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Tóm tắt 

Nhiễm trùng phổi là một trong những biến chứng 

chính xảy ra ở những bệnh nhân mắc hội chứng 

nguy kịch hô hấp cấp tính (ARDS). Bên cạnh các 

yếu tố nguy cơ truyền thống, rối loạn điều hòa hệ 

miễn dịch phổi và hệ vi sinh vật có thể đóng một 

vai trò quan trọng ở bệnh nhân ARDS. Tư thế 

nằm sấp dường như không liên quan đến nguy 

cơ nhiễm trùng phổi cao hơn. Mặc dù vi khuẩn 

liên quan đến viêm phổi liên quan đến thở máy 

(VAP) ở bệnh nhân ARDS tương tự như ở bệnh 

nhân không mắc ARDS, mầm bệnh không điển 

hình (Aspergillus, virus herpes simplex và 

cytomegalovirus) cũng có thể là nguyên nhân gây 

nhiễm trùng ở bệnh nhân ARDS. Chẩn đoán 

nhiễm trùng phổi ở bệnh nhân ARDS là một 

thách thức và đòi hỏi sự kết hợp của các tiêu chí 

lâm sàng, sinh học và vi sinh. Vai trò của các công 

cụ hiện đại (ví dụ: phương pháp phân tử, giải 

trình tự metagenomic, v.v.) vẫn được đánh giá 

trong bối cảnh này. Một trong những thách thức 

của điều trị kháng sinh là sự khuếch tán kháng 

sinh vào phổi. Mặc dù việc cung cấp kháng sinh 

có mục tiêu bằng cách sử dụng khí dung có thể 

thú vị, nhưng vị trí của chúng ở bệnh nhân ARDS 

vẫn còn phải được khám phá. Việc sử dụng 

oxygen hóa qua màng ngoài cơ thể ở những bệnh 

nhân nặng nhất có liên quan đến tỷ lệ nhiễm 

trùng cao và đặt ra một số thách thức, vấn đề 

chẩn đoán và thay đổi dược động học/dược lực 

học được đặt lên hàng đầu. Phòng ngừa nhiễm 

trùng phổi là vấn đề then chốt ở bệnh nhân 

ARDS, nhưng không có biện pháp đặc hiệu nào 

cho những bệnh nhân có nguy cơ cao này. Tăng 

cường các biện pháp phòng ngừa bằng cách sử 

dụng gói dường như là lựa chọn tốt nhất. 

Tin nhắn mang về nhà 

Bội nhiễm phổi ở bệnh nhân ARDS ảnh hưởng 

đáng kể đến tiên lượng của bệnh nhân, điều này 

được ủng hộ bởi sự thay đổi hệ thống phòng thủ 

miễn dịch tại chỗ và toàn thân. Kết quả tồi tệ của 

ARDS với bội nhiễm phổi có lẽ liên quan đến việc 
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thiếu các phương pháp chẩn đoán chính xác sớm 

và khó khăn trong việc tối ưu hóa liệu pháp. 

Giới thiệu 

Hội chứng nguy kịch hô hấp cấp tính (acute 

respiratory distress syndrome − ARDS) tập hợp 

lại một loạt các bệnh mà hậu quả là viêm phổi, 

tổn thương phế nang và phù phổi [1]. Dù tổn 

thương phổi ban đầu là gì, bệnh nhân mắc ARDS 

đều dễ bị nhiễm trùng phổi thứ phát, đặc hiệu là 

viêm phổi liên quan đến máy thở (ventilator-

associated pneumonia − VAP). Dữ liệu gần đây từ 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 

cho thấy tỷ lệ VAP không giảm ở Hoa Kỳ bất chấp 

những nỗ lực phòng ngừa của các bang [2]. VAP 

biến chứng từ ARDS dường như là một vấn đề 

phổ biến, ảnh hưởng từ 20 đến 40% bệnh nhân 

[3, 4]. Tần suất cao này có thể được giải thích bởi 

các yếu tố truyền thống như ô nhiễm phế quản 

do thời gian đặt nội khí quản và thở máy 

(mechanical ventilation − MV), nhưng cũng do 

suy giảm khả năng phòng vệ tại chỗ (phế nang) 

và toàn thân, cũng như các yếu tố đặc hiệu và 

không đặc hiệu khác [5]. Trong bài viết này, 

chúng tôi sẽ xem xét những thách thức đặc hiệu 

liên quan đến bệnh nhân ARDS, đặc biệt là các 

yếu tố nguy cơ đặc hiệu, thách thức chẩn đoán, 

mầm bệnh bất thường, các vấn đề về điều trị 

kháng sinh và phòng ngừa nhiễm trùng. 

Sinh lý bệnh 

Bảo vệ miễn dịch và hệ vi sinh đường hô hấp 

Bệnh nhân mắc ARDS minh họa cho trạng thái 

miễn dịch nghịch lý rõ ràng của bệnh nhân bị 

bệnh nặng, theo đó các tế bào miễn dịch được 

kích hoạt làm trung gian cho tổn thương cơ quan 

trong khi biểu hiện khả năng phòng vệ chống vi 

trùng bị suy yếu [6]. Các chức năng tế bào bị suy 

giảm đã được xác định trên cả hai nhánh bẩm 

sinh và thích nghi của hệ thống miễn dịch [7, 8], 

và dường như mang tính rập khuôn hơn là đặc 

hiệu đối với bất kỳ nguyên nhân gây ra ARDS nào 

[9]. Tình trạng có vẻ nghịch lý này là do khả năng 

của các phân tử tiền viêm và tổn thương mô dẫn 

đến rối loạn chức năng miễn dịch [9, 10]. 

Các tế bào miễn dịch rối loạn chức năng được tìm 

thấy trong phổi cũng như máu ngoại vi [9]. Điều 

thú vị là các khiếm khuyết miễn dịch niêm mạc 

phổi bị kéo dài sau khi chữa khỏi viêm nguyên 

phát, do đó làm tăng tính nhạy cảm với viêm phổi 

mắc phải tại bệnh viện và ARDS trong nhiều tuần 

sau khi viêm toàn thân [11]. Sau khi thực hiện 

viêm phổi thực nghiệm, các đại thực bào phổi và 

tế bào đuôi gai đã chứng minh sự ức chế kéo dài 

các chức năng miễn dịch làm tăng tính nhạy cảm 

với nhiễm trùng thứ cấp [12]. Sự mở rộng của 

các tế bào T điều hòa miễn dịch (Treg) cũng được 

nhìn thấy và có thể làm trung gian cho chức năng 

miễn dịch bẩm sinh cũng như thích ứng bị suy 

giảm [13]. Bệnh nhân nghi ngờ mắc VAP, bao 

gồm cả những người mắc ARDS, đã chứng minh 

chức năng thực bào của bạch cầu trung tính phế 

nang bị suy giảm, điều thú vị là chúng dường như 

được trung gian bởi các chất trung gian khác với 

những chất điều khiển rối loạn chức năng trong 

máu ngoại vi [9]. Mặc dù chúng tôi ngày càng 

hiểu biết về các chất trung gian điều khiển rối 

loạn chức năng và các cơ chế nội bào điều khiển 

chúng [14], nhưng chúng tôi vẫn chưa có các liệu 

pháp đã được chứng minh mặc dù có nhiều tác 

nhân tiềm năng [7]. 

Khi nhắm đến việc điều chỉnh khả năng miễn 

dịch trong quá trình viêm, điều quan trọng là 

phải phân biệt các phản ứng của tế bào miễn dịch 

bẩm sinh và thích ứng. Trong khi kiệt sức và chết 

theo chương trình dường như là trung tâm của 
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các khiếm khuyết tế bào lympho được quan sát 

thấy ở những bệnh nhân bị bệnh nặng [15], một 

số tế bào miễn dịch bẩm sinh trải qua quá trình 

tái lập trình liên quan đến tái lập trình biểu sinh 

và tăng chuyển hóa tế bào, một hiện tượng được 

gọi là miễn dịch được huấn luyện, dẫn đến sản 

xuất nhiều các cytokine gây viêm như dưới dạng 

IL-6 và TNFα trong thử thách miễn dịch thứ cấp 

[16]. Mặc dù glucocorticoid được coi là thuốc ức 

chế miễn dịch một cách cổ điển, nhưng người ta 

đã chứng minh rằng chúng có thể ngăn chặn quá 

trình tái lập trình miễn dịch được quan sát thấy 

sau phản ứng viêm [16], do đó hạn chế tính nhạy 

cảm của bệnh nhân được đưa vào đơn vị chăm 

sóc đặc biệt (ICU) đối với các biến chứng hô hấp 

như viêm phổi hoặc ARDS và cải thiện kết quả 

của bệnh nhân mắc ARDS [17]. 

Một phần của sự phức tạp của siêu nhiễm trùng 

phổi phát sinh từ sự tương tác giữa vật chủ bị 

thương với hệ vi sinh vật phổi của họ. Mặc dù ít 

phong phú và đa dạng hơn đáng kể so với hệ vi 

sinh vật đường tiêu hóa được nghiên cứu kỹ hơn 

[18], nhưng hệ vi sinh vật phổi ngày càng được 

xác định rõ ràng và trải qua những thay đổi đáng 

kể trong giai đoạn bệnh nặng và ARDS [19]. Vai 

trò chính của hệ vi sinh vật đường hô hấp đối với 

khả năng miễn dịch niêm mạc và chức năng hô 

hấp đối với sức khỏe cho thấy những thay đổi 

của nó có thể liên quan đến các biến chứng hô 

hấp được quan sát thấy ở những bệnh nhân bị 

bệnh nặng [20]. Thật vậy, những bệnh nhân thở 

máy bị giảm sự đa dạng của vi khuẩn phổi và gia 

tăng các sinh vật đường ruột, ngay cả khi không 

có nhiễm trùng rõ ràng [21]. 

Những thay đổi sớm của hệ vi sinh vật phổi, đáng 

chú ý là tăng gánh nặng vi khuẩn và hình thành 

màng sinh học, làm giàu vi khuẩn liên quan đến 

đường ruột và mất tính đa dạng, có liên quan đến 

nguy cơ mắc ARDS và thời gian hỗ trợ MV ở bệnh 

nhân nặng [22]. Rối loạn vi khuẩn có sẵn, chẳng 

hạn như do khói thuốc lá gây ra, cũng có thể ảnh 

hưởng đến sự phát triển của ARDS sau chấn 

thương lớn [23]. Bên cạnh những thay đổi về loài 

vi khuẩn, người ta thường tìm thấy sự tái hoạt 

động của herpesviridae tiềm ẩn như virus herpes 

simplex (HSV) và cytomegalovirus (CMV) [24]. 

Trình điều khiển của những thay đổi này chưa 

được hiểu đầy đủ nhưng có nhiều yếu tố, với các 

cơ chế có thể được minh họa trong Hình 1 [13, 

22, 25]. Điều phức tạp hơn nữa là khả năng bản 

thân vi khuẩn có thể gây ra rối loạn chức năng 

miễn dịch hơn nữa [26]. Do đó, VAP nên được 

khái niệm hóa ít hơn là nhiễm trùng mới do mầm 

bệnh ngoại sinh, mà là phản ứng rối loạn sinh 

học đối với bệnh hiểm nghèo với sự phát triển 

quá mức của các loại vi khuẩn đặc hiệu [27]. Liệu 

pháp kháng sinh thích hợp nhắm vào các loài 

chiếm ưu thế, những loài thường được phát hiện 

bằng nuôi cấy, là chìa khóa ở một số bệnh nhân 

nhưng có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình 

trạng rối loạn vi khuẩn và gây hại thêm cho bệnh 

nhân [28]. Điều vẫn cần được chứng minh là liệu 

các biện pháp can thiệp để khôi phục lại sự cộng 

sinh, tức là tăng tính đa dạng của vi khuẩn thay vì 

chỉ loại bỏ các loài chiếm ưu thế, có thể cải thiện 

kết quả hay không [27]. Mặc dù kinh nghiệm cấy 

ghép phân trong bệnh tiêu chảy liên quan đến 

Clostridium difficile gợi ý rằng cấy ghép vi sinh 

vật có thể là một hình thức trị liệu hiệu quả [29], 

trải nghiệm tiêu cực về men vi sinh trong viêm 

tụy và các ví dụ gần đây về vi khuẩn 'probiotic' 

gây nhiễm trùng là một lưu ý cần thận trọng [30, 

31]. Việc phát triển các liệu pháp hiệu quả cho rối 

loạn vi sinh hô hấp (respiratory dysbiosis) sẽ yêu 

cầu các công cụ để lập hồ sơ chức năng tế bào 

miễn dịch ngoại biên và phổi của vật chủ cũng 

như hệ vi sinh vật phổi [8]. 
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Hình 1 Các cơ chế dẫn đến thay đổi hệ vi sinh vật trong phổi và do đó gây nhiễm trùng. ETT: Ống nội khí 

quản, TNF: yếu tố hoại tử khối u, IL: interleukin 

  

Tăng oxy máu là một yếu tố nguy cơ gây 

nhiễm trùng phổi 

Tình trạng tăng oxy máu thường gặp ở những 

bệnh nhân dùng MV do ARDS. Một phân tích thứ 

cấp của thử nghiệm LUNG SAFE [32] báo cáo 

rằng 30% bệnh nhân được phân tích năm 2005 

bị tăng oxy máu vào ngày đầu tiên và 12% bị 

tăng oxy máu kéo dài. Trong khi hai thử nghiệm 

ngẫu nhiên có kiểm soát cho thấy hiệu quả có lợi 

trong việc tránh tăng oxy [33, 34], một thử 

nghiệm đa trung tâm quốc tế lớn gần đây đã 

chứng minh không có tác dụng của liệu pháp oxy 

hạn chế ở một nhóm bệnh nhân bị bệnh nặng 

[35]. Tuy nhiên, một nghiên cứu phụ sau đó đã 

nêu lên khả năng gây hại quan trọng về mặt lâm 

sàng với liệu pháp oxy hạn chế ở bệnh nhân 

nhiễm trùng huyết [36]. 

Độc tính của oxy chủ yếu liên quan đến sự hình 

thành các loại gốc tự do oxy hóa (ROS), đặc biệt 

là trong quá trình thiếu oxy/tái oxygen hóa và 

tiếp xúc lâu với oxy. Mức oxy hít vào cao là 

nguyên nhân gây ra hiện tượng khử nitơ và ức 
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chế sản xuất chất hoạt động bề mặt thúc đẩy sự 

xẹp phổi và xẹp phổi khi thở ra [37]. Xẹp phổi 

hấp thu xảy ra trong vòng vài phút sau khi thở O2 

nguyên chất. Ở những bệnh nhân thở máy, xẹp 

phổi làm suy giảm nghiêm trọng phản xạ ho và 

làm sạch chất nhầy dẫn đến dịch tiết nhiều ở 

đường hô hấp dưới và nguy cơ mắc VAP cao hơn. 

Tình trạng tăng oxy kéo dài cũng làm suy yếu 

hiệu quả của các đại thực bào phế nang trong 

việc di chuyển, thực bào và tiêu diệt vi khuẩn, 

dẫn đến giảm độ thanh thải vi khuẩn [38]. Tăng 

oxy máu làm tăng đáng kể tỷ lệ tử vong của chuột 

trong mô hình chuột bị viêm phổi Pseudomonas 

aeruginosa [39]. Ngoài ra, O2 có thể gây ra hiệu 

ứng độc hại đặc hiệu cho phổi được gọi là tổn 

thương phổi cấp tính do tăng oxy máu 

(hyperemic acute lung injury − HALI) (Hình  2). 

 

Hình 2 Các cơ chế của mối quan hệ giữa tăng oxy 

máu và viêm phổi liên quan đến máy thở. VAP: 

Viêm phổi liên quan đến thở máy, HALI: tổn 

thương phổi cấp tính do tăng oxy máu 

Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã báo cáo mối 

liên hệ giữa FiO2 cao và xẹp phổi, nhưng cần có 

các nghiên cứu sâu hơn để đánh giá mối liên hệ 

giữa tình trạng tăng oxy máu và tỷ lệ tử vong 

hoặc VAP. Trong một nghiên cứu đoàn hệ tại một 

trung tâm trên 503 bệnh nhân, trong đó 128 

(28%) mắc VAP, phân tích đa biến xác định số 

ngày bị tăng oxy máu [OR = 1,1, KTC 95%: (1,04–

1,2) mỗi ngày, p  = 0,004], như một yếu tố nguy 

cơ độc lập đối với VAP. Tuy nhiên, nghiên cứu 

này là hồi cứu, được thực hiện ở một trung tâm 

duy nhất và định nghĩa được sử dụng cho tăng 

oxy máu (ít nhất một giá trị PaO2 > 120 mmHg 

mỗi ngày) có thể gây tranh cãi [40]. 

Trong thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng 

HYPERS2S gần đây [34], tỷ lệ bệnh nhân bị xẹp 

phổi tăng gấp đôi ở những bệnh nhân bị tăng oxy 

máu so với những bệnh nhân có oxy bình thường 

(12% so với 6%, p  = 0,04). Tuy nhiên, không có 

sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ VAP giữa nhóm tăng 

oxy máu và nhóm đối chứng (15% so với 14%, p 

 = 0,78). Tuy nhiên, VAP không phải là kết quả 

chính của thử nghiệm này và không có định 

nghĩa rõ ràng về viêm phổi mắc phải tại ICU. Các 

nghiên cứu được thiết kế tốt hơn là cần thiết để 

xác định mối quan hệ giữa tăng oxy máu và VAP. 

Tư thế nằm sấp là một yếu tố nguy cơ gây 

nhiễm trùng phổi 

Tư thế nằm sấp được khuyến nghị ở những bệnh 

nhân mắc ARDS nặng và thường được sử dụng ở 

nhóm đối tượng này. Có một lý do cơ bản ủng hộ 

tác dụng có lợi của tư thế nằm sấp đối với tỷ lệ 

mắc VAP, vì nó tạo điều kiện dẫn lưu chất bài tiết 

và cho phép giải quyết tình trạng xẹp phổi. Các 

nghiên cứu trên người và động vật trước đây đã 

chỉ ra rõ ràng mối liên hệ giữa xẹp phổi và VAP, 

đồng thời báo cáo rằng dẫn lưu dịch tiết hiệu quả 

có thể dẫn đến tỷ lệ mắc VAP thấp hơn [37]. Mặt 

khác, tư thế nằm sấp có thể tạo điều kiện thuận 

lợi cho vi sinh vật phát tán và tăng khả năng vi 

hút các chất tiết bị ô nhiễm. 

Kết quả của các nghiên cứu về mối quan hệ giữa 

tư thế nằm sấp và VAP nên được giải thích một 

cách thận trọng, do một số hạn chế như thiết kế 

quan sát, số lượng bệnh nhân nhỏ và các yếu tố 
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gây nhiễu. Năm nghiên cứu gần đây đã được thực 

hiện ở những bệnh nhân có MV bảo vệ phổi, bao 

gồm bốn nghiên cứu ngẫu nhiên có kiểm soát và 

một đoàn hệ quan sát lớn. Mounier và cộng sự. 

[41] báo cáo không giảm đáng kể tỷ lệ mắc VAP 

trong một đoàn hệ lớn (n = 2409) của bệnh nhân 

thiếu oxy được đặt ở tư thế nằm sấp, so với 

những người không nhận được can thiệp này 

[HR 1,64 (KTC 95% 0,7–3,8)]. Một thử nghiệm 

ngẫu nhiên có kiểm soát đã báo cáo giảm nguy cơ 

mắc VAP ở những bệnh nhân đa chấn thương 

nằm sấp liên tục so với những người không nằm 

sấp (p  = 0,048) [42]. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc VAP 

rất cao ở nhóm đối chứng (89%) và số lượng 

bệnh nhân tham gia cũng ít (n  = 40). Ba thử 

nghiệm đối chứng ngẫu nhiên khác báo cáo 

không có mối quan hệ đáng kể nào giữa tư thế 

nằm sấp và VAP [4, 43, 44]. Tuy nhiên, những 

nghiên cứu này thiếu thông tin về các biện pháp 

phòng ngừa VAP hiệu quả, chẳng hạn như sử 

dụng dẫn lưu dịch tiết dưới thanh môn hoặc 

kiểm soát liên tục áp lực khí quản, và VAP không 

phải là kết quả chính của họ. Tóm lại, dữ liệu hiện 

có không hỗ trợ mối quan hệ đáng kể giữa tư thế 

nằm sấp và VAP, mặc dù nó đã chứng minh tác 

dụng có lợi đối với tỷ lệ tử vong ở ARDS nặng. 

Thách thức chẩn đoán 

Chẩn đoán nhiễm trùng phổi ở bệnh nhân ARDS 

là một thách thức [45]. Chẩn đoán viêm phổi, 

bệnh nhiễm trùng đường hô hấp chiếm ưu thế 

trong ARDS, cuối cùng là chẩn đoán mô bệnh học 

đòi hỏi phải có sự hiện diện của viêm trong 

khoảng khí (airspace) và sinh vật lây nhiễm. Tuy 

nhiên, việc lấy mô phổi để chẩn đoán hiếm khi 

thực tế hoặc mong muốn ở những bệnh nhân thở 

máy [5]. Các đặc điểm lâm sàng của viêm toàn 

thân và các dấu hiệu khu trú ở ngực như ran nổ 

và tiếng thở phế quản là không đặc hiệu và 

không nhạy cảm. Mặc dù bằng chứng X quang về 

thâm nhiễm của khoảng khí là hữu ích, nhưng 

tiêu chuẩn vàng của chụp cắt lớp vi tính không 

thực tế đối với hầu hết bệnh nhân, khiến các bác 

sĩ dựa vào X quang và siêu âm đơn giản, và thậm 

chí cả chụp cắt lớp vi tính không phải lúc nào 

cũng có thể phân biệt một cách đáng tin cậy giữa 

nguyên nhân lây nhiễm và không lây nhiễm của 

thâm nhiễm khoảng khí [5, 45]. Việc chỉ sử dụng 

các tiêu chí lâm sàng và chụp X quang có khả 

năng đánh giá quá cao đáng kể tỷ lệ viêm phổi và 

dẫn đến việc sử dụng kháng sinh quá mức, có khả 

năng gây hại [28]. Điều quan trọng cần nhắc lại là 

bản thân viêm phổi là nguyên nhân phổ biến 

nhất của ARDS, cùng với sự thay đổi trên phim X 

quang hai bên ở bệnh nhân ARDS, tạo ra một 

thách thức bổ sung cho việc xác định “thâm 

nhiễm phổi mới hoặc xấu đi”, một tình trạng cần 

thiết cho lâm sàng. chẩn đoán VAP [5]. Một thách 

thức khác là sự khác biệt giữa viêm khí phế quản 

liên quan đến máy thở (ventilator-associated 

tracheobronchitis − VAT) và VAP. VAT được định 

nghĩa là nhiễm trùng đường hô hấp dưới mà 

không có sự tham gia của nhu mô phổi (và do đó 

không có thâm nhiễm X-quang ngực mới/tiến 

triển). Sự khác biệt giữa VAT và VAP ở bệnh 

nhân ARDS vẫn còn là một thách thức do độ 

chính xác kém của X quang ngực để phát hiện các 

thâm nhiễm mới.  

Lấy mẫu từ phổi để nuôi cấy vi sinh là rất quan 

trọng để xác định nhiễm trùng. Tuy nhiên, có sự 

thay đổi đáng kể về thời gian và loại mẫu vật thu 

được trong thực tế [46]. Việc xác định nhiễm 

trùng có thể phức tạp do sự xâm lấn 

(colonization) của đường thở gần, xảy ra nhanh 

chóng sau khi đặt nội khí quản và thường gặp ở 

bệnh nhân ARDS [5]. Điều quan trọng là phải 

phân biệt giữa sự xâm nhập của vi khuẩn (sự 

hiện diện của vi khuẩn, thậm chí ở mật độ cao, 
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trong đường hô hấp mà không gây nhiễm trùng 

phổi), một hiện tượng vô hại và nhiễm trùng. 

Mặc dù lấy mẫu phổi sâu được bảo vệ bằng cách 

rửa phế quản phế nang hoặc mẫu bàn chải được 

bảo vệ làm giảm nguy cơ dương tính giả so với 

hút nội khí quản, nhưng điều này đã không được 

chứng minh một cách thuyết phục để thay đổi 

kết quả mặc dù dữ liệu quan sát cho thấy họ có 

thể giảm sử dụng kháng sinh một cách an toàn 

[47]. Mặc dù kết quả dương tính giả từ sự xâm 

lấn gần là một vấn đề quan trọng, việc sử dụng 

kháng sinh xen kẽ là phổ biến ở bệnh nhân ARDS 

và làm tăng nguy cơ nuôi cấy âm tính giả. Điều 

này ngày càng được giải quyết bằng cách sử dụng 

kỹ thuật phân tử độc lập với nuôi cấy; tuy nhiên, 

tiện ích của các công cụ hiện có bị hạn chế bởi 

phạm vi hạn chế của chúng đối với các sinh vật 

được bao phủ và nguy cơ phát hiện quá nhạy 

cảm các sinh vật không liên quan dẫn đến việc sử 

dụng thuốc kháng sinh không hợp lý [48, 49, 50]. 

Các bác sĩ nên nhận thức được điểm đặc biệt này 

và do đó giải thích một cách thận trọng các kết 

quả của các xét nghiệm này. Có rất ít nghiên cứu 

tiến cứu chứng minh tác động của chẩn đoán 

phân tử đối với việc quản lý bệnh nhân và kết 

quả của các thử nghiệm sắp tới đang được chờ 

đợi. Phát hiện kháng nguyên ở đường hô hấp 

dưới cũng có thể hỗ trợ chẩn đoán, đặc biệt là với 

các sinh vật như Aspergillus nơi nuôi cấy và PCR 

không hoàn hảo [51]. Giá trị của PCR Aspergillus 

sp. và Aspergillus fumigatus đầy hứa hẹn, nhưng 

vẫn cần được đánh giá ở bệnh nhân ARDS. Ở 

những bệnh nhân mắc ARDS và thâm nhiễm X 

quang hai bên, vẫn còn một câu hỏi về việc lấy 

mẫu xâm lấn ở vùng nào. Mặc dù các thử nghiệm 

chưa được thực hiện để trả lời câu hỏi này một 

cách dứt khoát, nhưng dữ liệu quan sát cho thấy 

rằng khi có thâm nhiễm hai bên, việc lấy mẫu 

đơn thùy là đủ và giảm thiểu nguy cơ về thể tích 

dịch rửa và thời gian nội soi phế quản [52]. 

Phản ứng của vật chủ tạo nên thành phần quan 

trọng thứ hai của bất kỳ hội chứng nhiễm trùng 

nào và do đó, các dấu ấn sinh học của vật chủ có 

thể được sử dụng để chẩn đoán nhiễm trùng 

trong ARDS. Các đặc điểm huyết học của tình 

trạng viêm trong phòng thí nghiệm, bao gồm 

tăng bạch cầu, tăng bạch cầu trung tính và tăng 

protein phản ứng C, không đặc hiệu cho nhiễm 

trùng và có thể xảy ra trong các nguyên nhân vô 

trùng của ARDS [53]. Phản ứng viêm trong viêm 

phổi có tính khoang hóa cao và các cytokine phế 

nang và các dấu hiệu phế nang khác là yếu tố 

phân biệt rõ nhất đối với viêm phổi (Bảng 1) 

[54]. Đáng chú ý, mặc dù các cytokine ở phế nang 

đã thể hiện hiệu suất xét nghiệm tuyệt vời, 

nhưng việc đo lường các cytokine ở phổi không 

làm thay đổi việc kê đơn kháng sinh trong một 

thử nghiệm ngẫu nhiên gần đây [55]. Điều này 

cho thấy những thách thức trong chẩn đoán 

không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở phản ứng 

hành vi đối với kết quả. 

Các xét nghiệm máu ngoại vi có ưu điểm là không 

cần lấy mẫu nội soi phế quản và do đó dễ lấy 

hơn; tuy nhiên, nhìn chung chúng ít có khả năng 

phân biệt viêm phổi với các bệnh nhiễm trùng 

khác và nhiều bệnh nhân thiếu độ nhạy và hoặc 

độ đặc hiệu đối với nhiễm trùng (Bảng 1). 

Tóm lại, chẩn đoán nhiễm trùng phổi trong ARDS 

là một thách thức, và các kỹ thuật hiện có là 

không hoàn hảo và có nguy cơ điều trị không đầy 

đủ và quá mức. Sự kết hợp giữa đánh giá lâm 

sàng, sinh học và X quang, kết hợp với lấy mẫu vi 

sinh từ phổi, vẫn là tiêu chuẩn vàng hiện tại 

(Hình  3). Sự phát triển của chẩn đoán phân tử 

tập trung vào cả vật chủ và mầm bệnh mang lại 

nhiều hứa hẹn, nhưng tác động của chúng đối với 

việc quản lý bệnh nhân và kết quả vẫn cần được 

chứng minh một cách thuyết phục. 
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Bảng 1 Tóm tắt các dấu ấn sinh học dựa trên vật chủ để chẩn đoán viêm phổi trong ARDS 

 

 

 

Hình 3 Biểu diễn đồ họa của đánh giá kết hợp đánh giá lâm sàng, X quang và xét nghiệm về phản ứng của 

vật chủ và dữ liệu vi sinh để chẩn đoán viêm phổi như một đại diện cho kiểm tra mô bệnh học 
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Dịch tễ học nhiễm trùng phổi bệnh 

viện ở bệnh nhân ARDS 

Các nguyên nhân vi khuẩn phổ biến nhất của VAP 

bao gồm Enterobacterales, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus và 

Acinetobacter trong quần thể bệnh nhân thở máy 

nói chung [56]. Các mầm bệnh liên quan đến VAP 

trong ARDS tương tự như các mầm bệnh được 

thấy ở những bệnh nhân không phải ARDS phát 

triển VAP (Hình  4) [4, 52, 57]. Hơn nữa, những 

bệnh nhân mắc ARDS trải qua quá trình oxygen 

hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) cho thấy 

mầm bệnh tương tự với Pseudomonas aeruginosa 

và Staphylococcus aureus chiếm ưu thế [58]. Một 

yếu tố quan trọng, bất kể vi khuẩn gây bệnh đặc 

hiệu được tìm thấy trong VAP, là tình trạng 

kháng kháng sinh đang gia tăng trong VAP cũng 

như các bệnh nhiễm trùng bệnh viện khác. Vào 

năm 2017, Thử nghiệm Đánh giá và Giám sát 

Tigecycline đã mô tả những thay đổi quan trọng 

của châu Âu về tính nhạy cảm với kháng sinh từ 

năm 2004 đến 2014, với sự gia tăng tỷ lệ 

Escherichia coli dương tính với ESBL (từ 8,9 lên 

16,9%), phức hợp MDR Acinetobacter baumannii 

(từ 15,4 lên 48,5%).), Klebsiella pneumoniae 

dương tính với ESBL (từ 17,2 đến 23,7%), và 

Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA) 

(từ 27,5 đến 28,9%) [59]. Các xu hướng đáng lo 

ngại tương tự đối với tính nhạy cảm của vi khuẩn 

đối với các loại thuốc kháng sinh hiện có cũng đã 

được báo cáo bởi các nhà điều tra khác [60, 61]. 

Đáng lo ngại nhất là sự hiện diện ngày càng được 

công nhận của tình trạng kháng các loại kháng 

sinh mới được phát triển đặc biệt để điều trị VAP 

[62]. 

 

Hình 4 Báo cáo dịch tễ học hàng năm về các bệnh nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc sức khỏe tại các đơn 

vị chăm sóc đặc biệt năm 2016. Biểu đồ thanh mô tả tỷ lệ phần trăm của các vi sinh vật được phân lập 

thường xuyên nhất trong các đợt viêm phổi mắc phải tại ICU năm 2016 (thanh màu đỏ) và cho bệnh nhân 

mắc hội chứng nguy kịch hô hấp cấp tính (ARDS) (thanh màu xanh lam). Tổng số phân lập lần lượt là 16, 

869 và 112 
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Việc tiếp xúc với kháng sinh trước đó và những 

thay đổi sau đó trong hệ vi sinh vật đường thở 

của vật chủ do rối loạn vi khuẩn dường như làm 

tăng tỷ lệ vi khuẩn kháng kháng sinh gây ra VAP 

(Hình  5) [22, 63]. Sự hiện diện của các thiết bị 

xâm lấn như ống nội khí quản và sử dụng kháng 

sinh thúc đẩy sự xâm nhập của vi khuẩn gây 

bệnh do áp đảo hệ thống phòng thủ tại chỗ, dẫn 

đến sự phát triển của nhiễm trùng đường hô hấp 

trung gian được gọi là VAT [64]. VAT đại diện 

cho phản ứng của vật chủ được chia thành nhiều 

ngăn liên quan đến tiên lượng tổng thể tốt hơn 

so với VAP, nhưng VAT có thể kéo dài thời gian 

nằm viện MV và ICU [65]. Nếu phản ứng nói trên 

không được ngăn chặn, có khả năng tiến triển 

thành VAP và có thể xảy ra suy cơ quan khác bao 

gồm ARDS [66]. 

 

Hình 5 Biểu đồ Venn cho thấy mối quan hệ và sự 

chồng chéo của bệnh viêm phổi liên quan đến máy 

thở (VAP) và viêm khí phế quản liên quan đến máy 

thở (VAT) với hội chứng nguy kịch hô hấp cấp tính 

(ARDS). Rối loạn hệ vi sinh vật đường hô hấp cũng 

được chứng minh là điều kiện tiên quyết cho hầu 

hết các trường hợp VAP và VAT 

Một trong những lo ngại chính liên quan đến 

nhiễm trùng phổi bệnh viện trong ARDS hiện tại 

và trong tương lai là sự xuất hiện ngày càng 

nhiều của mầm bệnh mới và nhiễm trùng vi sinh 

vật mà các lựa chọn điều trị hạn chế tồn tại. Khi 

chúng ta điều trị ARDS cho các vật chủ già hơn và 

suy giảm miễn dịch nhiều hơn, khả năng xuất 

hiện mầm bệnh mới và nhiễm vi sinh vật kháng 

thuốc sẽ tăng lên. Việc xác định sớm các mầm 

bệnh mới nổi như vậy trong ARDS là rất quan 

trọng. Tầm quan trọng của việc xác định sớm 

mầm bệnh mới là cần thiết để tạo điều kiện giám 

sát dịch tễ học, hạn chế sự lây lan của mầm bệnh 

và cung cấp phương pháp điều trị sớm như được 

minh họa bằng các đợt bùng phát bệnh viện gần 

đây của hội chứng hô hấp Trung Đông do 

coronavirus, SARS-CoV-2 và Escherichia coli 

kháng thuốc [67-70]. Trong tương lai, giải trình 

tự thế hệ tiếp theo của metagenomic sẽ cho phép 

các phương pháp điều trị sớm hơn và nhắm mục 

tiêu hơn đối với các mầm bệnh mới gây ra ARDS 

hoặc làm phức tạp quá trình điều trị của bệnh 

nhân mắc ARDS. Công nghệ như vậy sẽ cho phép 

xác định mầm bệnh sớm hơn và đẩy nhanh quá 

trình xử lý cũng như điều trị cả nguyên nhân lây 

nhiễm và không lây nhiễm của các bệnh làm 

phức tạp ARDS [71]. 

Nguyên nhân không điển hình của 

nhiễm trùng đường hô hấp ở bệnh 

nhân ARDS 

Mặc dù phần lớn các bệnh nhiễm trùng đường hô 

hấp ở bệnh nhân ARDS là do vi khuẩn gây ra, 

nhưng suy giảm miễn dịch do ICU gây ra có thể 

gây nhiễm trùng với mầm bệnh bất thường. 

Mặc dù aspergillosis phổi xâm lấn (invasive 

pulmonary aspergillosis − IPA) đã được báo cáo 

chủ yếu ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn 
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dịch, nhưng sự xâm lấn của Aspergillus ở đường 

hô hấp dưới thường liên quan đến ARDS hơn ở 

những bệnh nhân khác được thở máy xâm lấn 

trong ICU [72]. Cơ chế tổn thương liên quan đến 

sự kết hợp của tổn thương phế nang (do ARDS 

gây ra) và rối loạn điều hòa đáp ứng miễn dịch 

tại chỗ, cùng với ức chế miễn dịch do nhiễm 

trùng huyết, suy giảm khả năng miễn dịch bẩm 

sinh và trình diện kháng nguyên, là nguyên nhân 

dẫn đến sự phát triển của IPA ở những bệnh 

nhân đã nhiễm khuẩn trước đó [15, 73]. Đồng 

nhiễm cúm đã được báo cáo là một yếu tố nguy 

cơ đối với IPA [74]. Contou và cộng sự báo cáo 

phân lập Aspergillusở đường hô hấp dưới ở gần 

10% bệnh nhân mắc ARDS (50% có IPA giả định 

hoặc đã được chứng minh) [75]. Một phát hiện 

quan trọng từ nghiên cứu này là thời gian trung 

bình giữa lúc bắt đầu MV và mẫu đầu tiên dương 

tính với Aspergillus spp. chỉ có 3 ngày. Hơn nữa, 

một nghiên cứu sau khi chết ở bệnh nhân ARDS 

cho thấy 10% bệnh nhân đã chết có biểu hiện IPA 

[76]. Nếu Aspergillus được xác định là tác nhân 

gây bệnh ở bệnh nhân có hệ miễn dịch bình 

thường, nên sàng lọc bất kỳ loại ức chế miễn dịch 

nào (thể dịch, tế bào hoặc kết hợp, bổ sung, v.v.). 

Virus cũng có thể là nguyên nhân gây nhiễm 

trùng ở bệnh nhân ARDS. Do suy giảm miễn dịch 

sau phản ứng tiền viêm ban đầu đối với sự gây 

hấn, các vi rút tiềm ẩn như herpesviridae có thể 

kích hoạt lại ở bệnh nhân ICU [7]. HSV và CMV 

thường được phục hồi trong phổi hoặc máu của 

bệnh nhân ICU (lên đến 50%, tùy thuộc vào từng 

trường hợp), sự tái hoạt động của chúng có liên 

quan đến bệnh tật và tử vong [24, 77, 78]. Tuy 

nhiên, tầm quan trọng chính xác của những lần 

tái hoạt động này vẫn còn đang tranh cãi: những 

vi rút này có thể có khả năng gây bệnh thực sự và 

gây ra bệnh liên quan đến phổi [24, 79], do đó có 

vai trò trực tiếp đối với tỷ lệ mắc bệnh/tử vong 

được quan sát thấy khi chúng tái hoạt động; hoặc 

họ có thể là người ngoài cuộc, việc họ tái hoạt 

động chỉ là thứ yếu sau mức độ nghiêm trọng của 

bệnh hoặc thời gian nằm ICU kéo dài. Cho đến 

nay, câu trả lời vẫn chưa được biết, dữ liệu liên 

quan đến lợi ích tiềm tàng của việc điều trị bằng 

thuốc kháng vi-rút đang gây tranh cãi. Đối với 

HSV, thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên gần đây 

nhất không tìm thấy sự gia tăng số ngày không 

thở máy ở bệnh nhân dùng acyclovir, nhưng có 

xu hướng giảm tỷ lệ tử vong trong 60 ngày (tỷ lệ 

nguy cơ tử vong trong vòng 60 ngày sau khi phân 

ngẫu nhiên nhóm acyclovir so với nhóm chứng). 

là 0,61 (KTC 95% 0,37–0,99, p  = 0,047) [80]. Đối 

với CMV, hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 

(RCT) gần đây đã được thực hiện: thử nghiệm 

đầu tiên cho thấy điều trị dự phòng bằng 

valganciclovir ở bệnh nhân có huyết thanh 

dương tính với CMV có liên quan đến tỷ lệ tái 

kích hoạt CMV thấp hơn so với giả dược, nhưng 

không có kết quả tốt hơn [81]; và nghiên cứu thứ 

hai cho thấy, so với giả dược, điều trị dự phòng 

bằng ganciclovir không làm giảm nồng độ Il-6 

trong máu vào ngày thứ 14, nhưng bệnh nhân 

dùng ganciclovir có xu hướng giảm thời gian MV 

[82]. Bên cạnh các virus tiềm ẩn, các virus đường 

hô hấp (rhinovirus, cúm, adenovirus…) gần đây 

đã được phát hiện là nguyên nhân gây nhiễm 

trùng bệnh viện ở bệnh nhân thở máy hoặc 

không thở máy [83]. Tuy nhiên, giống như 

herpesviridae, tác động thực sự của chúng đối 

với tỷ lệ mắc bệnh/tử vong vẫn chưa được biết. 

Tóm lại, HSV và CMV có thể gây ra bệnh do vi rút 

ở bệnh nhân ARDS và vi rút đường hô hấp có thể 

là nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi mắc phải 

tại bệnh viện; tuy nhiên, tác động thực sự của 

những ca nhiễm vi-rút này đối với kết quả vẫn 

còn phải được xác định. 
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Nhiễm trùng phổi đặc hiệu ở bệnh 

nhân ECMO 

Oxygen hóa qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch 

(VV-ECMO) hiện là một phần của việc kiểm soát 

ARDS kháng trị [84, 85]. Những bệnh nhân ốm 

yếu này có nguy cơ cao phát triển các bệnh 

nhiễm trùng bệnh viện điển hình liên quan đến 

ICU (ví dụ: VAP hoặc nhiễm trùng máu), ngoài 

các bệnh nhiễm trùng đặc hiệu ECMO, bao gồm 

cả nhiễm trùng cục bộ tại các vị trí đặt ống thông 

ngoại vi. Bizarro và cộng sự đã báo cáo tỷ lệ 

nhiễm trùng bệnh viện phổ biến cao là 21% 

trong một sổ đăng ký quốc tế lớn về bệnh nhân 

ECMO [86], nhiễm trùng phổi được báo cáo 

thường xuyên nhất. Tỷ lệ lưu hành cao này có thể 

được giải thích là do các bệnh nền đi kèm, bệnh 

hiểm nghèo đi kèm, thời gian hỗ trợ cơ học kéo 

dài, thời gian nằm trong ICU và MV cũng như sự 

suy giảm hệ thống miễn dịch do mạch ngoài cơ 

thể thông qua rối loạn chức năng nội mô, dòng 

thác đông máu và giải phóng các chất trung gian 

gây viêm [87]. Mặc dù tỷ lệ nhiễm trùng phổi 

trên ECMO chưa được so sánh kỹ lưỡng với dân 

số mắc bệnh hiểm nghèo tương tự nhưng không 

có ECMO, VAP đã được báo cáo ở 32 trong số 92 

bệnh nhân nhận ECMO (87% VV-ECMO) bởi 

Grasseli và cộng sự [88]. Trong số 220 bệnh nhân 

trải qua VA-ECMO trong hơn 48 giờ và trong 

tổng số 2942 ngày ECMO, 142 (64%) đã phát 

triển 222 ca nhiễm trùng bệnh viện, tương ứng 

với tỷ lệ 75,5 đợt nhiễm trùng trên 1000 ngày 

ECMO. VAP là vị trí lây nhiễm chính với 163 đợt 

xảy ra ở 120 bệnh nhân sau trung bình ± độ lệch 

chuẩn là 7 ± 12 ngày [89]. Do đó, VAP và các sinh 

vật kháng thuốc phổ biến trong quần thể đó [88, 

89, 90]. Thời gian ECMO thường liên quan đến tỷ 

lệ VAP cao hơn [89, 91], ngay cả khi không thể 

thiết lập được mối quan hệ nhân quả. Thật vậy, 

thời gian chạy ECMO lâu hơn có thể là hậu quả 

trực tiếp của các biến chứng nhiễm trùng hơn là 

một yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, có vẻ như rõ ràng 

rằng những bệnh nhân ECMO mắc VAP có thời 

gian hỗ trợ MV và ECMO lâu hơn và tỷ lệ tử vong 

tại ICU tổng thể cao hơn [88, 89, 91]. Tương tự 

như vậy, bệnh nhân suy giảm miễn dịch và tuổi 

già luôn được coi là yếu tố nguy cơ liên quan đến 

nhiễm trùng trên ECMO [89, 92]. Chẩn đoán lâm 

sàng nhiễm trùng phổi ở bệnh nhân ECMO là một 

thách thức, vì họ có thể có dấu hiệu phản ứng 

viêm toàn thân, có thể do chính ECMO kích hoạt, 

trong khi có thể không sốt nếu nhiệt độ được 

kiểm soát bởi bộ trao đổi nhiệt trên màng. Ngoài 

ra, ứng dụng phổ biến của thông khí bảo vệ cực 

cao nhằm mục đích cho phổi nghỉ ngơi trên VV-

ECMO và phù phổi thường xuyên trên VA-ECMO 

làm cho việc giải thích các thâm nhiễm mới trên 

X quang ngực, thường được sử dụng để nghi ngờ 

VAP, trở nên khó khăn. Ngoài thách thức chẩn 

đoán nhiễm trùng phổi trên ECMO, những thay 

đổi về dược động học/dược lực học (PK/PD) của 

thuốc kháng sinh cũng có thể góp phần trì hoãn 

điều trị bằng thuốc kháng sinh thích hợp và do 

đó làm tăng gánh nặng nhiễm trùng [93]. Trong 

khi chờ đợi các nghiên cứu in vivo lớn nhằm báo 

cáo PK/PD tương ứng của các thuốc kháng sinh 

trên ECMO, cần tránh các chất ưa mỡ (nghĩa là có 

nhiều khả năng được cô lập trên màng ECMO) 

[93] và theo dõi thuốc điều trị. 

Kháng sinh và phổi 

Ngoài nhiễm khuẩn huyết/nhiễm trùng huyết, 

hầu hết các bệnh nhiễm trùng đều xảy ra ở kẽ 

hoặc mô và do đó hiệu quả của thuốc phải liên 

quan đến nồng độ và tác dụng của thuốc trong 

các mô đó [94]. Thuốc sẽ đi qua màng cơ thể (di 

chuyển từ khoang tĩnh mạch vào khoang mô) 

nếu có “cơ chế vận chuyển” nội tại, hoặc nếu hợp 

chất là một phân tử nhỏ hoặc ưa mỡ [95]. 
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Thuốc kháng sinh ưa nước (hydrophilic 

antimicrobials) được tìm thấy trong nước ngoài 

mạch máu phổi (extravascular lung water), 

nhưng đối với sự thâm nhập vào mô phổi liên 

quan thì thuốc ưa mỡ (lipophilic drugs) là quan 

trọng nhất [94, 95, 96, 97]. Các phân tử lớn như 

vancomycin, teicoplanin, aminoglycoside và 

colistin sẽ có nồng độ mô phổi kém khi tiêm tĩnh 

mạch (tỷ lệ nồng độ ELF/huyết tương << 1) [95, 

96]. Betalactam xâm nhập vào nhu mô phổi tốt 

hơn các kháng sinh kị nước khác [96]. Tỷ lệ nồng 

độ ELF/huyết tương đối với glycylcycline (ví dụ: 

tigecycline) là khoảng 1. Các thuốc ưa mỡ như 

macrolide, ketolide, quinolone, oxazolidinon, 

thuốc chống nấm và thuốc kháng vi-rút sẽ có 

nồng độ mô phổi tốt (tỷ lệ nồng độ ELF/huyết 

tương > 1) sau khi tiêm tĩnh mạch [97]. 

Oxazolidinones (linezolid), glycylcycline 

(tigecycline) và sulfonamides (cotrimoxazole) có 

thể có hiệu quả trong điều trị mầm bệnh MDR; 

tuy nhiên, không có dữ liệu PK phổi (nồng độ 

ELF/huyết tương) dành riêng cho ARDS cho các 

loại thuốc này. Mặc dù các loại thuốc kháng sinh 

mới hơn (ceftolazone–tazobactam, meropenem–

vaborbactam, plazomicin) có hoạt tính chống lại 

các mầm bệnh Gram âm kháng thuốc, nhưng có 

rất ít lựa chọn thay thế chống lại Acinetobacter 

baumaniii kháng thuốc chẳng hạn như 

cefiderocol đang được thử nghiệm lâm sàng giai 

đoạn 3. 

Sự ra đời của thế hệ thiết bị phân phối mới hơn 

và các sinh vật MDR đã dẫn đến mối quan tâm 

mới trong lĩnh vực thuốc kháng sinh khí dung 

(nebulized antimicrobials) [98], mặc dù các thử 

nghiệm gần đây về bệnh viêm phổi đã không 

chứng minh được lợi ích lâm sàng [99, 100]. 

ARDS thường đi kèm với hội chứng rối loạn chức 

năng đa cơ quan. Do đó, khả năng đạt được nồng 

độ cao trong phổi với các tác dụng phụ toàn thân 

hạn chế rất hấp dẫn. Mặc dù các RCT được tiến 

hành tốt gần đây đã lập luận chống lại việc sử 

dụng có hệ thống thuốc kháng sinh khí dung 

trong viêm phổi bệnh viện [99, 100] nó vẫn có 

thể có một vị trí trong điều trị nhiễm trùng phổi 

nặng do vi khuẩn MDR. Theo quan điểm này, việc 

lựa chọn công thức và liều lượng kháng sinh 

chính xác (Bảng 2) là bước đầu tiên cần thiết, 

cũng như thiết bị tốt nhất, đặc hiệu là máy phun 

sương lưới rung (vibrating mesh nebulizer) 

[101]. Dữ liệu PK lâm sàng có sẵn đối với một số 

thuốc kháng khuẩn, thuốc kháng vi-rút và thuốc 

chống nấm dạng khí dung xác nhận mức độ phơi 

nhiễm toàn thân và phổi cao [102]. Các nghiên 

cứu PK đờm báo cáo tính biến thiên cao và khó 

diễn giải [102]. Tuy nhiên, sự lắng đọng phổi 

(lung deposition) của thuốc kháng sinh khí dung 

bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả cài 

đặt máy thở đặc hiệu. Các cài đặt và quy trình 

máy thở thường được khuyến nghị để cải thiện 

việc cung cấp khí dung (thể tích khí lưu thông 

cao, nhịp thở thấp và lưu lượng hít vào thấp, thay 

đổi hệ thống các bộ lọc thở ra…) rất khó thực 

hiện ở bệnh nhân mắc ARDS, ít nhất là những 

bệnh nhân có dạng nặng nhất. ARDS là một tình 

trạng phổi không đồng nhất gây ra sự phân phối 

thông khí không đồng nhất có khả năng ảnh 

hưởng đến việc phân phối thuốc tại vị trí bị ảnh 

hưởng. Tăng viêm phổi cũng có thể làm tăng 

nồng độ toàn thân do tăng khuếch tán qua hàng 

rào phế nang-mao mạch, do đó ảnh hưởng đến 

liều lượng thuốc khí dung [103]. Các nghiên cứu 

PK sâu hơn điều tra thuốc kháng sinh khí dung 

trong ARDS là cần thiết để khuyến nghị chế độ 

dùng thuốc trong tình trạng này. 
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Bảng 2 Liều đề xuất cho thuốc kháng sinh có thể là cả IV và khí dung 

 

Các lĩnh vực nghiên cứu như y học nano phổi và 

phân phối mục tiêu bằng cách sử dụng ống thông 

phun khí dung trong cơ thể, trong khi vẫn đang 

được nghiên cứu, có khả năng vượt qua nhiều 

rào cản này và tăng cường nồng độ kháng khuẩn 

trong mô phổi [104]. 

Phòng ngừa nhiễm trùng phổi ở bệnh 

nhân ARDS 

Nhiễm trùng bệnh viện có thể góp phần vào tỷ lệ 

tử vong liên quan đến ARDS vì những nhiễm 

trùng như vậy là nguyên nhân làm trầm trọng 

thêm tình trạng thiếu oxy trong máu và gây 
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nhiễm trùng huyết. Do đó, việc ngăn ngừa các 

bệnh nhiễm trùng này phải được củng cố để 

tránh làm ảnh hưởng đến tiên lượng của bệnh 

nhân mắc ARDS. Tuy nhiên, việc giải thích các tài 

liệu phòng ngừa VAP trong bối cảnh này là một 

thách thức vì (1) không có nghiên cứu nào được 

thực hiện rõ ràng ở bệnh nhân ARDS; (2) một số 

biện pháp phòng ngừa đã được chứng minh là 

làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng phổi, nhưng nhiều 

biện pháp ít chứng minh được tác động đến tiên 

lượng của bệnh nhân [105]. Nói như vậy, chiến 

lược chung để ngăn ngừa nhiễm trùng phổi cũng 

áp dụng cho bệnh nhân ARDS. Tuy nhiên, một số 

biện pháp phòng ngừa xứng đáng được chú trọng 

đặc biệt trong bối cảnh bệnh nhân ARDS (Hình  

6): (1) chăm sóc răng miệng bằng chlorhexidine 

bị nghi ngờ làm trầm trọng thêm tình trạng suy 

hô hấp; (2) khử nhiễm tiêu hóa có chọn lọc 

(selective digestive decontamination − SDD) 

xứng đáng được thảo luận ở những bệnh nhân có 

nguy cơ cao như vậy, vì nó đã được chứng minh 

là có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở 

bệnh nhân ICU và có khả năng làm giảm tỷ lệ 

VAP. 

 

 

Hình 6 Phòng ngừa nhiễm trùng phổi ở bệnh nhân ARDS: từ các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị 

cao đến thận trọng hoặc thậm chí không được khuyến nghị sử dụng 
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Không có biện pháp phòng ngừa duy nhất nào có 

thể ngăn chặn hoàn toàn nhiễm trùng phổi ở 

bệnh nhân mắc ARDS và bệnh nhân phải được 

tiếp cận với một gói hoặc gói biện pháp phòng 

ngừa [106] với điều kiện là chiến lược cai máy 

sớm là một phần của gói [107]. Các biện pháp 

phòng ngừa khác và đáng chú ý là một số thiết bị 

y tế đắt tiền như theo dõi áp suất bóng chèn ống 

nội khí quản tự động hoặc ống nội khí quản cho 

phép dẫn lưu dịch tiết dưới thanh môn chưa 

được chứng minh là có hiệu quả đối với kết cục 

của bệnh nhân (tỷ lệ tử vong, thời gian MV, sử 

dụng kháng sinh), nhưng có thể được dành riêng 

cho những trường hợp bệnh nhân nguy cơ cao. 

Tuy nhiên, việc biến nghiên cứu thành một gói 

chăm sóc hiệu quả để ngăn ngừa nhiễm trùng 

phổi vẫn là một thách thức và các cách tiếp cận 

hành vi để thực hiện các biện pháp cũng quan 

trọng như chính các biện pháp đó [108]. 

Việc sử dụng chlorhexidine-gluconate (CHG) để 

chăm sóc răng miệng ở bệnh nhân ICU có thể có 

hại mặc dù dữ liệu nhất quán trước đó cho thấy 

tác dụng có lợi của nó trong việc ngăn ngừa VAP 

[109]. Các tác dụng phụ niêm mạc miệng với 

nước súc miệng CHG 2% (w/v) trong ICU là 

thường xuyên, nhưng thường thoáng qua. Các tác 

dụng phụ được mô tả là tổn thương ăn mòn, loét, 

hình thành mảng bám (dễ dàng loại bỏ) và chảy 

máu niêm mạc ở 29 trong số 295 bệnh nhân 

(9,8%) nhận được 2% (w/v) CHG [110]. Một 

đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp của 

Labeau và cộng sự năm 2011 đã đánh giá hiệu 

quả của việc khử trùng miệng bằng CHX [109]. 

Mười hai nghiên cứu đã được đưa vào (n  = 

2341). Nhìn chung, việc sử dụng CHX giúp giảm 

đáng kể nguy cơ VAP (RR = 0,67, KTC 95% 0,55–

0,94, p = 0,02). Các tác dụng có lợi rõ rệt hơn 

trong các phân tích phân nhóm đối với CHX 2% 

(RR = 0,53, KTC 95% 0,31–0,91) và đối với bệnh 

nhân phẫu thuật tim (RR = 0,41, KTC 95% 0,17–

0,98). Tuy nhiên, một phân tích tổng hợp gần đây 

cho thấy rằng CHG đường uống làm tăng nguy cơ 

tử vong một cách nghịch lý, điều này có thể do 

độc tính của CHG hít vào đường hô hấp dưới 

[111]. Do đó, vẫn chưa rõ liệu việc sử dụng CHG 

để chăm sóc răng miệng có ảnh hưởng đến kết 

quả ở những bệnh nhân bị bệnh nặng hay không. 

Khử trùng tiêu hóa có chọn lọc (SDD) chắc chắn 

vẫn là một vấn đề gây tranh cãi [112]. Một mặt, 

nó làm giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân 

thở máy, mặt khác, việc sử dụng nó bị hạn chế do 

khả năng gây ra nhiều vi khuẩn kháng thuốc hơn. 

Tuy nhiên, ở những bệnh nhân ARDS có nguy cơ 

tử vong cao với mức độ kháng thuốc cao của vi 

khuẩn, SDD đáng được đánh giá. 

Việc hiểu rõ hơn về kiểu hình ARDS có thể tạo cơ 

hội để phát triển các biện pháp phòng ngừa có 

chọn lọc hơn trong tương lai. 

Kết luận 

Bội nhiễm phổi của bệnh nhân ARDS ảnh hưởng 

đáng kể đến tiên lượng của bệnh nhân. Nó được 

ưa chuộng bởi sự thay đổi hệ thống phòng thủ 

miễn dịch cục bộ và toàn thân. 

Kết quả tồi tệ của ARDS với bội nhiễm phổi có lẽ 

liên quan đến việc thiếu các phương pháp chẩn 

đoán chính xác sớm và khó khăn trong việc tối 

ưu hóa liệu pháp. Bài viết này đã xem xét các 

kiến thức có sẵn và tiết lộ các lĩnh vực cho các 

cuộc điều tra trong tương lai về sinh lý bệnh, 

chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa. 

Tiềm năng cải tiến là rất nhiều trong tất cả các 

lĩnh vực: 

Sinh lý bệnh 
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 Để nâng cao kiến thức về các yếu tố ký chủ 

(cả hệ thống và cục bộ) gây bội nhiễm. 

 Để xác định sớm sự mất cân bằng giữa vật 

chủ và hệ vi sinh vật có thể thúc đẩy viêm 

phổi ở bệnh nhân ARDS. 

Chẩn đoán 

 Phát hiện sớm các tiêu chí nghi ngờ VAP, 

VAT. 

 Xác định thời điểm thích hợp để thực hiện các 

mẫu vi khuẩn học, và đặc biệt là phát triển 

phương pháp hình thái học để vạch mặt các 

vùng viêm phổi tại giường bệnh. 

 Để xác định các xét nghiệm chẩn đoán mới 

giúp chẩn đoán sớm và chính xác bệnh viêm 

phổi. 

 Để phát triển các phương pháp xác định mầm 

bệnh ban đầu chính xác và phân biệt bệnh 

nhân bị nhiễm bệnh và bệnh nhân đơn thuần 

(đặc biệt đối với virus và nấm). 

Trị liệu 

 Để đánh giá tác động của các phương pháp 

phân tử mới trong chẩn đoán viêm phổi ở 

bệnh nhân ARDS và cải thiện tiên lượng. 

 Để đánh giá tác động của việc theo dõi TDM 

của kháng sinh đối với tiên lượng của bệnh 

nhân ARDS bị viêm phổi. 

 Để phát triển các liệu pháp không dùng kháng 

sinh trong tương lai, bao gồm vắc-xin, kháng 

thể đơn dòng và liệu pháp phage. 

Phòng ngừa 

 Đánh giá lợi ích của việc sử dụng kháng sinh 

và tiên lượng của việc sử dụng SDD ở bệnh 

nhân ARDS trong ICU có mức độ kháng vi 

khuẩn cao. 
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