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Kháng sinh là thành tố duy nhất có hiệu quả trong EGDT

Nghiên cứu Đối tượng Kết quả Bàn luận
Barochia. CCM

2010; 38:668–

678

Phân tích gộp từ 8 
nghiên cứu
So sánh EGDT với
nhóm chứng

Tử vong giảm đều trong tất cả nghiên cứu: OR 
1.91 (1.49 – 2.45)
EGDT giảm 2/3 chỉ số liên quan KS: thời gian
bắt đầu dùng KS -0.58 (-0,85 – -0.33) giờ, tỷ lệ
dùng KS hợp lý OR 3.06 (1.69 – 5.53)

Tất cả các thành tố khác đều tương

tự giữa EGDT và chứng → KS là

thành tố cải thiện tử vong

Không phân tích hồi quy

Levy. CCM

2015; 43:3–12
29.470 bệnh nhân
trong cơ sở dữ liệu
của SSC

Đánh giá tương quan giữa tử vong với các

thành tố bằng hồi quy đa biến

KS phổ rộng giảm tử vong: OR 0.85 (0.81 – 0.91)

Tất cả các component đều giảm tử
vong kể cả CVP > 8 mmHg, ScvO2
> 70%, activated protein C?

Londono. JCC
2018;48:191-7 

Tiền cứu, 3 BV 
Colombia, 884 bệnh
nhân

Đánh giá hiệu quả của bundle component trên
tử vong bằng instrumental variable analysis 
(phân tích biến công cụ)
KS trong 1-giờ đầu -30%, trong 3-giờ đầu -21%

Barochia. Bundled care for septic shock: An analysis of clinical trials.Crit Care Med 2010; 38:668–678
Levy. Surviving Sepsis Campaign: association between performance metrics and outcomes in a 7.5-year study. Crit Care Med 2015; 43:3–12
Londono. Antibiotics has more impact on mortality than other early goal-directed therapy components in patients with sepsis: An instrumental 
variable analysis. Journal of Critical Care 48 (2018) 191–197



Kháng sinh là không phải lúc nào cũng
chứng minh được hiệu quả

Nghiên cứu Đối tượng Kết quả Bàn luận
Van Zanten. 

CCM

2014;42:1890

52 ICU, 8387 bệnh
nhân NTH 
nặng/SNT

Đánh giá hiệu quả của từng component lên sai biệt

giữa tử vong dự đoán và tử vong quan sát bằng hồi

quy đa biến

OR của kháng sinh theo EGDT 0.92 (0.73 – 1.17)

Tất cả các component khác đều

không cải thiện tử vong ngoại trừ

steroid 0.66 (0.47 – 0.93)

Deis. CHEST 

2018; 

153(1):39-45

5631 bệnh nhân
NTH (NT +  2 
RLCN tạng)

Hồi quy đa biến tìm các yếu tố liên quan tử vong
• 32.8% được mã NTH (995.92/ICD-9): KS 43.4%
• 67.2% không được mã NTH: KS 34%
Mã NTH OR 2.53; dùng KS trong vòng 3 giờ OR 1.39

Tỷ lệ dùng KS khá thấp, khá nhiều
bệnh nhân không được mã NTH 
nhưng vẫn được dùng KS 

Baghdadi. 

JAMA Intern 

Med 

2020;180:707

6404 bệnh nhân
được điều trị theo
phác đồ SEP-1

• NTH cộng đồng (64.1%): KS trong 3 giờ đầu
78.1%, giảm tử vong -3.50% (NS)

• NTH bệnh viện (35.9%): KS trong 3 giờ đầu
43.3%, giảm tử vong -5.20 (p< 0.05)

NTH bệnh viện: có thời gian theo
dõi, XN đầy đủ → chỉ định KS ít
hơn, hiệu quả hơn

van Zanten. Guideline bundles adherence and mortality in severe sepsis and septic shock. Crit Care Med 2014; 42:1890–1898
Deis. Three-hour bundle compliance and outcomes in patients with undiagnosed severe sepsis. CHEST 2018; 153(1):39-45
Baghdadi. Association of a care bundle for early sepsis management with mortality among patients with hospital-onset or community-onset sepsis. 
JAMA Intern Med 2020;180(5):707-716



Tương tác giữa mức độ nặng, xác suất nhiễm trùng
lên hiệu quả của kháng sinh

Barbash, Davies, Seymour, Kahn. Interaction between severity of illness, diagnostic uncertainty and antibiotic timing in patients with suspected infection. 
Am J Respir Crit Care Med 2020;201:A7656

58.413 bệnh nhân NT, SOFA  2
Heatmap: hiệu quả KS trong
tương quan giữa mức độ nặng
và xác suất NT
• Bệnh nặng (nguy cơ tử vong 20%), 

xác suất NT thấp (10%): KS tăng tử
vong 1% [0.4 – 1.9%]

• Bệnh nhẹ hơn (nguy cơ tử vong
10%), xác suất NT cao (60%): KS giảm
tử vong -0.8% [-1.9 – -0.4%]



Tại sao KS không hiệu quả trong NTH: chẩn đoán không chắc chắn (1)

Lopansri. Physician agreement on the diagnosis of sepsis in the intensive care unit: estimation of concordance and analysis of underlying factors in a multicenter 
cohort. Journal of Intensive Care (2019) 7:13

249 bệnh nhân  2 tiêu chuẩn SIRS
• SIRS (không NTH): không có ổ NT rõ ràng, có bệnh lý

khác gây SIRS

• NTH: có ổ nhiễm trùng rõ ràng, cấy/XN tìm vi khuẩn (+)

• Không rõ ràng: có thể có ổ nhiễm trùng, cấy/XN tìm vi 
khuẩn (+), không đạt đồng thuận thẩm định viên

Đồng thuận thẩm định viên là tiêu chuẩn vàng
• BS điều trị chẩn đoán quá mức (overdiagnosis) 30%

• Đồng thuận tăng dần: dữ kiện lâm sàng, kinh nghiệm

• Đồng thuận thấp nhất: viêm phổi



Tại sao KS không hiệu quả trong NTH: chẩn đoán không chắc chắn (2)

• SIRS ≥ 2 tiêu chuẩn + BS điều trị chẩn đoán nhiễm trùng trong vòng 48 giờ: 2579 cases
• Chuẩn chẩn đoán NTH = đồng thuận chuyên gia: none (không), possible (có lẽ), probable (có thể), definite 

(chắc chắn)
• Số case chẩn đoán thừa (none + possible) 43%: giảm dần theo mức độ nặng NTH, chủ yếu đường hô hấp
• Có nhiễm trùng (probable + definite) giảm nguy cơ tử vong HR 0.81 (0.67-0.97)

Klouwenberg. Likelihood of infection in patients with presumed sepsis at the time of ICU admission: a cohort study. Critical Care (2015) 19:319



Các bệnh cảnh giống nhiễm trùng huyết

Bệnh cảnh Biểu hiện lâm sàng Nguyên nhân

HC thần kinh ác tính (neuroleptic 
malignant syndrome)

RLTG, RL thần kinh tự chủ (tăng thân nhiệt, 
tim nhanh), gồng cứng

Ngưng thuốc Parkinson, 
haloperidol, fluphenazin

Hội chứng serotonin RLTG, tăng thân nhiệt, tim nhanh, clonus Fentanyl, SSRIs

Tăng thân nhiệt ác tính Tăng thân nhiệt, tăng CO2 Succinycholine

Ngộ độc salicylate Tăng thân nhiệt, thở nhanh, triple acid-
base disturbance (tăng AG, KCH, KHH)

Ngộ độc anticholinergic Sốt, da khô, dãn đồng tử, bí tiểu Kháng histamine, chống trầm
cảm 3 vòng

Ngộ độc thuốc cường giao cảm Tim nhanh, kích động, dãn đồng tử Thuốc kích thích, cai rượu

Bão giáp Tăng thân nhiệt, run tay, lid lag

Heat stroke Sốt, tim nhanh, RLTG

Boushra. Consideration of occult infection and sepsis mimics in the sick patient without an apparent infectious source. Journal of  Emergency Medicine 2019;56:36-45



Tại sao BS dùng kháng sinh: nguyên nhân y khoa

• Tỷ lệ dùng kháng sinh: SIRS (56.6%), không rõ NTH 
(90.8%), chắc chắn NTH (100%)

• Các yếu tố liên quan chỉ định KS: huyết áp trung
bình, sốt, tần số tim nhanh, số điểm SIRS, thời
gian nằm viện

• Mô hình 4 yếu tố (AUC 0.71), mô hình 5 yếu tố
(AUC 0.72)

CÓ THỂ CÓ NHIỀU YẾU TỐ KHÁC (NON-CLINICAL) 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ ĐỊNH KHÁNG SINH

Lopansri. Physician agreement on the diagnosis of sepsis in the intensive care unit: estimation of concordance and analysis of underlying factors in a multicenter 
cohort. Journal of Intensive Care (2019) 7:13



Tại sao BS dùng kháng sinh: nguyên nhân tâm lý

Szymczak. The social determinants of antobiotic prescribing. in: Practical Implementation of an Antibiotic Stewardship Program. Chap 3:45-62
Warrenman. Determinants of in-hospital antibiotic prescription behaviour - a systematic review and formation of a comprehensive framework. 
Clinical Microbiology and Infection 25 (2019) 538-545

Các yếu tố quan trọng tâm lý
chi phối quyết định dùng
kháng sinh: sợ bỏ sót NTH, 
không muốn khác người



Kháng sinh sớm trong NTH (+)

Lewis, Seymour. Prompt administration of antibiotics and fluids in the treatment of sepsis: a murine trial. Critical Care Medicine 2018; 46:e426–e434

Gây NTH trên chuột bằng đâm thủng manh

tràng

Theo dõi sinh hiệu liên tục bằng wireless 

biotelemetry

Đánh giá thời gian sống còn bằng Kaplan-

Meier

Điều trị sau khi có triệu chứng NTH (HR

giảm 10%, To giảm 10%)
• KS (IPM 25 mg/kg): t0, t2, t4

• Bù dịch (NS 30 ml/kg, SC liều duy nhất): t0, t2

• Phối hợp KS + bù dịch: t0, t2, t4

KS sớm kéo dài thời gian sống còn (t0:3969

ph− t2: 3485 ph − t4: 2610 ph)

Bù dịch cải thiện kết cục, nhưng thời điểm

bù dịch không quan trọng

Bù dịch cân bằng tác động của dùng kháng

sinh muộn



Kháng sinh sớm trong NTH (+)

Liu (AJRCCM 2017;196:856)
• 35,000 cases sepsis-2: ICD 9 + KS 

• Thời gian bắt đầu KS 2.1 giờ

• Mỗi giờ muộn OR 1.09 (1.00-1.19): NTH 1.09, 
NTH nặng 1.07, SNT 1.14 

Peltan (Chest 2019;155:938)
• 10,811 cases sepsis-3: MOD + cấy bệnh

phẩm/kháng sinh

• Thời gian bắt đầu KS 166 phút

• Mỗi giờ muộn OR 1.10 (1.05-1.14)

• Giờ 1-2-3 không khác biệt

Liu. The timing of early antibiotics and hospital mortality in sepsis. Am J Respir Crit Care Med Vol 196, Iss 7, pp 856–863, Oct 1, 2017

Peltan. ED door-to-antibiotic time and long-term mortality in sepsis. Chest 2019;155 (vol 5): 938-946

Hiệu quả của kháng sinh sớm chỉ thấy rõ sau 3 giờ, BN nặng (tụt huyết áp)



Nghiên cứu Đối tượng Phương pháp Kết quả

De Groot. CC 
(2015) 19:194

Tiến cứu tại 3 BV đại
học, Hà lan (1168 ca): 
chẩn đoán NTH = nghi
ngờ NT, KS tĩnh mạch

Đánh giá độ nặng theo thang điểm PIRO
(thấp:  7, trung bình: 8-14, cao > 14)
Đánh giá KS phù hợp theo kết quả cấy
bệnh phẩm, diễn tiến lâm sàng
Thời điểm dùng KS (<1h, 1-3 h, > 3 h)

Tthời điểm dùng KS không ảnh
hưởng đến tử vong ở cả 3 nhóm
PIRO
Nhóm PIRO thấp: KS muộn (> 3h) 
tăng số ngày sống ngoài viện

Pruinelli.
CCM 2018; 
46:500–505

Hồi cứu NTH theo mã
ICD: 5072 ca

Đánh giá tác động trung bình (ATT: 
average treattment effect on the treated) 
của thời gian trì hoãn các thành tố của
gói 3-giờ.

Thời gian trì hoãn làm tăng tủ
vong của các thành tố: cấy máu
50’, đo lactate 20’, kháng sinh
125’, bù dịch 100’

Abe. CC
(2019) 23:360

Tiến cứu: 1124/54 
ICU Nhật bản: chẩn
đoán NTH/SNT theo
Sepsis-2

Thời điểm dùng KS: thời điểm BS nghi
ngờ NTH – dùng KS
Ảnh hưởng của thời điểm dùng KS lên tử
vong đánh giá bằng mô hình ước lượng
tổng quát (GEE: general estimating 
equation)

KS 0 – 60’ (28.7%); 61 – 120’ 
(21.6%); 121- 180’ (23.2%); 181 –
240’ (20.4%); 241 – 360’ (20.5%); 
361 -1440’ (21.1%)

Kháng sinh sớm trong NTH (-)



Kháng sinh sớm trong NTH (RCT)

• NC đối chứng, open label: KS 

ceftriaxone 2 gm

• KS sớm (1535 case): nhân

viên EMS dùng KS trước nhập

viện 26 phút, tử vong 8% 

• Điều trị chuẩn (1137 case): KS 

sau nhập viện 70 phút (chênh

lệch 96 phút), tử vong 8%

Alam. Oskam, Stassen. Prehospital antibiotics in the ambulance for sepsis: a multicentre, open label, randomised trial. Lancet Respir Med 2018;6:40

Hạn chế

Bệnh không nặng lắm: tỷ lệ SNT 3-4%, tử vong 8%

Bệnh không nặng, chẩn đoán không rõ ràng, nhân viên không kinh nghiệm→

kháng sinh sớm không chắc có hiệu quả



Tại sao kết quả KS sớm không thống nhất

Sai lệch (bias) Độ nặng (severity) Tính phi tuyến tính (non-
linearity)

Nhiễu (confounders) Khởi bệnh (T zero)

Cơ sở Tính khẩn cấp của dùng KS 
tùy thuộc độ nặng NTH
Nhiều nghiên cứu không
đánh giá riêng hiệu quả của
KS sớm trên các độ nặng
NTH khác nhau

Hiệu quả của KS sớm được giả
định có tương quan tuyến tính với
kết cục. Hòa trộn tất cả các thời
điểm dùng KS vào một mô hình
tuyến tính sẽ thổi phồng hiệu quả
của KS sớm do hậu quả xấu của KS 
quá muộn

Không so sánh biểu
hiện lâm sàng, bệnh
nền, loại KS sử dụng, 
kết quả cấy

Thời điểm khởi phát NTH 
rất khó xác định
Thời điểm khởi phát NTH 
được chọn khác nhau
trong các NC: thời điểm
vào CC, thời điểm triage, 
thời điểm BS chẩn đoán
thời điểm đạt điểm SOFA

Tác động Những nghiên cứu có đánh
giá riêng hiệu quả của KS 
sớm trên các độ nặng NTH 
chỉ cho thấy hiệu quả KS sớm
trong SNT

Những NC có thể hiện hiệu quả KS 
theo giờ hầu hết những giờ đầu
(1-3) có hiệu quả như nhau

Một số biểu hiện lâm
sàng, bệnh nền có thể
làm trì hoãn chỉ định
KS đồng thời gây ra kết
cục bất lợi

Thời điểm khởi phát
khác nhau có thể ảnh
hưởng đáng kể đến việc
tính thời gian khởi đầu
kháng sinh

Weinberger, Rhee, Klompas. A critical analysis of the literature on time-to-antibiotics in suspected sepsis. The Journal of Infectious Diseases 2020;222(S2):S110–8



Các yếu tố chậm trễ kháng sinh

Yếu tố liên
quan bệnh
nhân

Tuổi +16 phút mỗi 10 tuổi (sau tụt huyết áp). 
OR (trể liều KS thứ hai) 1.16 mỗi 10 tuổi

Amaral. CCM 2016; 44:2145
Leisman. CCM 2017; 45:956

Không sốt -15 phút/mỗi độ C Amaral. CCM 2016; 44:2145

Triệu chứng mơ hồ (mệt
mỏi, lừ đừ, khó thở)

1.6 giờ vs 0.8 giờ sau tụt huyết áp Filbin CCM. 2018; 46:1592

Tình trạng bệnh nặng +24 phút mỗi 5 điểm APS Amaral. CCM 2016; 44:2145

Bệnh đồng mắc + 35 phút Amaral. CCM 2016; 44:2145

Yếu tố liên
quan bệnh
viện

Quá tải tại Cấp cứu OR (dùng kháng sinh trong 3 giờ) 0.90 
mỗi 10% số bệnh nhân tăng thêm

Peltan. Ann Emerg Med. 
2019;73:345

Chờ giường tại Cấp cứu OR (trể liều KS thứ hai) 2.67 Leisman. CCM 2017; 45:956

Điều trị tại khoa cấp cứu -39 phút (sau tụt huyết áp) Amaral. CCM 2016; 44:2145

Điều trị tại khoa Nội +47 phút (sau tụt huyết áp) Amaral. CCM 2016; 44:2145

Bệnh viện Đại học +52 phút (sau tụt huyết áp) Amaral. CCM 2016; 44:2145



Dùng kháng sinh muộn do bác sĩ

Peltan. Physician variation in time to antimicrobial treatment for septic patients presenting to the emergency department. Crit Care Med 2017;45:1011–1018

421 bệnh nhân NTH nặng/SNT điều trị tại CC/BVĐH

BS chuyên khoa cấp cứu (94%), năm kinh nghiệm 10.4

Thời gian cho KS 118 (71-359) phút



Dùng kháng sinh muộn do cấp phát

4429 NTH trong vòng 24 giờ đầu

• Hệ thống cấp phát tự động

• Chế độ y lệnh khẩn (STAT)

Thời gian dùng KS (TPAA) = thời
gian chỉ định KS (DTOT) + thời gian
chờ KS (ALT): 4 giờ (42% được
dùng KS trong giờ đầu)

• DTOT: 2.7 giờ

• ALT: 1.3 giờ (32%)

Kashiouris. Supply chain delays in antimicrobial administration after the initial clinician order and mortality in patients with sepsis. Crit Care Med 2019; 47:1388–1395



Các biện pháp cải thiện hiệu quả kháng sinh

• Chẩn đoán sớm NTH: cảnh báo tự động (automated sepsis alert system)

• Chẩn đoán/tiên đoán diễn tiến nặng (sốc)
• Tụt huyết áp, tăng lactate (> 2 mmol/L)

• Yếu tố nguy cơ diễn tiến sốc: bệnh nhân nữ, tụt huyết áp thoáng qua, albumin 
thấp (< 3.5 g/dl), bạch cầu non cao (>10%)

• Machine learning: dương tính giả cao, chưa có phác đồ xử trí đi kèm

• Cải thiện mức độ chính xác chẩn đoán nhiễm trùng nặng
• IPS (infection probability score): điểm cắt 14

• ICIS (intensive care infection score)

• Hệ thống cấp phát kháng sinh tự động



Một số khuyến cáo cho các nước đang phát triển

• ESICM và MORU
• Lựa chọn kháng sinh ban đầu: bao phủ tất cả VK có thể là tác nhân gây bệnh (1C)

• Thời điểm: dùng kháng sinh càng sớm càng tốt, trong giờ đầu (1C)

• Kết hợp kháng sinh khi có SNT (2D), xuống thang khi có kháng sinh đồ

• WFSICCM
• Tác nhân gây bệnh có thể khác với các nước phát triển, đề kháng cao→ dùng KS 

không thận trọng gây khó khan trong quản lý KS

CHỨNG CỨ THẤP, HẬU CẦN LẠC HẬU CẦN CÓ HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ THÍCH HỢP

Thwaites. Recommendations for infection management in patients with sepsis and septic shock in resource-limited settings. Intensive Care Med (2016) 42:2040–2042
McGloughlin. Sepsis in tropical regions: Report from the task force on tropical diseases by theWorld Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine. Journal of 
Critical Care 46 (2018) 115–118



Tóm tắt

Kháng sinh có vai trò không thể thay thế
trong điều trị NTH

Kháng sinh sớm cải thiện kết cục, tuy
nhiên ấn định mốc thời gian quá sớm

• Chưa đủ chứng cứ

• Điều trị quá mức, kết cục bất lợi

• Quá tải hệ thống

Thời điểm dùng kháng sinh tùy theo
mức độ nặng và xác suất nhiễm trùng

Mức độ nặng: sốc, tăng lactate, RLTG, SHH, thang điểm
Xác suất NT: triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm, hình ảnh


