

Vì vậy, việc làm kháng sinh đồ và nghiên cứu cơ chế đề kháng của vi 
khuẩn là rất cần thiết cho chiến lược sử dụng kháng sinh hợp lý.  

Lan truyền vi khuẩn đề kháng: một cá thể đề kháng có điều kiện thuận 
lợi sẽ phát triển thành dòng vi khuẩn đề kháng, chiếm chỗ và thay thế các vi 
khuẩn nhạy cảm khi các vi khuẩn nhạy cảm này bị kháng sinh phổ rộng tiêu 
diệt. Những vi khuẩn đề kháng lại có thể được phát tán ra môi trường xung 
quanh, như theo phân, chất thải người bệnh ra nước, không khí… Chúng cũng 
có thể được lây sang người bệnh khác qua các dụng cụ y tế như dụng cụ thăm 
khám, máy thở, ống hút, bông băng… 

Vi khuẩn đề kháng cũng có thể có nguồn gốc từ động vật như gà, vịt, 
lợn, bò, chó, mèo, cá, tôm… lây truyền sang người. Việc sử dụng kháng sinh 



trong chăn nuôi hiện nay không chỉ để chữa bệnh mà còn làm nguồn thức ăn 
tăng trọng càng thúc đẩy sự gia tăng vi khuẩn kháng kháng sinh.  

 
 Sử dụng kháng sinh trong các bệnh viện hiện nay của nhiều nước trên 
thế giới cũng như tại Việt nam còn nhiều vấn đê còn tranh cãi. Một trong 
những vấn đề có ý nghĩa rất to lớn trong việc sử dụng kháng sinh hợp lý đạt 
được hiệu quả cao cho người bệnh khi có nhiễm khuẩn đang gặp nhiều khó 
khăn. Điều trị kháng sinh có khả năng làm tăng sự phòng vệ bình thường của 
vật chủ, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, tuy vậy những chỉ định sai rất 
thường gặp, gồm điều trị không theo loài vi khuẩn gây bệnh, điều trị theo kinh 
nghiệm không có những thông tin tối ưu về các vấn đề liên quan đến kháng 
sinh và nhiễm khuẩn. Phối hợp kháng sinh không thích hợp trong khi cần có 
lựa chọn phối hợp, những sai lầm về liều lượng và thời gian, nhận định không 
đầy đủ về tiềm năng kháng kháng sinh, về sự thâm nhập vào mô của thuốc, 
tương tác thuốc, phản ứng phụ và chi phí cũng như những giới hạn khác về 
hiệu quả của điều trị kháng sinh. 

Nhiều loại nhiễm khuẩn bệnh viện đã gia tăng do sử dụng kháng sinh 
không hợp lý, không đúng phương pháp là nguyên nhân làm gia tăng các loại 
nhiễm khuẩn nguy hiểm trên người bệnh. Những năm gần đây cùng với sự 
phát triển của đất nước hội nhập với thế giới và các nước trong khu vực, nhiều 
loại kháng sinh mới đã được đưa vào và sử dụng tại nước ta. Việc lựa chọn, 
sử dụng kháng sinh đúng chưa có được những thông tin cần thiết. Bên cạnh 
đó với mức độ quá tải người bệnh như hiện nay, việc sử dụng kháng sinh 
không hợp lý, không hiệu quả đã gây tốn kém lãng phí không cần thiết, và 
nhất là nhanh chóng đưa tỉ lệ đề kháng kháng sinh của vi khuẩn tăng cao, đặc 
biệt là đối với nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV). Sử dụng kháng sinh dài ngày 
không đúng là nguyên nhân gây nên nhiễu loạn khuẩn chí bình thường đường 
tiêu hóa, hầu họng, làm gia tăng một số nhiễm khuẩn bệnh viện cơ hội trong 
đó đáng chú ý là các vi khuẩn gây bệnh như Clostridium difficil, 
P.aeruginosa, Acinetobacter... 

Sử dụng kháng sinh không đúng không những không thể bảo vệ người 
bệnh mà còn làm gia tăng khả năng nhiễm khuẩn cơ hội cho người bệnh. Điều 
tai hại nữa của sử dụng kháng sinh không đúng qui tắc làm gai tăng tính 
kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn, tạo nên các chủng vi khuẩn kháng đa 
kháng sinh tại các bệnh viện. 

5. Hướng dẫn chung phòng ngừa sự đề kháng kháng sinh  
Lạm dụng kháng sinh cho những trường hợp có thể không cần điều trị 

kháng sinh là một vấn đề y khoa nghiêm trọng không chỉ tại Việt Nam mà còn 
có khắp nơi trên thế giới. Việc chỉ định kháng sinh tức thì cho người bệnh có 
một nhiễm khuẩn thông thường để làm hài lòng người bệnh là không cần 
thiết, thay vào đó là giải thích rõ ràng về tình trạng bệnh và về nhu cầu y khoa 
cho người bệnh là cần thiết hơn không được các thầy thuốc áp dụng có hiệu 
quả.(xem bảng 1). Để giới hạn sự xuất hiện những chủng kháng thuốc, cần đề 
xuất việc sử dụng kháng sinh hợp lý cho những nhiễm khuẩn thông thường.  



Để có được những kiến thức đúng về kháng sinh và sử dụng kháng sinh 
trong các bệnh viện chúng ta cần nghiên cứu đầy đủ một số nguyên tắc cơ bản 
về kháng sinh. Chiến lược kiểm soát đề kháng kháng sinh gồm cả các biện 
pháp tiếp cận toàn diện về chính sách, giáo dục và cả những chương trình 
thông tin thống nhất về sử dụng thuốc kháng sinh. Chiến lược bao gồm việc 
loại bỏ kháng sinh trong nuôi dưỡng súc vật, thủy sản, giám sát vi khuẩn để 
phát hiện sớm đề kháng với kháng sinh, cảnh báo về kiểm soát nhiễm khuẩn 
để giới hạn sự lây lan các chủng kháng thuốc, hạn chế danh mục thuốc kháng 
sinh và kiểm soát kê đơn, chỉ định điều trị kháng sinh dùng trong bệnh viện, 
chọn lựa các thuốc kháng sinh có tiềm năng đề kháng thấp. 

Hướng dẫn chung để phòng ngừa sự gia tăng kháng kháng sinh 
1. Rửa tay để hạn chế lan truyền các nguồn lây của vi khuẩn kháng 

kháng sinh; 
2. Không cho kháng sinh không cần thiết theo yêu cầu của người 

bệnh;  
3. Chẩn đoán chính xác bằng nuôi cấy và làm kháng sinh đồ vi 

khuẩn; 
4. Trì hoãn dùng kháng sinh cho những nhiễm khuẩn có thể tự giới 

hạn;  
5. Cách ly những người bệnh có nguy cơ nhiễm khuẩn cao với vi 

khuẩn kháng thuốc có nguy cơ lây lan.  
6. Xem lại các phác đồ điều trị trên cơ sở kết quả xét nghiệm hoặc 

sự tiến triển của người bệnh khi điều trị theo kinh nghiệm;  
7. Phải biết được các thông tin đầy đủ tại mỗi bệnh viện về sự đề 

kháng kháng sinh của các nhiễm khuẩn bệnh viện hay gặp; 
8. Dùng đợt trị liệu ngắn khi đã chứng tỏ kháng sinh có hiệu quả. 

6.Các vấn đề cần chú ý khi sử dụng kháng sinh  
Nồng độ của thuốc càng cao trên nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), tốc 

độ diệt khuẩn càng lớn và mạnh. Nhiều họ kháng sinh cho thấy chỉ có sự khác 
biệt rất nhỏ về độ lớn và độ mạnh của tốc độ diệt khuẩn khi nồng độ thuốc 
càng tăng nhưng biểu thị diễn tiến theo thời gian trên MIC ảnh hưởng đến tốc 
độ diệt khuẩn. Cơ chế này gọi là “sự diệt khuẩn phụ thuộc thời gian” (time 
dependent killing).  

Một số kháng sinh có tác động liên tục chống lại vi khuẩn nhiều giờ sau 
khi ngưng điều trị. Điều này được gọi là “hiệu quả sau kháng sinh” (post 
antibiotics effect – PAE) được mô tả đầu tiên với hiệu quả của penicillin trên 
Streptococcus pneumoniae và Staphylococcus. Tất cả các kháng sinh chủ yếu 
có hiệu quả PAE trên các cầu khuẩn gram (+) thường gặp, nhưng chỉ có các 
thuốc ức chế sự tổng hợp protein hoặc acid nucleic mới có hiệu quả sau kháng 
sinh kéo dài trên vi khuẩn gram (-). Những thuốc này gồm những nhóm sau: 
aminoglycosides, fluoroquinolones, tetracyclines, macrolides, 
chloramphenicol, rifampicin và carbapenems. Phần lớn các nghiên cứu về 
PAE được thực hiện in vitro hoặc trên mô hình động vật nhiễm khuẩn.  

Hơn nữa, một số thuốc cho thấy có sự phát triển chậm và gây ra sự biến 
đổi về hình thái của vi khuẩn ở mức dưới ngưỡng MIC và có thể kéo dài thêm 



PAE được gọi là “hiệu quả sau kháng sinh dưới ngưỡng MIC” – PAE-SME 
(Post antibiotics sub MIC effect). 

Một số nhóm kháng sinh có thể làm cho vi khuẩn trở nên nhạy cảm với 
sự thực bào hoặc sự tấn công của bạch cầu trong tế bào trong giai đoạn sau 
điều trị. Hiện tượng này gọi là “hiệu quả bạch cầu sau kháng sinh” (post 
antibiotics leucocyte effect) (PALE). 

Những kết quả về dược động học ảnh hưởng đến việc chia liều của một 
số kháng sinh. Ví dụ: một kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc vào nồng độ và 
hiệu quả sau kháng sinh tốt (aminoglycosides hoặc fluoroquinolones) sẽ có 
thể được dùng liều không thường xuyên với nồng độ cao có hiệu quả. Điều 
này đã đưa đến cách dùng liều đơn mỗi ngày với aminoglycosides. Đối với 
những tác nhân diệt khuẩn phụ thuộc vào thời gian trên mức nồng độ ức chế 
tối thiểu (MIC) và tác nhân có ít hiệu quả sau kháng sinh đối với trực khuẩn 
gram (-), việc lập lại liều với nồng độ thấp được ưa chuộng hơn, ví dụ như β-
lactam được cho đều với liều thấp. 

7. Nguyên tắc chọn lựa kháng sinh 
Một vấn đề lớn hiện nay là tăng tần suất sử dụng kháng thuốc do điều 

trị theo kinh nghiệm không thích hợp hoặc dùng kháng sinh phòng ngừa khi 
những nhiễm khuẩn có thể không hiện diện, hoặc coi liệu pháp kháng sinh 
thay thế cho các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm khác đang được khuyến 
cách ví dụ như rửa tay, chăm sóc vô khuẩn... Sự chọn lựa kháng sinh thích 
hợp phải dựa trên những kiến thức đã biết về người bệnh và các tác nhân gây 
bệnh và về sự đề kháng khu trú chuyên khoa, vị trí nhiễm khuẩn thường gặp 
và tương tác thuốc. 

Trong quần thể vi khuẩn gây ra nhiễm khuẩn có một tỉ lệ có sự đề 
kháng tự nhiên với một số loại kháng sinh. Một kháng sinh thường dùng có 
thể bị đề kháng tự nhiên với những tác nhân gây bệnh (ví dụ 25% 
Streptococcus pneumoniae có đề kháng tự nhiên với nhóm Macrolides, 
H.influenzae, S.pneumoniae đề kháng tự nhiên với gentamycin). Kháng đắc 
thụ xẩy ra khi tác nhân gây bệnh trước đó nhạy cảm, nay không nhạy cảm với 
kháng sinh thường dùng nữa (ví dụ: H.influenzae đề kháng với ampicilline). 
Phần lớn sự đề kháng kháng sinh đắc thụ với một tác nhân đặc hiệu, không là 
hiện tượng của một nhóm và thường tự giới hạn trong một hoặc 2 loại. Đề 
kháng tương đối biểu hiện ở tăng mức nồng độ ức chế tối thiểu, nhưng vẫn 
nhạy cảm với nồng độ đạt được ở huyết tương/mô (ví dụ S.pneumoniae kháng 
penicillin). Đề kháng tuyệt đối xảy ra trong quá trình điều trị khi nồng độ ức 
chế tối thiểu gia tăng mà liều điều điều trị thường dùng không thể vượt hơn 
được (ví dụ P.aeruginosa đề kháng với gentamicin).  

Sự đề kháng tự bản thân nó không liên quan đến thể tích hay thời gian 
dùng kháng sinh. Một vài loại kháng sinh ít có tiềm năng kháng ngay cả khi 
dùng với một lượng lớn. Các kháng sinh khác có khả năng kháng ngay cả khi 
ít dùng. Dùng liều thấp hoặc thời gian, nồng độ thuốc dưới mức nồng độ ức 
chế tối thiểu kéo dài (MIC) đặc biệt đối với các thuốc không có hiệu quả sau 
kháng sinh (PAE) liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển kháng thuốc của 
vi khuẩn. Do vậy việc lựa chọn loại kháng sinh và liều lượng sử dụng kháng 



sinh có giới hạn cụ thể cho từng loại nhiễm khuẩn và tùy thuộc dược động 
học của từng loại kháng sinh. 

Điều trị theo kinh nghiệm không thích hợp cùng với việc dùng kháng 
sinh thường xuyên ở trẻ con bị viêm tai giữa và ở người lớn bị cảm cúm có 
thể thúc đẩy quá trình kháng ở các vi khuẩn thường trú. Chính đây là nguy 
cơb tiềm tàng lan truyền chủng vi khuẩn kháng thuốc và gây nhiễm khuẩn cho 
người bệnh khi gặp các can thiệp y khoa. 

Việc điều trị thích hợp và quyết định nên cho kháng sinh hay không đòi 
hỏi người thầy thuốc phải có chẩn đoán chính xác về bệnh nhiễm khuẩn của 
bệnh nhân. Người thầy thuốc phải nắm rõ về tình trạng nhiễm khuẩn và phải 
dự báo trước về các tác nhân điển hình thường gặp trên một số nhóm bệnh. 
Những dấu hiệu, triệu chứng và mức độ nặng của bệnh được ghi chú cẩn thận 
khi thực hiện thăm khám, chẩn đoán. Những yếu tố như tuổi, bệnh sử nội, 
ngoại khoa, những bệnh kèm và những thuốc kèm theo phải được xem xét. 
Việc lấy mẫu xét nghiệm đúng, có chất lượng cao rất cần cho sự phân tích là 
rất quan trọng nó quyết định cho thành công hay thất bại khi khẳng định một 
bệnh nhiễm khuẩn, không được đánh giá thấp phương pháp lấy mẫu xét 
nghiệm khi cần làm các xét nghiệm vi sinh.  

8.Những yếu tố cần xem xét khi chọn lựa kháng sinh  
1. Phổ kháng sinh: là phạm vi các loại vi khuẩn mà một kháng sinh tác 

động vào khi sử dụng.  
2. Sự thâm nhập vào mô “đích” của kháng sinh  
3. Sự đề kháng kháng sinh: sự đề kháng của vi khuẩn đối với trị liệu 

kháng sinh có thể tự nhiên hay đắc thụ, có thể tuyệt đối hay tương đối. Sự đề 
kháng với kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tại bệnh viện có sự khác 
biệt giữa các bệnh viện và thậm chí giữa các chuyên khoa trong cùng bệnh 
viện.  

4. Trong chọn lựa những kháng sinh tương tự nhau, cố gắng chọn những 
thuốc có tiềm năng kháng thấp nhất. Một số kháng sinh (ví dụ ceftazidime 
thường liên quan đến tăng tỉ lệ của S.aureus kháng Methicilline-MRSA); 
những kháng sinh khác (Vancomycin thường liên quan đến tăng tỉ lệ 
Enterococci kháng Vancomycin (VRE).  

5. Tính an toàn của thuốc: tránh những thuốc có tần suất phản ứng phụ 
cao, nghiêm trọng nếu có thể được.  

6. Chi phí: chuyển đổi kháng sinh từ đường tĩnh mạch sang uống là 
một chiến lược tiết kiệm chi phí quan trọng nhất cho người bệnh nằm viện. 
Có thể giảm thiểu chi phí kháng sinh bằng cách sử dụng kháng sinh có thời 
gian bán hủy dài và chọn lựa đơn trị liệu hơn là trị liệu kết hợp. Những yếu tố 
khác làm tăng chi phí điều trị kháng sinh gồm nhu cầu bắt buộc cần trị liệu 
một kháng sinh thứ hai, do phản ứng có hại của kháng sinh (vd: tiêu chảy, 
phản ứng da, động kinh, viêm tĩnh mạch …) và do bùng phát vi khuẩn kháng 
thuốc cần theo dõi và nhập viện lâu dài.  

7. Các kháng sinh đề nghị nên dành riêng cho nhiễm khuẩn bệnh viện 
nặng (đối với các vi khuẩn có khả năng đề kháng kháng sinh cao như 
Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klebsiella, S.aureus kháng Methicillin 



(MRSA), Acinetobacter….) hoặc được chỉ định điều trị khi đã có kháng sinh 
đồ, để hạn chế sự lan rộng và phòng ngừa sự đề kháng kháng sinh: 
Ceftazidime, Colimycine, Tazobactam+ piperacillin (Tazocin), Imipenem, 
Imipenem+ cilastatin (Tiennam) Ertapenem, Vancomycine, các kháng sinh 
nhóm Quinolone thế hệ mới: Gatifloxacin, Levofloxacin, ….  

9.Những vấn đề cần được làm rõ trước khi lựa chọn kháng sinh  
1. Có cần chỉ định sử dụng kháng sinh hay không?  
2. Những mẫu bệnh phẩm nào đã được lấy gửi xét nghiệm và cấy tìm vi 

khuẩn?  
3. Loại vi khuẩn nào là có khả năng gây bệnh nhất?  
4. Nếu có nhiều kháng sinh có sẵn thì loại kháng sinh nào tốt nhất? (Vấn 

đề này cần xét đến trên nhiều yếu tố như thuốc được chọn, dược động học, 
độc tính, chi phí, phổ hẹp của kháng sinh, kháng sinh diệt khuẩn hay kiềm 
khuẩn.)  

5. Sự kết hợp kháng sinh có thích hợp không?  
6. Những yếu tố của vật chủ quan trọng như thế nào?  
7. Đường cho thuốc nào là tốt nhất?  
8. Liều dùng nào là thích hợp?  
9. Điều trị ban đầu có cần phải thay đổi khi có kết quả cấy vi khuẩn?  

10. Thời gian điều trị bao lâu là tối ưu, và sự phát triển đề kháng kháng 
sinh có khả năng xẩy ra trong quá trình điều trị kéo dài hay không?  

10. Thời gian dùng kháng sinh 
Trên người bệnh bình thường: đa số các nhiễm khuẩn đều có thể điều 

trị trong 1-2 tuần. Thông thường không nên dùng kháng sinh kéo dài > 2 tuần 
(ngay cả khi người bệnh còn sốt nhẹ) vì không có ích lợi gì thêm mà còn tăng 
thêm nguy cơ có tác dụng phụ, tương tác thuốc, gây rối loạn khuẩn chí bình 
thường. (Bảng 2) 

Thời gian dùng kháng sinh có thể kéo dài hơn trong các trường hợp: 
+ Trên những người bệnh có suy giảm miễn dịch (tiểu đường, bệnh 

lupus hệ thống, bệnh lý gan do rượu, giảm bạch cầu…) 
+ Nhiễm khuẩn mãn tính (viêm xương, viêm nội tâm mạc)  
Bảng 1. Thời gian dùng kháng sinh theo bệnh lý được khuyến cáo 

Thời gian dùng kháng sinh Nhiễm khuẩn mãn tính 
3 tuần Giang mai 
4 tuần Viêm xoang mãn, Viêm xương cấp. Viêm tai 

giữa mãn, viêm đài bể thận mãn, Ap xe não, 
Legionella

6 tuần Viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn  
3 tháng Ap xe phổi, viêm tiền liệt tuyến mãn 
6 tháng Lao phổi, Actinomycose, Nocardia, viêm 

xương mãn 
12 tháng Nhiễm HIV, nhiễm CMV, 

 
 11.Kháng sinh dự phòng 



 Lựa chọn kháng sinh phòng ngừa đúng là một chiến lược hữu hiệu 
giúp hạn chế gia tăng tính kháng thuốc của vi khuẩn. Kháng sinh dự phòng đã 
được nhiều nước trên thế giới áp dụng trở thành chính sách quốc gia và được 
WHO khuyến cáo như là một chiến lược đối phó với việc gia tăng tính kháng 
thuốc kháng sinh của vi khuẩn. 

11.1. Kháng sinh phòng ngừa trong ngoại khoa 
Kháng sinh phòng ngừa trong ngoại khoa được dùng với mục đích đạt 

được nồng độ tối đa trong huyết thanh và trong mô vào thời điểm rạch da và 
được duy trì trong suốt thời gian nguy hiểm (giữa lúc rạch da và đóng 
bụng) để ngăn ngừa những nhiễm khuẩn có thể xảy ra trong thời gian đó 

Kháng sinh phòng ngừa: 
- Nếu cho sớm quá thì không đạt được liều tối đa tại thời điểm mong 

muốn. 
- Nếu cho muộn quá (sau khi đóng bụng) thì không còn cần thiết. 
Mộ số hướng dẫn nguyên tắc dùng kháng sinh dự phòng:  

1. Có nguy cơ nhiễm khuẩn nếu không cho kháng sinh phòng ngừa.  
2. Kháng sinh được chọn phải có thể bao phủ đa số những tác nhân 

có thể lây nhiễm vết mổ  
3. Phải cho kháng sinh với liều có thể cho một nồng độ trong mô có 

hiệu quả trước khi vết mổ có thể bị lây nhiễm. Cho kháng sinh khoảng 
30-45 phút trước khi mổ (thường cùng lúc với khi bắt đầu gây mê)  

4. Liều lượng kháng sinh hiệu quả được tính theo cân nặng (đối với 
Cephalosporins: phải tăng liều gấp đôi cho các b/n > 70 Kg  

5. Đối với các thủ thuật kéo dài < 3 giờ chỉ cần cho một liều duy 
nhất: Phải cho thêm một liều kháng sinh nếu phẫu thuật > 3 giờ  

6. Đối với các thủ thuật có mất máu nhanh cần phải cho kháng sinh 
phòng ngừa liên tục hơn.  

7. Thông thường không cần cho kháng sinh hậu phẫu (trừ trường 
hợp phẫu thuật thay van tim).  

8. Khi người bệnh bị dị ứng nặng với Cephalosporin hay Penicillin: 
có thể cho Vancomycin  

9. Môt chiến lược kháng sinh phòng ngừa hiệu quả vẫn không thể 
thay thế một kỹ thuật ngoại khoa tốt an toàn và một chăm sóc hậu phẫu 
tốt.  
Bảng 2: Hướng dẫn sử dụng kháng sinh phòng ngừa trong phẫu thuật 

 
Loại PT Kháng sinh Liều lượng VK thường 

gặp 
Tổng quát Phẫu thuật 

sạch 
Cefuroxine (chỉ 
cho khi b/n bị suy 
giảm miễn dịch) 

750mg TM  S.aureus 
E. coli 

  Dạ dày 
ruột non, 
tụy và 
đường mật 

Ceftriaxone  1g TM S.aureus 
Streptococci 



  Phẫu thuật 
ruột già 

Cephalosporin 3 +
Metronidazole 

1g TM 
1g TM 

E. coli 
Enterococci 
VT kỵ khí 
Klebsiella 

  Mổ ruột 
thừa  

Cephalosporin 3 
+ Metronidazole 

1g TM 
500 mg TM 

E. coli 
VT kỵ khí 

Chấn 
thương 

Vết thương 
thấu bụng 

Amikacin/Sulbact
am 

3 g TM G (-) và (+) 

Sản Phụ 
khoa 

Cắt tử cung
Mổ lấy thai

Cephalosporin 3 1 g TM E coli 
Enterococci 
Streptococci 

Loại PT Kháng sinh Liều lượng Phòng ngừa 
VK thường 
gặp 

 

Tiết niệu Cắt tiền liệt 
tuyến 

Ciprofloxacin 400 ng TM 
(trước và sau 
mổ) 

E. coli 
Staphylococc
i 

Ghép tạng Thận Cephalosporin 3 1g TM Staphylococc
i 

  Gan Amocillin/Sulbact
am 

3 g TM E coli 
Staphylococc
i 

  Tụy hay 
Thận-tụy 

Vancomycin + 
Imipenem/Cilastin 
+ 
Fluconazole 

1g TM 
500mg TM 
400mg TM 

Staphylococc
i 
E coli 
Nấm 

Đầu- cổ Ung thư Cephalosporin 3 1 g TM Staphylococc
i 

  Gãy xương 
hàm 

Penicillin G 2-triệu UI 
(>60Kg:4 T) 

  

Chỉnh hình Thay khớp Cephalosporin 3 
hay 
Vancomycin 
(nếu nghi MRSA) 

1gTM 

1g TM 

Staphylococc
i 

  Gãy xương 
hở 

Cephalosporin 3 2 g TM  Staphylococc
i 
E coli 

 
2. Kháng sinh phòng ngừa trong nội khoa  
2.1 Các bệnh mãn tínhs 
Có nhiều bệnh nhiễm khuẩn hay tái phát do đó cần phải có kháng sinh 

phòng ngừa để giảm số lần tái phát (Bảng 13-4) 
 
Bảng 3: Kháng sinh phòng ngừa trong các bệnh mãn tính 



 
Bệnh Kháng sinh 

Thấp khớp cấp Benzathin PNC 1,2 triệu UI / tháng cho đến khi 
30 tuổi 

Nhiễm trùmg tiểu tái 
phát ở phụ nữ 

Nitrofurantoin 100mg uống/ngày trong 6 tháng
Hay Amoxicillin 500mg uống/ngày trong 6 
tháng

Đợt cấp COPD Amoxicillin/Acid clavulanic (1g)1 
viênX2/ngày trong 5 ngày 
Hay Clarithromycin (1g) 1 viên/ ngày trong 5 
ngày 

Phòng ngừa CMV trên 
những bệnh nhân ghép 
tạng. Khi kháng nguyên 
CMV tăng 

Valganciclovir 900 mg uống/ 24h cho đến khi 
kháng nguyên CMV giảm xuống mức bình 
thường  

Cắt lách Amoxicillin 1g/24h uống suốt đời 
2.2 Các bệnh nhiễm khuẩn  
Có nhiều nhiễm khuẩn có thể phòng ngừa được bằng cách cho kháng 

sinh phòng ngừa trong vòng 24 giờ sau khi tiếp xúc với nhiễm khuẩn (Bảng 
13-5) 

  Bảng 4: Kháng sinh phòng ngừa trong các bệnh nhiễm khuẩn  

Bệnh Kháng sinh 
Viêm màng não Quinolone 1 liều uống duy nhất 
Bệnh lậu Spectinomycine 2g TB (1 kiều duy nhất) 

Hay Quinolone 1 liều uống duy nhất 
Hay Ceftriaxone 125 mg TM 

 Dịch hạch Gatifloxacin (400mg) 1v/ngày trong 7 ngày 
Hay Levofloxacin (500mg) 1 viên/ngày trong 7 
ngày 
Hay Doxycycline (100mg) 2 viên/ ngày trong 7 
ngày 

Dịch cúm do Influenza A Rimantadine (100mg) 1 viên x 2 uống/24h 
trong 7-10 ngày sau khi tiếp xúc với người 
nhiễm bệnh 

Giang mai Benzathin PNC 2-4 triệu đơn vị TB (liều duy 
nhất) 

Bệnh than Ciprofloxacin (500mg) x2 uống/24h trong 
vòng 60 ngày 

8. Một số vấn đề khác trong điều trị kháng sinh  
8.1 Đơn trị liệu hay trị liệu kết hợp 
Đơn trị liệu được ưa chuộng và khuyến khích hơn trị liệu kết hợp trong 

phần lớn các điều trị nhiễm khuẩn. Ngoài lý do tiết kiệm chi phí, đơn trị liệu ít 
đưa đến những sai lầm, tai biến về y khoa, ít bỏ sót về liều dùng cũng như 



tương tác thuốc hơn. Điều trị kết hợp có ích trong trường hợp sự kết hợp có 
tác dụng hiệp đồng (synergist) hoặc mở rộng phổ tác dụng trên cơ sở kết quả 
nhận được của từng loại thuốc đơn thuần. Tuy nhiên vì tính hiệp đồng của 
từng loại thuốc khó đánh giá và khả năng đối kháng thuốc luôn luôn có thể 
xảy ra, các kháng sinh chỉ nên kết hợp vì tính hiệp đồng dựa trên kinh nghiệm 
hoặc đã được thử nghiệm thực sự. Điều trị kết hợp thuốc không hiệu quả 
trong phòng ngừa sự đề kháng kháng sinh, ngoại trừ một số rất ít các trường 
hợp nhiễm khuẩn phức tạp. 

8.2.Một số trường hợp kết hợp kháng sinh 
Mở rộng phổ tác dụng:  
Chọn lựa kháng sinh phối hợp trong các trường hợp cụ thể của một 

nhiễm khuẩn phải căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn, mức độ 
nhạy cảm của vi khuẩn, tính hiệp đồng, ccộng lực của các nhóm kháng sinh 
khi sử dụng phối hợp. cân nhắc sự phối hợp có cần thiết hay không trong từng 
cas nhiễm khuẩn cụ thể để giảm thiểu những tác dụng ngoài ý muốn do thuốc 
kháng sinh gây nên cho người bệnh. 
• Phối hợp kháng sinh aminoglycoside và metronidazole để điều trị những 

nhiễm khuẩn phối hợp kỵ khí và hiếu khí.  
• Kết hợp một β-lactam và một ức chế men β-lactamase (vd: ticarcillin và 

clavulanate để điều trị nhiễm khuẩn Bacteroides fragilis)  
• Để giảm thiểu độc tính: kết hợp amphotericin B và 5-flucytosin để điều trị 

nhiễm nấm toàn thân.  
• Để giảm đề kháng kháng sinh: kết hợp isoniazid, ethambutol và rifampicin 

để điều trị lao. Kết hợp gentamycin + ticarcillin để điều trị nhiễm khuẩn hệ 
thống do Pseudomonas aeruginosa. Tăng tính khả dụng của kháng sinh 
khi phối hợp Amikacin với Ceftazidim để điều trị các nhiễm khuẩn 
P.aeruginosa cấp tính nặng. 

• Để nhận được một hiệu quả hiệp đồng kháng sinh: kết hợp streptomycin + 
penicillin G để điều trị viêm nội tâm mạc do Enterococcus. 

• Trong phối hợp kháng sinh không khuyến cáo sử dụng cùng một nhóm 
kháng sinh (ví dụ: sử dụng các kháng sinh nhóm β-lactam các thế hệ khác 
nhau cho một điều trị cùng một nhiễm khuẩn), hoặc các kháng sinh có 
cùng một vị trí tác dụng lên tế bào vi khuẩn (ví dụ: cùng tranh chấp tác 
dụng lên quá trình hình thành màng tế bào của các loại β-lactam với 
Glycopeptid, hoặc cùng tác động lên cấu trúc Ribosom tiểu phần 30S của 
Aminoglycosid với Tetracyclin…) 

8.3. Điều trị chuyển đổi từ thuốc tĩnh mạch sang thuốc uống  
Lợi ích của chương trình chuyển đổi kháng sinh đường tĩnh mạch sang 

uống bao gồm giảm chi phí, xuất viện sớm, ít nhu cầu điều trị kháng sinh tĩnh 
mạch tại nhà và hiển nhiên loại bỏ được nhiễm khuẩn qua đường tĩnh mạch. 
Phần lớn những nhiễm khuẩn nên được điều trị bằng đường uống trừ khi bệnh 
nặng nghiêm trọng, không thể dùng kháng sinh bằng đường uống hoặc không 
có kháng sinh chuyển đổi tương đương. Nếu người bệnh có thể uống được 
thuốc hấp thu qua đường uống, nhiều nghiên cứu đã khẳng định nếu vi khuẩn 



nhạy cảm với cùng nhóm hay loại kháng sinh thì không có sự khác biệt về kết 
quả điều trị giữa kháng sinh đường tĩnh mạch với kháng sinh đường uống. 
Điều quan trọng cần nghĩ đến là phổ tác dụng của kháng sinh, tính khả dụng 
sinh học và sự thấm vào mô của kháng sinh hơn là đường dùng. Tất cả các 
người bệnh không nặng nên được điều trị một phần hay toàn bộ bằng kháng 
sinh đường uống. Khi chuyển đổi kháng sinh từ điều trị đường tĩnh mạch sang 
uống, kháng sinh uống được chọn lý tưởng là nên đạt được mức độ tương tự ở 
máu và mô như kháng sinh đường tĩnh mạch tương đương. 

Người bệnh vào viện thường bắt đầu được điều trị với kháng sinh tĩnh 
mạch, sau đó được chuyển đổi sang điều trị thuốc uống tương đương sau khi 
có cải thiện về lâm sàng hoặc hết sốt (thường trong khoảng 72 giờ). Những 
thuốc tốt có thể dùng tiếp theo để chuyển từ đường tĩnh mạch sang uống hoặc 
cho điều trị hoàn toàn bằng đường uống gồm doxycycline, minocycline, 
clindamycin, metronidazole, chloramphenicol, amoxicillin, trimethoprim-
sulfamethoxazole, quinolones và linezolid. Chỉ có một số kháng sinh nhóm 
penicillins và cephalosporins có ích trong chương trình chuyển từ đường tĩnh 
mạch sang đường uống do giới hạn về tính khả dụng sinh học. 

8.4. Điều trị kháng sinh diệt khuẩn hoặc kiềm khuẩn  
Trong phần lớn các trường hợp nhiễm khuẩn, kháng sinh kiềm khuẩn 

và kháng sinh diệt khuẩn ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn ở những mức độ như 
nhau, điều này không phải là yếu tố để chọn lựa kháng sinh. Lựa chọn kháng 
sinh phụ thuộc vào mức nhạy cảm MIC có ý nghĩa trong chọn lựa kháng sinh 
cho một nhiễm khuẩn hiệu quả. Kháng sinh diệt khuẩn có lợi ích hơn trong 
một số nhiễm khuẩn như viêm nội tâm mạc, viêm màng não, giảm bạch cầu 
có sốt, nhưng vẫn có những ngoại lệ ngay cả trong những trường hợp này. 

8.5. Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm  
 Những số liệu về sự nhạy cảm của vi sinh học không phải lúc nào cũng 

có sẵn trước khi bắt đầu điều trị kháng sinh. Điều trị theo kinh nghiệm dựa 
trên sự bao phủ trực tiếp kháng lại những bệnh nguyên có khả năng nhất và 
xét đến tiền sử dị ứng thuốc, chức năng gan, thận, phản ứng phụ của kháng 
sinh có thể có, tiềm năng kháng và chi phí. Nếu một người bệnh bị bệnh vừa 
hoặc nặng, điều trị theo kinh nghiệm thường khởi đầu bằng đường tĩnh mạch. 
Những người bệnh bị bệnh nhẹ có thể nhập viện hoặc không có thể bắt đầu 
điều trị với kháng sinh uống có tính khả dụng sinh học cao. Việc cấy các bệnh 
phẩm thích hợp nên được thực hiện trước khi bắt đầu điều trị theo kinh 
nghiệm để có thể phân lập được vi khuẩn đánh giá sự nhạy cảm in vitro để 
giúp lựa chọn kháng sinh tối ưu cho những trường hợp điều trị không đáp ứng 
hoặc đáp ứng chậm. 

1- Chọn những kháng sinh có phổ tác dụng rộng cho các nhiễm khuẩn 
huyết, nhiễm khuẩn nặng  nặng. 

2- Chọn những kháng sinh có thời gian nữa đời huyết thanh( Half - 
Like) dài. 

3- Chọn đường sử dụng làm tăng nồng độ kháng sinh nhanh trong 
huyết tương (thường bằng đường tiêm và tiêm bằng đường tỉnh mạch ...) 



4- Chọn những kháng sinh ít gây rối lọan chức năng đông máu, tế bào 
máu. 

5- Phối hợp kháng sinh khi thấy nguy cơ nhiễm khuẩn có thể do những 
vi khuẩn có nguy cơ kháng đa kháng sinh, hoặc có nguy cơ nhiễm khuẩn có 
nhiều loại vi khuẩn. 

5- Chỉ phối hợp những kháng sinh có khả năng bội lực hay cộng lực để 
làm tăng tác dụng của kháng sinh khi sử dụng. Rất thận trọng với những tác 
dụng ngoài ý muốn khi phối hợp kháng sinh . 

6- Những nhiễm khuẩn có tiêu điểm thì xem xét rất cẩn thận tiêu điểm 
để làm căn cứ định hướng chọn lựa kháng sinh có tính chọn lọc, hiệu quả cao 
hoặc lựa chọn phối hợp kháng sinh. 

Hầu hết những lựa chọn kháng sinh để điều trị theo kinh nghiệm phải 
căn cứ theo những thông tin có được  gần nhất và mang tính đại diện cao về 
các đặc tính kháng thuốc của vi khuẩn tại thời điểm chọn lựa kháng sinh điều 
trị theo kinh nghiệm, về dịch tễ các nhiễm khuẩn tại khu vực có bệnh nhân 
nhiễm khuẩn. Dù là nhận định nhiễm khuẩn nhưng mục tiêu vẩn ở chổ lựa 
chọn kháng sinh theo định hướng nhiễm khuẩn có nguy cơ cao mới có ý nghĩa 
đáp ứng tương đối cho những nhiễm khuẩn chưa rõ căn nguyên. 

VD: Đối với nhiễm khuẩn S.aureus kháng Methicillin ( MRSA) theo 
kháng sinh cần sử dụng đáp ứng cao là Vancomycin. Shork nhiễm khuẩn 
thường gặp loại Gram(-)...được khuyến cáo sử dụng kháng sinh phổ rộng, 
phối hợp các kháng sinh  nên tránh kháng sinh bị β- lactamase phá huỷ vì rất 
nhiều trực khuẩn Gram(-) có khả năng sinh β- lactamase tự nhiên có thể 
kháng lại các kháng sinh  β- lactamase phổ rộng. [8]. Các nhiễm khuẩn do vi 
khuẩn kỵ khí người ta thường phối hợp một kháng sinh thông thường với một 
kháng sinh cho kỵ khí có phổ tác dụng rộng như Metronidason... 

Dù là sự lựa chọn kiểu nào thì mỗi nhiễm khuẩn nặng cần một sự cân 
nhắc càng gần với đa số các nhiễm khuẩn thường gặp thì tỷ lệ đúng phù hợp 
với nhiễm khuẩn  càng cao. 

Một số thông tin về nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn nặng  đã được 
nghiên cứu : 

* Theo nghiên cứu của Trần Văn Hưng tại bệnh viện Trung ương Huế 
1997-1998 (không tính đến kết quả nuôi cấy vi khuẩn dương tính là 
Salmonella chiếm 40,2%) trong các loại vi khuẩn đường ruột thì E.coli, 
Enterobacter, P.aeruginosa, Acinetobacter chiếm đa số trong nhiễm khuẩn 
huyết, nhiễm khuẩn nặng , kế đến là S.aureus.[15] Kháng sinh nhạy cảm tốt 
nhất cho E.coli là Amykacin 100%, Tobramycin 90,3%, Norfloxacin 80,6%. 
Đối vơi những nhiễm khuẩn do S.aureus nhạy với Methicillin (MSSA) thì 
những kháng sinh còn sử dụng tốt gồm: Oxacillin 100%, Vancomycin 100%, 
Lincomycin, Norfloxacin, Gentamycin, hơn 80% nhạy cảm. 

* Theo nghiên cứu của Ngô Thị Thi [18] cho thấy cũng tương đương 
trên nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn nặng  trẻ em chủ yếu trực khuẩn Gram 
(-). Nhìn chung các kháng sinh thuộc họ Amynoglycosid như Amykacin, 
Ceftriaxon, Floquinolon vẫn là những kháng sinh còn nhạy cảm trên 70 - 



90%. S.aureus thì Oxacillin 100%, Vancomycin 100%, Ceftriaxon còn nhạy 
cảm tốt. 

* Theo nghiên cứu của Trần Hữu Luyện  nhiễm khuẩn bỏng tại bệnh 
viện TW Huế năm 2001 cho thấy 92 % S.aureus gây nhiễm khuẩn bỏng 
kháng Methicillin (MRSA) nhạy cảm tốt nhất là Vancomycin kế đến là 
Bactrim, Chloramphenicol # 70%,[17] 

* Theo nghiên cứu của Phạm Văn Ca và cộng sự về phối hợp kháng 
sinh trong điều trị các nhiễm khuẩn nặng tại Viện YHLS các bệnh nhiệt 
đới:[5] 

1-  Với các chủng S.aureus : cephalothin + gentamicin cho 100% dưới 
0,01% lượng vi khuẩn còn sống sót sau 24 giờ tiếp xúc; gentamicin + co-
trimoxazole là 75%; cephalothin + vancomycin, cephalothin + co-trimoxazole 
và co-trimoxazole + norfloacin là 50%; cephalothin + norfloxacin, gentamicin 
(hoặc co- trimoxazole) + vancomycin chỉ có 33,3%; còn gentamicin + 
norfloxacin là 25%. 

* Theo nghiên cứu của CDC Hoa Kỳ và Hiệp hội Chống nhiễm khuẩn 
khu vực Tây Thái bình dương các nhiễm khuẩn do S.aureus kháng Methicillin 
(MRSA) chỉ sử dụng Vancomycin hoặc Teicoplanin đường tỉnh mạch. Các 
nhiễm khuẩn S.aureus trung gian với Methicillin (MISA) có thể điều trị bằng 
Cloxacillin liều cao.[14] 

2-  Với các chủng Enterococcus (liên cầu đường ruột ): ampicillin + 
amikacin sau 24 giờ tiếp xúc còn 100% dưới 0,01% lượng vi khuẩn còn sống 
sót; gentamicin + vancomycin là 75%; ampicillin + gentamicin là 66,7%; 
ampicillin + pefloxacin là 50% và ampicillin + vancomycin, gentamicin + 
pefloxacin là 16,7%. Ngược lại, nếu kết hợp amikacin với ciprofloxacin thì 
100% dưới 1% số lượng vi khuẩn còn sống sót và penicillin với pefloxacin là 
50% dưới 10% lượng vi khuẩn sống sót. 

* Cũng theo nghiên cứu của CDC Hoa Kỳ và Hiệp hội Chống nhiễm 
khuẩn của khu vực Tây Thái bình dương các nhiễm khuẩn do Enterococcus 
kháng Vancomycin được khuyến cáo sử dụng kháng sinh điều trị như sau:[14] 

- Có thể sử dụng Teicoplanin nếu vi khuẩn còn nhạy cảm. 
-Phối hợp Penicillin, Ampicillin với Glycopeptid hoặc 

Amynoglycoside có tác dụng hiệp đồng. 
3- Với các chủng E.coli : ceftriaxone + ciprofloxacin; tobrramycin+ 

norfloxacin; tobramycin + norfloxacin có 100% dưới 0,01% số lượng vi 
khuẩn còn sống sót sau 24 giờ tiếp xúc. Ceftriaxone ( hoặc ceftazidime hoặc 
gentamicin hoặc amikacin ) cộng với norrfloxacin là 75%, ceftazidime + 
netromycin là 66,7%; ceftriaxone + amikacin là 60% và ceftazidime cộng với 
gentamicin chỉ có 50%. 

4-  Với các chủng họ đường ruột khác: ampicillin + amkacin, 
ceftazidime + gentamicin, gentamicin + ciprofloxacin và amikacin + 
norfloxacin cho 100% dưới 0,01% số lượng vi khuẩn còn sống sót sau 24 giờ 
tiếp xúc; ceftazidime + amikacinlaf 66,7%; ampicillin + norfloxacin, 
gentamicin + norfloxacin và ceftazidime + ciprofloxacin là 50%. Còn cho kết 
hợp giữa ceftazidime hoặc amikacin với pefloxacin, amikacin với 



ciprofloxacin đều cho 100% dưới 10% số lượng vi khuẩn Enterobacteriacea 
sống sót (hoặc không kìm khuẩn ) sau 24 giờ tiếp xúc. 

* Cũng theo nghiên cứu của CDC Hoa Kỳ và Hiệp hội Chống nhiễm 
khuẩn của khu vực Tây Thái bình dương nhiễm khuẩn do các vi khuẩn đường 
ruột sinh β-lactamase phổ rộng là một trong những nhiễm khuẩn nặng nề đặc 
biệt nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn nặng với những vi khuẩn kháng đa 
kháng sinh cũng như những nhiễm khuẩn nghi ngờ là Pseudomonas được 
khuyến cáo sử dụng Imipenem nhưng một số tác giả cảnh báo cần cảnh giác 
với những chủng  Acinetobacter baumanii đề  kháng Imipenem. 

8.6. Thất bại điều trị kháng sinh 
Điều trị kháng sinh có thể thất bại bao gồm nhiễm khuẩn không đáp 

ứng với kháng sinh, những bệnh sốt không do nhiễm khuẩn và cả sốt do thuốc 
Những nguyên nhân thất bại kháng sinh thực sự do: 
-Có nhạy cảm in vitro nhưng bất hoạt in vivo 
-Có sự dung nạp kháng sinh của cầu khuẩn gram + 
-Sự bao phủ không đủ/phổ kháng sinh 
-Nồng độ thuốc trong máu không đủ 
-Nồng độ thuốc trong mô không đủ 
-Không dẫn lưu ổ áp xe 
-Nhiễm khuẩn liên quan dị vật 
-Ổ nhiễm khuẩn được bảo vệ (vd dịch não tủy) 
-Giảm tưới máu các cơ quan/cung cấp máu giảm (vd: viêm xương tủy 

mãn ở người bệnh tiểu đường) 
-Giảm tác động của kháng sinh ở mô 
-Bội nhiễm nấm 
-Điều trị những bệnh không phải nhiễm khuẩn 
-Bệnh không do nhiễm khuẩn 
-Những rối loạn y khoa giống nhiễm khuẩn; -Sốt do thuốc 
-Bệnh nhiễm khuẩn không đáp ứng với kháng sinh 
-Phần lớn sử dụng kháng sinh cho các nhiễm siêu vi, không phải vi 

khuẩn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bảng 5: Gợi ý phối hợp kháng sinh  
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