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SUMMARY
Viêm phổi cộng đồng (VPCĐ) hiện nay vẫn còn là một trong những nguyên nhân hàng đ ầu trong mô hình b ệnh t ật
và tử vong. Đã có rất nhiều tài liệu hướng dẫn (guideline) được chấp nhận và áp d ụng. Tuy nhiên, cũng còn nhi ều
khoảng trống mà chúng ta chưa biết một cách rõ ràng. Bài viết này điểm lại những vấn đề có liên quan t ới vi khu ẩn
gây bệnh thông thường, đặc tính kháng thuốc và các đề xuất trị li ệu kháng sinh hi ện nay. Trên c ơ s ở này tác gi ả
cũng sẽ đề cập tới những vẫn đề còn chưa sáng tỏ, cần làm rõ trong VPCĐ.
Community-acquired pneumonia (CAP) so far still is one of the leading causes of disease patterns and deaths. There has
been much guidelines that are accepted and applied. However, there remain many gaps that we do not know clearly.
This article reviewed the issues related to common pathogens, their drug resistance characteristics and antibiotic
treatment recommendations. On this basis the author will refer to the issues remained unclear, should be clarified in
CAP.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Viêm phổi cộng đồng (VPCĐ) đang là một trong những nguyên nhân nh ập vi ện, t ử vong
và tiêu tốn chi phí y tế hàng đầu (1). Mặc dù tử vong trong bệnh lý này đã giảm nhiều từ
sau khi có trị liệu kháng sinh vào thập niên 1950 nhưng từ sau đó t ỷ l ệ t ử vong không
giảm đáng kể, khoảng 8-15% (2,3) nói chung và khoảng 30% ở ICU (4)
Các guideline hiện nay khuyến cáo sử dụng kháng sinh dựa trên chi ến l ược phân loại
bệnh nhân theo mức độ nặng và nơi điều trị. Bên cạnh đó, nhi ều guideline cũng đ ề xu ất
thêm các yếu tố nguy cơ dự đoán khả năng nhiễm khuẩn kháng thu ốc đ ể h ướng d ẫn
điều trị kinh nghiệm (5-7).
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều trị theo hướng dẫn (guideline) giúp cải thiện các
kết cục lâm sàng và giảm chí phí nguồn lực (8,9). Tuy nhiên, thất bại điều trị vẫn có thể
xảy ra do vi khuẩn kháng thuốc hoặc do nhiễm các vi khu ẩn gây b ệnh không ph ổ bi ến
(10)
. Việc xác định được nguy cơ kháng thuốc và biết tình hình kháng thu ốc c ủa vi khu ẩn
gây bệnh là tiền đề quan trọng để quyết định điều trị kháng sinh hợp lý.
VI KHUẨN GÂY BỆNH PHỔ BIẾN VÀ ĐẶC TÍNH KHÁNG THUỐC
Đặc tính vi khuẩn gây bệnh phổ biến trong VPCĐ là giống nhau trên phạm vi toàn cầu (1118)
. Ở hầu hết các khu vực trên thế giới, vi khuẩn gây bệnh phân lập được phổ biến nhất
là S.pneumoniae. Tính phổ biến của vi khuẩn gây bệnh này đúng trên tất c ả các mức đ ộ
nặng của VPCĐ, kể cả các trường hợp nặng cần nhập ICU (19,20). Đây chính là lý do mà
khuyến cáo điều trị kháng sinh trong VPCĐ luôn cần bao vây S.pneumoniae. Hay gặp tiếp
theo là nhóm các vi khuẩn không điển hình ( L.pneumophila, Ch.pneumoniae và
M.pneumoniae) và virus hô hấp. Các tác nhân vi sinh vừa kể trên có th ể gây b ệnh gây
bệnh đơn độc lập hoặc cũng có thể kết hợp gây bệnh cùng với các vi khu ẩn khác. Trong
trường hợp kết hợp, bệnh cảnh viêm phổi thông thường là nặng. Các vi khu ẩn gây b ệnh
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khác bao gồm S.aureus và một số vi khuẩn Gram(-) (như H.influenzae, M.catarrhalis).
Việc xem xét tác động của tình hình kháng thuốc trên các vi khuẩn gây bệnh phổ biến tới
kết cục VPCĐ là rất cần thiết.
Trong khi chúng ta đã biết nhiều về tình hình kháng thuốc (prevalence), các y ếu t ố nguy
cơ kháng thuốc và cơ chế kháng thuốc nhưng, điều quan trọng nhất, chúng ta l ại ch ưa
biết một cách rõ ràng là liệu chỉ riêng kháng thuốc có đ ủ t ạo ra các tác đ ộng x ấu (t ử
vong, thất bại điều trị, nhiễm khuẩn kéo dài) hay không (21-23). Chúng ta còn có ít các
nghiên cứu được thiết kế tốt, mặc dù không phải chúng ta không lo lắng, để xác định
được tác động lâm sàng trong điều trị bằng các kháng sinh thông thường trên các nhi ễm
khuẩn hô hấp phổ biến, thí dụ như với phế cầu (24-26). Trong khi ở một số tình trạng
nhiễm khuẩn, thí dụ viêm màng não, viêm tai giữa, tình trạng kháng thuốc c ủa vi khuẩn
gây bệnh có tác động rõ ràng trên kết cục của bệnh thì trong VPCĐ, tác đ ộng này lại kém
rõ ràng (24-27). Thậm trí có một số nghiên cứu đa trung tâm, ở nhiều khu vực trên th ế gi ới
nhận thấy kháng thuốc có tác động nhỏ tới tới kết cục bệnh (23,28). Tuy nhiên, rõ ràng là
tình hình kháng thuốc đang theo chiều hướng gia tăng và thói quen chỉ đ ịnh kháng sinh
của thầy thuốc đang thay đổi theo chiều hướng ứng phó với tình trạng kháng thuốc (27,28).
Đã có nhiều nghiên cứu tình hình, diễn biến và nguy c ơ kháng thu ốc v ới quy mô th ế
giới (24,27-32) . Trên cơ sở các nghiên cứu này, chúng ta đã biết tình hình kháng thu ốc di ễn
biến không chỉ theo thời gian mà còn có sự khác biệt giữa các khu vực, các vùng đ ịa lý.
Hơn nữa, những nghiên cứu gần đây về dược động và dược lực học (PK-PD) thuốc
kháng sinh đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa đặc tính d ược lý thu ốc và tính ch ất kháng
thuốc của vi khuẩn với hiệu quả điều trị từ đó giúp chúng ta không chỉ hợp lý trong việc
chọn thuốc mà còn trong việc chọn liều và cách sử dụng (33-35).
Streptococcus pneumoniae xuất hiện kháng thuốc với nhiều loại kháng sinh, bao gồm
penicillin, cephalosporins (các betalactams), macrolides, fluoroquinolones, và th ậm trí đã
xuất hiện đa kháng thuốc (36-38). Do có ít bằng chứng về gia tăng tử vong do pneumococci
kháng penicillin nên năm 2008 Viện chuẩn labo lâm sàng (M ỹ, CLSI) đã đi ều ch ỉnh l ại
ngưỡng kháng thuốc trên pneumococci không viêm màng não từ ≥ 2mcg/mL thành ≥
8mcg/mL (37,38). Với ngưỡng kháng mới này, prevalence kháng penicillin gi ảm xuống r ất
thấp. Cơ chế pneumococci đề kháng với betalactam trước tiên là thay đổi proteins kết
hợp thuốc (PBP-penicillin binding protein). Với mức kháng thuốc như hiện nay và vi ệc
điều chỉnh cách sử dụng thuốc phù hợp theo PK-PD thì d ường nh ư kháng penicillin
không còn là vấn đề đáng quan ngại (26,27, 36,37,39). Nhiều nghiên cứu đã xác nhận hiệu quả
điều trị của betalactam (39,40). Nhưng ngược lại, tình hình kháng với macrolide là cao và
nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu (38). Hai cơ chế chính kháng macrolide, cụ thể là
kháng ở mức thấp (MIC 1-32mcg/mL) do thay đổi cơ chế bơm đẩy do gen mef (A)quyết
định và kháng ở mức cao (MIC>64mcg/mL) do cơ chế methyl hóa ribosome tác đ ộng lên
vị trí kết hợp thuốc do gen erm (B) quyết định (27,38). Tỷ lệ kháng thuốc tùy theo hai cơ chế
này là khác nhau giữa các khu vực trên thế giới. Mặc dù thất bại lâm sàng và vi trùng h ọc
của điều trị macrolide đã được chứng minh nhưng bằng chứng cũng còn ít và tương quan
(correlation) giữa kháng thuốc và kết cục điều trị là khá thấp (41-45). Điều này thường
được giải thích bằng thuật ngữ “không tương thích giữa in vitro và in vivo” và cũng đã có
rất nhiều giả thuyết giải thích hiện tượng này (43,44). Tuy nhiên, do tình trạng kháng, nhóm
thuốc này chỉ được khuyến cáo điều trị đơn độc trong trường hợp không có nguy c ơ
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kháng thuốc và ở những vùng có tình hình kháng thấp (26). Macrolides, như là một phần
của trị liệu phối hợp, trong những trường hợp bệnh nặng và để bao vây các vi khuẩn
nhóm không điển hình đang được khuyến cáo (18, 36). Hiện nay, trên phạm vi toàn cầu, tình
trạng pneumococcus kháng fluoroquinolone (FQ) còn rất hiếm nhưng đang có khuynh
hướng gia tăng (38,46). Fluoroquinolone tác dụng trên vi khuẩn thông qua cơ chế ức chế
tổng hợp DNA. Kháng thuốc xuất hiện bằng cơ chế đột bi ến các gen gyrA và parC. Ở
các trường hợp ngưỡng kháng thấp, đột biến chủ yếu xảy ra ở vị trí parC và các trường
hợp này còn nhậy cảm với các fluoroquinolone mới. Trong khi kháng ở mức độ cao có sự
tham gia đồng thời đột biến ở cả 2 vị trí gen parC và gyrA (27). Kháng thông qua cơ chế
bơm đẩy cũng có thể xảy ra nhưng ý nghĩa thực của cơ chế còn chưa bi ết rõ (27,47). Hiện
nay, hiện tượng kháng với FQ còn được biết rất ít vì không thể chỉ dựa trên kết quả c ủa
xét nghiệm (in vitro) được. Có thể nhậy trên in vitro nhưng lại xuất hiện kháng trong quá
trình điều trị và tình hình đột biến đơn kháng thuốc chúng ta còn chưa biết rõ (48).
M. pneumoniae không có cấu trúc thành (wall) tế bào nên do đó không chịu tác d ụng v ới
các kháng sinh ức chế tổng hợp cấu trúc thành tế bào (betalactam, glycopeptide,
fosfomycin). Tuy nhiên, các kháng sinh khác (tetracycline, FQ, macrolide) lại có tác d ụng
tốt. Đây cũng là một đặc tính để nhóm vi khuẩn này được gọi là không đi ển hình. V ới lý
do này, nhiều guideline khuyến cáo macrolide như là lựa chọn đ ầu tiên cho đi ều tr ị viêm
phổi do M.pneumoniae, vi khuẩn gây bệnh chiếm khoảng 11-15% các trường hợp VPCĐ
(49)
. Tuy nhiên, tình hình kháng của vi khuẩn này với macrolide đã được thông báo trên trẻ
em, nhất là ở Nhật bản (50). Gần đây cũng đã có thông báo gặp trên VPCĐ người lớn.
Phân tích gen một trường hợp kháng thuốc ở người lớn Nhật bản kháng cao v ới
macrolide người ta nhận thấy có đột biến gen ở một vị trí trên 23S rRNA, gen này có ở
trên 90% trẻ em Nhật bản (50). Cho đến nay chưa thấy thông báo kháng của vi khu ẩn này
với minocycline hoặc FQ. Các chủng vi khuẩn kháng thuốc như vậy sau đó cũng đã đ ược
thông báo xuất hiện ở Pháp, Mỹ, Đan mạch, Trung quốc (51,52). Trên 90% các phân lập ở
Trung quốc kháng với erythromycin và azithromycin (53). Nguyên nhân kháng thuốc của vi
khuẩn này với macrolide còn chưa rõ ràng, tuy nhiên có th ể là do vi ệc s ử d ụng thu ốc v ới
liều thấp trong các bệnh phổi mạn tính (52). Nhiễm khuẩn do vi khuẩn này kháng thuốc
trong đa số các trường hợp đều có tiền sử đã sử dụng macrolide trước đó (51) và trị liệu
minocycline và FQ sẽ đem lại kết cục lâm sàng thuận lợi mặc dù không có thu ốc nào
trong số này là lý tưởng đối với trẻ em.
Haemophilus influenzae và Moraxella catarrhalis: H.influenzae là vi khuẩn quần tập
(colonizer) phổ biến trên đường hô hấp trên, thậm trí trên người khỏe mạnh và có th ể
trên đường hô hấp dưới ở những bệnh nhân có bệnh lý hô h ấp n ền ( underlying
respiratory disorders) (54). Trong khi vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp
trên (viêm tai giữa, viêm xoang) và có vai trò quan tr ọng trong đ ợt c ấp COPD thì nó cũng
là nguyên nhân của khoảng 15% các trường hợp VPCĐ (54). Từ những năm của thập niên
1970, tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn này đã gia tăng. M.catarrhalis gần đây mới
được xem là tác nhân gây bệnh quan trọng ở người và hiện nay vi khuẩn này được biết là
vi khuẩn có tầm quan trọng chỉ sau H.influenzae trong đợt cấp COPD, nhiễm khuẩn hô
hấp trên và chiếm khoảng 10% các trường hợp VPCĐ, nhất là ở những b ệnh nhân ở hai
thái cực của tuổi (54).
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Tình trạng kháng thuốc của hai vi khuẩn này là phổ biến bằng c ơ ch ế ti ết
betalactamase. Ban đầu betalactamase được ghi nh ận ở H.influenzae type TEM-1. Sau đó,
betalactamase mới, mang tên ROB-1, cũng được phát hi ện (55). Cũng đã có phân lập kháng
thuốc cho thấy không phải type TEM-1 cũng như ROB-1, do vậy đã có khả năng có nhi ều
type betalactamse mới khác (55). Đối với M.catarrhalis, betalactamase thông thường nhất là
type ROB-1,2 và 3 (54). Tình hình kháng thuốc không giống nhau trên phạm vi toàn thế
giới. Trong dự án PROTEKT (theo dõi tình hình kháng thuốc toàn cầu) cho thấy có sự
khác biệt rất rõ tỷ lệ kháng bằng cơ chế tiết betalactamase gi ữa các qu ốc gia.
H.influenzae betalactamase(+) 1.8% ở Italy và 65% ở Hàn quốc. Trong khi đó có đ ến 92%
trên tổng số phân lập M.catarrhalis là betalactamase(+) (54). Các dạng cơ chế kháng thuốc
khác của H.influenzae cũng đã được phát hiện (55). Các chủng H.influenzae cũng đã kháng
ampicillin nhưng không thông qua cơ chế tiết betalactamase (hay còn g ọi là BLNARbeta-lactamase negative ampicillin resistance) mà có th ể là do thoái bi ến PBP (55). Các
chủng BLNAR này gặp nhiều ở Nhật bản và Pháp (55). Có một số chủng sở hữa cả 2 cơ
chế kháng (được gọi là BLPACR). Điều đáng lo ngại từ dự án PROTEKT là H.influenzae
đã kháng trung gian với macrolide, trong khi hầu hết M.catarrhalis còn nhậy với các
kháng sinh khác (54). Tiếp theo, cơ chế kháng bơm đẩy cũng đã được phát hiện trên
H.influenzae mặc dù vẫn còn chưa có đồng thuận về vai trò của c ơ ch ế này và c ơ ch ế
này còn tạo ra kháng ở mức thấp (54). Kháng tetracycline trong hai tác gây bệnh này có l ẽ
cũng do cơ chế bơm đẩy và kháng với FQ còn rất hiếm (54). Như vậy, với nhiễm
H.influenzae, cũng cần lưu ý về chỉ định một số betalactam, macrolide/azalide và
tetracycline, ít nhất là ở các khu vực có thông báo kháng thuốc (55). Đối với M.catarrhalis,
betalactamase tỏ ra là cơ chế chính kháng với betalactam và vi khu ẩn này còn nh ậy v ới
hầu hết các kháng sinh khác trong VPCĐ ngoài ampicillin/amoxicillin, bao gồm
cephalosporin, macrolides/azalide, tetracycline và FQ (56,57).
Staphylococcus aureus là tác nhân nhiễm khuẩn quan trọng trên người trong đó có phổi.
S.aureus kháng methixillin (MRSA) kháng giống nhau đối với tất cả các penicillins hiện
hành và các betalactam khác. Kinh điển, nhiễm khuẩn MRSA là nhi ễm khu ẩn b ệnh vi ện,
nhiễm khuẩn từ các cơ sở chăm sóc y tế. Từ sau thập niên 1990, đã xu ất hi ện các tr ường
hợp nhiễm cộng đồng MRSA hoàn toàn không có yếu tố nguy nhiễm khuẩn bệnh viện và
ngày nay đang có nhiều nhận biết mới về chủng kháng thuốc c ộng đ ồng này (g ọi là CAMRSA: community-associated MRSA) (58-60). Các chủng vi khuẩn CA-MRSA có vẻ gặp
nhiều hơn ở Mỹ so với châu Âu (18). CA-MRSA kháng với các kháng sinh khôngbetalactam ít hơn so với HA-MRSA. Ở Mỹ, các chủng gây b ệnh th ường mang gene
Panton Valentine Leukocidin (PVL) tạo độc tố và cũng rất có khả năng t ạo biofilm (58),
làm giảm khả năng tác động của kháng sinh điều trị. Xét nghi ệm gen và ch ẩn đoán b ằng
kỹ thuật sinh học phân tử có thể phân biệt CA-MRSA v ới HA-MRSA (60,61). HA-MRSA
thông thường mang gen SCCmec (type I, II, III) trong khi CA-MRSA thông thường nhỏ
hơn, mang gen type IV, V hoặc VII (60). Gen PVL gặp nhiều hơn trên CA-MRSA. PVL có
rất nhiều hoạt tính như gây độc, tiền viêm và có thể có vai trò quan trọng trong sinh b ệnh
học nhiễm trùng do CA-MRSA (60). Nhiễm trùng MRSA hiện nay đang được xem là một
dạng lâm sàng mới nổi với tỷ lệ mắc và tử vong cao (60). Nhiễm trùng do vi khuẩn này
đang có khuynh hướng xảy ra nhiều hơn trên người trẻ, khỏe mạnh và gây bệnh chủ yếu
ở da và mô mềm. Cũng có thể thấy viêm phổi hoại tử do vi khuẩn này (18, 59,61,62). Ở Mỹ,
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nhiễm khuẩn MRSA khá phổ biến, chiếm trên 50% nhiễm khuẩn do staphylococcus ở
cộng đồng (59). Cũng đã có thông báo nhiễm cộng đồng vi khuẩn này ở ngoài M ỹ m ặc dù
ở nhiều nơi trên thế giới không thấy hoặc rất hiếm gặp (58,59,61). Mô tả kinh điển trong
dịch cúm hoặc tiền triệu dạng cúm sau đó khó thở cấp tính, nhiễm trùng toàn thân, ho
máu (60). Tuy nhiên một vài nghiên cứu cho thấy không nhất thiết phải có bệnh cảnh dạng
cúm và có một số bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch (HIV, ti ểu đường,
leukemia, điều trị glucocorticoid, bệnh immunoglobulin) (62). Không có bệnh cảnh đặc
trưng hoàn toàn cho nhiễm khuẩn MRSA nhưng hình thâm nhi ễm hoại t ử trên phim
xquang ngực và tràn dịch màng phổi xuất hiện nhanh là tri ệu ch ứng g ợi ý (62). Nhiễm
khuẩn do MRSA khó điều trị hơn so với MSSA, chỉ có m ột s ố kháng sinh còn có hi ệu
quả tốt trong tình huống này. Vancomycin hoặc linezolid được khuyến cáo cho điều trị
ban đầu (60). Tuy nhiên, đã có chứng minh thất bại điều trị với các phân lập mà MIC còn
tỏ ra nhậy cảm (60). Các nghiên cứu cho rằng tỷ lệ tử vong cao hay cải thiện kết cục có
liên quan với khả năng kháng sinh ức chế được tạo nội độc t ố (clindamycin, linezolid)
hoặc bệnh do nhiễm vi khuẩn không tạo độc tố (60). Do vậy mà hầu hết các khuyến cáo
trong trường hợp tạo PVL đề nghị sử dụng kháng sinh (td. linezolid) hoặc kết hợp kháng
sinh có khả năng làm giảm tạo ra PVL.
Trực khuẩn Gram(-): Ở một số vùng trên thế giới, nhiễm trực khuẩn Gram(-) như
Klebsiella
pneumoniae, Escherichia coli và các chủng vi khuẩn khác thuộc nhóm Enterobacteriacea
có vẻ tương đối phổ biến (14,63). Trong những năm qua, đã có sự gia tăng kháng thuốc
trong số các vi khuẩn gây bệnh nhóm này, bao gồm c ả s ự hi ện di ện c ủa ESBL. Có ghi
nhận ở nhiễm khuẩn cộng đồng và nhất là trên những người có sử dụng dịch v ụ chăm
sóc y tế (health care), đặc biệt là ở một số vùng (64-67). Nhiễm trùng nhóm này thường kết
hợp với tăng tử vong, nhất là khi bị viêm phổi. Có rất nhiều dạng kháng thuốc đã được
phát hiện trong nhóm trực khuẩn Gram (-) này (68).
KHUYẾN CÁO CHUNG ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH HIỆN NAY
Điều trị kháng sinh kinh nghiệm trong VPCĐ cần được bắt đầu càng s ớm càng t ốt sau
khi có chẩn đoán. Đối với điều trị ngoại trú, c ần l ưu ý t ới đ ặc đi ểm m ới xu ất vi ện, m ới
sử dụng kháng sinh, các các bệnh đồng mắc, để quyết định điều trị kháng sinh. Bên cạnh
đó, đặc điểm dịch tễ kháng thuốc của từng địa phương cần phải được tham khảo để xây
dựng phác đồ điều trị thường quy. Với tình hình pneumococci kháng macrolide <25%, có
thể chỉ định macrolide hoặc doxycycline (guideline ATS/IDSA 2007) (5). Guideline Mỹ và
Canada (69) thống nhất khuyến cáo đối với bệnh nhân ngoại trú, nếu có các bệnh đ ồng
mắc hoặc vừa mới điều trị kháng sinh sử dụng FQ đơn độc hoặc betalactam (td.
amoxicillin–clavulanate) kết hợp macrolide. Ngược lại, guideline của Anh, Thụy điển (7,70)
lại khuyến cáo amoxicillin hoặc penicillin như là trị liệu kinh nghiệm cho VPCĐ ngoại
trú. Có một số yếu tố ủng hộ việc sử dụng betalactam trị liệu kinh nghiệm cho b ệnh
nhân ngoại trú vì thứ nhất hầu hết các thầy thuốc không bi ết tình hình kháng thu ốc th ực
của pneumococci và mặc dù hiểu rằng dịch tễ vi khuẩn gây bệnh không ph ải
S.pneumoniae đã tăng nhưng họ vẫn không sử dụng macrolide vì cho rằng S.pneumoniae
đã kháng cao với macrolide. Thứ hai, ở một số vùng trên thế giới, tỷ l ệ kháng c ủa
S.pneumoniae với macrolide là rất cao (72). Thứ ba, nếu bệnh nhân không đáp ứng ngay với
betalactam, các kháng sinh macrolide hay doxycycline sẽ là thuốc thay thế để điều trị kh ả
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năng nhiễm khuẩn không điển hình (td. M.pneumoniae). Ở Mỹ, có khoảng 1/3
H.influenzae và hầu hết M.catarrhalis betalactamase(+) nên amoxicillin–clavulanate là lựa
chọn thay cho amoxicillin hoặc penicillin, nhất là trên bệnh nhân có bệnh lý phổi nền.
Đối với bệnh nhân cần nhập viện, khi không xác định được vi trùng h ọc, ATS/IDSA
khuyến cáo điều trị kinh nghiệm kết hợp betalactam với macrolide hoặc FQ đơn độc (5).
Phác đồ điều trị này đã có rất nhiều nghiên cứu đánh giá với kết quả khỏi khoảng 90%
bệnh nhân VPCĐ mức độ nhẹ tới trung bình (73,74).
Đối với bệnh nhân nhập ICU, các khuyến cáo đề nghị kết hợp betalactam với macrolide
hoặc FQ (5). Guideline của Mỹ và Canada còn phân nhóm thêm những trường hợp có nguy
cơ nhiễm pseudomonas thì cần điều trị kết hợp bằng các kháng sinh có tác dụng trên vi
khuẩn này (75).
Quan điểm kết hợp thuốc cho đến nay vẫn chưa phải được đồng thuận cao. Các
khuyến cáo kết hợp thuốc chủ yếu dựa trên các nghiên cứu hồi cứu với chứng minh rằng
các phác đồ điều trị như vậy kết hợp với hiệu quả tốt về lâm sàng và chi phí y t ế. Trong
một bài báo với tiêu đề “Đơn trị so với kết hợp trong VPCĐ” năm 2004 (75), Fernando J.
Martinez đã nhận định khá thẳng thắn rằng chúng ta còn thiếu chứng minh bằng các thiết
kế nghiên cứu tốt để có được lý lẽ dựa trên các bằng chứng sinh h ọc, cũng nh ư ch ưa có
bằng chứng về điều hòa miễn dịch của macrolide hay tác dụng thực của các kháng sinh
trên vi khuẩn không điển hình. Với thái độ tích cực không chỉ trong đi ều tr ị k ết h ợp
kháng sinh mà còn trong việc theo dõi đánh giá, xử trí các rối loạn đồng th ời có th ể làm
cho diễn biến của các trường hợp điều trị kết hợp kháng sinh tiến tri ển t ốt h ơn và có
khả năng đây là nguy cơ dẫn đến kết luận sai của các dạng thiết kế hồi cứu.
KẾT LUẬN
Vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết trong VPCĐ do khoảng m ột nửa s ố b ệnh
nhân chúng ta không xác định được vi khuẩn gây bệnh. Các nghiên cứu về hiệu quả điều
trị còn thiếu bằng chứng về vi trùng học và chúng ta không tách bạch đ ược đâu là tác
động của nhiễm khuẩn và đâu là tác động của các rối loạn k ết h ợp trên các k ết c ục
nghiên cứu. Cũng còn thiếu cơ sở để khẳng định những quan điểm mà thực sự v ẫn còn
mang nhiều tính giả thuyết như vai trò của vi khuẩn không điển hình, giá tr ị của
macrolide trong điều hòa miễn dịch, vai trò thực của các vi khuẩn khó điều trị (td.
pseudomonas, MRSA). Để tăng khả năng hướng dẫn thực hành, các nghiên c ứu trong
tương lai có lẽ cần làm sáng tỏ nguy cơ nhiễm khuẩn kháng thuốc, vai trò của các marker
chẩn đoán nhiễm khuẩn và nhất là đánh giá được tác động của các phác đồ đi ều tr ị trên
vi khuẩn gây bệnh.
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