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Vòng xoắn bệnh lý của COPD 

COPD 

Tắc nghẽn đường thở 

Đợt cấp 

Tăng tiết nhầy 

Tiếp tục 

hút thuốc 

Viêm ở phổi 

Phá hủy phế nang 

Suy yếu chức năng 

 làm sạch chất nhầy 

Phì đại tuyến dưới niêm mạc 

Đợt cấp 

Đợt cấp 

Thiếu oxy máu 

TỬ VONG GOLD guidelines 2011. Available from: http://www.goldcopd.org 

http://www.goldcopd.com/
http://www.goldcopd.com/


Đợt cấp COPD là gì? 

Là một tình trạng biến đổi từ giai  

đoạn ổn định của bệnh trở nên xấu 

đột ngột vượt quá những dao động  

hàng ngày đòi hỏi phải thay đổi  

điều trị thường quy của bệnh nhân  

COPD  

From the Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD) 2010. Available from: 

http://www.goldcopd.org 

http://www.goldcopd.org/
http://www.goldcopd.org/


Đợt cấp COPD – triệu chứng và 

dấu hiệu 

Dấu hiệu và triệu chứng 

• Khạc nhiều đờm hơn 

• Tính chất đờm xấu đi 
(vàng, đục…) 

 

• Khó thở tăng 

 

 

• Sốt 

• Khó chịu 

• Mệt mỏi 

• Lờ đờ 

• Thở rít 

• Thắt ngực 

 

 
Mức độ nghiêm trong của các đợt cấp phụ thuộc và số 

lượng các triệu chứng có mặt theo tiêu chuẩn Anthonisen 

Balter M et al. Can Respir J 2003; 10(Suppl B): 3B–32B 

Celli BR et al. Eur Respir J 2004; 23: 932–946 

Sethi S. J Antimicrob Chemother 1999; 43: 97–105 

Anthonisen NR et al. Ann Intern Med 1987; 106: 196–204 



Phân loại đợt cấp  

theo tiêu chuẩn Anthonisen 

Anthonisen NR et al. Ann Intern Med 1987; 106: 196–204 [Adapted from Woodhead et al. Eur Respir J 2005 ; 26: 1138–1180] 

Celli BR et al. Eur Respir J 2004; 23: 932–946 

Tăng 
Khó thở 

Số lượng đờm 

Màu đục/vàng hơn 

Typ I 
Có cả 3 triệu 

chứng 

Khuyến nghị dùng 

kháng sinh 

 

Typ II 
Có 2 trong 3 triệu 

chứng, dùng kháng 

sinh nếu màu sắc 

của đờm không tốt  

 

Typ III 
Có một triệu chứng, 

không cần dùng 

kháng sinh 

 



Hậu quả của COPD có nhiều đợt cấp 

Wedzicha JA and Seemungal TA. Lancet 2007; 370: 786–796  

Giảm chất lượng  

cuộc sống 

Viêm đường 

 hô hấp tăng 

Bệnh nhân với đợt cấp thường xuyên 

CNHH 

Suy giảm 

Tử vong tăng 



Điều trị đợt cấp COPD 

Điều trị 

đợt cấp 

COPD 

A 

D 

C 

E 

B 
Kháng sinh khi có dấu 

hiệu nhiễm trùng 

Tối ưu hóa các thuốc giãn phế quản 

Oxy liệu pháp 

Corticosteroids  

toàn thân 
Thông khí nhân tạo 



Các khuyến nghị điều trị đợt cấp 

 Điều trị bằng thuốc: Mô hình ABC  
 Antibiotics: Kháng sinh  (Mức độ bằng chứng: B) 

 Bronchodilators: Thuốc giãn phế quản 

 Giãn phế quản tác dụng ngắn (Mức độ BC: A) 

 Methylxanthines (Mức bằng chứng: B) 

 Corticosteroids (Mức bằng chứng: A) 

 Điều trị không dùng thuốc  

 Liệu pháp oxy có kiểm soát (Mức bằng chứng A) 

 Hỗ trợ thông khí cơ học” (Mức bắng chứng A) : 

 Không xâm nhập 

 Xâm nhập  

 

Rodríguez-Roisin R. Thorax 2006; 61: 535–544; Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) guideline 2011.  

 

http://www.thoracic.org/clinical/copd-guidelines/resources/copddoc.pd


• Khoảng 80% các đợt cấp do nhiễm 
trùng gây ra 

• Với ~50% trường hợp do nhiễm vi    
khuẩn  

       -- Các nhóm VK thường gặp là : 
• Haemophilus influenzae 

• Moraxella catarrhalis 

• Staphylococcus aureus 

• Streptococcus pneumoniae 

– Một số chủng VK hay gặp (trong 
các ca nặng có nhiều đợt cấp) 

• Pseudomonas aeruginosa 

• Gram-negative baccili 

– Một số chủng vi khuẩn ít gặp  

• Chlamydia pneumoniae 

• Mycoplasma pneumoniae 

• Enterobacteriaceae 

• Nhiễm vi rút : chiếm khoảng 30% 

nguyên nhân các đợt cấp 

– Rhinovirus 

– Influenza 

– Parainfluenza 

– Respiratory syncytial virus (RSV) 

– Human metapneumomia virus 

– Picornaviruses 

– Coronavirus 

– Adenovirus 

 

• Khoảng 20% các đợt cấp có nguyên 

nhân không nhiễm trùng   

– Các yếu tố môi trường 

– Không tuân thủ điều trị   

Sethi S et al. CHEST 2000; 117: 380S–385S;  Miravitlles M et al. Arch Bronchopneumol 2004; 40: 315–325; Papi A et al. Am J Respir Crit 

Care Med 2006; 173: 1114–1121; Sykes A et al. Proc Am Thorac Soc 2007; 4: 642–646; Rohde G et al. Thorax 2003; 58: 37–42;  

Martinez FJ. Proc Am Thorac Soc 2007; 4: 647–658; Sapey E and Stockley RA. Thorax 2006; 61: 250–258  

Tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn 

bệnh viện  



Yếu tố nguy cơ dự đoán nhiễm khuẩn 

trong đợt cấp của COPD 

 Bệnh nhân có bất kỳ  một dấu hiệu nào sau: 

 COPD giai đoạn nặng (FEV1 < 50%) 

 Đợt cấp thường xuyên ≥ 4 đợt cấp trong năm trước 

 Có triệu chứng của viêm phế quản mạn 

 Có bệnh phối hợp 

 Sử dụng kháng sinh trong 3 tháng gần đây 

 Đờm mủ 

Soler N et al. Thorax 2007; 62:29-35 



 Mới nhập viện gần đây 

 Thường xuyên điều trị kháng sinh (4 đợt/năm) 

 COPD giai đoạn nặng 

 Tìm thấy trực khuẩn mủ xanh trong đợt cấp 

trước hoặc cư trú trong giai đoạn ổn định 

 

Nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh 

(GOLD 2007) 



Sử dụng kháng sinh như thế nào?  

Ảnh hưởng của GOLD và ECLIPSE  

VI KHUẨN TRONG 

ĐỢT CẤP  

Nhóm A 

 đợt cấp COPD nhẹ: 

Không có bệnh kèm theo 

Không cần nhập viện 

Nhóm B 

Đợt cấp COPD TB – nặng 

Cần nhập viện  

Ko có nguy cơ nhiễm  

P. aeruginosa 

Nhóm C 

Đợt cấp COPD TB – nặng 

Cần nhập viện  

 có nguy cơ nhiễm  

P. aeruginosa 

 
 
H. influenzae 
S. pneumoniae 
M. catarrhalis 
(M. pneumoniae) 
(C. pneumoniae) 
Viruses 

Cộng với 

Enterobacteriaceae 

 
H. influenzae 
S. pneumoniae 
M. catarrhalis 
(M. pneumoniae) 
(C. pneumoniae) 
Viruses 
Enterobacteriaceae 

Cộng với  

P. aeruginosa 

Hurst JR et al. New Engl J Med 2010; 363: 1128–1138 

 
H. influenzae 
S. pneumoniae 
M. catarrhalis 
(M. pneumoniae) 
(C. pneumoniae) 
Viruses 



Vi khuẩn theo mức độ nặng của bệnh 
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Nhóm B: H. influenzae/M. catarrhalis 
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*Các chủng khác bao gồm Serratia marcesens, Klebsiella pneumoniae, 

Proteus vulgaris, Escherichia coli, Citrobacter spp., Enterobacter spp., 

Stenotrophomonas maltophilia 

Eller J et al. CHEST 1998; 113: 1542–1548 

GOLD guidelines, 2011. Available from: http://www.goldcopd.org 

http://www.goldcopd.com/
http://www.goldcopd.com/


Nguyên tắc điều trị kháng sinh trong  

đợt cấp COPD 

 Phân tầng bệnh nhân theo nguyên tắc 

Anthonisen 

 Tính đến các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân: 

 Tiền sử đợt cấp 

 Bệnh đồng mắc 

 Mức độ nặng của COPD 

 Tuổi 

 Tiền sử dùng kháng sinh trong 3 tháng trước 

 Nghi ngờ nhiễm trực khuẩn mủ xanh 

 Tình hình kháng thuốc của vi khuẩn 

 PK/PD của thuốc 

 



Adapted from: Woodhead M et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1-E59 

Hướng dẫn của ERS: mức độ trầm trọng của 

đợt cấp là cơ sở để lựa chọn kháng sinh 

Kháng 

sinh 

Đợt cấp nhẹ Đợt cấp trung bình Đợt cấp nặng 

COPD 

Nhẹ 

COPD vừa 

Đến nặng 

Anthonisen  

Typ III 

Anthonisen  

Typ I / II 

không 

không 

Anthonisen  

Typ III 

Anthonisen  

Typ I / II 

không 

Athonisen Typ II có thể dùng  

kháng sinh nếu đờm đục 

Kháng 

sinh 

Kháng 

sinh 



Màu sắc đờm là một chỉ số đơn giản cho 

thấy bệnh nhân cần được điều trị KS 

Đờm đục thường có kết quả 

cấy đờm dương tính 
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Stockley RA et al. CHEST 2000; 117: 1638–1645 
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Khuyến cáo điều trị kháng sinh theo 

mức độ nặng của COPD 

GOLD 2009. Available from: http://www.goldcopd.org. 

Group A: Mild exacerbation, no risk factors for poor outcome 

Group B: Moderate exacerbation with risk factor(s) for poor outcome 

Group C: Severe exacerbation with risk factors for P aeruginosa infection 



HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH CHO ĐỢT CẤP COPD 

ĐỢT CẤP 

Mức độ nhẹ 

Có 1 trong 3 triệu chứng chính: 

-Khó thở tăng 

-Lượng đờm tăng 

-Đờm mủ nhiều 

Mức độ trung bình và nặng 

Có ít nhất 2 trong 3 triệu chứng chính: 

-Khó thở tăng 

-Lượng đờm tăng 

-Đờm mủ nhiều hơn 

-Không điều trị kháng sinh 

-Tăng thuốc giãn phế quản 

-Điều trị triệu chứng 

-Hướng dẫn bệnh nhân theo dõi thêm 

các triệu chứng khác 

 

BPTNMT không có biến chứng 

Không có yếu tố nguy cơ 

- Tuổi < 65 

-FEV1 > 50% 

-< 3 đợt cấp/năm 

-Không có bệnh tim 

BPTNMT có biến chứng 

Có ≥ 1 yếu tố nguy cơ 

- Tuổi > 65 

- FEV1 < 50% 

- > 3 đợt cấp/năm 

- Có bệnh tim 

-Thêm kháng sinh 

Amoxicillin/Clavulanate  HOẶC 

-Cefuroxim HOẶC 

-Fluoroquinolone (Moxifloxacin, 

Gemifloxacin,  Levofloxacin)  

-Dùng kết hợp Fluoroquinolone 

(Moxifloxacin, Gemifloxacin,  

Levofloxacin) với 

Amoxicillin/Clavulanate HOẶC 

cefuroxim 

-Nếu nghĩ tới Trực khuẩn mủ xanh, 

chọn Ciprofloxacin (thay cho 

fluoroquinolone),  cấy vi khuẩn 

đờm. Tránh các kháng sinh mới 

dùng trong 3 tháng trước đó 

Tình trạng lâm sàng xấu đi hoặc không đáp ứng với điều trị sau 72 giờ 

Đánh giá lại, nhuộm soi và cấy vi khuẩn đờm Hướng dẫn chẩn đoán và điều trii 

BPTNMT của BYT 



ĐỢT CẤP BPTNMT TRUNG BÌNH VÀ NẶNG 

Có ít nhất 2 trong 3 triệu chứng chính: 

-Khó thở tăng 

-Lượng đờm tăng 

-Nhiều đờm mủ 

VÀ 

BPTNMT có biến chứng và có ≥ 1 yếu tố nguy cơ 

- Tuổi > 65 

- FEV1 < 50% 

- > 3 đợt cấp/năm 

- Có bệnh tim 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH CHO ĐỢT CẤP COPD  

Có nguy cơ nhiễm Trực khuẩn mủ xanh 

Nhuộm soi, cấy vi khuẩn đờm, cho: 

-Cefepim tiêm tĩnh mạch HOẶC 

-Ceftazidim tiêm tĩnh mạch HOẶC 

-Piperacilin/Tazobactam 

-Ticarcilin/ acid clavunanic 

-Ciprofloxacin  

- HOẶC 

-Có thể kết hợp cefepim, ceftazidim, 

piperacilin/Tazobactam với một kháng sinh: 

ciprofloxacin, levofloxacin, hoặc aminosid 

-Levofloxacin truyền tĩnh mạch 1 lần/ngày HOẶC 

-Moxifloxacin truyền tĩnh mạch HOẶC 

-Ceftriaxone tiêm tĩnh mạch HOẶC 

-Cefotaxim tiêm tĩnh mạch  

 

 

 

Tình trạng lâm sàng xấu đi hoặc không đáp ứng với điều trị 

Đánh giá lại, nhuộm soi và cấy vi khuẩn đờm 

YES NO 



Các mốc thời gian phát triển 

kháng sinh mới 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Erythromycin 1952 
Penicillin 1950 

Tetracycline 1955 

Ampicillin 1961 

Trimethoprim 1961 

Sulfamethoxazole 1961 

Cefalexin 1970 

Cefazolin 1971 

Amoxicillin 1972 

Cefuroxime 1977 

http://www.informationheadquarters.com/List_of_themed_timelines/antibiotics.shtml [Accessed May 2011] 

News and Analysis. Nature Reviews Drug Discovery 2007;6:8-12  

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_antibiotics [Accessed May 2011] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacin [Accessed July 2011] 

Levofloxacin 1993 

Cefepime 1994 

Clarithromycin 1990 

Moxifloxacin 2000 

Telithromycin 2001 

Gatifloxacin* 2001 

* Gatifloxacin withdrawn from the market in USA and EU 

Amoxicillin/Clavulanic acid1981 

Ceftriaxone 1982 

Ceftazidime 1983 

Azithromycin 1988 

Ciprofloxacin 1987 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacin
http://en.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacin
http://en.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacin


Các kháng sinh được khuyến nghị 

sử dụng trong đợt cấp COPD 

 

Woodhead M et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1-E59 

Sethi S, Murphy TF. NEJM 2008;359:2355-65 

 

Nhóm Kháng sinh 

β-Lactams Penicillin, ampicillin, amoxicillin 

β-Lactam  with β-Lactamase 

inhibitor 

Amoxicillin/clavulanic acid, ampicillin/sulbactam 

Macrolides Erythromycin, clarithromycin, roxithromycin, 

azithromycin 

Ketolides Telithromycin 

Cephalosporins 2nd generation: cefprozil, cefuroxime 

3rd generation: cefdinir, cefixime, cefpodoxime, 

ceftibuten, ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime 

Sulphonamides Trimethoprim/sulfamethoxazole 

Tetracyclines Tetracycline, doxycycline 

Quinolones Levofloxacin, moxifloxacin, ciprofloxacin, 

gemifloxacin,  



Kháng sinh làm giảm nguy cơ điều 

trị thất bại 

Quon BE et al. CHEST 2008; 133: 756–766 

Nguy  cơ tương đối (RR) (95% CI) 

Tổng hợp 

(RR, 0.54; 95% CI: 0.32–0.92) 

Elmes et al., 1965 

Pines et al., 1968 

Anthonisen et al., 1987 

Jorgensen et al., 1992 

Nouira et al., 2001 

10 0.1 0.2 0.5 2 5 1 

Ủng hộ placebo Ủng hộ kháng sinh 

Nguy cơ điều trị thất 

bại 



Nouira S et al. Lancet 2001; 358: 2020–2025 
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Kháng sinh làm giảm tử vong ở những 

bệnh nhân đợt cấp COPD cần thông khí 

hỗ trợ 

* P=0.01 vs placebo 
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Bắt đầu điều trị bằng kháng sinh sớm 

làm tăng khả năng điều trị thành công 

Rothberg MB et al. JAMA 2010; 303: 2035–2042 

Điều trị thành công có tương quan với dùng kháng sinh sớm 

Dùng kháng sinh sớm làm giảm tỷ lện nhập viện, thở máy và tử vong 

Ủng hộ điều trị sớm Ủng hộ điều trị muộn 

Model 

Unadjusted 

Covariate adjusted 

Propensity and covariate adjusted 

Propensity matched 

Odds ratio for 10% increase in  proportion treated 

 

Sputum test measured within 2 days 

No 

Yes 

Arterial blood gas measured within 2 days 

No 

Yes 

Risk of treatment failure  

First 

Second 

Third 

0.55 0.6 0.8 1.0 1.2 

Odds Ratio (95% CI) 



Các lợi ích của liệu pháp kháng sinh 

 Với bệnh nhân: 

• Giãn thời gian giữa các đợt cấp (fluoroquinolones) 

• Giảm nguy cơ cần dùng kháng sinh kéo dài 

• Tăng chất lượng sống 

 

 Giảm thiểu thất bại điều trị và tái nhập viện có 

thể: 

• Giảm chi phí điều trị 

• Giảm nguy cơ vi khuẩn kháng thuốc 

 Wilson R et al. CHEST 2004; 24: 953–964 

Wilson R et al. Thorax 2006; 61: 337–342 

Wilson R et al. Clin Ther 2002; 24: 639–652 

Destache CJ. Pharmacotherapy 2002; 22: 12S–17S 

Sethi S et al. Respir Res 2010; 11: 10 



Dimopoulos G et al. CHEST 2007; 132: 447–455 

Kháng sinh „second line‟ cho tỷ lệ 

điều trị thành công cao hơn.  

Study (Author) 

Schouenborg 

Chodosh 

Ulmer 

De Vileger 

Guay 

Mertens 

Aldons 

Banchard 

Trigg 

McGhie 

Law 

Anderson 

Combined 

0.01 1.00 164.89 

Ủng hộ KS 1st line Ủng hộ KS 2nd line 

1st Line Antibiotics 2nd Line Antibiotics 

amoxicillin, ampicillin, 

pivampicillin, trimethoprim 

/sulfamethoxazole, 

doxycycline 

amoxicillin/clavulanic acid, 

macrolides, 2nd/3rd 

generation cephalosporins, 

quinolones 

Odds Ratio (log scale) 



Tỷ lệ thất bại với kháng sinh “third line” 

thấp hơn đáng kể so với kháng sinh 

“first line” và “second line” 
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1st Line (n=100) 2nd Line (n=67) 3rd Line (n=57)

Failure rates for patients treated with 
different antibiotic categories 

1st Line 2nd Line 3rd  Line  

amoxicillin, co-

trimoxazole, 

tetracycline, 

erythromycin 

cephradine, 

cefuroxime, 

cefaclor, cefprozil 

amoxicillin / 

clavulanic acid, 

azithromycin 

ciprofloxacin 

Destache CJ et al. J Antimicrob Chemother 1999; 43(Suppl A): 107–113 

P<0.05 

*Các kháng sinh được xếp nhóm một cách chủ quan 
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Hướng dẫn của ERS: Các KS được 

đề xuất cho đợt cấp COPD 

28  

Woodhead M et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1-E59 

Lựa chọn 1 
Nhóm thay 

thế  

Không có nguy cơ 

nhiễm P. aeruginosa  

Amoxicillin / 

clavulanic acid  

Levofloxacin 

Moxifloxacin 

Piperacillin/ 

tazobactam 

i.v.  

Có nguy cơ nhiễm P. 

aeruginosa  
Ciprofloxacin*  

*Levofloxacin 750 mg/24h or 500 mg twice daily is an alternative 

 



VAI TRÒ CỦA FLUOROQUINOLONE 

 Khả năng xâm nhập vào tế bào, hiệu quả trên 

các vi khuẩn điển hình và không điển hình 

 Khả năng xâm nhập vào cấu trúc phổi cao 

 Đề kháng với FQs còn thấp 

 Đường tiêm hoặc uống sinh khả dụng như nhau 

thuận lợi cho việc xuống thang 

 Hiệu quả trên Cmax nên chỉ dùng 1 lần/ngày 

 Tính an toàn cao 

 

 



Fluoroquinolone có tác dụng với hầu hết 

vi khuẩn gây bệnh ở đường hô hấp dưới 

Vi khuẩn Phổ kháng khuẩn 

Fluoroquinol

on 

Macrolides 

Amoxicillin 

/clavulanat

e 

Cefuroxim

e axetil 

Ampicillin 

/sulbactam 

Gram (+) S.Pneumoniae 

S.Pyogenes 

S.Aureus 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Gram (-) 

 

Haemophillus influenzae 

Moraxella catarrhalis 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Không điển 

hình 

Mycoplasma pneumoniae 

 

Chlamydiae pneumoniae 

 

Legionella pneumophila 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



Fluoroquinolones có hiệu quả như các 

kháng sinh khác trong điều trị đợt cấp COPD 

Mittmann N et al. Can J Infect Dis 2002; 13: 293–300 
Schaberg T et al. J Int Med Res 2001; 29: 314–328 
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Fluoroquinolones làm giảm  

triệu chứng nhanh hơn  

Miravitlles M et al. Clin Drug Invest 2004; 24: 63–72 
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3.8 
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2.4 

4.9 

0

1

2

3

4

5

6

Volume of
expectoration

Purulence of
expectoration

Dyspnoea Fever  (>38 C) Cough

Moxifloxacin (n=575) Amoxicillin/clavulanic acid (n=460) Clarithromycin (n=421)

P<0.05 

o 

P<0.05 P<0.05 

P<0.05 



Fluoroquinolones kéo dài thời gian đến đợt 

cấp tiếp theo so với các KS so sánh khác  

Derived from data in Wilson R et al. CHEST 2004; 125: 953–964  

*Composite event: treatment failure and/or new exacerbation and/or any further antibiotic treatment; Reporting period: from 
randomisation up to 9 months post-study therapy; ‡Log rank test showed statistically significant superiority of moxifloxacin for up to 5 
months post-treatment 
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(N=324) 

(N=319) 

Thời gian trung bình cho đến đợt cấp tiếp theo sau điều trị bằng moxifloxacin dài hơn 

đáng kể (p=0,03)2 

• Trung vị: moxifloxacin = 131.0 ngày; KS khác = 103.5 ngày 

• Trung bình: moxifloxacin = 132.8 ngày; KS khác = 118.0 ngày 

Comparators (all given for 7 days): amoxicillin 500 mg tds 

(n=88); clarithromycin 500 mg bd (n=114); or cefuroxime 250 mg 

bd 



Đề kháng fluoroquinolone còn thấp mặc dù 

fluoroquinolone được kê toa ngày càng nhiều 

Mạng lưới giám sát vi khuẩn tại Canada phân tích các phân lập từ năm 1999 
đến năm 2009 (n=26.081) cho thấy: 

n Từ1999 đến 2009 kê toa fluoroquinolone tăng từ 64 đến 96 toa thuốc mỗi 1000 
người/năm 

n Kê toa cho nhiễm khuẩn đường hô hấp tăng từ 5.9% đến 10.7% 
Ô Kê toa có ciprofloxacin giảm từ 5.3% đến 0.5% 

Ô Kê toa cho levofloxacin và moxifloxacin tăng từ 1.5% đến 5.9% 

Ô Mặc dù vậy, đề kháng đối với levofloxacin và moxifloxacin vẫn còn thấp <2% (MIC ≥4 μg/mL) 

Patel et al. Antimicrob Agents Chemother 2011; 55:3703–8 
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Ciprofloxacin Levofloxacin Moxifloxacin Fluoroquinolone Rx

Ciprofloxacin Rx Levofloxacin Rx Moxifloxacin Rx





KẾT LUẬN 

 Đợt cấp là tình trạng xấu đi đột ngột của bệnh 

đòi hỏi phải thay đổi điều trị 

 80% nguyên nhân gây đợt cấp là do nhiễm trùng 

 KS được chỉ định cho BN COPD đợt cấp khi có 

dấu hiệu nhiễm trùng phân tầng theo nguyên tắc 

Anthonisen 

 Đối với đợt cấp mức độ nhẹ nhưng có đờm mủ 

thì hầu hết các loại kháng sinh đều hiệu quả 

 Đối với đợt cấp có biến chứng: FQs hoặc 

Betalactam/betalactamase inhibitor được chỉ 

định 



WORLD COPD DAY 
November 18, 2015 

Cám ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp! 


