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LỜI MỞ ĐẦU
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là một trong những bệnh truyền nhiễm 
phổ biến nhất với một gánh nặng tài chính đáng kể cho xã hội, với 
ước tính tỷ lệ tổng thể mắc bệnh 18/1000 người mỗi năm. Hiện 
trạng, với tỷ lệ tăng của sức đề kháng kháng sinh đáng báo động 
trên toàn thế giới đặc biệt là trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương, việc điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu đang gây khó 
khăn cho các bác sĩ lâm sàng. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu 
SMART năm 2011 thực hiện trên các vi khuẩn E. coli NKĐTN cho 
thấy tỷ lệ tiết ESBL lên đến 54%. Tình trạng này đang có xu hướng 
diễn biến phức tạp và lan ra cộng đồng. 

Chính vì vậy, việc soạn thảo “Hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn 
đường tiết niệu ở Việt Nam” mang ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần 
làm hạn chế tình trạng kháng thuốc ở nước ta. Tài liệu hướng dẫn 
này được các chuyên gia của Hội Tiết Niệu – Thận Học Việt Nam 
cùng các chuyên gia đầu ngành về Vi Sinh và Chống Nhiễm Khuẩn 
phối hợp soạn thảo thận trọng và nghiêm túc.

Hy vọng với tài liệu hướng dẫn sẽ rất hữu ít cho những bác sĩ tiết 
niệu và những bác sĩ chuyên ngành liên quan trong công tác điều trị 
thực tế lâm sàng bệnh lý nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở Việt Nam. 
Thay mặt Hội Tiết Niệu – Thận Học Việt Nam, xin cảm ơn quý 
chuyên gia đã đóng góp xây dựng và rất mong nhận được thêm 
những đóng góp từ quý chuyên gia, bác sĩ nhằm ngày càng hoàn 
thiện hơn tài liệu hướng dẫn này.

    PGS. TS. Vũ Lê Chuyên
Chủ tịch Hội Tiết Niệu – Thận Học Việt Nam
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THUẬT NGỮ

Tiếng Anh   Tiếng Việt   Viết tắt 

Level of evidence   Mức độ chứng cứ   LE
Grade of recommendation  Cấp độ khuyến cáo   GR
colony-forming unit   Khuẩn lạc    cfu
Urinary tract   Đường tiết niệu ĐTN
Upper urinary tract   Đường tiết niệu trên 
Lower urinary tract   Đường tiết niệu dưới 
Bacterial infection   Nhiễm khuẩn 
Urinary tract infections  Nhiễm khuẩn đường tiết niệu 
    NKĐTN
Complicated UTIs    Nhiễm khuẩn đường tiết niệu 
    phức tạp 
Uncomplicated UTIs  Nhiễm khuẩn đường tiết niệu 
    đơn thuần 
Bacteriuria   Khuẩn niệu  
Asymptomatic bacteriuria  Khuẩn niệu không triệu chứng 
Ascendant infection   Nhiễm khuẩn ngược dòng 
Obstruction   Tắc nghẽn 
Reflux    Trào ngược  
Septic shock   Sốc nhiễm khuẩn 
Sepsis    Nhiễm khuẩn huyết  
Kidney-Ureter-Bladder Radiography X-Quang hệ tiết niệu không   KUB 
     chuẩn bị
Intravenous Urogram   X-Quang hệ tiết niệu qua tĩnh mạch IVU
Retrograde Pyelogram  X-Quang niệu quản 
    – bể thận ngược chiều 
Percutaneous antegrade pyelography X-Quang bể thận 
    – niệu quản xuôi chiều 
Biomarker   Dấu ấn sinh học 
indwelling urinary catheter  Đặt thông niệu đạo-bàng quang IDCs
catheter associated urinary   NKĐTN liên quan đến ống thông
tract infection  
Nosocomial infection  Nhiễm khuẩn bệnh viện 
multidrug-resistant organisms  Vi khuẩn đa kháng 
aseptic technique on insertion  Kỹ thuật đặt thông vô khuẩn 
Antiseptic substances  Chất sát khuẩn 
Antibiotics   Kháng sinh   KS

Y HỌC CHỨNG CỨ

Mức độ Loại chứng cứ

1a  Chứng cứ thu được từ phân tích gộp của các thử nghiệm ngẫu nhiên

1b  Chứng cứ thu được từ ít nhất một thử nghiệm ngẫu nhiên 

2a  Chứng cứ thu thập từ một nghiên cứu có đối chứng được thiết kế tốt   
  nhưng không ngẫu nhiên

2b  Chứng cứ thu thập từ ít nhất một loại nghiên cứu bán thực nghiệm   
  được thiết kế tốt

3  Chứng cứ thu thập từ nghiên cứu không thực nghiệm được thiết kế tốt,  
  chẳng hạn như nghiên cứu so sánh, nghiên cứu tương quan và báo   
  cáo các trường hợp

4  Chứng cứ thu thập từ các báo cáo của ban chuyên gia, ý kiến hoặc   
  kinh nghiệm lâm sàng của các tác giả đầu ngành

Cấp độ  Loại khuyến cáo

A  Dựa trên các nghiên cứu lâm sàng có chất lượng tốt và tính thống nhất  
  của các khuyến cáo và bao gồm ít nhất là một thử nghiệm ngẫu nhiên.

B  Dựa trên các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện tốt, nhưng không có  
  thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên.

C  Không có các nghiên cứu lâm sàng chất lượng tốt.

Mức độ chứng cứ (LE)*

Cấp độ khuyên cáo (GR) *

* Sackett et al. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (May 2001). 
Produced by Bob Phillips, Chris Ball, Dave Sackett, Doug Badenoch, Sharon Straus, Brian 
Haynes, Martin Dawes since November 1998. [access date January 2011]
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CHƯƠNG I

1 ĐẠI CƯƠNG

1.1 Bối cảnh
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu (NKĐTN) là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất với một 
gánh nặng tài chính đáng kể cho xã hội. Số liệu từ châu Âu không rõ nhưng tại Mỹ, NKĐTN chiếm hơn 
7 triệu lần khám hàng năm (1). Khoảng 15% của tất cả các kháng sinh theo quy định tại Hoa Kỳ được 
phân phối cho NKĐTN(2) và các dữ liệu từ một số nước châu Âu cho thấy một tỷ lệ tương tự (3). Tại Mỹ, 
NKĐTN chiếm hơn 100.000 trường hợp nhập viện hàng năm, thường xuyên nhất là viêm thận bể thận  
(1). Những dữ liệu này dường như chưa tính đến NTN phức tạp liên quan với các bệnh lý tiết niệu, tỷ lệ 
trong số đó là không rõ ràng. NKĐTN đại diện cho ít nhất 40% của tất cả các bệnh nhiễm khuẩn bệnh 
viện và, trong đa số trường hợp có liên quan ống thông(4). Vi khuẩn phát triển lên đến 25% ở bệnh nhân 
đặt ống thông niệu đạo - bàng quang trong một tuần hoặc nhiều hơn với nguy cơ hàng ngày 5-7% (5,6). 
Nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc NKĐTN toàn cầu (GPIU) gần đây cho thấy 10-12% bệnh nhân nhập viện tại 
các khoa tiết niệu có nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế (HAI). Các chủng lấy từ những bệnh nhân 
này thậm chí có nhiều khả năng kháng thuốc cao (7).

1.2 Sự phát triển kháng thuốc của vi khuẩn
Hiện trạng phát triển sức đề kháng của vi khuẩn là đáng báo động (8). Việc sử dụng thuốc kháng sinh 
khác nhau giữa các quốc gia và cộng đồng châu Âu phản ánh sự gia tăng toàn cầu các dòng đề kháng. 
Rõ ràng có mối liên hệ giữa sử dụng kháng sinh và mức độ kháng thuốc trên cả cấp độ cá nhân và cộng 
đồng (8). Chủng vi khuẩn đa kháng như Staphylococcus aureus kháng meticillin (MRSA) được tìm thấy 
trong với số lượng ngày bệnh nhân càng tăng. Sự hiện diện E. coli sinh β-lactamase phổ rộng (ESBL) 
cho thấy kháng với hầu hết các loại thuốc kháng sinh, ngoại trừ cho lớp carbapenem, ngày càng tăng 
trong dân số (9). Đặc biệt nghiêm trọng là sự đề kháng ngày càng tăng với kháng sinh phổ rộng như 
fluoroquinolones và cephalosorines. Các vi sinh được nuôi dưỡng từ nguồn phân và trở thành một mối 
đe dọa đối với bệnh nhân tiết niệu nói chung, và đặc biệt  với bệnh nhân trải qua sinh thiết tuyến tiền liệt. 
Yếu tố nguy cơ quan trọng nhất là nhiễm khuẩn tái phát và tiếp xúc với các kháng sinh (10). Tình hình càng 
nghiêm trọng hơn khi người ta quan sát thấy sự đồng kháng với kháng sinh thay thế như gentamicin (10).

Tại Việt nam, một nghiên cứu năm 2007 cho thấy NKĐTN chiếm 13% trong số những bệnh nhân nhiễm 
khuẩn bệnh viện tại Chợ Rẫy với trực khuẩn hiếu khí gram âm. Những vi khuẩn thường gặp nhất là E.coli 
(42%), Enterococcus spp. (17%), Klebsiella spp. (12,8%), Pseudomonas spp. (8,2%) và Acinetobacter 
spp. (5,6%). Một nghiên cứu khác trên những bệnh nhân có NKĐTN liên quan đến sỏi. 28% bệnh nhân 
có tiền sử phẫu thuật sỏi thận, 9% sỏi niệu quản. 42% có thận ứ nước, 30% thận ứ mủ, 19% sốc nhiễm 
khuẩn huyết và gần 5% có thận mủ, viêm mủ quanh thận, áp xe quanh thận kèm dò mủ. Vi khuẩn thường 
gặp nhất khi cấy nước tiểu giữa dòng là E. coli (37,5%),  Klebsiella spp. (25%), Enterococcus spp. (25%) 
và Citrobacter spp. (12,5%). Khi cấy trong phẫu thuật, những vi khuẩn thường gặp là E. coli (41,2%), 
Klebsiella spp. (17,6%), P. mirabilis (11,8%) (15).

Vì các kháng sinh mới phát triển ngày càng ít đi, việc sử dụng kháng sinh thận trọng là lựa chọn duy nhất 
để trì hoãn sự phát triển của hiện tượng đề kháng (8). Cộng đồng tiết niệu có trách nhiệm khuyến khích 

TỔNG QUAN VỀ NHIỄM KHUẨN 
ĐƯỜNG TIẾT NIỆU

sử dụng kháng sinh dựa trên y học chứng cứ. Chúng ta cũng cần xem xét môi trường vi sinh tại địa 
phương, mô hình đề kháng cũng như mỗi yếu tố nguy cơ của bệnh nhân trong việc phát triển đề kháng.

1.3 Mục đích của hướng dẫn
Mục đích của hướng dẫn hiện tại là để cung cấp cho cả bác sĩ niệu khoa và các bác sĩ chuyên khoa khác 
những hướng dẫn dựa trên y học chứng cứ liên quan đến việc điều trị và dự phòng NKĐTN. Những 
hướng dẫn này bao gồm NKĐTN nam và nữ, nhiễm khuẩn sinh dục nam và lĩnh vực đặc biệt như 
NKĐTN tiết niệu trẻ em, suy giảm miễn dịch, lao niệu. Phần lớn sự chú ý được đưa ra với kháng sinh dự 
phòng, nhằm làm giảm việc lạm dụng kháng sinh.

1.4 Sinh bệnh học NKĐTN
Vi khuẩn có thể xâm nhập đường tiết niệu bằng đường máu hoặc bạch huyết, nhưng có nhiều chứng cứ 
lâm sàng và chứng cứ thực nghiệm cho thấy rằng có sự đi lên của vi khuẩn từ niệu đạo và là con đường 
phổ biến nhất dẫn đến NKĐTN, đặc biệt là các sinh vật có nguồn gốc từ đường ruột (như E. coli và các 
Enterobacteriaceae). Điều này giải thích hợp lý tại sao các tần số NKĐTN ở phụ nữ cao hơn ở nam giới, 
và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn sau đặt thông niệu đạo - bàng quang bàng quang hoặc đặt dụng cụ. Đặt 
ống thông vào bàng quang ở bệnh nhân ngoại trú gây NKĐTN ở 1-2% trường hợp. Đặt thông niệu đạo 
- bàng quang tại chỗ có vi khuẩn trong gần như 100% các trường hợp trong vòng 3-4 ngày. Việc sử dụng 
một hệ thống thoát nước kín, bao gồm một van để ngăn chặn dòng chảy ngược, có thể trì hoãn sự khởi 
đầu nhiễm khuẩn, nhưng cũng không ngăn chặn được. Người ta cho rằng vi khuẩn di chuyển trong 
khoang chất nhầy giữa niệu đạo và ống thông, và điều này dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn trong hầu 
như tất cả các bệnh nhân trong vòng khoảng 4 tuần.

NKĐTN từ đường máu chỉ hạn chế trong một số vi khuẩn tương đối phổ biến, như Staphylococcus 
aureus, Candida sp., Salmonella sp. và Mycobacterium tuberculosis vốn đã gây nhiễm khuẩn ở những 
nơi khác trong cơ thể. Candida albicans dễ dàng gây NKĐTN lâm sàng thông qua đường máu, nhưng 
cũng là một nguyên nhân không thường xuyên nhiễm khuẩn ngược dòng khi đặt ống thông, hoặc sau 
kháng sinh điều trị.

Không phải tất cả các vi khuẩn đều có khả năng gây NKĐTN. Các cơ chế phòng vệ tự nhiên càng bị tổn 
thương (ví dụ như tắc nghẽn, hoặc đặt thông niệu đạo bàng quang), thì vi khuẩn càng dễ gây nhiễm 
khuẩn. Điều này được hỗ trợ bởi quan sát trong phòng thí nghiệm cũng như các hồ sơ phân lập vi khuẩn 
từ các bệnh nhân bị NKĐTN phức tạp thường không phải nhóm có độc lực cao. Khái niệm độc lực cũng 
cho thấy rằng một số chủng vi khuẩn được trang bị với các yếu tố độc lực chuyên biệt. Ví dụ như các 
loại tiêm mao tạo điều kiện thuận lợi cho sự đi lên của vi khuẩn từ phân, âm đạo hoặc vùng quanh niệu 
đạo vào bàng quang, hoặc ít thường xuyên hơn, cho phép vi khuẩn lên đến thận gây nhiễm khuẩn cả hệ 
thống.

1.5 Vi sinh và các xét nghiệm lâm sàng
Số lượng vi khuẩn được coi là có yếu tố để chẩn đoán NKĐTN. Năm 1960, Kass phát triển khái niệm số 
lượng chẩn đoán NKĐTN (> 105 cfu/mL) trong bối cảnh viêm đài bể thận trong thai kỳ (11). Mặc dù khái 
niệm này giới thiệu định lượng vi sinh học vào việc chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm, và do đó vẫn còn 
tầm quan trọng, gần đây đã trở nên rõ ràng rằng không có số lượng vi khuẩn cố định là biểu hiện có thể 
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được áp dụng cho tất cả các loại NKĐTN và trong mọi tình huống. 
Số lượng vi khuẩn sau đây có liên quan đến NKĐTN trên lâm sàng:
 - ≥ 103 cfu/mL trong một mẫu nước tiểu giữa dòng (mid-stream sample of urine: MSU) trong  
 viêm bàng quang đơn thuần cấp tính ở phụ nữ.
 - ≥ 104 cfu/mL trong mẫu MSU trong viêm thận bể thận cấp tính đơn thuần ở phụ nữ.
 - ≥ 105 cfu/mL trong mẫu MSU ở phụ nữ, hoặc ≥ 104 cfu/mL trong mẫu MSU ở nam giới,   
 hoặc trong nước tiểu lấy qua ống thông thẳng ở phụ nữ, trong NKĐTN phức tạp.

Bất kỳ số lượng vi khuẩn nào tìm thấy khi chọc hút bàng quang trên xương mu đều có liên quan đến 
NKĐTN. Nếu một mẫu bệnh là 0,1 ml nước tiểu và 10 khuẩn lạc giống hệt nhau là đủ kết luận, số lượng 
thấp nhất có thể đếm được là 100 cfu/mL. NKĐTN không triệu chứng được chẩn đoán nếu hai mẫu cấy 
cách nhau ≥ 24 giờ cho thấy cùng một loại vi khuẩn với số lượng ≥ 105 cfu/mL.

Rõ ràng là phương pháp thu thập nước tiểu và cấy, cũng như chất lượng của các phòng thí nghiệm có 
thể khác nhau. Do đó, phải sử dụng hai cấp độ của tiêu chuẩn cho việc quản lý bệnh nhân. Để đánh giá 
thường quy thì chỉ cần những tiêu chuẩn cơ bản, trong khi mức tiêu chuẩn cao hơn là cần thiết cho việc 
đánh giá khoa học và trong những bệnh cảnh lâm sàng đặc biệt, ví dụ như sốt không rõ nguồn gốc, bệnh 
nhân suy giảm miễn dịch. Trong nghiên cứu, phải có tiêu chuẩn chính xác của phương pháp lấy mẫu, 
chẳng hạn như thời gian nước tiểu được giữ trong bàng quang phải đủ lâu, và các thông số này phải 
được ghi lại một cách cẩn thận.

Trong đánh giá thường quy, một số tiêu chí cơ bản phải được xem xét trước khi chẩn đoán có thể được 
thành lập, bao gồm:
 - Triệu chứng lâm sàng;
 - Kết quả của các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm được lựa chọn (máu, nước tiểu hoặc  
 dịch tiết tuyến tiền liệt [expressed prostatic secretion: EPS]);
 - Chứng cứ về sự hiện diện của vi khuẩn hoặc các xét nghiệm cụ thể khác;
 - Ngày nay, hầu hết các khảo sát này có thể được thực hiện trong bất kỳ phòng thí nghiệm   
 nào.
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CHƯƠNG II

1. TÁC NHÂN VI KHUẨN GÂY NKĐTN
1.1. Tác nhân gây NKĐTN cộng đồng
Escherichi coli là tác nhân thường gặp nhất của NKĐTN đơn thuần cộng đồng. Các tác nhân thường gặp 
khác có thể kể là Klebsiella spp và các vi khuẩn Enterobacteriaceae khác, và Staphylococcus 
saprophyticus (1,2,3). Trong các NKĐTN phức tạp, đặc biệt là nhiễm khuẩn tái đi tái lại nhiều lần thì tác nhân 
thường gặp hơn là Proteus, Pseudomonas, Klebsiella và Enterobacter spp (1,2,3). 

1.2. Tác nhân gây NKĐTN bệnh viện
Môi trường bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong xác định tác nhân gây NKĐTN bệnh viện. Bệnh nhân 
NKĐTN bệnh viện thường là do E. coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, staphylococci, các vi khuẩn 
Enterobacteriaceae khác, Pseudomonas aeruginosa và enterococci (1,2,3). Đặt ông thông niệu đạo - bàng 
quang là một yếu tố nguy cơ cao nhất gây NKĐTN bệnh viện, đặc biệt trong các trường hợp tắc nghẽn 
đường tiết niệu (1,2,3)). Khoảng 20% bệnh nhân nằm viện phải đặt ống thông niệu đạo - bàng quang dù tạm 
thời là có nguy cơ bị NKĐTN, và từ đây có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết (1,2,3). 

1.3. Các tác nhân khác
Các tác nhân ít gặp hơn bao gồm các trực khuẩn Gram âm như Acinetobacter và Alcaligenes spp., các 
Pseudomonas spp. khác, Citrobacter spp., Garnerella vaginalis, và các streptococci tiêu huyết beta. Các 
tác nhân mycobacteria, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Campylobacter spp., Haemo-
philus influenzae, Leptospira, và một số Corynebacterium (như C. renale) là hiếm gặp hơn (1,2,3). Salmo-
nella có thể phân lập được từ nước tiểu trong giai đoạn sớm của bệnh thương hàn và kết quả cấy này 
phải được thông báo khẩn cấp cho lâm sàng để được điều trị đặc hiệu thương hàn. 

Các tác nhân ký sinh ít được ghi nhận là tác nhân gây bệnh tiết niệu dù rằng cũng có khi thấy được 
Trichomonas vaginalis trong cặn lắng nước tiểu hay Schistosoma haematobium có khi bám trong đường 
tiết niệu và thải trứng vào nước tiểu. Tuy nhiên tác nhân Adenovirus type 11 và 21 đã được ghi nhận là 
tác nhân gây viêm bàng quang xuất huyết ở trẻ em (1,2,3).

2. SINH BỆNH HỌC
2.1. Con đường nhiễm khuẩn
Vi khuẩn xâm nhập và gây NKĐTN qua hai con đường: ngược dòng hay theo đường máu (4,5). Con 
đường ngược dòng thường được ghi nhận ở nữ vì cấu tạo giải phẫu niệu đạo ngắn và/hay sinh hoạt tình 
dục, tuy nhiên NKĐTN ngược dòng do đặt dụng cụ qua niệu đạo như ống thông niệu đạo - bàng quang 
là rất dễ xảy ra cho cả nam lẫn nữ và là nguy cơ cao nhất gây NKĐTN bệnh viện (1,2,3). Tác nhân gây 
NKĐTN ngược dòng thường là trực khuẩn Gram âm đường ruột và các tác nhân khác có nguồn gốc từ 
hệ tiêu hoá và có khả năng quần cư ở vùng quanh miệng niệu đạo. Trong bệnh viện, các tác nhân này 
thường là các tác nhân từ môi trường bệnh viện (dễ nhận diện vì có cùng kiểu đề kháng kháng sinh nếu 
cùng loài) rồi xâm nhập để quần cư ở da và hệ tiêu hóa của bệnh nhân nằm viện để rồi quần cư tại vùng 
quanh miệng niệu đạo của bệnh nhân. Con đường NKĐTN từ máu là hậu quả của nhiễm khuẩn huyết 
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vì bất cứ nhiễm khuẩn huyết nào cũng đều có nguy cơ dẫn đến nhiễm khuẩn ở thận, đặc biệt đối với một 
số tác nhân xâm lấn như Staphylococcus aureus hay Salmonella spp (1,2,3). Các tác nhân như nấm men 
(Candida albicans), M. tuberculosis, Salmonella spp., hay S. aureus là những tác nhân nếu phân lập 
được từ nước tiểu thì có thể là chỉ điểm nguy cơ viêm thận bể thận do con đường NKĐTN từ máu (1,2,3). 
NKĐTN từ máu có thể chiếm 5% trong nguồn gốc NKĐTN (1,2,3).

2.2. Các yếu tố bệnh nhân và yếu tố vi khuẩn
Dù rằng có những vi khuẩn tự nhiên quần cư tại vùng hậu môn sinh dục và quanh miệng niệu đạo, cũng 
như vào niệu đạo hay tạm thời trong bàng quang nhưng cơ thể vẫn có những cơ chế đề kháng không 
cho nhiễm khuẩn thành lập được. Tuy nhiên có những yếu tố giúp thuận lợi cho nhiễm khuẩn xảy ra trên 
bệnh nhân như các thay đổi nội tiết tố trong thai kỳ, trong thời kỳ mãn kinh; tình huống phải nhịn tiểu lâu 
làm mở khúc nối niệu quản - bàng quang tạo cơ hội ngược dòng, hay hoạt động tình dục tạo cơ hội vi 
khuẩn quần cư xâm nhập qua miệng niệu đạo (1,2,3). Đối với tác nhân vi khuẩn, đã có những ghi nhận cho 
thấy chỉ có một số type huyết thanh của vi khuẩn E. coli  là có khả năng quần cư mạnh ở quanh miệng 
niệu đạo và xâm nhập đường tiết niệu (1,2,3). Một số yếu tố độc lực giúp vi khuẩn bám dính vào vùng sinh 
dục niệu đạo đã được xác nhận, bao gồm adhesins, sản xuất a-hemolysin, chất kháng tác động giết vi 
khuẩn của huyết thanh (1,2,3). Tầm quan trọng của yếu tố giúp vi khuẩn bám dính cũng được tìm thấy trên 
các vi khuẩn như Proteus spp., Klebsiella spp., và S. saprophyticus. Ngoài ra, vi khuẩn Proteus spp. với 
khả năng tiết urease gây thủy phân urea trong nước tiểu đã làm cho nước tiểu bị kiềm hoá (tăng pH) dễ 
dẫn đến độc cho thận và gây nguy cơ sỏi thận làm tắc nghẽn tạo thuận lợi cho nhiễm khuẩn. Cuối cùng, 
yếu tố giúp vi khuẩn di động cũng tạo thuận lợi cho vi khuẩn ngược dòng, và kháng nguyên nang cũng 
là một yếu tốc độc khác vì giúp vi khuẩn chống được thực bào.

3. ĐỀ KHÁNG CÁC KHÁNG SINH
3.1. Đối phó với các vi khuẩn Enterobacteriaceae tiết ESBL
Hiện nay y học phải đối phó các vi khuẩn Enterobacteriaceae như K. pneumoniae, E. coli, Enterobacter 
và Proteus tiết men beta-lactamase phổ rộng (ESBL) là một thế hệ men beta-lactamase mạnh nhất đề 
kháng được tất cả các thế hệ cephalosporin kể cả thế hệ 3 và 4(6,7,8). Tại Việt Nam, đã có nhiều công trình 
nghiên cứu cho thấy tỷ lệ khá cao các vi khuẩn E. coli, K. pneumoniae và Enterobacter trang bị được 
ESBL (9,10,11,12). Nghiên cứu SMART tại Việt Nam thực hiện trên các vi khuẩn E. coli và K. pneumoniae 
phân lập từ nhiễm khuẩn ổ bụng và NKĐTN năm 2011(13) cho thấy tỷ lệ tiết ESBL theo thứ tự là 54% 
và 37%. Công trình nghiên cứu tổng kết tình hình đề kháng các kháng sinh ghi nhận từ 15 bệnh viện tại 
Việt Nam(14) (GARP-VN) cho thấy tỷ lệ vi khuẩn E. coli và K. pneumoniae tiết ESBL là rất đáng báo động 
tại nhiều bệnh viện như Chợ Rẫy (49% và 58%), Việt Đức (57% và 49%), Nhiệt Đới Quốc Gia (55% và 
73%), Bình Định (36% và 54%). Một nghiên cứu đa trung tâm tìm hiểu tình hình đề kháng các kháng sinh 
trên các trực khuẩn Gram âm gây nhiễm khuẩn bệnh viện được công bố năm 2009(15) đã cho thấy một 
tỷ lệ rất đáng báo động vi khuẩn E. coli (64%), K. pneumoniae (66%) và Enterobacter (46%). Nghiên cứu 
đa trung tâm này cũng thống nhất với các nghiên cứu của SMART(6,7,8,13) cho thấy các vi khuẩn E. 
coli, K. pneumoniae và Enterobacter một khi đã tiết được ESBL thì sẽ không chỉ đề kháng được với các 
kháng sinh thông thường hay các kháng sinh cephalosporins tất cả các thế hệ mà còn có tỷ lệ cao kháng 
được các aminoglycosides và các fluoroquinolones nữa.  

3.2. Đối phó với P. aeruginosa và A. baumannii kháng diện rộng (XDR)
Ngoài vấn đề phải đối phó với các trực khuẩn đường ruột sinh ESBL để trở nên bất trị với các cepha-
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losporin thế hệ 3 và 4, các nhà y học hiện nay còn phải đối phó với một tình trạng kháng đề kháng diện 
rộng (XDR) kể cả imipenem, trên các trực khuẩn Gram âm không lên men như P. aeruginosa và Acineto-
bacter vì các trực khuẩn này có khả năng trang bị rất nhiều cơ chế đề kháng, và kiểu hình đề kháng đa 
kháng sinh có thể được chọn lọc và tích hợp với nhau rất dễ dàng trong quá trình điều trị kháng sinh, kể 
các carbapenems mạnh như imipenem và meropenem (16-20). Tình hình đề kháng diện rộng các kháng 
sinh của P. aeruginosa và Acinetobacter cũng được ghi nhận trong một số nghiên cứu tại Việt Nam (21,22). 
Tổng kết của GARP-VN (14) cho thấy tỷ lệ P. aeruginosa và A. baumannii phân lập được từ 15 bệnh viện 
tại Việt Nam đề kháng được imipenem là trong khoảng 20-30%. Một nghiên cứu đa trung tâm thực hiện 
vào năm 2009-2010 trên 493 chủng P. aeruginosa và 184 chủng A. baumannii phân lập từ 16 bệnh viện 
tại Việt Nam (15) cho thấy tỷ lệ kháng imipenem là 21% và 51%. 

3.3. Đối phó với S. aureus kháng methicillin và có MIC của vancomycin vượt quá 1.5µg/ml gây 
thất bại điều trị vancomycin
Đứng trước tình hình S. aureus kháng với penicillin do gần 100% có khả năng tiết được men penicilli-
nase phá hủy được penicillin, các nhà lâm sàng phải chỉ định penicillin M (methicillin, oxacillin, nafcillin, 
cloxacillin) là các penicillin bền vững được trước men penicillinase để điều trị các nhiễm khuẩn do S. 
aureus. Tuy nhiên hiện nay các nhà điều trị phải đối phó với thách thức là S. aureus kháng được penicil-
lin M (MRSA) với tỷ lệ ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, một nghiên cứu đa trung tâm thực hiện năm 
2005 (23) trên 235 chủng S. aureus phân lập được từ các trường hợp lâm sàng nhiễm khuẩn do S. aureus 
cho thấy tỷ lệ MRSA là 47%. Tổng kết tại Bệnh Viện Chợ Rẫy và bệnh viện Bạch Mai (24) cũng cho thấy 
tỷ lệ MRSA là 57%  và 43%. Tổng kết của GARP-VN (14) cho thấy tỷ lệ MRSA ghi nhận từ 15 bệnh viện 
tại VN vào năm 2008 là từ 30% đến 64%. Tổng kết tại bệnh viện Thống Nhất TP. HCM từ năm 2005 đến 
2007 ghi nhận có đến 79% S. saprophyticus và 40% S. aureus phân lập được từ NKĐTN là kháng được 
methicillin. Chỉ định kháng sinh dành cho Staphylococci kháng methicillin là vancomycin, tuy nhiên hiện 
nay chỉ định này đang phải đối diện với một thách thức mới, không phải là do xuất hiện đề kháng vanco-
mycin mà là do MIC của vancomycin đối với S. aureus bị tăng vượt quá 1.5µg/ml gây thất bại điều trị 
vancomycin trên lâm sàng. Thách thức này hiện nay đã được ghi nhận tại bệnh viện Bạch Mai và bệnh 
viện Chợ Rẫy với ghi nhận 46% các chủng MRSA là có MIC của vancomycin ≥2µg/ml và 93% có MIC ≥
1.5µg/ml (24).   

4. Vi sinh lâm sàng NKĐTN
4.1. Chỉ định cấy nước tiểu
Các trường hợp bác sĩ lâm sàng nghi ngờ NKĐTN cấp tính hay mạn tính, có triệu chứng hay không có 
triệu chứng. Bác sĩ nên cho chỉ định cấy nước tiểu đối với các bệnh nhân có một trong các triệu chứng 
nghi ngờ bệnh nhân bị (1) nhiễm khuẩn bàng quang như tiểu ra mủ, tiểu khó, tiểu ra máu, tiểu đau, đau 
tức vùng trên xương mu hay bụng dưới, hay (2) nhiễm khuẩn thận như đau lưng, căng tức vùng góc sườn- 
sống.

4.2. Thời điểm cấy nước tiểu
Tốt nhất là phải lấy nước tiểu trước khi bệnh nhân dùng kháng sinh. Nếu được, nên yêu cầu bệnh 
nhân cố nhịn tiểu cho đến khi lấy mẫu (25).

4.3. Cách lấy bảo quản và chuyên chở mẫu nước tiểu
Nước tiểu nên được lấy vào các lọ vô khuẩn nắp đậy chặt không bị rỉ khi chuyên chở. Tốt nhất là sử dụng 

các lọ vô khuẩn với miệng rộng nắp vặn chặt, hay các ống nghiệm ly tâm nắp chặt. Nước tiểu sau khi lấy 
xong phải được gửi đến phòng thí nghiệm khảo sát ngay. Nếu chậm trễ, có thể giữ trong tủ lạnh 4oC, 
nhưng không quá 24 giờ (1,2,3,25). Hiện nay, vẫn chưa có một hóa chất giữ nước tiểu ổn định về vi sinh bằng 
hay hơn phương pháp giữ lạnh mặc dù cũng có một số nơi sử dụng boric acid. Nước tiểu phải được lấy 
bằng phương pháp vô khuẩn, tránh tối đa sự nhiễm bẩn từ cơ quan sinh dục ngoài và từ niệu đạo. Sau 
đây các phương pháp lấy nước tiểu từ bệnh nhân:
Lấy nước tiểu giữa dòng (CCMS = Clean-catch midstream urine): (1) Đối với phụ nữ hay trẻ gái lớn, 
bệnh nhân tự làm hay điều dưỡng giúp: Rửa tay kỹ bằng xà phòng, nước rồi lau khô bằng khăn sạch. 
Cởi quần, vạch âm môi, rửa sạch rồi thấm xà phòng trong ra ngoài bằng bông hay gạc vô khuẩn.Rửa 
sạch xà phòng rồi thấm khô bằng gạc vô khuẩn. Suốt quá trình vẫn dùng tay vạch âm môi không cho 
đụng vào phần bên trong. Tiểu bỏ phần đầu, lấy nước tiểu phần còn lại. (2) Đối với đàn ông hay trẻ trai 
lớn, bệnh nhân tự làm hay điều dưỡng giúp: Rửa tay sạch như trên. Kéo phần da qui đầu tụt ra sau. Rửa 
sạch cũng như trên. Tiểu bỏ phần đầu, lấy phần nước tiểu còn lại. (3) Đối với trẻ nhỏ, khó lấy hơn vì bệnh 
nhân không biết hợp tác: Trước khi lấy nước tiểu nên cho bệnh nhân uống nhiều nước. Cho bệnh nhân 
ngồi trên đùi mẹ, rửa sạch bộ phận sinh dục ngoài rồi xi bé tiểu, hứng lấy nước tiểu càng nhiều càng tốt.

Lấy nước tiểu trực tếp từ bàng quang: Nước tiểu lấy trực tiếp từ bàng quang có thể được thực hiện 
bằng hai cách: (1) Chọc qua da trên xương mu. (2) Hay lấy bằng ống thông niệu đạo - bàng quang hay 
qua nội soi bàng quang. Các phương pháp lấy nước tiểu này đòi hỏi thủ thuật tuyệt đối vô khuẩn và tránh 
được nước tiểu bị nhiễm bẩn bởi niệu đạo, tuy nhiên chỉ nên thực hiện khi không thể lấy được bằng các 
phương pháp lấy nước tiểu giữa dòng ở trên do bệnh nhân không thể tự mình đi tiểu được.

Lấy nước tiểu từ bệnh nhân thường trực mang ống thông: Trên những bệnh nhân thường trực 
mang ống thông thì phải tránh nguy cơ nước tiểu bị nhiễm bẩn cũng như tránh bệnh nhân bị nhiễm 
khuẩn ngược dòng khi lấy nước tiểu. Để lấy được nước tiểu thì đòi hỏi thủ thuật phải tuyệt đối vô khuẩn, 
trước khi lấy nước tiểu phải rửa sạch đầu ống thông bằng cồn 70 độ, sau đó dùng ống tiêm vô khuẩn 
hút lấy nước tiểu, đảm bảo hệ thống dẫn lưu luôn kín để tránh nguy cơ bệnh nhân bị nhiễm khuẩn ngược 
dòng. Không lấy nước tiểu từ túi chứa nước tiểu vì vi khuẩn có thể tăng sinh trong túi chứa và như vậy 
sẽ cho số lượng vi khuẩn không chính xác.

4.4. Các xét nghiệm sàng lọc
Khảo sát trực tiếp qua phết nhuộm Gram: Rất có giá trị khi số lượng vi khuẩn là <105 cfu/ml. Phương 
pháp là nhuộm Gram trực tiếp một giọt nước tiểu không qua ly tâm. Nếu quan sát dưới vật kính dầu thấy 
có ít nhất 1 tế bào vi khuẩn hiện diện trên một quang trường, có thể nghi ngờ bệnh nhân bị NKĐTN với 
lượng vi khuẩn ≥105 cfu/ml. Có thể làm kháng sinh đồ trực tiếp mẫu nước tiểu này song song với nuôi 
cấy để sớm có kết quả cho lâm sàng.

Đếm bạch cầu trong nước tiểu: Nếu bệnh nhân có trên 400.000 bạch cầu đa nhân thải ra trong nước 
tiểu trong mỗi giờ thì có thể thấy đươc khoảng 8 tế bào bạch cầu/ml nước tiểu và có thể kết luận được 
bệnh nhân NKĐTN. Phương pháp khảo sát là phải sử dụng buồng đếm tế bào để đếm bạch cầu trong 
mẫu nước tiểu không ly tâm, không phải là khảo sát qua phết nhuộm Gram.

Phát hiện nitrate reductase, leukocyte esterase, catalase: Dựa trên nguyên tắc là các vi khuẩn gây 
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NKĐTN thường có enzyme nitrate reductase, catalase và khi NKĐTN thì sẽ có bạch cầu trong nước tiểu 
nên sẽ có hiện diện enzyme leukocyte catalase. Hiện nay đã có kết hợp phát hiện nitrate reductase và 
leukocyte esterase trong giấy nhúng phân tích nước tiểu. Còn phát hiện catalase thì có thể được thực 
hiện bằng phương pháp thủ công sử dụng dung dịch H

2
O

2
 nhỏ vào tube đựng nước tiểu để xem có sủi 

bọt không. Tuy nhiên các phương pháp này chỉ đủ nhạy để phát hiện NKĐTN với số lượng vi khuẩn ≥
105.

4.5. Cấy nước tiểu
Cung cấp thông tin là tiêu chuẩn vàng giúp chẩn đoán xác định NKĐTN. Lưu ý là kỹ thuật cấy nước tiểu 
phải là cấy định lượng và mẫu nước tiểu gửi cấy phải được lấy, bảo quản và chuyên chở đúng cách để 
tránh nhiễm bẩn và tránh vi khuẩn bị tăng sinh hay bị giảm số lượng trước khi được tiến hành nuôi cấy. 
Một kết quả cấy nước tiểu phải luôn được trả lời với một con số định lượng là cfu/ml. Các nhà vi sinh 
lâm sàng có thể biện luận kết quả cấy định lượng dựa vào mẫu được lấy và kết hợp với dấu chứng lâm 
sàng (bảng 1). 

Bảng 1: Biện luận kết quả cấy định lượng dựa trên mẫu được lấy kết hợp triệu chứng lâm sàng 
nếu có (1,2,3)

Bảng 2: Bảng phân loại NKĐTN dựa trên lâm sàng và kết quả xét nghiệm vi sinh lâm sàng  (1,2,3)

 

≥104 CFU/ml tác nhân vi 
khuẩn (1 hay mỗi 2 loại)

≥103 CFU/ml tác nhân vi 
khuẩn (1 loại)  

≥3 tác nhân vi khuẩn 
nhưng không có loại ưu 
thế 

Có 2 hay 3 loại nhưng 
có một loại ưu thế và 2 
loại còn lại là <104 
CFU/ml 

≥102 CFU/ml tác nhân vi 
khuẩn (1 hay nhiều loại) 

CCMS/viêm thận bể thận, viêm bàng quang 
cấp tính, NKĐTN không triệu chứng hay 
nước tiểu lấy từ ống thông niệu đạo - bàng 
quang 

CCMS/nam có triệu chứng hay nước tiểu 
lấy từ ống thông hay triệu chứng niệu đạo 
cấp

CCMS hay lấy từ ống thông 

CCMS 

Lấy qua chọc trên xương mu hay các thủ thuật 
lấy nước tiểu trực tiếp từ bàng quang  

Hoàn tất (định danh và 
kháng sinh đồ) 

Hoàn tất (định danh và 
kháng sinh đồ)  

Yêu cầu mẫu khác vì có 
nguy cơ ngoại nhiễm

Hoàn tất đối với tác nhân ưu 
thế (≥104/ml), ghi chú các tác 
nhân khác

Hoàn tất (định danh và 
kháng sinh đồ)

Cách xử lýMẫu được lấy và dấu chứng  
lâm sàng nếu có

Kết quả cấy

Khi trả lời cho lâm sàng phải cho kết quả định lượng kèm định danh và kháng sinh đồ để các 
nhà lâm sàng có căn cứ xếp loại NKĐTN (bảng 2). 

Vi Sinh lâm sàngLâm sàng

Tiêu chuẩn

Phân loại 

*Có NKĐTN ở nam, có đặt ống thông niệu đạo - bàng quang thường trực hay ngắt khoảng, có thể tích 
nước tiểu tồn dư >100ml, có bệnh lý tắc nghẽn tiết niệu, có bất thường tiết niệu, đạm máu cao (urea máu 
cao, kể cả không có bất thường cấu trúc) và ghép thận (xem thêm chương tổng quan NKĐTN phức tạp).

NKĐTN cấp đơn 
thuần ở nữ; viêm 
bàng quang cấp đơn 
thuần ở nữ

Viêm thận bể thận 
cấp đơn thuần 

NKĐTN phức tạp 

NKĐTN không triệu 
chứng

Tiểu khó, gắt, và lắt nhắt, đau 
trên xương mu 
Không có triệu chứng 4 tuần 
trước khi xuất hiện
Không sốt hay đau hông

Sốt, ớn lạnh
Đau hông khi khám
Loại trừ các chẩn đoán khác
Không có tiền sử hay lâm sàng 
về bất thường tiết niệu

Có kết hợp bất kỳ các triệu 
chứng liệt kê trên
Có một hay nhiều yếu tố kèm 
với NKĐTN phức tạp*

Không có triệu chứng tiết niệu 

≥10 bạch cầu/mm3

≥103 CFU/ml tác nhân vi khuẩn trong 
CCMS

≥10 bạch cầu/ml
≥104 cfu/ml tác nhân vi khuẩn trong 
CCMS

≥10 bạch cầu/mm3
≥105 cfu/ml tác nhân vi khuẩn trong 
CCMS ở nữ
≥104 cfu/ml tác nhân vi khuẩn trong 
CCMS ở nam hoặc lấy qua ống 
thông thẳng ở nữ

≥10 bạch cầu/mm3

≥105 cfu/ml tác nhân vi khuẩn trong 
CCMS khảo sát cách nhau >24 giờ
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Tiếng Anh   Tiếng Việt   Viết tắt 

Level of evidence   Mức độ chứng cứ   LE
Grade of recommendation  Cấp độ khuyến cáo   GR
colony-forming unit   Khuẩn lạc    cfu
Urinary tract   Đường tiết niệu ĐTN
Upper urinary tract   Đường tiết niệu trên 
Lower urinary tract   Đường tiết niệu dưới 
Bacterial infection   Nhiễm khuẩn 
Urinary tract infections  Nhiễm khuẩn đường tiết niệu 
    NKĐTN
Complicated UTIs    Nhiễm khuẩn đường tiết niệu 
    phức tạp 
Uncomplicated UTIs  Nhiễm khuẩn đường tiết niệu 
    đơn thuần 
Bacteriuria   Khuẩn niệu  
Asymptomatic bacteriuria  Khuẩn niệu không triệu chứng 
Ascendant infection   Nhiễm khuẩn ngược dòng 
Obstruction   Tắc nghẽn 
Reflux    Trào ngược  
Septic shock   Sốc nhiễm khuẩn 
Sepsis    Nhiễm khuẩn huyết  
Kidney-Ureter-Bladder Radiography X-Quang hệ tiết niệu không   KUB 
     chuẩn bị
Intravenous Urogram   X-Quang hệ tiết niệu qua tĩnh mạch IVU
Retrograde Pyelogram  X-Quang niệu quản 
    – bể thận ngược chiều 
Percutaneous antegrade pyelography X-Quang bể thận 
    – niệu quản xuôi chiều 
Biomarker   Dấu ấn sinh học 
indwelling urinary catheter  Đặt thông niệu đạo-bàng quang IDCs
catheter associated urinary   NKĐTN liên quan đến ống thông
tract infection  
Nosocomial infection  Nhiễm khuẩn bệnh viện 
multidrug-resistant organisms  Vi khuẩn đa kháng 
aseptic technique on insertion  Kỹ thuật đặt thông vô khuẩn 
Antiseptic substances  Chất sát khuẩn 
Antibiotics   Kháng sinh   KS

1. GIỚI THIỆU 
NKĐTN gồm NKĐTN dưới (viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm tuyến tiền liệt) và đường tiết niệu trên 
(viêm thận bể thận). Cũng có thể phân loại NKĐTN đơn thuần (bệnh nhân không có cấu trúc bất thường 
của đường tiết niệu, hoặc không có thay đổi về niệu động học) hoặc phức tạp (ở bệnh nhân nam giới 
hoặc ở bệnh nhân có bất thường về cấu trúc đường tiết niệu hoặc có thay đổi về niệu động học). NKĐTN 
dưới thường liên quan với số lần đi tiểu như tiểu lắt nhắt (pollakiuria) và đau khi đi tiểu như tiểu gắt, tiểu 
khó (dysuria), trong khi NKĐTN trên thường có đau vùng hông lưng và các triệu chứng như sốt, mệt mỏi; 
30% số trường hợp NKĐTN dưới có nhiễm khuẩn ngược dòng. Số lượng vi khuẩn có ý nghĩa trong 
NKĐTN, theo truyền thống được xác định là ≥105 vi khuẩn /mL, nhưng theo nhiều nghiên cứu gần đây 
và một số hướng dẫn điều trị thì nhiễm khuẩn có triệu chứng có thể xảy ra với số lượng vi khuẩn 103/mL. 
Lâm sàng có thể có khuẩn niệu không triệu chứng (asymtomatic  bacteriuria) không cần thiết phải điều 
trị kháng sinh hoặc khuẩn niệu phối hợp với NKĐTN trên (viêm thận bể thận), đường tiết niệu dưới (viêm 
niệu đạo, viêm bàng quang, viêm tuyến tiền liệt). 

Bệnh nhân được chẩn đoán NKĐTN có những triệu chứng sốt, lạnh run, có thể cần nhập viện ngay và 
điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch. Lý tưởng nhất là trước khi cho kháng sinh cần lấy mẫu nước tiểu 
để phân tích, cấy và làm kháng sinh đồ. Cấy máu cũng được thực hiện ở bệnh nhân nặng. Không nên 
đợi có kết quả cấy mới bắt đầu trị liệu kháng sinh. Những bệnh nhân có chẩn đoán viêm thận bể thận 
trên cơ địa suy giảm miễn dịch, nhiễm HIV, ung thư hoặc suy thận cần nhập viện điều trị. Sốc nhiễm 
khuẩn có thể là biến chứng của NKĐTN như áp xe quanh thận, hoại tử nhú thận, áp xe thận, tắc nghẽn 
hoặc viêm thận bể thận có khí (emphysematous pyelonephritis). Sốc nhiễm khuẩn là một cấp cứu nội 
khoa cần phải can thiệp ngay để ổn định tình trạng huyết động của bệnh nhân và điều trị hỗ trợ cùng với 
điều trị NKĐTN (LE:1a, GR: A).

Điều trị NKĐTN với mục tiêu sau cùng là phải thải trừ vi khuẩn phát triển trong đường tiết niệu. Điều này 
có thể xảy ra trong vòng vài giờ nếu sử dụng đúng kháng sinh (Stamey 1980). Hiệu quả của kháng sinh 
phụ thuộc rất lớn vào nồng độ kháng sinh trong nước tiểu và khoảng thời gian mà nồng độ kháng sinh 
duy trì trên nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) đối với vi sinh vật (Hooton và Stamm, 1991) (LE:2a, GR:B). 
Nồng độ kháng sinh đạt được trong máu không quan trọng trong NKĐTN đơn thuần. Tuy nhiên nồng độ 
trong máu lại rất quan trọng ở bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết hoặc có sốt do NKĐTN gồm cả những 
thương tổn nhu mô thận và tuyến tiền liệt (LE: 1b, GR: A).

Việc chọn lựa kháng sinh trong NKĐTN và thời gian điều trị kháng sinh phải xét đến các yếu tố sau:
 - Hoạt phổ của kháng sinh kháng lại vi khuẩn đã biết hoặc vi sinh vật có khả năng lây bệnh   
 nhất.
 - NKĐTN đơn thuần hoặc phức tạp.
 - Tiềm năng, các biến cố bất lợi của thuốc và chi phí. 
 - Thuốc kháng sinh tác động lên hệ vi khuẩn của ruột và âm đạo và sinh thái vi khuẩn bệnh  
 viện. Độ nhạy cảm của vi sinh vật sẽ rất thay đổi ở những bệnh nhân đã tiếp xúc với các   

 kháng sinh kể cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Vì vậy các bác sĩ lâm sàng cần nắm bắt kịp  
 thời những thay đổi về ảnh hưởng của việc dùng kháng sinh trên hệ sinh thái vi khuẩn và   
 mức độ nhạy cảm của vi khuẩn đối với kháng sinh theo thời gian.

2. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CĂN BẢN VỀ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH TRONG NKĐTN

1. NKĐTN có thể được trị khỏi với những thuốc đạt nồng độ điều trị chỉ trong nước tiểu. Điều trị khỏi 
NKĐTN phụ thuộc vào nồng độ kháng sinh trong nước tiểu hơn là trong huyết thanh. Có sự tương quan 
chặt chẽ giữa mức độ nhạy cảm của vi sinh vật với nồng độ kháng sinh đạt được trong nước tiểu. Khi 
có nhiễm khuẩn huyết đồng thời xảy ra với NKĐTN, nồng độ kháng sinh đạt được trong máu rất quan 
trọng và cần điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch (LE: 1b, GR:A). 

2. Bệnh nhân NKĐTN có sốt cao, lạnh run và tăng bạch cầu máu cần điều trị kháng sinh khời đầu bằng 
đường tĩnh mạch, được hướng dẫn bằng phết nhuộm gram nước tiểu. 

3. Bệnh nhân NKĐTN trên cần điều trị kháng sinh từ 10 ngày đến 2 tuần.

4. Ở những bệnh nhân NKĐTN trên đơn thuần, kháng sinh trị liệu có thể được chuyển từ đường tĩnh 
mạch sang đường uống sau khi hết sốt vài ngày. Nhóm kháng sinh fluoroquinolones có thể dùng mở 
rộng trong trường hợp này. Những bệnh nhân chọn lọc không nhiễm độc, giảm miễn dịch, có thai hoặc 
ói mửa có thể điều trị ban đầu bằng đường uống.

5. Vi khuẩn phải được thanh lọc khỏi nước tiểu trong vòng 24 đến 48 giờ sau điều trị, nếu vẫn còn vi 
khuẩn trong nước tiểu, kháng sinh trị liệu nên được thay đổi dựa trên kết quả nhạy cảm của kháng sinh. 

6. Bệnh nhân nhiễm khuẩn mắc phải từ cộng đồng của đường tiết niệu trên có kết quả nhuộm gram với 
vi khuẩn gram âm cần được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng. Những kháng sinh phổ rộng được 
khuyến cáo có thể là cephalosporins thế hệ 3, aztreonam, và ureidopenicillins (LE:2a, GR: B).

7. Bệnh nhân vẫn còn sốt hoặc nhiễm độc mặc dù đã trị liệu với kháng sinh thích hợp, nên tìm những ổ 
áp xe quanh thận hoặc áp xe của vỏ thận.

8. Ở những bệnh nhân viêm thận bể thận do nhiễm khuẩn mắc phải từ bệnh viện, có bệnh sử nhiễm 
khuẩn tái đi tái lại hoặc nhiễm khuẩn lần đầu với vi khuẩn kháng thuốc, điều trị kháng sinh ban đầu phải 
là một kháng sinh phổ rộng kháng được vi khuẩn Pseudomonas (LE:2a, GR:B). Khi đã có kết quả vi 
khuẩn học và thử nghiệm nhạy cảm của kháng sinh, có thể điều chỉnh kết quả điều trị. 

9. Nhiễm nấm candida đường tiết niệu cũng thường gặp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch, bệnh nhân 
đái tháo đường hoặc bệnh nhân đã có điều trị kháng sinh trước đó.

10. NKĐTN với đa vi khuẩn có thể gặp ở bệnh nhân có sỏi thận, áp xe thận mạn, đặt ống thông niệu đạo 
– bàng quang, hoặc bệnh nhân có lỗ rò bàng quang với ruột hoặc rò bàng quang âm đạo.

CHƯƠNG III
NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ KHÁNG 
SINH NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG 
TIẾT NIỆU
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11. Ở những bệnh nhân có suy thận, cần thiết phải điều chỉnh liều kháng sinh cho những kháng sinh thải 
trừ chủ yếu qua thận mà không có cơ chế thải trừ khác. Khi có suy thận, thận có thể không đủ khả năng 
cô đặc kháng sinh trong nước tiểu, tắc nghẽn đường tiết niệu cũng có thể làm giảm nồng độ kháng sinh 
trong nước tiểu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc thải trừ vi khuẩn trong nước tiểu.

12. Liệu trình ngắn ngày (3 ngày) cho NKĐTN dưới (viêm bàng quang ở bệnh nhân nữ trẻ) có hiệu quả 
như liệu trình 7- 14 ngày. Bệnh nhân nam bị viêm bàng quang nói chung được điều trị kháng sinh ít nhất 
7 ngày vì có liên quan đến các yếu tố gây biến chứng, đặc biệt viêm tuyến tiền liệt.

13. Viêm bàng quang ở phụ nữ lớn tuổi chưa được nghiên cứu nhiều. Ở phụ nữ lớn tuổi có triệu chứng 
điển hình của viêm bàng quang có thể được điều trị 3 ngày với fluoroquinolones hoặc Cotrimoxazole. Tái 
phát sau 3 ngày điều trị nên được xem xét những chứng cứ của NKĐTN trên và hướng dẫn điều trị như 
đã mô tả ở trên nên được theo dõi.

14. Ở phụ nữ có thai có khuẩn niệu không triệu chứng được xem là có nguy cơ xảy ra viêm thận bể thận 
sau khi có thai. Một số nghiên cứu đã ghi nhận có sư liên quan giữa khuẩn niệu không triệu chứng trong 
giai đoạn thai kỳ và sinh non, trẻ sơ sinh thiếu cân, tiền sản giật. Vì vậy sự hiện diện của vi khuẩn trong 
nước tiểu ở người có thai dù có triệu chứng hay không, phải được điều trị và theo dõi tích cực hơn 
những trường hợp khác.

15. Trong điều trị NKĐTN, không đủ chứng cứ chứng minh kháng sinh diệt khuẩn có hiệu quả hơn kháng 
sinh kìm khuẩn. Điều trị phối hợp không chọn lọc đồng thời nhiều kháng sinh không cho kết quả tỉ lệ khỏi 
bệnh cao hơn điều trị từng kháng sinh đơn lẻ có trong phối hợp kháng sinh.

16. Kháng sinh dùng trong điều trị NKĐTN bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi pH nước tiểu. Kiềm hóa nước 
tiểu làm tăng hoạt tính của nhóm kháng sinh aminoglycosides (streptomycin, kanamycin, gentamicin, 
tobramycin, amikacin), benzylpenicillin, và erythromycin). Toan hóa nước tiểu tăng hoạt tính của tetracy-
clines, nitrofurantoin, và methenamine mandelate.
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1. MỞ ĐẦU
1.1.Một số khái niệm
1.1.1. Kháng sinh dự phòng
Kháng sinh dự phòng (antibiotic prophylaxis) là việc sử dụng kháng sinh trước khi xảy ra nhiễm khuẩn 
nhằm mục đích ngăn ngừa hiện tượng này.

Kháng sinh dự phòng trước phẫu thuật: là dùng kháng sinh trước phẫu thuật nhằm giảm nguy cơ nhiễm 
khuẩn tại vùng phẫu thuật và nhiễm khuẩn toàn thân. Sử dụng kháng sinh nhằm ngăn ngừa biến chứng 
nhiễm khuẩn.

Thời điểm tối ưu cho kháng sinh dự phòng là từ 1-2 giờ trước khi can thiệp. Thực tế, kháng sinh dự 
phòng bằng đường uống nên được dùng khoảng 1 giờ trước khi can thiệp. Kháng sinh dự phòng tiêm 
tĩnh mạch nên được dùng lúc bắt đầu gây mê. Những thời điểm này cho phép kháng sinh dự phòng đạt 
được một nồng độ đỉnh tại thời điểm nguy cơ cao nhất trong suốt quá trình can thiệp, và đạt nồng độ 
hiệu quả khoảng thời gian ngắn sau đó. 

Trong đa số trường hợp, sử dụng kháng sinh dự phòng là một liều duy nhất hoặc ít nhất là ngưng trong 
vòng 24 giờ sau can thiệp.

1.1.2. Điều trị dự phòng
Điều trị dự phòng nhằm mục đích bảo vệ người bệnh khỏi một tác nhân gây bệnh trong trường hợp 
người bệnh có hoặc không có tiếp xúc với tác nhân gây bệnh đó.

1.2.Phân loại vết thương
1.2.1. Vết thương sạch
Là vết thương được thực hiện với những điều kiện vô khuẩn trong phòng mổ, không thông với đường 
hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu – sinh dục và xoang hầu – thanh quản. Vết thương sạch được khâu lần đầu 
và không cần dẫn lưu.

1.2.2. Vết thương sạch – nhiễm
Là vết thương thông với đường hô hấp, tiêu hóa, niệu – dục và xoang hầu - thanh quản được kiểm soát 
và không có nhiễm khuẩn bất thường.

1.2.3. Vết thương nhiễm
Là vết thương bị ô nhiễm nặng, vi khuẩn tăng sản nhiều và xâm nhập vào mô. Những dấu hiệu viêm kinh 
điển (sưng, nóng, đỏ, đau) xuất hiện. Tiêu chuẩn của vết thương nhiễm là: thay đổi tại chỗ của vết 
thương (hoại tử hoặc mưng mủ, viêm tấy tế bào); nhiễm độc toàn thân biểu hiện bằng lượng bạch cầu 
cao và tăng thân nhiệt…

CHƯƠNG IV
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
KHÁNG SINH TRONG BỆNH 
LÝ NIỆU KHOA
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1.2.4. Vết thương bẩn
Là vết thương là vết thương hở do chấn thương sau hơn 6 đến 8 tiếng. Khoảng thời gian này rất quan 
trọng, ảnh hưởng đến sự lành vết thương. Nếu vết thương bẩn được điều trị đúng mức bằng cắt lọc và 
rửa sạch thì có thể khâu ngay lần đầu hoặc khâu trì hoãn mà không sợ nhiễm khuẩn. Vì vậy, vết thương 
bẩn có thể được xem là “vết thương sạch chờ đợi”. những vết thương phẫu thuật có thông thương với 
bất kỳ phần nào của xoang hầu – thanh quản, đường hô hấp và đường tiêu hóa đều được xem là vết 
thương bẩn. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa và các phẫu thuật ở vùng âm đạo nằm trong phân loại này. Bình 
thường một vết thương sạch bị lây nhiễm do một lỗi lầm nhỏ về kỹ thuật vô khuẩn cũng được phân loại 
là bẩn. 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG TIẾT NIỆU
2.1. Thủ thuật can thiệp đường tiết niệu dưới 

2.2. Thủ thuật can thiệp đường tiết niệu trên  

Phương pháp

Rút dẫn lưu ngoài 

Chụp bàng quang 
có cản quang, 
niệu động học, 
nội soi bàng 
quang- niệu quản 
đơn giản

Nội soi bàng 
quang-niệu quản 
có thao tác 
(manipulati-on)

Brachytherapy 
hay
Cryotherapy 
tuyến tiền liệt

Sinh thiết tuyến 
tiền liệt qua ngã 
trực tràng

Cơ quan

Tiết 
niệu-sinh 
dục

Tiết niệu- 
sinh dục

Tiết niệu- 
sinh dục

Da

Đường 
tiêu hóa††

Chỉ định 
kháng sinh 
dự phòng

Có yếu tố 
nguy cơ ‡, §

Có yếu tố 
nguy cơ §

Tất cả

Chưa rõ

Tất cả

Lựa chọn kháng sinh 
dự phòng

- Fluoroquinolone¶
- TMP-SMX¶

- Fluoroquinolone
- TMP-SMX

- Fluoroquinolone
- TMP-SMX

Cephalosporin thế hệ 1

- Fluoroquinolone
- Cephalosporin thế hệ 
thứ 1, thế hệ thứ 2

Kháng sinh được 
thay thế

- Aminoglycoside 
(Aztreonam¥) ±
Ampicillin¶
- 1st/2nd gen. 
Cephalosporin¶
- Amoxacillin/ 
Clavulanate¶

- Aminoglycoside 
(Aztreonam¥) ±
Ampicillin
- 1st/2nd gen. 
Cephalosporin
- Amoxacillin/ 
Clavulanate

- Aminoglycoside 
(Aztreonam¥) ±
Ampicillin
- 1st/2nd gen. 
Cephalosporin
- Amoxacillin/ 
Clavulanate

- Clindamycin**

- Aminoglycoside 
(Aztreonam¥) +
Metronidazole or 
Clindamycin**

Thời 
gian 
điều trị*

≤24 giờ¶

≤24 giờ

≤24 giờ

Phương pháp

Tán sỏi ngoài cơ 
thể

Lấy sỏi thận qua 
da

Nội soi niệu quản

Cơ quan

Tiết niệu- 
sinh dục

Tiết niệu- 
sinh dục, 
và da

Tiết niệu- 
sinh dục

Chỉ định 
kháng sinh 
dự phòng

Tất cả

Tất cả

Tất cả

Lựa chọn kháng sinh 
dự phòng

- Fluoroquinolone 
- TMP-SMX 

- Cephalosporin thế hệ 
1 hoặc 2
- Aminoglycoside 
(Aztreonam¥) + 
Metronidazole or 
Clindamycin 

- Fluoroquinolone 
- TMP-SMX 

Kháng sinh được 
thay thế

- Aminoglycoside 
(Aztreonam¥) ± 
Ampicillin 
- Cephalosporin thế 
hệ 1 hoặc 2 
- Amoxacillin/ 
Clavulanate 

- Ampicillin/ 
Sulbactam 
- Fluoroquinolone 

- Aminoglycoside 
(Aztreonam¥) ± 
Ampicillin 
- Cephalosporin thế 
hệ 1 hoặc 2 
- Amoxacillin/ 
Clavulanate 

Thời 
gian 
điều trị*

≤24 giờ

≤24 giờ

≤24 giờ
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** Clindamycin, hay aminoglycoside + metronidazole hay clindamycin được thay thế cho bệnh nhân dị 
ứng với penicillins and cephalosporins.
§§ Phẫu thuật liên quan đến đường ruột, chuẩn bị ruột với neomycin uống cộng với một trong hai 
erythromycin hoặc metronidazole. 

2.4. Liều dùng của kháng sinh dự phòng

Từ khóa: 
g: gram, h: hour, IV: intravenous (tiêm tĩnh mạch), kg: kilogram, mg: milligram, PO: orally (uống), q: every 
(mỗi).

2.3. Phẫu thuật mở hay phẫu thuật nội soi

Chú thích:
* Các liệu pháp kháng sinh có thể được đề nghị tại thời điểm loại bỏ các ống thông dẫn lưu đường tiết 
niệu.
‡ Các yếu tố liên quan đến bệnh nhân ảnh hưởng đến đáp ứng với nhiễm khuẩn phẫu thuật (tuổi, bất 
thường đường tiết niệu, dinh dưỡng kém, hút thuốc, sử dụng corticosteroid, suy giảm miễn dịch…)
¥ Aztreonam có thể được thay thế cho aminoglycoside ở bệnh nhân suy thận
¶ Hoặc toàn bộ quá trình cấy kháng sinh đồ (đó là điều trị, không điều trị dự phòng)
§ Nếu cấy nước tiểu cho thấy không có nhiễm khuẩn, điều trị dự phòng kháng khuẩn là không cần thiết
††Đường tiêu hóa: vi khuẩn đường ruột E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter, Serratia sp., Proteus sp., 
Enterococcus, và Anaerobes.

Phương pháp

Phẫu thuật ở 
vùng âm đạo 
(bao gồm cả 
phẫu thuật treo 
niệu đạo)

Không tiếp cận 
đường tiết niệu

Tiếp cận đường 
tiết niệu

Liên quan đến 
đường ruột §§

Liên quan đến 
cấy ghép bộ phận 
giả

Cơ quan

Tiết niệu- 
sinh dục, 
da và 
Strep 
nhóm B

Da 

Tiết 
niệu-sinh 
dục, da

Tiết 
niệu-sinh 
dục, da, 
đường ruột

Tiết niệu- 
sinh dục, 
da

Chỉ định 
kháng sinh 
dự phòng

Tất cả

Khi có yếu tố 
nguy cơ

Tất cả

Tất cả

Tất cả

Lựa chọn kháng sinh 
dự phòng

- Cephalosporin thế hệ 
1 hoặc 2
- Aminoglycoside 
(Aztreonam¥) + 
Metronidazole or 
Clindamycin

Cephalosporin thế hệ 1

- Cephalosporin thế hệ 
1 hoặc 2
- Aminoglycoside 
(Aztreonam¥) + 
Metronidazole hoặc 
Clindamycin

- Cephalosporin thế hệ 
2 hoặc 3
- Aminoglycoside 
(Aztreonam¥) + 
Metronidazole or 
Clindamycin

- Aminoglycoside 
(Aztreonam¥) + 
Cephalosporin thế hệ 1 
hoặc 2 hay Vancomycin

Kháng sinh được 
thay thế

- Ampicillin/Sulbactam 
- Fluoroquinolone

- Clindamycin

- Ampicillin/Sulbactam 
- Fluoroquinolone

- Ampicillin/Sulbactam 
- Ticarcillin/ Clavu-
lanate 
- Pipercillin/ 
Tazobactam   
- Fluoroquinolone

-Ampicillin/ Sulbactam 
- Ticarcillin/ Clavu-
lanate 
- Pipercillin/ 
Tazobactam

Thời 
gian 
điều trị*

≤24 giờ

1 liều 
duy nhất

≤24 giờ

≤24 giờ

≤24 giờ

Fluoroquinolones

Aminoglycosides

Cephalosporins thế hệ 1

Cephalosporins thế hệ 2

Cephalosporins thế hệ 3 
(không có thuốc uống trong 
danh sách)

Loại khác

Levafloxacin: 500 mg PO liều dùng duy nhất 
Ciprofloxacin: 500 mg PO [q12h] 
Ofloxacin: 400 mg PO [q12h]

Gentamicin: 5 mg/kg IV liều dùng duy nhất
Tobramycin: 5 mg/kg IV liều dùng duy nhất
Amikacin: 15 mg/kg IV liều dùng duy nhất

Cephalexin: 500 mg PO [q6h] 
Cephradine: 500 mg PO [q6h] 
Cefadroxil: 500 mg PO [q12h] 
Cefazolin: 1 g IV [q8h]

Cefaclor: 500 mg PO [q8h] 
Cefprozil: 500 mg PO [q12h] 
Cefuroxime: 500 mg PO [q12h] 
Cefoxitin: 1 - 2 g IV [q8h]

Ceftizoxime: 1 g IV [q8h] 
Ceftazidime: 1 g IV [q12h] 
Ceftriaxone: 1 - 2 IV liều dùng duy nhất
Cefotaxime: 1 g IV [q8h]

Amoxicillin/clavulanate: 875 mg PO [q12h] 
Ampicillin: 1 - 2 g IV [q6h] 
Ampicillin/sulbactam: 1.5 - 3 g IV [q6h] 
Aztreonam: 1 - 2 g IV [q8h] 
Clindamycin: 600 mg IV [q8h] 
Erythromycin (cho chuẩn bị ruột): 1 - 2 g PO [variable] 
Metronidazole: 1 g IV [q12h]; (cho chuẩn bị ruột) 1 - 2 g PO [variable] 
Neomycin(cho chuẩn bị ruột): 1 - 2 g PO [variable] 
Pipercillin/tazobactam: 3.375 g IV [q6h] 
Ticarcillin/clavulanate: 3.1 g IV [q6h] 
Trimethoprim-sulfamethoxazole: 1 double -strength tablet PO [q12h] 
Vancomycin: 1 g IV [q12h]
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3. HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TRONG BỆNH LÝ SỎI TIẾT NIỆU
1. Trong trường hợp có tắc nghẽn đường tiết niệu do sỏi, cần tiến hành cấy nước tiểu giữa dòng. Tuy 
nhiên cũng rất khó loại trừ NKĐTN. Chỉ có cấy sỏi hay nước tiểu lấy từ bể thận mới tiên đoán được nguy 
cơ nhiễm khuẩn huyết sau điều trị (GR: B). 

2. Lấy sỏi qua da (PCNL) nên là điều trị đầu tiên để lấy sỏi bể thận có nhiễm khuẩn (GR: A). 

3. Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL) nên được điều trị trong trường hợp sót sỏi sau lấy sỏi qua da. Đơn trị 
liệu (monotherapy) trong trường hợp sỏi san hô nhỏ với hệ thống đài bể thận bình thường. 

4. Sự phân hủy sỏi nhiễm khuẩn có thể dùng dung dịch axit nhưng phải cẩn thận vì có nhiều phản ứng 
phụ (GR: B). 

5. Triệt tiêu tất cả các sỏi hay mảnh sỏi là cần thiết để tránh nhiễm khuẩn dai dẳng và NKĐTN tái phát. 

6. Kháng sinh trị liệu được khuyên dùng trong trường hợp sỏi nhiễm khuẩn trước và sau điều trị (GR: B). 

7. Kháng sinh dự phòng trong trường hợp tán sỏi ngoài cơ thể và tán sỏi nội soi ngược dòng đối với sỏi 
không nhiễm khuẩn ở niệu quản đoạn xa trong trường hợp bệnh nhân có nguy cơ (GR: B). 

8. Kháng sinh trước phẫu thuật nên làm thường quy trong trường hợp tán sỏi nội soi ngược dòng ở vị trí 
niệu quản đoạn gần hay sỏi nhiễm khuẩn, trong trường hợp lấy sỏi qua da hay mổ mở lấy sỏi (GR: B). 

9. Điều trị ức chế kháng sinh liều thấp kéo dài và axit hóa nước tiểu để phòng ngừa nhiễm khuẩn của 
các loại sỏi có thể được xem xét, nhưng hiệu quả vẫn chưa được chứng minh rõ (GR: C). 

10. Sử dụng citrate như là chất phòng ngừa sỏi nhiễm khuẩn có thể là chọn lựa (GR: C). 

11. Men ức chế urease để hạn chế thay đổi độ pH nước tiểu gây ra bởi vi khuẩn sản xuất urease có thể 
được xem xét, nhưng tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra (GR: C). 

4. HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TRONG TRƯỜNG HỢP BỆNH LÝ TIẾT NIỆU CÓ TẮC 
NGHẼN
1. Không có bằng chứng rõ ràng về lượng nước tiểu tồn lưu nhiều (PVR) dẫn đến nhiễm khuẩn đường 
tết niệu cho nên kháng sinh dự phòng không phải là chỉ định ở những bệnh nhân này (GR: B). 
2. Ở nam giới có triệu chứng đường tiết niệu dưới (LUTs) do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt (BPH) 
nguy cơ NKĐTN là rất thấp cho nên kháng sinh dự phòng không phải là chỉ định (GR: A). 

3. NKĐTN tái phát hay dai dẳng (mạn tính) do tắc nghẽn dòng ra bàng quang (BOO) và tăng sinh lành 
tính tuyến tiền liệt có chỉ định can thiệp điều trị  (GR: A). 

4. Đối với bệnh nhân được điều trị cắt tuyến tiền liệt tận góc thì NKĐTN cần được điều trị theo kết quả 

cấy nước tiểu. Kháng sinh dự phòng là cần thiết kể cả trong trường hợp cấy nước tiểu âm tính (GR: A) 

5. Túi thừa bàng quang không phải lúc nào cũng cần điều trị phẫu thuật, nhưng trong trường hợp 
NKĐTN tái phát hay dai dẳng (mạn tính) có tắc nghẽn dòng ra bàng quang (BOO) nên được điều trị (GR: 
B) 

6. Túi thừa niệu đạo liên quan đến NKĐTN cần được điều trị cắt túi thừa (GR: A). 

7. Sỏi bàng quang là kết quả hay là nguyên nhân của NKĐTN cần phải được điều trị (GR: A). Sỏi bàng 
quang liên quan với tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt cần được điều trị tuyến tiền liệt và lấy sỏi (GR: B). 

8. Hẹp niệu ở nam giới tăng nguy cơ NKĐTN nên được điều trị nong niệu đạo, xẻ lạnh niệu đạo hay tạo 
hình niệu đạo (GR: A). 

9. Rò niệu đạo ra da thường cần mở bàng quang ra da và tạo hình niệu đạo (GR: A). 

10. Hẹp niệu đạo ở nữ rất hiếm và không có chứng cứ rõ ràng về điều trị nong niệu đạo trong trường 
hợp có triệu chứng đường tiết niệu dưới hay NKĐTN ở nữ giới (GR: B). 

11. Trẻ sơ sinh và trẻ em có tắc nghẽn đường tiết niệu trên, kháng sinh dự phòng để phòng ngừa NKĐTN 
được khuyến cáo. Nhưng vai trò kháng sinh dự phòng ở người trưởng thành vẫn chưa rõ (GR: C). 

12. Trong trường hợp tắc nghẽn đường tiết niệu trên có NKĐTN, kháng sinh điều trị phổ rộng kết hợp 
can thiệp chuyển lưu nước tiểu (mở thận ra da hay đặt double-J niệu quản…) và phẫu thuật loại bỏ 
nguyên nhân gây tắc nghẽn để kiểm soát nhiễm khuẩn (GR: A). 

13. Dãn đài thận (hay túi thừa đài thận) thường làm không cần điều trị, nhưng những trường hợp có liên 
quan với NKĐTN tái phát hoặc hình thành sỏi nên điều trị bằng lấy sỏi qua da, tán sỏi ngược dòng, nội 
soi sau phúc mạc hay phẫu thuật mở. Mục đích là lấy sỏi, giải quyết túi thừa hay chuyển lưu nước tiểu 
(GR: A). 

14. Hoại tử sinh hơi tại hệ thống đài bể thận hay chỉ tại chủ mô thận, và trong trường hợp khí lan xung 
quanh thận hay hố thận. Nếu không có yếu tố nguy cơ: giảm tiểu cầu, suy thận cấp  chức năng suy giảm, 
rối loạn tri giác, hoặc sốc) có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh và mở thận ra da hoặc thông niệu quản 
thay vì khẩn cấp cắt thận (GR: C).

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Stuart J. Wolf, Carol J. Bennett, Roger R. Dmochowski, Brent K. Hollenbeck,Margaret S. Pearle, Anthony J. 
Schaeffer (2008), “Urologic Surgery Antimicrobial Prophylaxis”, American Urological Association Education and 
Research.
2. Gianpaolo Zanetti, Alberto Trinchieri (2010), “Urinary tract infection in patients with urolithiasis”, chapter 8, 
urogenital infection, European Association of Urology-International Consultation on Urological Diseases, pp.481-496.
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Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là một trong số những bệnh lý thường gặp nhất trong cộng đồng dân cư,  
từ độ tuổi mới sinh cho đến lúc về già. Có tới 40 đến 50% phụ nữ ở tuổi trưởng thành có ít nhất 1 lần 
trong đời bị NKĐTN. Với sự tiến bộ của các phương tiện chẩn đoán và điều trị mới, việc chăm sóc có thể 
rất khác nhau trên lâm sàng và đôi khi trở thành không phù hợp. Do vậy, tài liệu hướng dẫn thực hành 
có thể giúp cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân tránh được những chênh lệch và không đồng 
nhất giữa các cơ sở y tế ở nhiều cấp. 

1. NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU Ở PHỤ NỮ
1.1. Viêm bàng quang cấp ở phụ nữ
Vi khuẩn phân lập được ở phụ nữ bị viêm bàng quang cấp đơn thuần chủ yếu là E. Coli (75-95%). Các 
loại thuốc điều trị viêm bàng quang cấp đơn thuần ở phụ nữ thông thường hay được sử dụng nhất là 
nitrofurantoin, trimetoprim-sulfamethoxazol TMP-SMX), nhóm beta-lactamin, nhóm aminoglycosid và 
nhóm quinolone. Do tỷ lệ đề kháng của vi khuẩn với ampicillin và amoxicillin cao (>20%, có thể tới 
40-80%), và số chủng vi khuẩn sản xuất ESBL dương tính ngày càng tăng trong cộng đồng, hiện nay 
không khuyến cáo sử dụng theo kinh nghiệm các loại thuốc này đơn độc để điều trị viêm bàng quang 
cấp. Đối với các bệnh nhân có tình trạng chung tốt, có thể dùng phác đồ ngắn, ví dụ 3 ngày. Tùy theo 
tình trạng nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh tại từng khu vực có thể lựa chọn một trong số các kháng 
sinh với liều dùng theo bảng sau:

Bảng 1: Thuốc kháng sinh và liều sử dụng cho điều trị NKTN đơn thuần trong cộng đồng 

CHƯƠNG V
NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT 
NIỆU ĐƠN THUẦN TRONG 
CỘNG ĐỒNG

3. Chris F. Heyns (2010), “Urinary tract infection in obstruction of the urinary tract”, chapter 8, urogenital infection, 
European Association of Urology-International Consultation on Urological Diseases, pp.450-480.
4. M. Grabe, T.E. Bjerklund-Johansen, H. Botto, M. Çek, K.G. Naber, R.S. Pickard, P. Tenke, F. Wagenlehner, B. 
Wullt (2013), “perioperative antibacterial prophylaxis in urology”, European Association of Urology - Guidelines on 
Urological Infections, pp. 71-81.

Thuốc

Trimethoprim-Sulfamethoxazol 
(TMP-SMX)

Ciprofloxacin

Ofloxacin

Pefloxacin Monodose 

Pefloxacin

Norfloxacin

Levofloxacin

Gatifloxacin

Cefixime

Cefuroxim

Cefpodoxim

Hàm lượng

800/160mg 

250-500mg

200mg

400mg

400mg

400mg

250mg

400mg

400mg

125-250mg

100mg

Liều dùng

1 viên x 2 lần/ngày

1 viên x 2 lần/ngày

1 viên x 2 lần/ngày

2 viên x 1 lần

1 viên x 2 lần/ngày

1 viên x 2 lần/ngày

1 viên/ngày

1 viên x 1 lần

1 viên /ngày

1 viên x 2 lần/ngày

1 viên x 2 lần/ngày

Thời gian 
điều trị

3 ngày

3 ngày

3 ngày

1 liều

3 ngày

3 ngày

3 ngày

1 liều

3 ngày

3-7 ngày

3 ngày
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Đối với các chủng vi khuẩn nhạy cảm, hiệu quả điều trị của TMP-SMX và fluoroquinolones là tương 
đương (LE: 1b, GR: B). Hiệu quả điều trị của Nitrofurantoin và Cephalosporins cũng tương đương nhau. 
Tuy nhiên, nếu tỷ lệ kháng TMP-SMX trong khu vực là >20%, hoặc khi bệnh nhân đã sử dụng TMP-SMX 
để điều trị viêm bàng quang cấp trong vòng 3 tháng trở lại thì fluoroquinolones là lựa chọn đầu tay hợp 
lý hơn với tỷ số hiệu quả/giá thành cao hơn, bởi khi đó nguy cơ mắc chủng vi khuẩn kháng TMP-SMX 
cao lên gấp tới 17 lần. Do không phải lúc nào cũng có dữ liệu chung đầy đủ và chuẩn xác về độ nhạy 
của vi khuẩn với TMP-SMX, thuốc vẫn có thể được sử dụng một cách hiệu quả cho những trường hợp 
chưa có tiền sử dùng kháng sinh trước đó và dưới sự hướng dẫn của bác sỹ. Đối với hầu hết các nhóm 
thuốc điều trị, phác đồ 3 ngày có hiệu quả điều trị không khác biệt rõ rệt so với phác đồ 7 ngày nhưng ít 
gây tác dụng phụ hơn (LE: 1, GR: A). Tuy nhiên, tỷ lệ làm sạch vi khuẩn sau điều trị 4-6 tuần ở nhóm 
bệnh nhân dùng fluoroquinolones cao hơn rõ rệt so với nhóm bệnh nhân dùng TMP-SMX (LE: 1, GR: A). 
Các thuốc nhóm fluoroquinolones có độ dung nạp tương đương nhau.  

Tỷ lệ E.Coli kháng Ampicillin và Amoxicillin tùy theo từng khu vực có thể ở mức 40%-80%, vì vậy nên 
tránh dùng 2 loại kháng sinh này.

Mặc dù fluoroquinolones là nhóm kháng sinh rất hiệu quả trong điều trị viêm bàng quang cấp đơn thuần 
ở phụ nữ, nên để dành kháng sinh nhóm này cho những trường hợp bị nhiễm khuẩn trầm trọng hơn là 
viêm bàng quang cấp và lưu ý rằng tỷ lệ vi khuẩn kháng fluoroquinolones cũng có xu hướng tăng.

Trong trường hợp bệnh nhân có chống chỉ định dùng TMP-SMX, fluoroquinolones, hoặc nitrofurantoin, 
có thể sử dụng các thuốc nhóm cephalosporin thay thế với thời gian điều trị trung bình 5-7 ngày. Tuy 
nhiên, tỷ lệ khỏi bệnh khi dùng cephalosporin thấp hơn rõ rệt so với dùng TMP-SMX và fluoroquinolones.
Trong cộng đồng, việc chỉ định điều trị kháng sinh có thể dựa vào triệu chứng lâm sàng theo kinh nghiệm 
mà không bắt buộc phải có kết quả cấy nước tiểu, thậm chí có khi không cần cả xét nghiệm nước tiểu 
trước điều trị. Tuy nhiên, để theo dõi đáp ứng điều trị một cách khách quan,  kết quả xét nghiệm nước 
tiểu sau điều trị được cải thiện so với trước điều trị là bằng chứng rõ ràng chứng minh hiệu quả của phác 
đồ dã được sử dụng bên cạnh sự cải thiện triệu chứng lâm sàng. Khi triệu chứng lâm sàng của nhiễm 
khuẩn đường tiết niệu không điển hình, hoặc khi triệu chứng nhiễm khuẩn đường tiết niệu đi kèm với khí 
hư âm đạo hoặc ngứa, rát âm đạo; hoặc triệu chứng không cải thiện sau khi kết thúc liệu trình; hoặc triệu 
chứng tái phát trong vòng 2 tuần sau khi đã hết cần làm xét nghiệm nước tiểu và cấy nước tiểu trước khi 
bắt đầu lại một liệu trình kháng sinh khác với thuốc đã sử dụng đợt đầu.         

1.2. Viêm bàng quang cấp ở phụ nữ lớn tuổi
Đối với phụ nữ lớn tuổi có tình trạng sức khỏe tốt, có thể sử dụng phác đồ điều trị kháng sinh 03 ngày 
và chọn 1 trong số các thuốc đã được liệt kê trong bảng 1. 

Phác đồ điều trị kháng sinh 3 ngày có hiệu quả tương đương với phác đồ 7 ngày (LE: 1, GR: A). 
Đối với người cao tuổi, phác đồ điều trị kháng sinh 7 ngày hay gây tác dụng phụ hơn hẳn so với phác đồ 
3 ngày (LE: 2, GR: A). Cần thận trọng khi sử dụng fluoroquinolones cho người cao tuổi, do thuốc có thể 
làm tăng nguy cơ gây tăng đường huyết, loạn nhịp tim.

Những bệnh nhân không cải thiên triệu chứng lâm sàng sau 3 ngày điều trị cần được cấy nước tiểu, đổi 
kháng sinh theo kinh nghiệm trong khi chờ đợi kết quả nuôi cấy và kháng sinh đồ.
Không bắt buộc phải cấy nước tiểu kiểm tra sau điều trị cho những bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng 
hoàn toàn mất sau 3 ngày điều trị kháng sinh . 

Những bệnh nhân có triệu chứng không cải thiện sau 7 ngày điều trị cần được xử trí như viêm bàng 
quang cấp có biến chứng.

1.3. Viêm bàng quang tái phát ở phụ nữ
Sau khi điều trị khỏi các đợt viêm cấp, cần cấy lại nước tiểu sau 1-2 tuần để chắc chắn là đã hết vi khuẩn 
niệu. Điều trị dự phòng chỉ được áp dụng khi nước tiểu đã sạch vi khuẩn sau điều trị 1-2 tuần (LE: 4, GR: 
A). Để phòng ngừa tái phát, có một số lựa chọn điều trị cho bệnh nhân:
Kháng sinh phòng ngừa: sau khi đã tư vấn kỹ và hướng dẫn thay đổi lối sống có thể xem xét chỉ định 
kháng sinh phòng ngừa trong cộng đồng (LE: 4, GR: A).

 Bệnh nhân không đáp ứng với các biện pháp phòng ngừa không dùng kháng sinh có thể 
 uống kháng sinh phòng ngừa sau mỗi lần có quan hệ tình dục hoặc liên tục (LE: 1a, GR: A).  
 Lựa chọn kháng sinh dựa vào tình trạng nhạy của vi khuẩn với thuốc hay phản ứng dị ứng 
 của bệnh nhân. Một số loại thuốc có thể sử dụng:

Bảng 2: Phác đồ dùng liên tục kéo dài trong cộng đồng

Fosfomycin

Amoxicillin-Acid Clavulanic

Ampicillin-Sulbactam

Nitrofurantoin

3gr

625mg

375mg

100mg

1 gói x 1 lần

1 viên x 2 lần/ngày

1 viên x 2 lần/ngày

1 viên x 2 lần/ngày

1 liều

5-7 ngày

5-7 ngày

5-7 ngày

Phác đồ

TMP-SMX 40/200mg 1 lần/ngày

TMP-SMX 40/200mg 3 lần/tuần

Trimetoprim 100mg 1 lần/ngày

Nitrofurantoin 50mg 1 lần/ngày

Nitrofurantoin 100mg 1 lần/ngày

Cefaclor 250mg 1 lần/ngày

Cephalexin 125mg 1 lần/ngày

Cephalexin 250mg 1 lần/ngày

Norfloxacin 200mg 1 lần/ngày

Ciprofloxacin 125mg 1 lần/ngày

Fosfomycin 3g 1 lần/10 ngày

Các đợt NKTN có thể xảy ra/1 năm

0-0,2

0,1

0-1,5

0-0,6

0-0,7

0,0

0,1

0,2

0.0

0,0

0,14
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Bảng 3: Phác đồ sau mỗi lần quan hệ tình dục trong cộng đồng 

 Probiotic trong phòng ngừa: các chế phẩm men vi sinh có chứa Lactobacillus uống hoặc  
 đặt âm đạo có thế giúp phục hồi hệ thống vi khuẩn có lợi ở âm đạo (LE: 1b/4, GR: C).

1.4. Viêm bàng quang cấp ở phụ nữ mang thai
Cần điều trị ngay tình trạng viêm bàng quang cấp ở phụ nữ đang mang thai để phòng ngừa vi khuẩn đi 
ngược lên thận.

E. Coli vẫn là vi khuẩn gây viêm bàng quang cấp ở phụ nữ mang thai thường gặp nhất nên cần chọn loại 
kháng sinh sao cho vi khuẩn này vẫn còn nhạy nhưng phải đảm bảo an toàn trong thời gian mang thai. 
Vì vậy nên tránh dùng TMP-SMX và fluoroquinolones cho phụ nữ mang thai do các thuốc này có nguy 
cơ gây quái thai, và TMP-SMX có thể gây tổn thương não do tăng bilirubin khi sử dụng ở 3 tháng cuối 
của thai kỳ. Thời gian dùng kháng sinh là 7 ngày.

Khi không có kết quả cấy nước tiểu và kháng sinh đồ cần điều trị theo kinh nghiệm dựa vào đặc điểm 
của các loại vi khuẩn gây NKĐTN và tình trạng nhạy cảm với kháng sinh của chúng tại khu vực. 
Nếu kết quả cấy nước tiểu là vi khuẩn kháng với kháng sinh đã lựa chọn theo kinh nghiệm, cần thay 
kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ. 

Nếu kết quả cấy lại nước tiểu âm tính, có thể dùng tiếp kháng sinh ban đầu. Nếu chỉ còn có khuẩn niệu 
không triệu chứng, cần đổi kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ.   
Đối với phụ nữ mang thai, sau khi đã kết thúc liệu trình kháng sinh cần phải cấy nước tiểu để khẳng định 
việc đã sạch vi khuẩn và đã hết tình trạng nhiễm khuẩn.

Phụ nữ mang thai có tiền sử NKĐTN hay tái phát có thể sử dụng kháng sinh phòng ngừa sau mỗi lần có 
quan hệ tình dục để giảm nguy cơ (LE: 2b, GR : B).

Phác đồ

TMP-SMX 40/200mg 

TMP-SMX 80/400mg 

Nitrofurantoin 50mg hay 100mg

Cephalexin 250mg 

Ciprofloxacin 125mg 

Norfloxacin 200mg

Ofloxacin 100mg

Các đợt NKTN có thể xảy ra/1 năm

0,30

0,00

0,10

0,03

0,00

0,00

0,06

2. KHUẨN NIỆU KHÔNG TRIỆU CHỨNG (ASYMPTOMATIC BACTERIURIA) Ở NGƯỜI TRƯỞNG 
THÀNH    
Chỉ định điều trị khuẩn niệu không triệu chứng cho:
- Các bệnh nhân chuẩn bị có can thiệp đường tiết niệu - sinh dục;
- Các bệnh nhân sau ghép thận trong vòng 6 tháng đầu;
- Các bệnh nhân bị đái tháo đường nhưng kiểm soát đường huyết không tốt, có bệnh lý thần kinh tự 
động hoặc có suy thận;  
- Tất cả phụ nữ đang mang thai (LE: 1a, GR : A).
Có thể chọn 1 trong số các kháng sinh dùng cho viêm bàng quang cấp đơn thuần (xem bảng trên), 
nhưng với thời gian điều trị 7-14 ngày. Đối với phụ nữ mang thai xem phần hướng dẫn riêng.

2.1. Khuẩn niệu không triệu chứng ở phụ nữ mang thai
Phải cấy nước tiểu chủ động để chẩn đoán khuẩn niệu không triệu chứng ở phụ nữ mang thai. Tình trạng 
này được xác định khi có từ 105 cfu/ml nước tiểu nuôi cấy trở lên và người bệnh không có triệu chứng 
lâm sàng. Cần sử dụng kháng sinh để điều trị tình trạng khuẩn niệu không triệu chứng ở phụ nữ mang 
thai. Việc lựa chọn kháng sinh dựa vào kết quả nuôi cấy vi khuẩn trong nước tiểu và kháng sinh đồ. 
Trong khi chờ đợi có thể bắt đầu bằng Amoxicillin-Acid Clavulanic hoặc Fosfomycin. Tránh dùng 
Nitrofurantoin cho những phụ nữ sắp sinh, và tránh dùng TMP-SMX trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối 
của thai kỳ. Thời gian điều trị được khuyến cáo là 7 ngày.

3. NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU Ở NAM GIỚI
3.1. Viêm bàng quang cấp ở nam giới trẻ tuổi
Nam giới không có bất thường về giải phẫu và chức năng đường tiết niệu hiếm khi bị viêm bàng quang 
cấp đơn thuần. Việc xác định chẩn đoán dựa vào kết quả xét nghiệm tế bào và nuôi cấy nước tiểu. 

Thời gian điều trị bằng kháng sinh được khuyến cáo là 7 ngày. Tác nhân gây viêm bàng quang cấp đơn 
thuần ở nam giới và tình trạng nhạy kháng sinh cũng tương tự như ở nữ giới, do vậy có thể lựa chọn 
những loại kháng sinh như trong điều trị viêm bàng quang cấp đơn thuần ở phụ nữ. Fluoroquinolones là 
nhóm thuốc có phổ kháng khuẩn và khả năng thâm nhập vào nhu mô tuyến tiền liệt ở nam giới tốt nhất. 
Nên hạn chế sử dụng nitrofurantoin và các thuốc nhóm beta-lactamin để điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu ở 
nam giới do các thuốc này không đạt được nồng độ ổn định trong mô và ít hiệu quả hơn đối với viêm 
tuyến tiền liệt tiềm tàng. Nếu nghi vi khuẩn gây bệnh là Enterococcus, cần thêm Amoxicillin vào phác đồ 
điều trị.

3.2. Viêm tuyến tiền liệt cấp do vi khuẩn
Cần bắt đầu điều trị ngay theo kinh nghiệm khi có dấu hiệu viêm tuyến tiền liệt cấp do nhiễm khuẩn. Bên 
cạnh kháng sinh, cần duy trì đủ dịch, nghỉ ngơi và có thể cần phải dùng thuốc giảm đau chống viêm (ví 
dụ nhóm không steroid).

Kháng sinh có thể lựa chọn bao gồm: TMP-SMX, fluoroquinolones (trong khi chờ đợi kết quả cấy nước 
tiểu và kháng sinh đồ). Ưu tiên lựa chọn fluoroquinolones. Sau khi có kết quả nuôi cấy cần lựa chọn 
kháng sinh phù hợp theo kháng sinh đồ.
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NKĐTN trầm trọng

Sốt cao >39OC

Nôn liên tục

Mất nước nặng

Không tuân thủ điều trị được

NKĐTN đơn giản

Sốt nhẹ-vừa

Có thể uống được dễ dàng

Mất nước nhẹ

Tuân thủ điều trị tốt

Nước tiểu lấy bằng cách 

chọc trên xương mu

> 10 cfu/ml trở lên

Nước tiểu lấy bằng cách đặt 

thông niệu đạo - bàng quang

> 1.000-50.000 cfu/ml

Nước tiểu giữa dòng

> 104 cfu/ml nếu có triệu chứng

> 105 cfu/ml nếu không triệu 

chứng

Thời gian điều trị cần kéo dài tối thiểu là 2 tuần để tránh chuyển thành viêm tuyến tiền liệt mạn tính.Nếu 
triệu chứng không cải thiện sau 1 tuần điều trị, cần đổi kháng sinh và cấy dịch tuyến tiền liệt.

Các bệnh nhân có triệu chứng nặng cần được nhập viện để điều trị và dùng kháng sinh đường tĩnh 
mạch. Có thể phối hợp kháng sinh nhóm Aminosid với nhóm Penicillin hoặc với nhóm fluoroquinolones.

Khi có biến chứng bí tiểu hay áp xe tuyến tiền liệt cần chuyển bệnh nhân sang chuyên khoa tiết niệu theo 
dõi và điều trị.

3.3. Viêm tuyến tiền liệt mạn tính
Lựa chọn kháng sinh theo tình trạng nhạy kháng sinh của vi khuẩn
Lựa chọn đầu tay là các thuốc nhóm fluoroquinolones như:
 - Ciprofloxacin 500mg x 2 lần/ngày trong 28 ngày hoặc
 - Ofloxacin 200mg x 2 lần/ngày trong 28 ngày hoặc 
 - Norfloxacin 400mg x 2 lần/ngày trong 28 ngày 
 - Levofloxacin 500mg x 1 lần/ngày trong 28 ngày
Trong trường hợp dị ứng với fluoroquinolones có thể chọn một trong số các kháng sinh sau:
 - Doxycyclin 100mg x 2 lần/ngày trong 28 ngày hoặc
 - Minocyclin 100mg x 2 lần/ngày trong 28 ngày hoặc
 - Trimetoprim 200mg x 2 lần/ngày trong 28 ngày hoặc 
 - TMP-SMX 160/800mg x 2 lần/ngày trong 28 ngày

Điều trị triệu chứng, hỗ trợ bằng ngâm nước ấm, thuốc chống viêm giảm đau, mát xa tuyến tiền liệt có 
thể áp dụng khi cần thiết. Khi bệnh nhân không đáp ứng với kháng sinh liều đủ, có thể cho liều thấp với 
thời gian kéo dài hơn, ví dụ TMP-SMX 160/800mg 1 viên/ngày trong 4-6 tuần.  

Trong trường hợp điều trị thất bại cần xem xét chỉ định điều trị phẫu thuật.

4. NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU Ở TRẺ EM 
NKĐTN ở trẻ em là vấn đề rất phổ biến, tần suất mới mắc phụ thuộc vào tuổi và giới (LE: 2a). Thông 
thường, tần suất mới mắc ở trẻ em gái cao hơn trẻ em trai, trừ 3 tháng đầu sau sinh lại gặp ở trẻ trai 
nhiều hơn trẻ em gái. Đây là lý do thường gặp nhất của sốt không rõ nguyên nhân ở trẻ em trai dưới 3 
tuổi. Biểu hiện lâm sàng có thể dao động từ sốt cho đến các rối loạn tiêu hóa như nôn, tiêu chảy... và từ 
NKĐTN dưới cho đến NKĐTN trên. 

Đối với trẻ em gái, sau 2 đợt bị NKĐTN và đối với trẻ em trai chỉ sau 1 đợt bị NKĐTN cần làm các thăm 
dò để phát hiện các yếu tố thuận lợi (như tắc nghẽn đường tiết niệu bất thường, trào ngược bàng quang 
- niệu quản, rối loạn đi tiểu), mà chủ yếu là do nguyên nhân thần kinh gây ra. NKĐTN phối hợp với trào 
ngược bàng quang - niệu quản hoặc trong thận gây viêm thận bể thận mạn tính và tạo thành tổ chức sẹo 
rất sớm, thậm chí đôi khi có thể trong giai đoạn bào thai nếu có tình trạng loạn sản thận. Mặc dù hiếm 
khi xảy ra nhưng điều này có thể gây các hậu quả dài hạn trầm trọng như tăng huyết áp và suy thận mạn 
tính (LE: 2a). 

Loại tác nhân gây bệnh thường gặp nhất là vi khuẩn Gram âm, chủ yếu là E. Coli. Ở trẻ sơ sinh tương 
đối thường gặp liên cầu khuẩn nhóm A và B. 

Ở trẻ em, thông thường NKĐTN có cơ chế ngược dòng. Dị dạng đường tiết niệu bẩm sinh, hẹp bao quy 
đầu... dẫn tới tắc nghẽn đường tiết niệu, các bệnh lý thầm kinh gây rối loạn tiểu tiện, tạo thuận lợi cho 
nhiễm khuẩn. 

NKĐTN ở trẻ em có thể phân loại thành 2 nhóm theo biểu hiện lâm sàng, là nhiễm khuẩn trầm trọng và 
nhiễm khuẩn đơn giản.

Bảng 3: Phân loại lâm sàng NKĐTN ở trẻ em 

Đối với trẻ em cần thăm khám lâm sàng kỹ để phát hiện các dị tật đường tiết niệu-sinh dục ngoài, các 
dấu hiệu viêm thận bể thận, viêm tinh hoàn - mào tinh, hay dấu hiệu của gai đôi cột sống. 

Để chẩn đoán xác định NKĐTN ở trẻ em cần dựa vào kết quả cấy nước tiểu, với tiêu chuẩn trong bảng 
dưới đây: 

Bảng 4: Tiêu chuẩn chẩn đoán NKĐTN ở trẻ em dựa vào kết quả cấy nước tiểu 

Có tế bào mủ trong nước tiểu tươi (>5BC/vi trường), Nitrite và Esterase bạch cầu là dấu hiệu củng cố 
thêm cho chẩn đoán lâm sàng.  
Điều trị NKĐTN ở trẻ em nhằm 4 mục tiêu sau:
 - Cải thiện triệu chứng và làm sạch vi khuẩn niệu trong đợt cấp
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Thuốc

Ampicillin

Ampicillin

Amoxycillin

Amoxicillin+A.Clavulanic

Amoxicillin+A.Clavulanic

Cephalexin

Cefixim

Ceftriaxone

Aztreonam

Gentamycin

Gentamycin

Trimetoprim

Nitrofurantoin

Đường 
dùng

TM

TM

Uống

TM

Uống

Uống

Uống

TM

TM

TM

TM

Uống

Uống

Độ tuổi

3-12 tháng

1-12 tuổi

3 tháng-12 tuổi

3 tháng-12 tuổi

3 tháng-12 tuổi

3 tháng-12 tuổi

3 tháng-12 tuổi

3 tháng-12 tuổi

3 tháng-12 tuổi

3-12 tháng

1-12 tuổi

1-12 tuổi

1-12 tuổi

Liều

100-300mg/kg

60-150 (-300)/kg

50-100mg/kg

60-100mg/kg

37,5-75mg/kg

50-100mg/kg

8-12mg/kg

50-100mg/kg

(50)-100mg/kg

5-7,5mg/kg

5mg/kg

6mg/kg

3-5mg/kg

Số ngày 
dùng

3 

3

2-3

3

2-3

3

1

1

3

1-3

1-3

2

2

 - Phòng ngừa tạo thành sẹo ở nhu mô thận
 - Phòng ngừa NKĐTN tái phát
 - Sửa chữa các thương tổn và bất thường đường tiết niệu đi kèm

Đối với NKĐTN trầm trọng cần cho truyền dịch và kháng sinh phù hợp, thường bắt đầu bằng Cepha-
losporin thế hệ 3. Khi nghi ngờ có nhiễm khuẩn Gram dương có thể cho Aminoside phối hợp Ampicillin 
hoặc Amoxicillin/Clavulanate. Sau khi có kết quả nuôi cấy nước tiểu cần điều chỉnh kháng sinh cho phù 
hợp với kháng sinh đồ. Nếu bệnh nhi dị ứng với Cephalosporin có thể lựa chọn Aztreonam hay Amino-
side.

Ở trẻ em cần tránh dùng Chloramphenicol, Sulphamides, Tetracycline, Rifampicin, Amphotericin B. Cũng 
nên tránh sử dụng Ceftriaxone do có nguy cơ gây vàng da.

Có thể bắt đầu điều trị bằng đường tiêm truyền trong bệnh viện, sau khi bệnh nhi hết sốt và uống được 
thì chuyển đường uống ngoại trú.

Đối với NKĐTN đơn giản thường điều trị theo kinh nghiệm bằng TMP/TMP-SMX, Cephalosporin hay 
Amoxicillin-Clavulanat đường uống. Trường hợp không đáp ứng điều trị hoặc xuất hiện biến chứng cần 
cho trẻ nhập viện để điều trị bằng đường tiêm truyền. 

Có thể chọn một trong số các thuốc trong bảng sau:

Bảng 5: Lựa chọn kháng sinh trong NKĐTN ở trẻ em 

Thời gian điều trị NKĐTN đơn giản ở trẻ em thường phải kéo dài từ 5-7 ngày, còn đối với NKĐTN trầm 
trọng thường là 10-14 ngày (LE: 2a, GR: A). 

Khi có nguy cơ bị viêm thận bể thận cần điều trị phòng ngừa NKĐTN ở trẻ em bằng kháng sinh (LE: 2a) 
với các loại thuốc như Nitrofurantoin, TMP, Cephalexin hoặc Cefaclor. 

5. PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
Các bước làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu, đặc biệt là đối với phụ nữ:
 - Uống nhiều nước mỗi ngày
 - Không nhịn tiểu mỗi khi buồn tiểu
 - Mỗi khi đi tiểu hay đại tiện cần lau từ trước ra sau để tránh sự lây lan vi khuẩn từ hậu môn  
 lên âm đạo và niệu đạo
 - Đi tiểu ngay sau khi có quan hệ tình dục
 - Tránh kích thích niêm mạc đường sinh dục như dùng các loại sản phẩm xịt thơm, vòi xịt...

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Dennis Kasper ... Harrisson’s principles of Internal Medicine 16e. 2005, 246-271, 1715-1724.
2. Massry, Glassock... Textbook of Nephrology 4e. 2001, 759-770.
3. WE Stamm, TM Hooton. Management of urinary tract infection in adults. NEJM 1993, 1328-1334.
4. SIGN. Management of suspected bacterial urinary tract infection in adults. A national clinical guideline. July 2006.  
5. The Phillippine clinical practice guidelines on the diagnosis and management of urinary tract infection 2004.
6. Grabe M, Bjerklund-Johansen TE, Botto H, Wullt B, Cek M, Naber KG, Pickard RS, Tenke P, Wagenlehner F. 
Guidelines on urological infections EAU 2011
7. Grabe M, Bjerklund-Johansen TE, Botto H, Wullt B, Cek M, Naber KG, Pickard RS, Tenke P, Wagenlehner F. 
Guidelines on urological Infections EAU 2012. 
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CHƯƠNG VI

- NKĐTN cấp đơn thuần ở người lớn bao gồm viêm bàng quang cấp và viêm thận bể thận cấp ở 
những người không có bất thường về cấu trúc và chức năng của đường tiết niệu, bệnh lý thận.

-Vi khuẩn gây bệnh của NKĐTN đơn thuần ở người lớn không có sự khác biệt giữa NKĐTN trên và 
NKĐTN dưới với E.coli chiếm 70 - 95% các trường hợp, Staphylococcus saprophyticus chiếm 5 - 10% 
trường hợp. Thỉnh thoảng gặp Enterobacteriaceae khác như Proteus mirabilis và Klebsiella sp,...

1. Phác đồ xử trí viêm thận bể thận cấp đơn thuần
 
 Sơ đồ 1: Xử trí lâm sàng viêm thận bể thận cấp 

BLI = ß-lactamase inhibitor; TMP = trimethoprim; SMX = sulphamethoxazole

NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU 
TRÊN ĐƠN THUẦN Ở NGƯỜI LỚN

2. Viêm thận bể thận cấp đơn thuần ở phụ nữ trước mãn kinh và không mang thai
2.1. Trường hợp viêm thận bể thận cấp đơn thuần mức độ nhẹ và trung bình
 - Sử dụng kháng sinh bằng đường uống 10 -14 ngày thường là đạt hiệu quả (LE: 1b, GR:   
 B).
 - Fluoroquinolones 7 - 10 ngày được khuyến cáo lựa chọn đầu tiên nếu tỷ lệ kháng của   
 E.coli < 10% (LE: 1b, GR: A).
 - Cephalosporin thế hệ thứ 3 sử dụng bằng đường uống,như cefpodoxime proxetil hoặc   
 ceftibuten có thể sử dụng thay thế.
 - Vì tỷ lệ đề kháng của E. coli > 10%, nên cotrimoxazole không phù hợp để sử dụng ở phần  
 lớn các khu vực, nhưng nó có thể được sử dụng sau khi xác định có độ nhạy cảm (LE: 4,   
 GR: C).
 - Co-amoxiclav không được khuyến cáo như là lựa chọn đầu tiên trong viêm thận bể thận   
 cấp, thuốc này được sử dụng khi xác định vi khuẩn gây bệnh là vi khuẩn gram dương nhạy  
 cảm (LE: 4, GR: C).
 - Ở những vùng mà có tỷ lệ cao E. coli đề kháng với fluoroquinolones và ß-lactam (> 10%),  
 lựa chọn đầu tiên được xem xét là aminoglycoside hoặc carbapenam cho đến khi làm kháng  
 sinh đồ xác định và thuốc uống có thể được sử dụng (LE: 4, GR: B).

2.2. Trường hợp viêm thận bể thận cấp đơn thuần mức độ nặng.
- Bệnh nhân viêm thận bể thận cấp mức độ nặng không thể sử dụng kháng sinh đường uống vì các 
dấu hiệu toàn thân như buồn nôn và nôn bệnh nhân cần phải được điều trị khởi đầu bằng một trong 
các loại kháng sinh đường toàn thân dưới đây:
 * Fluoroquinolone toàn thân, ở những nơi mà tỷ lệ đề kháng của E. coli với fluoroquinolone <  
 10% (LE: 1b, GR: B).
 * Cephalosporine thế hệ 3, ở những nơi mà tỷ lệ đề kháng của E. coli với ß-lactam (ESBL) <  
 10% (LE: 1b, GR: B).
 * Aminopenicillin kết hợp với một ß-lactamase-inhibitor với những trường hợp xác định được  
 là vi khuẩn gram dương gây bệnh (LE: 4, GR: B).
 * Aminoglycoside hoặc carbapenam ở những khu vực mà tỷ lệ đề kháng của E.coli với   
 fluoroquinolone và/hoặc ß-lactam > 10% (LE: 1b, GR: B).

- Cần thiết phải nhập viện nếu các yếu tố kết hợp không thể loại trừ được bởi các phương tiện chẩn 
đoán hiện có và/ hoặc bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng của sốc nhiễm khuẩn .

- Sau khi cải thiện, bệnh nhân có thể trở lại sử dụng kháng sinh đường uống của một trong các loại 
kháng sinh trên với thời gian của điều trị là 1 -2 tuần (LE: 1b, GR: B).

Bảng 1: liệu pháp kháng sinh khuyến cáo sử dụng trong viêm thận bể thận cấp đơn thuần ở 
phụ nữ trước mãn kinh trường hợp nhẹ và vừa 

Dấu hiệu/triệu chứng viêm thận 
bể thận cấp

(Sốt, đau hông lưng)

Xét nghiệm nước tiểu, cấy nước tiểu
Siêu âm tiết niệu (nếu nghi bất thường)
Điều trị ngoại trú
Khởi đầu bằng kháng sinh đường 

* ciprofloxacin hoặc levofloxacin
* aminopenicillin kết hợp với BLI
* cephalosporin thế hệ 3
* TMP-SMX, chỉ khi độ nhạy cảm của vi 
khuẩn đã được biết

Lâm sàng cải thiện trong 72 giờ
Tiếp tục kháng sinh uống
Tổng thời gian điều trị 1 - 2 tuần

Cấy nước tiểu vào ngày thứ 
4 của liệu trình (lý tưởng)
Cấy nước tiểu vào ngày 
5- ngày 10 

Cấy nước tiếu và cấy 
máu
Kiểm tra niệu học 
để tìm những yếu tố 
kết hợp
Dẫn lưu trong trường hợp 
tắc nghẽn hoặc áp xe

Lâm sàng không cải thiện 
hoặc nặng hơn
Chuyển qua kháng sinh 
đường toàn thân
Nhập viện điều trị nội 

Cấy nước tiểu vào ngày thứ 4 
của liệu trình (lý tưởng)
Cấy nước tiểu vào ngày 5 
- ngày 10 

Lâm sàng cải thiện trong 72 giờ
Chuyển qua kháng sinh uống
Điều trị ngoại trú
Tổng thời gian điều trị 1 - 2 tuần

Cấy nước tiếu và cấy máu
Kiểm tra niệu học để tìm 
những yếu tố kết hợp
Dẫn lưu trong trường hợp 
tắc nghẽn hoặc áp xe

Lâm sàng không cải thiện 
hoặc nặng hơn
Tiếp tục kháng sinh 
đường toàn thân
Tiếp tục điều trị nội trú

* ciprofloxacin hoặc levofloxacin
* aminopenicillin hoặc piperacillin kết hợp với BLI
* cephalosporin thế hệ 3
* aminoglycoside

Xét nghiệm nước tiểu, cấy nước tiểu
Siêu âm tiết niệu (cho mọi bệnh nhân)
Điều trị nội trú
Khởi đầu bằng kháng sinh đường toàn thân

Buồn nôn
Nôn

Không Có
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 1 thấp hơn liều nghiên cứu, nhưng cao hơn liều khuyến cáo của các chuyên gia
 2 không có nghiên cứu về đơn trị liệu để điều trị viêm thận bể thận cấp đơn thuần
 3 chủ yếu cho vi khuẩn gram dương. 

Bảng 2: liệu pháp kháng sinh khuyến cáo sử dụng trong viêm thận bể thận cấp đơn thuần ở 
phụ nữ trước mãn kinh trường hợp nặng

 

 1 thấp hơn liều nghiên cứu, nhưng cao hơn liều khuyến cáo của các chuyên gia
 2 không có nghiên cứu đơn trị liệu trong viêm thận bể thận cấp
 3 chủ yếu cho vi khuẩn gram dương.
 4 giống nhau giữa viêm thận bể thận đơn thuần và NKĐTN phức tạp.

- Theo dõi sau khi điều trị kháng sinh nếu không cải thiện triệu chứng của viêm thận bể thận cấp trong 
vòng 3 ngày hoặc triệu chứng hết nhưng tái phát trong vòng 2 tuần sau đó cần chỉ định cấy lại nước 
tiểu, làm kháng sinh đồ và tiến hành các thăm khám thích hợp khác như siêu âm thận, CT-scan hoặc 
xạ hình thận cần phải được thực hiện (LE: 4, GR: B):

 * Ở những bệnh nhân không có bất thường về niệu học, nguyên nhân không đáp ứng   
 thường là do vi khuẩn không nhạy cảm với kháng sinh đã sử dụng, vì vậy điều trị cần thay   
 thế kháng sinh, dựa vào kết quả cấy nước tiểu (LE: 4, GR: B).
 * Đối với bệnh nhân tái phát với cùng một loại vi khuẩn, chẩn đoán viêm thận bể thận đơn   
 thuần cần phải xem xét lại. Các bước chẩn đoán thích hợp khác cần phải được thực hiện   
 (LE: 4,GR: C).

3. NKĐTN trên ở phụ nữ mang thai.
- Trong thời kỳ mang thai, phụ nữ thường mắc bệnh NKĐTN. Hầu hết phụ nữ mắc khuẩn niệu trước 
khi có thai, và 20-40% phụ nữ có khuẩn niệu không có triệu chứng và tiến triển thành viêm thận bể 
thận trong khi mang thai.

3.1. Điều trị viêm thận bể thận cấp
- Kháng sinh được khuyển cáo là thích hợp ở phụ nữ mang thai bị viêm thận bể thận  được trình bày ở 
bảng 3

Bảng 3: Kháng sinh điều trị viêm thận bể thận ở phụ nữ mang thai 

3.2. NKĐTN phức tạp ở phụ nữ mang thai
Liệu pháp kháng sinh kéo dài (7 - 10 ngày) nên được thực hiện ở những bệnh nhân này (LE: 4, GR: 

Kháng sinh

Ciprofloxacin
Levofloxacin 1

 
Levofloxacin

Kháng sinh thay thế

Cefotaxime 2

Ceftriaxone 1,4

Ceftazidime 2

Cefepime 1,4

Co-amoxiclav 2,3

 
Piperacillin/tazobactam 1,4

 
Gentamicin 2

 
Amikacin 2

Ertapenam 4

Imipenam/cilastatin 4

Meropenam 4

Doripenam 4

Liều dùng

400 mg x 2 lần/ngày.
250 - 500 mg / ngày.
750 mg /ngày.

2 g x 3 lần/ngày
1 - 2g / ngày.
1 - 2 g x 3 lần/ngày.
1 - 2 g x 2 lần /ngày.
1,5 g x 3 lần/ngày.
2,5 -4,5 g x 3 lần/ngày.

5 mg/kg/ ngày.
15 mg/kg / ngày.

1 g / ngày.
0,5/0,5 g x 3 lần/ngày.
1 g x 3 lần/ngày.

Kháng sinh

Ceftriaxone

Aztreonam

Piperacillin-tazobactam

Cefepime

Ampicillin 

Gentamicin

Liều dùng

1 - 2g IV hoặc IM mỗi 24 giờ

1 g IV mỗi 8 - 12 giờ

3,375 - 4,5 g IV mỗi 6 giờ

1 g IV mỗi 12 giờ

2 g IV mỗi 6 giờ

3 - 5 mg/kg/ngày IM chia 3 lần

Kháng sinh
Ciprofloxacin 1

Levofloxacin 1

Levofloxacin
Kháng sinh thay thế
Cefpodoxime proxetil
Ceftibuten 

Trimethoprim-
sulphamethoxazole
Co-amoxiclav 2,3

Số ngày dùng
7 - 10 ngày
7 - 10 ngày
5 ngày

10 ngày
10 ngày 

14 ngày

14 ngày

Liều dùng
500 – 750mg x 2 lần/ ngày
250 - 500 mg / ngày
750 mg /  ngày

200 mg x 2 lần / ngày
400 mg / ngày 

160/800 mg x 2 lần /ngày

0.5/0.125g x 3 lần /ngày

Chỉ sử dụng khi vi khuẩn được biết là có nhạy cảm (không sử dụng 
theo lối kinh nghiệm)
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B). Khi có chỉ định thăm dò thì siêu âm và MRI nên được sử dụng ưu tiên để tránh nguy cơ tia xạ cho 
thai nhi (LE:4,GR:B).

4. NKĐTN trên ở phụ nữ sau mãn kinh
 - Điều trị viêm thận bể thận cấp ở phụ nữ sau mãn kinh tương tự như với phụ nữ trước mãn  
 kinh (LE: 4, GR: C)

 - Khuẩn niệu không triệu chứng ở phụ nữ lớn tuổi không nên điều trị bằng kháng sinh (LE:   
 2b, GR: A)

 - Các yếu tố kết hợp như tắc nghẽn đường tiết niệu và bàng quang thần kinh phải được điều  
 trị loại trừ, liệu pháp phòng ngừa bằng kháng sinh nên được thực hiện như khuyến cáo đối  
 với phụ nữ trước mãn kinh (LE: 4, GR: C). 
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CHƯƠNG VII

1. TÓM TẮT VÀ KHUYẾN CÁO 
NKĐTN phức tạp là một bệnh nhiễm khuẩn liên quan đến một tình trạng, chẳng hạn như một bất thường 
về cấu trúc hoặc chức năng của đường tiết niệu - sinh dục, hoặc sự hiện diện của một bệnh nền làm suy 
giảm chức năng miễn dịch của cơ thể, vốn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc thất bại điều trị(1-3).

Một loạt các vi khuẩn có thể gây NKĐTN phức tạp, phổ vi khuẩn rộng hơn nhiều so với NKĐTN đơn 
thuần, và khả năng vi khuẩn đề kháng với kháng sinh là cao hơn, đặc biệt là trong NKĐTN phức tạp đã 
được điều trị trước đó. 

Enterobacteriaceae là những tác nhân gây bệnh chiếm ưu thế, và E. coli  là phổ biến nhất. Tuy nhiên, 
các vi khuẩn không lên men (ví dụ như Pseudomonas aeruginosa) và các cầu trùng Gram dương (ví dụ 
như staphylococci và enterococci) cũng có thể đóng vai trò quan trọng, tùy thuộc vào cơ địa.

Chiến lược điều trị phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Điều trị bao gồm ba mục tiêu: xử trí 
bất thường đường tiết niệu, kháng sinh liệu pháp và chăm sóc hỗ trợ khi cần thiết. Thường bệnh nhân 
cần phải nhập viện. Để tránh sự xuất hiện các chủng kháng thuốc, việc điều trị cần được chỉ dẫn bởi kết 
quả cấy nước tiểu bất cứ khi nào có thể.

Khi cần thiết điều trị theo kinh nghiệm, các kháng sinh có phổ kháng khuẩn cần bao phủ các tác nhân 
gây bệnh thường gặp nhất (GR: A). Một fluoroquinolone bài tiết chủ yếu qua thận, một aminopenicillin 
kết hợp với một chất ức chế ß-lactamase (BLI), một cephalosporin thế hệ 2 hoặc 3a, hoặc trong trường 
hợp điều trị tiêm tĩnh mạch, aminoglycoside là lựa chọn thay thế (LE: 1b, GR: B).

Trong trường hợp điều trị ban đầu thất bại, hoặc trường hợp nhiễm khuẩn nghiêm trọng trên lâm sàng, 
một kháng sinh phổ rộng hơn cần được chọn và kháng sinh này cần có hoạt tính chống Pseudomonas 
(LE: 1b, GR: B), ví dụ như một fluoroquinolone (nếu chưa được sử dụng trước đó), một acylamino-
penicillin (piperacillin) kết hợp với một BLI, một cephalosporin thế hệ 3b, hoặc một kháng sinh carbap-
enem (ertapenem, imipenem…), có hoặc không kết hợp với một aminoglycoside (LE: 1b, GR: B).

Thời gian điều trị thường là 7-14 ngày (LE: 1b, GR: A), nhưng đôi khi có thể kéo dài đến 21 ngày (LE: 
1b, GR: A).

Việc chữa khỏi thật sự mà không tái phát thường là điều không thể đạt được cho đến khi các yếu tố nguy 
cơ hoàn toàn bị loại bỏ. Vì vậy, cấy nước tiểu nên được thực hiện 5-9 ngày sau khi hoàn tất điều trị cũng 
như 4-6 tuần sau đó (GR: B).

2. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI
NKĐTN phức tạp là một bệnh nhiễm khuẩn liên quan đến một tình trạng, chẳng hạn như một bất thường 
về cấu trúc hoặc chức năng của đường tiết niệu - sinh dục, hoặc sự hiện diện của một bệnh nền,  làm 
gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc thất bại điều trị. Hai tiêu chí bắt buộc để xác định NKĐTN phức tạp: 
cấy nước tiểu dương tính kèm một hoặc nhiều yếu tố được liệt kê trong Bảng 1.

TỔNG QUAN VỀ NHIỄM KHUẨN 
ĐƯỜNG TIẾT NIỆU PHỨC TẠP

Bảng 1: Các yếu tố gợi ý khả năng NKĐTN phức tạp 

Sự hiện diện của một ống thông, stent hay nẹp (niệu đạo, niệu quản, thận) hoặc sử dụng ống thông niệu 
đạo bàng quang ngắt quảng

Lượng nước tiểu tồn lưu sau đi tiểu > 100 mL

Bệnh lý tắc nghẽn từ nguyên nhân bất kỳ, ví dụ: tắc nghẽn đường ra bàng quang (bao gồm cả bàng 
quang thần kinh), sỏi và bướu

Trào ngược bàng quang – niệu quản hoặc bất thường chức năng khác

Thay đổi đường tiết niệu, như phẫu thuật tạo quai hoặc túi hồi tràng

Tổn thương biểu mô đường niệu do hóa trị hoặc xạ trị

NKĐTN quanh hoặc sau phẫu thuật

Suy thận, ghép thận, đái tháo đường và suy giảm miễn dịch 

NKĐTN phức tạp có thể gặp trong một nhóm không đồng nhất các bệnh nhân. Tuy nhiên, tuổi và giới 
tính không phải là thành phần trong định nghĩa của một NKĐTN phức tạp. Trên lâm sàng, NKĐTN phức 
tạp được khuyến cáo chia thành ít nhất hai nhóm(4).

1. Những bệnh nhân mà các yếu tố nguy cơ có thể được loại bỏ, ví dụ như lấy sỏi, rút bỏ các ống thông.

2. Bệnh nhân mà các yếu tố nguy cơ không thể loại bỏ hoặc không thể loại bỏ hoàn toàn qua điều trị; ví 
dụ ông thông đặt vĩnh viễn, sỏi niệu tồn lưu sau điều trị hoặc bàng quang thần kinh  

2.1. Biểu hiện lâm sàng 
Một NKĐTN phức tạp có thể có hoặc không kết hợp với các triệu chứng lâm sàng (ví dụ như khó tiểu, 
tiểu gấp, tiểu lắt nhắt, đau hông lưng, nhạy đau góc sườn-sống, đau trên xương mu và sốt). Triệu chứng 
lâm sàng có thể thay đổi từ viêm thận bể thận cấp tắc nghẽn nghiêm trọng dọa nhiễm khuẩn huyết từ 
một NKĐTN sau phẫu thuật có liên quan đến ống thông, vốn có thể biến mất một cách tự nhiên ngay sau 
khi ống thông được loại bỏ. Cũng cần biết rằng các triệu chứng, đặc biệt là các triệu chứng đường tiết 
niệu dưới (LUTSs), không chỉ do bởi NKĐTN mà còn bởi các rối loạn tiết niệu khác, chẳng hạn như tăng 
sinh lành tính tuyến tiền liệt (BPH), phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua ngã niệu đạo (TURP).

Ngoài bất thường tiết niệu, các tình trạng bệnh lý khác đi kèm, chẳng hạn như đái tháo đường (10%) và 
suy thận, có thể liên quan với những bất thường tiết niệu (5), thường gặp trong NKĐTN phức tạp. Những 
mục này được thảo luận chi tiết hơn tại những mục sau (NKĐTN ở bệnh nhân suy thận, ghép thận, đái 
tháo đường suy giảm miễn dịch…)
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2.2. Cấy nước tiểu 
Lượng vi khuẩn có ý nghĩa trong NKĐTN phức tạp được xác định bởi số lượng  ≥105 cfu/mL ở phụ nữ  
và ≥ 104 cfu/mL ở nam giới, trong mẫu cấy nước tiểu giữa dòng (1,2). 
Nếu mẫu nước tiểu được lấy trực tiếp từ ống thông, lượng vi khuẩn ≥ 104 cfu/mL có thể xem là có liên 
quan. 

Đối với bệnh nhân không có triệu chứng, cần có hai mẫu cấy nước tiểu liên tiếp (cách nhau ít nhất 24 
giờ), kết quả ≥ 105 cfu / mL của cùng một loại vi khuẩn.

Gọi là tiểu mủ khi đếm được bạch cầu (WBC) ≥ 10/quang trường x400 trên mẫu cặn lắng nước tiểu quay 
ly tâm hoặc trên 1mm3 nước tiểu không ly tâm.

Phương pháp que nhúng cũng có thể được sử dụng để đánh giá một cách thường quy; gồm test 
esterase bạch cầu, hemoglobin và phản ứng nitrit.

3. VI SINH HỌC
3.1. Phổ kháng khuẩn và đề kháng kháng sinh
Trên bệnh nhân NKĐTN phức tạp, cả mắc phải cộng đồng và bệnh viện, có xu hướng nhiễm đa dạng vi 
khuẩn với tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao, và tỷ lệ điều trị thất bại cao nếu các bất thường đi kèm không 
được giải quyết.

Tuy nhiên, chỉ sự hiện diện của một chủng vi khuẩn kháng thuốc là không đủ để xác định NKĐTN phức 
tạp; bất thường vể đường tiết niệu (giải phẫu hoặc chức năng) hoặc sự hiện diện của một bệnh tiềm ẩn 
đưa tới NKĐTN cũng cần thiết phải xét đến.

Một loạt các vi khuẩn có thể gây NKĐTN phức tạp, và đa dạng hơn nhiều so với NKĐTN đơn thuần, khả 
năng kháng thuốc là cao hơn (đặc biệt là NKĐTN phức tạp liên quan đến điều trị). 

E. coli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas , Serratia sp. và enterococci là các chủng thường gặp trong 
mẫu cấy. Enterobacteriaceae chiếm ưu thế (60-75%) (6-8), và E. coli  là tác nhân gây bệnh phổ biến nhất, 
đặc biệt trong NKĐTN lần đầu; ngược lại, phổ vi khuẩn sẽ thay đổi theo thời gian và tùy theo bệnh viện.

3.2. NKĐTN phức tạp liên quan tới sỏi 
Trong phân nhóm của NKĐTN phức tạp liên quan đến sỏi, E. coli  và enterococci dường như là các tác 
nhân ít quan trọng; thay vào đó là tỷ lệ đáng kể của Proteus và Pseudomonas sp (9).

Đối với vi khuẩn sinh urease; Proteus, Providencia và Morganella sp, và Corynebacterium urealyticum 
là chủ yếu, nhưng Klebsiella, Pseudomonas và Serratia sp. và tụ cầu trùng (cũng là vi khuẩn sinh 
urease) cũng chiếm một vai trò nhất định.

Trong số bệnh nhân có sỏi san hô, 88% có NKĐTN tại thời điểm chẩn đoán, và 82% bệnh nhân bị nhiễm 
bởi các vi khuẩn sinh urease (10). Men urease phân hủy urê thành khí carbon dioxide và amoniac;  lượng 

amoniac trong nước tiểu gia tăng làm tổn thương lớp glycosaminoglycan, do đó làm tăng bám dính của 
vi khuẩn (11) và làm tăng sự hình thành tinh thể struvite. Những kết hợp này gây nên sỏi thận và đóng vôi  
trên các ống thông (12).

Tính gây bệnh của tụ cầu coagulase âm và streptococci không thuộc nhóm D đang còn tranh cãi (13,14). 
Trong một số trường hợp, chẳng hạn như sự hiện diện của sỏi hoặc vật lạ, staphylococci có thể là tác 
nhân gây bệnh. Ngược lại, theo nhiều báo cáo, staphylococci thường không phổ biến trong NKĐTN 
phức tạp (0-11%) (6,15).

3.3. NKĐTN phức tạp liên quan với ống thông
Trong NKĐTN liên quan đến ống thông, sự phân bố của vi khuẩn gây bệnh tương tự như trên (16), và sự 
tạo màng sinh học cần được nghĩ đến. Kháng sinh điều trị có thể chỉ hiệu quả trong giai đoạn đầu của 
nhiễm khuẩn (15) (xin xem phần NKĐTN liên quan đến ống thông)

4. ĐIỀU TRỊ
4.1. Nguyên tắc chung
Chiến lược điều trị NKĐTN phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Liệu pháp kháng sinh thích 
hợp và xử trí bất thường tiết niệu là bắt buộc. Nếu cần thiết, phải chăm sóc hỗ trợ. Nằm viện thường cần 
thiết tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. 

4.2. Các vấn đề lâm sàng và chiến lược điều trị NKĐTN phức tạp
Việc điều trị kinh nghiệm nhiễm trùng niệu phức tạp và có biểu hiện triệu chứng đòi hỏi phải có một kiến 
thức về các tác nhân gây bệnh có thể có và tình hình đề kháng kháng sinh tại chỗ, cũng như đánh giá 
mức độ nghiêm trọng của tình trạng nhiễm khuẩn và các nguy cơ của bệnh nhân (17-21). Tình trạng khuẩn 
huyết (bacteremia) nên được xem xét  ở bệnh nhân mức độ trung bình hoặc nặng; các thuốc có hiệu quả 
chống lại nhiễm khuẩn huyết nên được sử dụng. 

Do nhiều bệnh nhân có chứng nitơ huyết trước thận và tổn thương thận tồn tại từ trước, nên tránh các 
thuốc có độc tính trên thận. Các thuốc thích hợp cho NKĐTN phức tạp từ trung bình đến nặng bao gồm 
fluoroquinolones (ciprofloxacin và levofloxacin), cephalosporin (ceftriaxone, ceftazidime, và cefipime), 
piperacilline/tazobactam, và carbapenems (ertapenem, imipenem, meropenem, và doripenem) (22).

Tình trạng kháng quinolone của các vi khuẩn sinh ESBL đã được ghi nhận là gia tăng trong các báo cáo 
gần đây (23,24) và gợi ý điều trị fluoroquinolone đối với vi khuẩn sinh ESBL là không đáng tin cậy ngay cả 
khi có kết quả là còn nhạy trên in vitro (25). 

Tại Việt Nam, vi khuẩn  thường gặp nhất trong NKĐTN là E.coli (42%), Enterococcus spp. (17%), 
Klebsiella spp. (12.8%), Pseudomonas spp. (8.2%) and Acinetobacter spp. (5.6%)(26). Trong nghiên cứu 
SMART, là một nghiên cứu theo dõi xu hướng đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây nhiễm trùng ổ 
bụng và NKĐTN phức tạp trên phạm vi toàn cầu, trong đó có 4 bệnh viện lớn của Việt Nam tham gia từ 
2009 đến nay, cho thấy tỷ lệ E. coli và Klebsiella sinh ESBL là 38.6% và 28.9%, theo thứ tự (27). Tỷ lệ này 
cũng phù hợp với các nghiên cứu khác trong nước, và một điều đáng quan tâm là tỷ lệ sinh ESBL của 
hai vi khuẩn này là tương đương nhau giữa nhiễm trùng mắc phải ở cộng đồng (50,4%) và mắc phải 



4 5

trong bệnh viện (49.6%)(24).

4.3. Chọn lựa kháng sinh
Các báo cáo trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho thấy một xu hướng gia tăng đề kháng đối với 
ampicillin, SMX-TMP, cephalosporin, và fluoroquinolones và tỷ lệ cao  các chủng vi khuẩn  E. coli và K. 
pneumoniae sinh ESBL (28,29). Các thuốc như cephalosporin tiêm thế hệ 1, gentamicin, và nitrofurantoin 
uống được xem như thuốc đầu tay cho trường hợp bệnh nhẹ (18). Các fluoroquinolones không nên được 
sử dụng như là một lựa chọn hàng đầu cho điều trị theo kinh nghiệm NKĐTN phức tạp nặng ở một số 
nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nói chung và ở Việt nam nói riêng vì tỷ lệ cao kháng 
fluoroquinolone  (> 20%) (24,28), nhất là khi bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ khả năng nhiễm một vi khuẩn 
kháng thuốc, chẳng hạn như trước đây hoặc gần đây sử dụng fluoroquinolones. Nitrofurantoin và 
fosfomycin có tiện ích giới hạn trong NKĐTN phức tạp và nên được dành riêng là lựa chọn điều trị thay 
thế cho NKĐTN dưới phức tạp sau khi có kết quả cấy và kháng sinh đồ. 

Điều trị theo kinh nghiệm cho NKĐTN phức tạp nặng có yếu tố nguy cơ nhiễm các vi khuẩn đề kháng 
nên bao gồm các kháng sinh phổ rộng như carbapenems (ertapenem, imipenem, meropenem, và 
doripenem) và piperacilline/tazobactam.

Có thể sử dụng aminoglycoside, tigecycline, và polymyxins cho việc điều trị NKĐTN phức tạp nặng và vi 
khuẩn đa kháng khi các lựa chọn đầu tay được coi là không phù hợp hoặc bệnh nhân thất bại điều trị. 
Một khi các vi khuẩn và mức độ nhạy cảm đã được xác định thì việc điều trị nên hướng đến mục tiêu vi 
khuẩn đó và kháng sinh phù hợp. 

Fluconazole vẫn là thuốc được lựa chọn cho điều trị NKĐTN phức tạp do Candida sp (30).  

Đối với điều trị NKĐTN phức tạp ở trẻ em, amoxicillin và TMP-SMX là sự lựa chọn ít được chấp nhận do 
tỷ lệ gia tăng của vi khuẩn  E. Coli kháng thuốc. Các lựa chọn khác bao gồm amoxicillin-clavulanate hoặc 
cephalosporin. Phác đồ điều trị cho bệnh nhi nội trú có thể bao gồm cephalosporin thế hệ 2 hoặc 3 có 
hoặc không có thêm một aminoglycoside như điều trị theo kinh nghiệm NKĐTN phức tạp. Đối với các 
bệnh nhi bị nhiễm trùng nặng (nghi nhiễm trùng huyết) hoặc nhiễm trùng có liên quan bệnh viện, một 
cephalosporin thế hệ thứ tư (cefepime) hoặc một carbapenem (ertapenem, imipenem, hoặc 
meropenem) được khuyến cáo (31-33).

4.4. Thời gian điều trị kháng sinh
Đối với người lớn, thời gian điều trị cho NKĐTN phức tạp chưa được xác định rõ, tuy nhiên thời gian điều 
trị có thể dao động từ 1 đến 4 tuần dựa vào tình huống lâm sàng (18).

Đối với trẻ em, điều trị NKĐTN phức tạp có sốt nên kéo dài từ 7-14 ngày (31,32). 

5. NKĐTN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
 Bệnh nhân đái tháo đường cần được nhuộm gram và cấy và nước tiểu trước khi điều trị và cấy nước 
tiểu sau điều trị. Dùng kháng sinh uống ít nhất 7-14 ngày được khuyến cáo với một kháng sinh đạt được 
nồng độ cao trong nước tiểu và các mô đường tiết niệu, ví dụ như fluoroquinolones, cotrimoxazole (GR: 
C).

 Bệnh nhân đái tháo đường, những người có biểu hiện các dấu hiệu của nhiễm khuẩn huyết cần phải 
nhập viện. Cần chỉ định cấy nước tiểu trước khi bắt đầu điều trị được, cũng như cấy máu nếu bệnh nhân 
bị bệnh nặng. Nếu không đáp ứng với điều trị thích hợp trong vòng 48 đến 72 giờ cần X quang bụng, 
siêu âm thận, hay CT-scan (GR: C).

6. NKĐTN Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN
 Hầu hết các loại thuốc kháng sinh có chỉ số điều trị rộng. Không cần điều chỉnh liều là cần thiết cho đến 
khi GFR <20 ml / phút, ngoại trừ kháng sinh có tiềm năng gây độc cho thận, ví dụ như aminoglycoside 
(34).

 Thuốc bị loại bỏ bằng cách lọc máu, do đó nên thực hiện thuốc sau khi lọc máu (34).

 Điều quan trọng cần lưu ý là thẩm phân phúc mạc và chạy thận nhân tạo lọc  các loại kháng sinh ở mức 
nhất định, cho nên cần phải tránh hoặc sử dụng liều cao hơn nhiều (34).

 Sự kết hợp của thuốc lợi tiểu quai (ví dụ như furosemide) và cephalosporin gây độc thận (34).

 Nitrofurantoin và tetracycline bị chống chỉ định, nhưng doxycycline thì không (34).

Bảng 3: Độ lọc của kháng sinh khi chạy thận nhân tạo (34) 

* Thuốc được lọc qua thẩm phân phúc mạc

7. NKĐTN Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN
 NKĐTN, phát triển trên ba tháng đầu tiên sau cấy ghép, bao gồm NKĐTN có dấu hiệu viêm bể thận hoặc 
nhiễm khuẩn huyết nên được điều trị bằng tiêm kháng sinh phổ rộng cho đến khi kết quả cấy nước tiểu 

Lọc qua

Amoxycillin/ampicillin

Carbenicillin

Cephalosporins*

Aminoglycosides*

Trimethoprim

Metronidazole

Aztreonam*

Fluconazole*

Lọc qua ít

Fluoroquinolones*

Co-trimoxazole

Erythromycin

Vancomycin

Không lọc qua

Amphotericin

Methicillin

Teicoplanin
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âm tính. Trị liệu có thể được chuyển sang thuốc uống theo kết quả cấy và sự nhạy cảm để hoàn thành 
4-6 tuần (GR: C).
 Bệnh nhân ghép thận phát triển NKĐTN sau ba tháng đầu mà không có chứng cứ của nhiễm khuẩn 
huyết có thể được điều trị ngoại trú bằng kháng sinh uống trong 14 ngày (GR: C).

 Đối với các bệnh nhân ghép thận, điều trị dự phòng với TMP/SMX (160/800 mg) hai lần mỗi ngày trong 
suốt thời gian nhập viện sau khi cấy ghép, sau đó một lần mỗi ngày khi xuất viện được khuyến cáo (GR: 
A). Liều lượng của TMP/SMX phải được điều chỉnh theo chức năng thận. Thời gian dự phòng phải được 
ít nhất là 6 tháng (GR: C).
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Chẩn đoán 

Viêm thận bể thận 
cấp/ viêm thận bể 
thận tạo khí và áp xe 
quanh thận 

NKĐTN phức tạp liên 
quan ống thông hoặc 
nhiễm khuẩn bệnh 
viện 

NKĐTN phức tạp ở 
trẻ em 

Candida species

Fluconazolec

Amphotericin Bd±
5-flucytosine

Fluconazolec

Amphotericin B ±
5-flucytosine 

Fluconazolec

Amphotericin Bd±
5-flucytosine

Thuốc lựa chọn đầu tay

Viêm thận bể thận cấp/ viêm thận bể 
thận tạo khí và áp xe quanh thận

cephalosporins thế hệ 3 (ceftriaxone,  
cefotaxime, ceftazidime), và thế hệ 4
(cefepime, cefpirome)
Ticarcilline/clavulanate
Piperacilline/tazobactam
Aztreonam, Carbapenems
(ertapenem, imipenem,
meropenem, doripenem)
Fluoroquinolonesa 

cephalosporins thế hệ 2 
(cefmetazole, cefuroxime  cefotiam) 
+ aminoglycosides cephalosporins 
thế hệ 3 (ceftriaxone,  cefotaxime,  
ceftazidime), hoặc thế hệ  4  
(cefepime, cefpirome) Carbapenems 
(ertapenem, imipenem, meropenem)
 

Các xem xét đặc biệt 

Enterobacteriaceae sinh ESBL 

Aminoglycosides
Carbapenems (ertapenem,
imipenem, meropenem,
doripenem)
Tigecyclinee

Polymyxin B hoặc colistinf 

Carbapenems 
(ertapenem, imipenem, meropenem, 
doripenem) 
Tigecyclinee

Polymyxin B hoặc colistinf 

Carbapenems 
(ertapenem, imipenem, and 
meropenem)
Polymyxin B hoặc colistinf

Pseudomonas aeruginosa
Hoặc Acinetobacter species 

Antipseudomonal penicillins
(piperacillin)
Piperacilline/tazobactam
Antipseudomonal cephalosporins
(ceftazidime, cefepime)
Fluoroquinolonesb

Carbapenems (imipenem,
meropenem, doripenem)
± aminoglycosides
Polymyxin B hoặc colistinf 

Antipseudomonal penicillins
(piperacillin)
Piperacilline/tazobactam
Antipseudomonal cephalosporins
(ceftazidime, cefepime)
Fluoroquinolonesb

Carbapenems (imipenem,
meropenem, doripenem)
± aminoglycosides
Polymyxin B hoặc colistinf

Tigecyclinee 

Antipseudomonal penicillins 
(piperacillin) Piperacillinetazobactam 
Antipseudomonal cephalosporins 
(ceftazidime  and cefepime) Carbap-
enems (imipenem, meropenem)
± aminoglycosides
Polymyxin B hoặc colistinf

Enterococcus species 

Ampicillin, amoxicillin
Ampicillin-sulbactam, 
Amoxicillin-clavulanate
±aminoglycosides
Vancomycin hoặc  
teicoplanin
Tigecyclinee 

Ampicillin, amoxicillin
Ampicillin-sulbactam, 
Amoxicillin-clavulanate
±aminoglycosides
Vancomycin hoặc  teicoplanin
Tigecyclinee  

Ampicillin, amoxicillin Ampicillin-
sulbactam  Amoxicillin-clavulanate
±aminoglycosides
Vancomycin hoặc teicoplanin

Bảng 2: Liệu pháp kháng sinh theo kinh nghiệm cho NKĐTN phức tạp ở khu vực Chấu Á- Thái Bình 
Dương (1) 

a  Bao gồm ciprofloxacin (400 mg [TM] hoặc 500 mg [uống] mỗi 12h) và levofloxacin (750 mg [TM và uống mỗi ngày) nếu tỷ lệ 
kháng của các chủng Escherichia coli đối với fluoroquinolones <20%.
b   Bao gồm ciprofloxacin (400 mg mỗi 12h) và levofloxacin (750 mg mỗi ngày).
c   Fluconazole 200- 400 mg (3-6 mg/kg) mỗi ngày x 14 ngày.

d   AmB- có hoặc không kèm theo 5-FC cho 7-14 ngày.
e   Đối với  Enterobacteriaceae và Acinetobacter baumannii đa kháng và vancomycin-resistant enterococci.
f   Đối với  Enterobacteriaceae đa kháng, Pseudomonas aeruginosa, và Acinetobacter baumannii
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CHƯƠNG VIII

1. TỔNG QUAN
Đặt thông niệu đạo-bàng quang, gọi tắt là đặt thông niệu đạo là dạng chỉ định thông thường trong chăm 
sóc bệnh nhân. Thường do điều dưỡng thực hiện theo y lệnh của bác sĩ; trong phẫu thuật, trường hợp 
bệnh nhân khó đặt thì do bác sĩ chuyên khoa thực hiện. Nhưng có đến 80% NKĐTN có nguyên nhân từ 
IDCs và nguy cơ NKĐTN có liên quan đến ống thông (CA-UTI) tăng gấp 3 - 7% cho mỗi ngày lưu ống 
thông tại chỗ (1). Đặc biệt, nhiễm khuẩn bệnh viện thường gây ra bởi các dòng vi khuẩn đa kháng thuốc. 
Điều dưỡng có thể giúp phòng ngừa CA-UTI bằng cách dùng kỹ thuật đặt thông vô khuẩn. 

Hiện có nhiều hướng dẫn kỹ thuật thực hành về phòng ngừa và xử trí nhiễm khuẩn trong thông niệu 
đạo-bàng quang. Sự khác biệt không nhiều về kỹ thuật, tất cả đều nhằm hạn chế các nguyên nhân gây 
NKĐTN là chính.

2. KHUYẾN CÁO VỀ  NGUYÊN TẮC ĐẶT THÔNG NIỆU ĐẠO
 - Thực hành đặt thông niệu đạo tốt phải theo nguyên tắc vô khuẩn của phẫu thuật.

 - Kỹ thuật đặt thông niệu đạo tốt phải tôn trọng phác đồ thường quy.

3. HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA VÀ XỬ TRÍ NHIỄM KHUẨN TRONG THÔNG NIỆU ĐẠO-BÀNG 
QUANG (theo Phác đồ hướng dẫn phòng ngừa và xử trí nhiễm khuẩn trong thông niệu đạo Châu Âu và 
Châu Á (2)):

3.1. Điều kiện chung
 1. Cần có phác đồ chăm sóc ống thông niệu đạo (GR: B).

 2. Nhân viên y tế phải xem phác đồ vệ sinh bàn tay và phải dùng bao tay dùng 1 lần khi chăm  
 sóc ống thông của bệnh nhân (GR: A).

3.2. Đặt ống thông và chọn ống thông

 3. Đặt ống thông phải thực hiện trong điều kiện vô khuẩn (GR: B).

 4. Giảm chấn thương niệu đạo bằng cách dùng đủ chất bôi trơn và dùng ống thông càng nhỏ  
 nếu có thể được (GR: B). 

 5. Ống thông tẩm nhuận thuốc kháng sinh có thể làm giảm nhiễm khuẩn không triệu chứng  
 trong vòng 1 tuần lễ. Nhưng không có chứng cứ với NKĐTN có triệu chứng. Vì thế không thể  
 khuyến cáo dùng thường quy (GR: B).

 6. Ống thông có chứa hợp kim bạc có thể làm giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn không triệu chứng,   
 nhưng chỉ có ý nghĩa trong vòng dưới 1 tuần lễ. Có vài chứng cứ làm giảm nguy cơ NKĐTN  

PHÒNG NGỪA VÀ XỬ TRÍ 
NHIỄM KHUẨN TRONG 
THÔNG NIỆU ĐẠO-BÀNG QUANG

 có triệu chứng. Vì vậy có thể dùng trong một vài tình huống (GR: B).

3.3. Phòng ngừa
 7. Hệ thống ống thông phải luôn kín (GR: A).

 8. Thời gian đặt ống thông phải tối thiểu (GR: A). 

 9. Chất sát khuẩn tại chỗ hoặc kháng sinh tại chỗ cho ống thông, niệu đạo hay miệng niệu 
 đạo là không cần thiết (GR: A).

 10. Lợi ích của kháng sinh phòng ngừa và chất sát khuẩn chưa bao giờ được xác minh, vì 
 thế không có khuyến cáo (GR: A).

 11. Đối với phẫu thuật không phải tiết niệu, rút bỏ thông niệu đạo trước 12 giờ đêm sau khi 
 mổ có thể có lợi hơn (GR: B).

 12. Khoảng thời gian thay thông niệu đạo lưu phải tuỳ theo sự đáp ứng của bệnh nhân, 
 nhưng phải trước khi ống thông có biểu hiện bị tắc (GR: B), nhưng không có chứng cứ chính  
 xác về khoảng thời gian phải thay ống thông.

 13. Dùng kháng sinh kéo dài để ức chế nhiễm khuẩn nói chung là không được khuyến cáo   
 (GR: A).

 14. Túi nước tiểu phải luôn luôn được giữ dưới bàng quang và ống nối (GR: B).

3.4. Chẩn đoán
 15. Cấy vi khuẩn thường quy trong trường hợp bệnh nhân có thông niệu đạo không triệu   
 chứng là không khuyến cáo (GR: B).

 16. Trên bệnh nhân nhiễm khuẩn, nước tiểu và máu lấy mẫu đem cấy phải được thực hiện   
 trước khi dùng thuốc kháng sinh (GR: C).

 17. Sốt cơn xảy ra chỉ trong 10% các bệnh nhân đặt thông niệu đạo kéo dài. Vì thế phải tìm  
 các nguyên nhân khác gây sốt (GR: A).

3.5. Điều trị
 18. Không khuyến cáo điều trị kháng sinh một cách hệ thống trên bệnh nhân khuẩn niệu 
 không triệu chứng có ống thông niệu đạo trong thời gian đặt tại chỗ (GR: A), trừ một vài tình  
 huống đặc biệt là trước khi phẫu thuật do chấn thương hệ niệu (GR: A).

 19. Không có chỉ định điều trị kháng nấm tại chỗ hay toàn thân trong trường hợp candida niệu  
 không triệu chứng (GR: A), nhưng cần chỉ định rút hay thay ống thông (GR: C).

 20. Kháng sinh, kháng nấm chỉ khuyến cáo chỉ định khi nhiễm có triệu chứng (GR: B).
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 21. Nếu thông niệu đạo đặt quá 7 ngày, trong trường hợp CA-UTI có triệu chứng, nên cân   
 nhắc việc thay hay rút bỏ thông niệu đạo trước khi bắt đầu cho kháng sinh (GR: B).

 22. Dùng kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm phải dựa vào tình trạng nhạy cảm tại địa   
 phương của bệnh nhân (GR: C).

 23. Sau khi có kết quả cấy, điều chỉnh kháng sinh theo kháng sinh đồ (GR: B). 

 24. Trường hợp candida niệu kết hợp với triệu chứng đường tiết niệu hoặc với nhiễm toàn   
 thân, phải chỉ định điều trị kháng nấm toàn thân (GR: B).

 25. Phụ nữ lớn tuối cần được điều trị nếu tình trạng khuẩn niệu không tự mất đi sau rút bỏ   
 thông niệu đạo (GR: C).

3.6. Các hệ thống dẫn lưu khác
 26. Có ít chứng cứ rằng đặt thông ngắt quảng sau mổ làm giảm khuẩn niệu so với đặt thông  
 niệu đạo lưu. Có thể không khuyến cáo (GR: C).

 27. Trong một số trường hợp bệnh nhân, chọn đặt thông trên xương mu, hệ thống thông   
 condom hay đặt thông ngắt quảng thích hợp hơn là đặt thông niệu đạo lưu (GR: B).

 28. Có ít chứng cứ khi đề nghị kháng sinh phòng ngừa trong thông ngắt quảng, nên không có  
 khuyến cáo (GR: B).

 3.7.Theo dõi lâu dài

 29. Phải tầm soát ung thư bàng quang trong những trường hợp đặt thông niệu đạo từ 10 năm t 
 rở lên (GR: C).
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CHƯƠNG IX

1. GIỚI THIỆU
Nhiễm khuẩn huyết (NKH) từ NKĐTN được xem là nhiễm khuẩn khởi phát từ đường tiết niệu, sau đó vi 
khuẩn vào dòng máu gây ra những triệu chứng toàn thân. Nhiễm khuẩn huyết từ nhiễm khuẩn đường 
tiết niệu cũng được định nghĩa bằng việc xác định kết quả của cấy máu và cấy nước tiểu có cùng một 
tác nhân gây bệnh. 

Bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết từ NKĐTN phải được chẩn đoán sớm, đặc biệt trong trường hợp NKĐTN 
phức tạp. Ở nhiều nước hiện nay như ở nước ta, một số dòng vi khuẩn như E. Coli, Klebsiella, Serratia 
sp., P. aeruginosa, Acinetobacter baumanii, đã đề kháng với quinolones và cephalosporin thế hệ 3, gây 
khó khăn và là thách thức cho điều trị. Về điều trị, cần có tiêu chuẩn chẩn đoán NKH được xác định cho 
bệnh nhân ở giai đoạn sớm của hội chứng đáp ứng viêm toàn thân, từ đó có thể điều trị ngay nhiễm 
khuẩn với các biện pháp thích hợp, theo dõi các rối loạn chức năng các cơ quan và các biến chứng khác. 
Hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS) gồm sốt hoặc hạ thân nhiệt, tăng bạch cầu hoặc giảm bạch 
cầu, nhịp tim nhanh, thở nhanh được xem là những biến cố đầu tiên của dòng thác suy đa cơ quan. Tử 
vong chung của nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn tăng lên có ý nghĩa mặc dù tiên lượng của 
nhiễm khuẩn huyết từ NKĐTN nói chung tốt hơn nhiễm khuẩn huyết từ những vị trí khác.

2. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ
Trong NKH từ NKĐTN mức độ nặng phụ thuộc phần lớn đáp ứng của bệnh nhân. Các yếu tố nguy cơ 
làm cho bệnh nhân có thể tiến triển đến NKH từ NKĐTN là viêm thận bể thận cấp, viêm bàng quang trên 
những cơ địa giảm miễn dịch không giảm bạch cầu như người cao tuổi, đái tháo đường, bệnh lupus ban 
đỏ, nghiện rượu, xơ gan, đa u tủy, những bệnh nhân suy giảm miễn dịch như ghép tạng, hóa trị liệu ung 
thư, điều trị với corticosteroids và nhiễm HIV-AIDS. NKH từ NKĐTN phụ thuộc vào các yếu tố tại chỗ như 
có bệnh thận trước đó, sỏi hệ niệu gây tắc nghẽn ở các mức độ khác nhau của đường tiết niệu, bất 
thường về cấu trúc đường tiết niệu bẩm sinh, bàng quang thần kinh hoặc có can thiệp các thủ thuật như 
nội soi. Tuy nhiên tất cả bệnh nhân đều có thể bị ảnh hưởng bởi các loại vi khuẩn có khả năng gây viêm 
trong đường tiết niệu.

3. CÁC VI KHUẨN THƯỜNG GẶP TRONG NKH TỪ NKĐTN
Các vi sinh vật đến đường tiết niệu bằng nhiễm khuẩn ngược dòng, đường máu và đường bạch huyết. 
Khi vi khuẩn vào dòng máu, nhiễm khuẩn huyết được hình thành, nguy cơ nhiễm khuẩn máu tăng lên 
khi có nhiễm khuẩn đường tiết niệu nghiêm trọng như viêm thận bể thận và viêm tuyến tiền liệt cấp do 
vi khuẩn và thuận lợi hơn khi có nghẽn tắc đường tiết niệu. NKH từ NKĐTN có thể mắc phải từ trong 
cộng đồng hoặc trong bệnh viện (bảng 1). 

NHIỄM KHUẨN HUYẾT TỪ 
NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU 
(UROSEPSIS)
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Bảng 1: NKH từ NKĐTN cấp: mắc phải từ cộng đồng hoặc trong bệnh viện 

Nhiễm khuẩn mắc phải trong cộng đồng: Nhiễm khuẩn mắc phải trong cộng đồng chỉ xảy ra trong một 
số trường hợp, ví dụ nhiễm khuẩn trên bệnh nhân giảm miễn dịch không giảm bạch cầu, có bệnh thận 
trước đó hoặc có bất thường về cấu trúc của đường tiết niệu. 

Các vi sinh vật gây bệnh thường gặp được phân lập trong máu và nước tiểu của bệnh nhân NKH từ 
NKĐTN mắc phải trong cộng đồng như Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella, Enterococci 
(Streptococci nhóm D), Streptococci nhóm B (1,2,12). 

Các yếu tố lâm sàng thuận lợi cho NKH từ NKĐTN xảy ra là viêm thận bể thận cấp, viêm bàng quang 
trên những cơ địa giảm miễn dịch không giảm bạch cầu như tiểu đường, bệnh lupus ban đỏ, nghiện 
rượu, đa u tủy, điều trị với corticosteroid..., những bệnh nhân bị tắc nghẽn một bên hoặc một phần của 
đường niệu, có bệnh thận trước đó, hoặc có sỏi thận, bàng quang. NKH từ NKĐTN có thể tiến triển nặng 
đến sốc nhiễm khuẩn với đầy đủ các triệu chứng toàn thân và tụt huyết áp. Những bệnh nhân sốt có 
giảm bạch cầu (vd: bệnh nhân ung thư đang hóa trị, ít khi có nhiễm khuẩn đường tiết niệu hoặc tiến triển 
đến NKH từ NKĐTN. Khiếm khuyết miễn dịch liên quan đến bệnh ác tính và/hoặc hóa trị liệu không làm 
giảm tính chất bảo vệ của niêm mạc như tiết IgA bảo vệ cơ thể chống lại sự gắn kết của vi khuẩn vào tế 
bào thượng bì đường tiết niệu và NKĐTN.

Nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện thường xảy ra do đặt ống thông hoặc dụng cụ ở những bệnh 
nhân không giảm bạch cầu. Tình trạng khuẩn niệu (bacteriuria) liên quan đến đặt ống thông không gây 
hậu quả NKH từ NKĐTN trên người bình thường. Khuẩn niệu không gây hậu quả NKH trừ khi bệnh nhân 

có cấu trúc bất thường của đường tiết niệu - sinh dục như bất thường bẩm sinh của hệ thống thu thập 
nước tiểu, sỏi niệu, tắc nghẽn một bên hoặc hai bên do nguyên nhân bên trong hoặc bên ngoài. Những 
thủ thuật, dụng cụ ở đường tiết niệu trên bệnh nhân đang có NKĐTN có thể gây ra NKH nặng với các 
triệu chứng toàn thân và tụt huyết áp. NKH từ NKĐTN liên quan đến thủ thuật, dụng cụ có thể xảy ra trên 
những bệnh nhân bình thường hay bất thường về cấu trúc đường tiết niệu (1,3,11,12).

Những vi khuẩn liên quan đến nhiễm khuẩn mắc phải từ bệnh viện là các vi khuẩn gram âm hiếu khí 
hoặc Enterococci. Phần lớn tác nhân thường gặp là Escherichia coli, Klebsiella hoặc Enterococci, ít gặp 
hơn là Serratia, Enterobacter, Providencia, Citrobacter, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas sp., 
Pseudomonas aeruginosa (3,11,12). Các tác nhân hiếm gặp hơn là Staphylococcus saprophyticus, coagu-
lase negative Staphylococcus, MRSA…có thể gây bệnh ở đường tiết niệu liên quan đến thủ thuật ở 
đường tiết niệu - sinh dục (bảng 2).

Bảng 2: NKH từ NKĐTN và các thủ thuật với dụng cụ trên đường tiết niệu 

Vi khuẩn

Escherichia coli

Proteus

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Enterococcus

Enterobacter

Citrobacter

Các vi khuẩn khác

Tổng cộng

Khuẩn 
niệu

1007

301

243

296

166

181

150

15

242

2601

NKH

72

11

29

31

8

20

23

2

130

326

NKH xác định có liên quan 
đến thủ thuật với dụng cụ 
trên đường tiết niệu

9

6

4

1

1

4

3

2

0

30

Loại NKĐTN và NKH mắc phải liên quan

Viêm thận-bể thận cấp 
(người binh thường /bất thường)

Viêm bàng quang (người bình thường)

Viêm bàng quang 
(người giảm miễn dịch không giảm bạch cầu)

Viêm tuyến tiền liệt cấp 
(người bình thường /bất thường)

Áp xe tuyến tiền liệt  

Thủ thuật dụng cụ trên đường tiết niệu 
(với nước tiểu nhiễm khuẩn)

NKH mắc phải từ 
cộng đồng 

+

-

+

+

+

NKH mắc phải từ 
bệnh viện 

- 

+
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Tình trạng

Có bệnh đường tiết niệu đơn thuần trước đó

Có bệnh đường tiết niệu đơn thuần trước đó và đái tháo đường

Có bệnh đường tiết niệu đơn thuần trước đó và xơ gan

Có bệnh đường tiết niệu đơn thuần trước đó, đái tháo đường, xơ gan

Không có bệnh đường tiết niệu đơn thuần trước đó

Tổng cộng

Số 
trường 

hợp

23

4

2

1

0

30

Rối loạn

Nhiễm khuẩn

Du khuẩn huyết 

Hội chứng đáp ứng viêm 
toàn thân (SIRS)

NKH

Hạ huyết áp

NKH nặng

Sốc nhiễm khuẩn

Sốc nhiễm khuẩn không 
đáp ứng

Định nghĩa

Sự hiện diện của vi sinh vật ở vị trí bình thường vô khuẩn, thường 
có, nhưng không nhất thiết đi kèm với đáp ứng viêm của vật chủ

Vi khuẩn hiện diện trong máu xác định bằng kết quả cấy. Có thể 
thoáng qua.

Đáp ứng với những thay đổi lớn của các tổn thương trên lâm sàng, 
có thể do nhiễm khuẩn như NKH nhưng có thể do căn nguyên 
không phải nhiễm khuẩn (vd: bỏng hoặc viêm tụy cấp)
Đáp ứng toàn thân này thể hiện bằng 2 hoặc nhiều hơn các điều 
kiện sau:
 - Nhiệt độ >38oC hoặc <36oC
 - Nhịp tim >90 lần/phút
 - Nhịp thở >20 lần/phút hoặc PaCO2 <32mmHg (4.3kPa)
 - Bạch cầu >12.000/mm3 hoặc < 4000/mm3 hoặc >10%  
 dạng tế bào non chưa trưởng thành

Hoạt hóa tiến trình đáp ứng viêm do nguyên nhân nhiễm khuẩn

Huyết áp tâm thu <90mmHg hoặc giảm >40 mmHg từ trị số nền khi 
không có những nguyên nhân gây hạ huyết áp khác

NKH với rối loạn chức năng các cơ quan, giảm tưới máu hoặc hạ 
huyết áp.
Hạ huyết áp và bất thường của tưới máu có thể bao gồm nhưng 
không giới hạn với toan lactic, thiểu niệu hoặc thay đổi về tình trạng 
tinh thần cấp.

NKH nặng với hạ huyết áp mặc dù đã hồi sức bồi hoàn đủ dịch, có 
thể bao gồm nhưng không giới hạn toan lactic, thiểu niệu, hoặc thay 
đổi về tình trạng tinh thần cấp.

Sốc nhiễm khuẩn kéo dài > 1 giờ và không đáp ứng với bù dịch và 
can thiệp vận mạch

Nguồn: Quintiliani R, Cunha BA, Klimek J, Maderazo EG. Bacteremia after manipulation of the urinary 
tract. Postgrad Med 1978.

4. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG  
NKĐTN có thể biểu hiện bằng khuẩn niệu với triệu chứng lâm sàng nghèo nàn, NKH, sốc nhiễm khuẩn 
phụ thuộc vào tình trạng nhiễm khuẩn khu trú hay lan rộng và thường gặp ở nam giới hơn là nữ giới. 
NKH được chẩn đoán khi có bằng chứng về lâm sàng của nhiễm khuẩn đi kèm với dấu hiệu của hội 
chứng đáp ứng viêm toàn thân (7,1). Hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS) gồm sốt hoặc hạ thân 
nhiệt, tăng bạch cầu hoặc giảm bạch cầu, nhịp tim nhanh, thở nhanh được xem là những biến cố đầu 
tiên của dòng thác suy đa cơ quan (1) (bảng 3). NKH nặng được xác định khi có triệu chứng của rối loạn 
chức năng các cơ quan, và sốc nhiễm khuẩn được xác định khi có tụt huyết áp đi kèm với thiếu oxy mô. 
NKH nặng, sốc nhiễm khuẩn là tình huống lâm sàng nặng với tỉ lệ tử vong từ 20-42% hoặc có thể cao 
hơn tùy điều kiện điều trị hồi sức của từng bệnh viện và tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân được chẩn 
đoán và điều trị thích hợp sớm hay muộn. Phần lớn các trường hợp NKH nặng liên quan đến đường vào 
từ phổi (50%) hoặc từ ổ bụng (24%), liên quan đến đường tiết niệu chỉ khoảng 5%. Biểu hiện lâm sàng 
của NKH từ NKĐTN không khác với nhiễm khuẩn huyết từ nguồn lây ngoài đường tiết niệu sinh dục. 
Trong những năm gần đây, xuất độ của NKH tăng đến 8,7%/năm, nhưng tỉ lệ tử vong liên quan giảm, gợi 
ý có tình trạng cải thiện về điều trị cho bệnh nhân (tỉ lệ tử vong toàn bộ giảm từ 27,8% xuống 17,9% trong 
giai đoạn 1995-2000).

Bảng 3: Tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng NKH và sốc nhiễm khuẩn 

Tiếp cận chẩn đoán lâm sàng xác định những rối loạn hệ thống hoặc bất thường của đường tiết niệu, 
thuận lợi cho NKH. Một bệnh sử có bệnh thận trước đó, nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái đi tái lại, vừa 
thực hiện thủ thuật, dụng cụ đường tiết niệu - sinh dục (mở bàng quang, đặt stent, mở thận ra da…), 
bệnh sử sỏi thận, bàng quang, hoặc bệnh toàn thân (vd đái tháo đường, bệnh lupus ban đỏ hệ thống), 
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Lâm sàng của khuẩn 
niệu

Đặt thông Foley ngắn hạn 
không tắc nghẽn

Đặt thông Foley ngắn 
hoặc dài hạn có tắc nghẽn

Đặt thông Foley ngắn 
hoặc dài hạn không tắc 
nghẽn trên bệnh nhân 
giảm miễn dịch không 
giảm bạch cầu
Đái tháo đường, đa u tủy, 
corticosteroids hoặc xơ 
gan
Không nhiễm khuẩn 

Nhiễm khuẩn

Các yếu tố 
của đường 
tiết niệu, 
sinh dục

Bình thường

Bình thường

Bất thường

Bình thường

Bất thường

Nguy cơ 
NKH từ 
NKĐTN

Thấp

Cao

Cao

Thấp

Cao

Tiếp cận 
thích hợp 

Không 
dùng  KS

Điều trị 
tắc nghẽn

Không đặt 
thông 
Foley nếu 
có thể

Không 
dùng KS

KS TM 
/uống

Khuyến cáo

Lấy bỏ ống thông càng 
sớm càng tốt, không dùng 
KS

Điều trị KS TM/uống cho 
đến khi giải quyết được tắc 
nghẽn

Phòng ngừa với kháng 
sinh uống

Điều trị KS uống kéo dài 
đối với tình trạng giảm 
miễn dịch

Trước hết điều trị KS 
TM/uống sau đó chuyển 
sang uống kéo dài đối với 
tình trạng giảm miễn dịch

chỉ ra nền tảng nhiễm khuẩn của bệnh nhân có thể có nguồn gốc từ đường tiết niệu gây NKH (10) (bảng 
4).

Bảng 4: Khuẩn niệu và NKH từ NKĐTN 

5. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 
Khám thực thể trong NKH từ NKĐTN không giúp ích nhiều trừ khi bệnh nhân có việm thận bể thận, cơn 
đau quặn thận do sỏi, hoặc có nghẽn tắc hoặc viêm tuyến tiền liệt. Tổng phân tích nước tiểu, nhuộm 
gram, cấy nước tiểu và cấy máu là những xét nghiệm cần làm để chẩn đoán xác định. Trong khi kết quả 
cấy máu chưa có, nhuộm gram nước tiểu có thể cho thông tin về vi sinh học tức thì liên quan đến nguyên 
nhân gây ra NKĐTN/NKH cho bệnh nhân (2,10).
Bệnh nhân bị viêm thận bể thận cấp với tiểu mủ và khuẩn niệu có đau vùng sườn cột sống. Viêm bàng 
quang gây ra NKH luôn có những rối loạn bệnh lý nền đã đề cập ở trên thuận lợi cho NKH từ NKĐTN và 

không có dấu khu trú khi thăm khám lâm sàng.

NKH từ NKĐTN mắc phải trong bệnh viện hướng tới nguyên nhân trực tiếp khi bệnh nhân vừa được 
thực hiện thủ thuật với dụng cụ niệu khoa vì có mối liên hệ thời gian giữa thủ thuật và khởi phát của NKH. 
Bệnh nhân điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu có đặt ống thông Foley có khuẩn niệu, hầu như không bao 
giờ sốt trừ khi bệnh nhân có đái tháo đường, bệnh lupus đỏ hệ thống hoặc đang điều trị corticosteroids. 
Chẩn đoán hình ảnh học CT scan, cộng hưởng từ của bụng/đường tiết niệu sinh dục có thể phát hiện 
tiến triển của nhiễm khuẩn trong ổ bụng là nguyên nhân gây sốt.

Bệnh nhân NKH từ NKĐTN mắc phải trong cộng đồng có thể có sỏi niệu hoặc bệnh của cấu trúc đường 
niệu, viêm tuyến tiền liệt cấp, áp xe tuyến tiền liệt hoặc viêm thận bể thận cấp. Viêm thận bể thận cấp 
được chẩn đoán khi nhiệt độ >39,5°C ở bệnh nhân có đau góc sườn cột sống với nguồn gốc từ thận, và 
kết quả tìm thấy vi khuẩn và bạch cầu trong nước tiểu. Trong viêm thận bể thận cấp nhuộm gram cho 
chẩn đoán định hướng về vi sinh hướng dẫn cho việc lựa chọn kháng sinh. Nhuộm gram nước tiểu trong 
viêm thận bể thận cấp sẽ tìm thấy cầu trùng gram dương từng cặp/ chuỗi như streptococci nhóm B hoặc 
streptococci nhóm D. Nếu kết quả nhuộm gram nước tiểu là vi khuẩn gram âm trong viêm thận bể thận 
cấp đó là các trực khuẩn gram âm hiếu khí, vì vi khuẩn gram âm yếm khí không gây ra nhiễm trùng niệu. 
Bệnh nhân bị viêm tuyến tiền liệt cấp thường không tiến triển đến NKH, nhưng NKH có thể để lại di 
chứng áp xe tuyến tiền liệt.

Chẩn đoán khó khăn ở bệnh nhân NKH không có dấu khu trú áp xe ở tuyến tiền liệt. Ở bệnh nhân có 
tiền sử viêm tuyến tiền liệt, lâm sàng có biểu hiện của NKH, cần xác định hoặc loại trừ áp xe tuyến tiền 
liệt. Siêu âm qua ngã trực tràng là cách chẩn đoán tốt nhất, và cần thiết có thể dẫn lưu ổ áp xe(6,9). Viêm 
mào tinh – tinh hoàn ở người lớn tuổi cũng đôi khi hiện diện cùng với NKH. Vi khuẩn gây bệnh thường 
là trực khuẩn gram âm hiếu khí, đặc biệt là P. aeruginosa (2,10).

6. CÁC DẤU ẤN SINH HỌC HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN
Hiện nay có nhiều dấu ấn sinh học (biomarkers) giúp hỗ trợ chẩn đoán xác định cũng như đánh giá tiên 
lượng và đáp ứng điều trị của tình trạng nhiễm khuẩn, NKH nặng và sốc nhiễm khuẩn. Các dấu ấn 
thường sử dụng trên lâm sàng như đo nồng độ cytokine, CRP (C reactive proteine), lactate máu, procal-
citonin.

Các cytokine bị tác động trong cơ chế bệnh sinh của hội chứng nhiễm trùng. Đây là những peptide tham 
gia vào việc gia tăng và kéo dài đáp ứng viêm của bệnh nhân. Các cytokine này được phóng thích từ 
một số tế bào khác nhau gồm có đơn bào, đại thực bào, và các tế bào nội mô trong đáp ứng với các 
nguồn kích thích viêm. Khi nó gắn kết với các thụ thể trên các tế bào khác, cytokine thay đổi tác động 
trong đáp ứng viêm. Sự cân bằng phức tạp giữa đáp ứng tiền viêm và kháng viêm bị thay đổi trong NKH 
nặng. Giai đoạn giảm miễn dịch theo sau cơ chế tiền viêm khởi đầu. Các cytokine khác bị tác động như 
các Interleukins (ILs), yếu tố hoại tử bướu TNFα, IL-1, IL-6 và IL-8 là các cytokines liên quan đến nhiễm 
khuẩn (1). NKH cho thấy hệ thống miễn dịch đã tổn thương nặng và không có khả năng loại bỏ các vi 
khuẩn hoặc không có khả năng điều hòa hoạt động quá mức của đáp ứng viêm hoặc cả hai. Những yếu 
tố di truyền thuận lợi là một khả năng giải thích của NKH trên những bệnh nhân nặng. Hiện nay cơ chế 
tổn thương các tạng và tử vong trên bệnh nhân chưa được hiểu biết hoàn toàn.
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Hội chứng liên quan 
với NKH từ NKĐTN

Viêm mào tinh – tinh 
hoàn cấp (ở người 
nam lớn tuổi)

Viêm mào tinh – tinh 
hoàn cấp (ở người 
nam trẻ tuổi) 

Viêm tuyến tiền liệt 
cấp

Viêm thận bể thận 
cấp

Vi khuẩn

P. aeruginosa

C. trachomatis

Coliform thường gặp
Enterococcus nhóm 
D
E. faecalis (VSE)
E. faecium (VRE)

E. coli
P. mirabilis
K. pneumoniae

Nhuộm Gram 
nước tiểu

Vi khuẩn Gram 
âm

Không có vi 
khuẩn

Vi khuẩn Gram 
âm
Vi khuẩn Gram 
dương từng 
cặp, chuỗi

Vi khuẩn Gram 
âm

Điều trị kháng sinh theo kinh 
nghiệm

Imipenem, Meropenem
Amikacin
Penicillin kháng Pseudomonas
Cephalosporin thế hệ 3 kháng 
Pseudomonas
Cefepim
Aztreonam

Quinolones *
Doxycycline

Quinolones *

Ampicillin
Vancomycin
Imipenem, Meropenem
Linezolid

Imipenem, Meropenem
Quinolones
Aztreonam
Aminoglycoside
Cephalosporin thế hệ 3

Hội chứng liên quan 
với NKH từ NKĐTN

Sau thủ thuật với 
dụng cụ đường tiết 
niệu 

Vi khuẩn thường 
gặp

P. aeruginosa

Enterobacter sp.
Serratia sp.

Vi khuẩn Gr âm đa 
kháng thuốc
 P. aeruginosa
 K. pneumoniae
Acinetobacter sp.

Nhuộm Gram 
nước tiểu

Vi khuẩn Gram 
âm

Điều trị kháng sinh theo kinh 
nghiệm

Imipenem, Meropenem

Amikacin
Cephalosporin thế hệ 3
Cefepim
Aztreonam

Colistin hoặc Polymixin B
Tigecycline
Ampicilline/sulbactam

Procalcitonin là một propeptide của calcitonin nhưng không có hoạt tính nội tiết. Bình thường, mức 
procalcitonin thấp, không phát hiện được ở người bình thường khỏe mạnh. Trong quá trình nhiễm khuẩn 
toàn thân nặng (do vi khuẩn, ký sinh trùng, vi nấm) với những biểu hiện toàn thân, procalcitonin có thể 
tăng đến >100ng/mL. Ngược lại, trong quá trình nhiễm virus hoặc phản ứng viêm của các tác nhân 
không phải nhiễm khuẩn, procalcitonin chỉ tăng ở mức độ vừa hoặc không tăng. Vị trí chính xác sản sinh 
ra procalcitonin trong quá trình NKH chưa rõ. Theo dõi procalcitonin có thể có ích ở bệnh nhân có hội 
chứng đáp ứng viêm toàn thân tiến triển từ ổ nhiễm khuẩn. Mức procalcitonin cao hoặc gia tăng đột ngột 
ở những bệnh nhân này, phải nhanh chóng tìm kiếm ổ nhiễm khuẩn. Procalcitonin có thể có ích trong 
phân biệt nguyên nhân nhiễm khuẩn hoặc không nhiễm khuẩn của những trường hợp viêm nặng (1).

7. ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH  
Sốc nhiễm khuẩn là nguyên nhân gây tử vong thường gặp nhất ở những bệnh nhân NKH từ NKĐTN 
mắc phải từ cộng đồng hoặc từ bệnh viện. Sốc nhiễm khuẩn có thể xảy ra trên bệnh NKĐTN phức tạp 
như áp xe quanh thận, hoại tử nhú thận, áp xe thận, tắc nghẽn, viêm thận bể thận có khí. Đây là một cấp 
cứu nội khoa đòi hỏi phải can thiệp ngay để ổn định tình trạng huyết động của bệnh nhân (7,1). Điều trị 
NKH từ NKĐTN đòi hỏi phải phối hợp điều trị các nguyên nhân (vd: tắc nghẽn đường tiết niệu), điều trị 
hồi sức và kháng sinh thích hợp (LE: 1a, GR: A). 

Bảng 5: NKH từ NKĐTN mắc phải từ cộng đồng – Tiếp cận điều trị 

*Levofloxacin hoặc ciprofloxacin
VSE: Vancomycine susceptible enterococci. VRE : Vancomycine resistant enterococci

Điều trị kháng sinh trong NKH từ NKĐTN phụ thuộc vào tác nhân gây bệnh và những vấn đề liên quan, 
nhiễm khuẩn mắc phải từ cộng đồng hay mắc phải trong bệnh viện. Vi sinh vật gây bệnh trong NKH từ 
NKĐTN mắc phải từ cộng đồng là trực khuẩn gram âm hiếu khí hoặc cầu trùng gram dương như Strepto-
cocci nhóm B hoặc D. Nhuộm gram nước tiểu nhanh chóng giúp phân biệt giữa cầu trùng gram dương 
xếp từng cặp/chuỗi như Streptococci nhóm B hoặc D với trực khuẩn gram âm hiếu khí. Staphylococcus 
aureus, là cầu trùng gram dương xếp thành cụm hiếm khi là bệnh nguyên của đường tiết niệu. Staphylo-
coccus saprophyticus là một bệnh nguyên của đường tiết niệu nhưng thường không gây ra NKH từ 
NKĐTN (4,5,6). Việc điều trị kháng sinh khởi đầu theo kinh nghiệm cần được tiến hành ngay (5,6). Về thuật 
ngữ trực khuẩn gram âm hiếu khí không là vấn đề lớn nếu là E. coli, Proteus, hoặc Klebsiella, vì kháng 
sinh điều trị bao phủ sẽ được hướng đến kháng lại tất cả những bệnh nguyên đường tiết niệu mắc phải 
từ cộng đồng. Với NKH từ NKĐTN mắc phải từ cộng đồng, điều trị kháng sinh bao phủ tương tự ngoại 
trừ viêm mào tinh – tinh hoàn ở người lớn tuổi, được điều trị gồm cả các trực khuẩn gram âm như P. 
aeruginosa trong nhiễm trùng mắc phải từ bệnh viện. Bất kỳ trị liệu hiệu quả nào kháng lại Streptococci 
nhóm D cũng sẽ hiệu quả kháng lại Streptococci nhóm B (bảng 5).

NKH từ NKĐTN trong bệnh viện gây ra do trực khuẩn gram âm hiếu khí, trên cơ sở phết nhuộm gram 
hoặc kết quả cấy nước tiểu và cấy máu. Điều trị bao phủ phải hướng đến điều trị kháng lại P. aeruginosa, 
có thể phủ cả các bệnh nguyên gây nhiễm khuẩn bệnh viện hiếu khí trừ Pseudomonas không phải 
aeruginosa. Nếu Pseudomonas không phải aeruginosa được phân lập từ nước tiểu hoặc máu, không 
nên điều trị nhóm aminoglycoside. Điều trị NKH từ NKĐTN do Pseudomonas không phải aeruginosa, 
kháng sinh chọn lựa nên là Co-trimoxazole hoặc một kháng sinh nhóm quinolone (bảng 6). Tuy nhiên 
trong tình hình hiện nay ở nước ta, các trực khuẩn Gram âm nói chung và các trực khuẩn Gram âm gây 
bệnh ở đường tiết niệu thường đã đề kháng cao với các cephalosporin thế hệ 3 và các quinolone, việc 
chọn kháng sinh thích hợp cần dựa trên cơ sở hệ sinh thái vi khuẩn và tình hình kháng kháng sinh của 
mỗi cơ sở điều trị.

Bảng 6: NKH từ NKĐTN mắc phải trong bệnh viện  – Tiếp cận điều trị
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Viêm thận bể thận 
cấp

Khuẩn niệu ở người 
bình thường liên quan 
đến ống thông

Khuẩn niệu ở người 
giảm miễn dịch liên 
quan đến ống thông*

Khuẩn niệu ở người 
giảm miễn dịch liên 

Enterococcus nhóm 
D
E. faecalis (VSE)
E. faecium (VRE)

Streptococci nhóm B
Streptococcus nhóm 
D
E. faecalis (VSE)
E. faecium (VRE)

Coliforms 
Vi khuẩn gram âm đa 
kháng

Vi khuẩn Gram 
dương từng 
cặp, chuỗi

Vi khuẩn Gram 
âm hoặc vi 
khuẩn Gram 
dương 

Vi khuẩn Gram 
dương từng 
cặp, chuỗi

Vi khuẩn gram 
âm
Vi khuẩn gram 
dương

Piperacilline/Tazobactam
Imipenem, Meropenem
Linezolid
Quinupristin/dalfopristin

Không điều trị kháng sinh

Piperacilline/Tazobactam
Imipenem, Meropenem
Linezolid
Quinupristin/dalfopristin

Piperacilline/Tazobactam
Imipenem, Meropenem
Fosfomycin

*Chỉ ở người có bất thường có tắc nghẽn niệu quản một bên hoặc 2 bên hoặc có bệnh thận trước đó hoặc 
trên cơ địa giảm miễn dịch không giảm bạch cấu (đái tháo đường, xơ gan, bệnh lupus ban đỏ, đa u tủy, 
đang điều trị corticosteroid).
VSE: Vancomycine susceptible enterococci. VRE : Vancomycine resistant enterococci

8. ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ 
Ngoài việc điều trị đặc hiệu với kháng sinh trong NKH từ NKĐTN, trị liệu cân bằng nước điện giải là một 
vấn đề mấu chốt trong chăm sóc bệnh nhân NKH, đặc biệt nếu lâm sàng phức tạp sốc nhiễm khuẩn (7,1). 
Việc sử dụng Human albumin vẫn còn là vấn đề tranh cãi. Điều trị sớm hướng theo mục tiêu đã chứng 
tỏ giảm được tỉ lệ tử vong. Bồi hoàn thể tích máu với lượng dịch lớn và thuốc vận mạch có tác động lớn 
đến kết quả trị liệu. Những can thiệp sớm với các biện pháp thích hợp như duy trì sự tưới máu ở mô và 
chuyển vận oxy đầy đủ bằng thiết lập việc điều trị dịch truyền, ổn định huyết áp động mạch và cung cấp 
đủ khả năng vận chuyển oxy có hiệu quả cao.

Hydrocortisone (vẫn còn tranh cãi về liều lương có lợi cho những bệnh nhân suy giảm tương đối chức 
năng của trục tuyến yên – vỏ thượng thận (adrenocortical test).

Kiểm soát chặt chẽ đường huyết với liều Insulin có thể đến 50 U/giờ có liên quan làm giảm tử vong.
Những chứng cứ hiện nay không hỗ trợ cho việc sử dụng Protein C hoạt hóa tái tổ hợp (human recom-
binant activated  protein C) ở người lớn và trẻ em bị NKH nặng hoặc sốc nhiễm khuẩn.

Chiến lược tốt nhất trong điều trị NKH nặng và sốc nhiễm khuẩn được hướng dẫn trong “Surviving 
sepsis campaign guidelines” đã cung cấp những phương pháp dựa trên chứng cứ lâm sàng thận trọng 
(7).

9. PHÒNG NGỪA NKH TỪ NKĐTN 
Những phương pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện sau đây được xem là có hiệu quả để phòng 
ngừa NKH từ NKĐTN (1):
 - Cách ly những bệnh nhân bị nhiễm khuẩn với vi khuẩn đa kháng để tránh lây nhiễm chéo. 
 - Giảm số ngày nằm viện. 
 - Sử dụng thận trọng các kháng sinh để phòng ngừa và điều trị những nhiễm khuẩn đã có,   
 tránh chọn lọc ra những dòng vi khuẩn kháng thuốc. Kháng sinh được chọn phải phù hợp với  
 những vi khuẩn chiếm ưu thế trong sinh thái vi khuẩn của bệnh viện. Nhiễm khuẩn bệnh viện  
 gia tăng với việc đặt thông niệu đạo - bàng quang và đặt stent niệu quản. Kháng sinh phòng  
 ngừa không thể ngăn chặn việc tạo khúm khuẩn tại stent với tỉ lệ 100% cho những bệnh nhân  
 đặt stent niệu quản vĩnh viễn và 70% với bệnh nhân đặt stent niệu quản tạm thời.
 - Rút bỏ những ống thông càng sớm càng tốt tùy theo tình trạng lâm sàng. 
 - Dùng hệ thống dẫn lưu nước tiểu kín đúng cách, giảm thiểu làm hở và bảo đảm sự toàn vẹn  
 của hệ thống này, ví dụ: lấy mẫu nước tiểu, đổ bỏ nước tiểu…
 - Dùng phương pháp ít xâm lấn nhất để giải phóng tắc nghẽn cho đến khi bệnh nhân ổn định.

10. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
NKH từ NKĐTN gặp cả trong nhiễm khuẩn cộng đồng và trong bệnh viện với bệnh cảnh lâm sàng nặng, 
tỉ lệ tử vong cao. Chẩn đoán lâm sàng NKH, sốc nhiễm khuẩn hiện nay được tăng cường bằng xét 
nghiệm các dấu ấn sinh học như đo nồng độ các cytokine, CRP, lactate máu và procalcitonin. Điều trị 
NKH từ NKĐTN là sự phối hợp của hồi sức nội khoa với điều trị kháng sinh thích hợp nhanh chóng và 
các biện pháp hỗ trợ (thuốc vận mạch, hydrocortisone, kiểm soát đường huyết, điều trị tối ưu các rối loạn 
của đường tiết niệu (LE: 1a, GR: A). Những cố gắng trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu (Surviving Sepsis 
Campaign) với mục đích giảm tỉ lệ tử vong chung xuống đến 25% trong vài năm tới cho thấy việc nhận 
biết sớm các triệu chứng, điều trị kịp thời những rối loạn của đường tiết niệu (vd: nghẽn tắc, sỏi niệu) có 
thể giảm được tử vong. Những biện pháp điều trị hồi sức và điều trị kháng sinh thích hợp góp phần cải 
thiện sự sống của bệnh nhân. Trong điều trị NKH từ NKĐTN cần thiết có sự phối hợp điều trị giữa các 
bác sĩ niệu khoa, bác sĩ hồi sức và các bác sĩ chuyên về truyền nhiễm (LE: 2a, GR: B). 

Phần lớn nhiễm khuẩn từ bệnh viện có thể tránh được bằng cách phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện 
vd: giảm ngày nằm viện, lấy bỏ các ống thông niệu đạo sớm, tránh đặt thông niệu đạo không cần thiết, 
sử dụng đúng hệ thống dẫn lưu kín và chú ý các kỹ thuật vô khuẩn hàng ngày để tránh lây nhiễm chéo 
(LE:2a, GR: B). Việc dẫn lưu bất kỳ tắc nghẽn nào của đường tiết niệu là điều trị hàng đầu chủ yếu (LE: 
1b, GR: A). Phòng ngừa nhiễm khuẩn phụ thuộc vào thực hành lâm sàng tốt tránh được nhiễm khuẩn 
bệnh viện và sử dụng kháng sinh phòng ngừa và điều trị thận trọng phù hợp với sinh thái học của vi 
khuẩn trong bệnh viện tại chỗ, tránh và hạn chế chọn lọc các dòng vi khuẩn kháng thuốc.
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CHƯƠNG X

1. GIỚI THIỆU
NKĐTN cũng là nguyên nhân gia tăng có ý nghĩa về bệnh suất trên bệnh nhân nhiễm HIV và nhiễm 
khuẩn có thể mắc phải từ cộng đồng hoặc trong bệnh viện. Một nghiên cứu tiến cứu với cỡ mẫu lấy liên 
tiếp trên 200 bệnh nhân nhiễm HIV với tỉ lệ nam: nữ là 1:1.6, đến khám tại phòng khám ngoại chẩn của 
một bệnh viện ở Nigeria cho thấy tỉ lệ bệnh toàn bộ chung là 26%, trong đó 15,8% ở nam và 32,3% ở nữ 
(6). Do có tình trạng suy giảm miễn dịch nên suất độ bệnh NKĐTN trên bệnh nhân nhiễm HIV cao hơn so 
với người không nhiễm HIV, bệnh cũng thường gặp trên bệnh nhân nhiễm HIV tiến triển hơn là bệnh 
nhân mới nhiễm HIV (1,7) (LE: 2a, GR: B).

2. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ
Các yếu tố nguy cơ có thể gặp trên bệnh nhân nhiễm HIV gồm NKĐTN mạn tính, điều trị thuốc kháng 
retrovirus hoạt tính cao (HAART), nhiễm khuẩn cơ hội và các ảnh hưởng trực tiếp của HIV trên hệ thần 
kinh. Những bệnh nhân nhiễm HIV thường có triệu chứng của đường tiểu dưới như rối loạn đi tiểu, tiểu 
ngắt quãng, dòng nước tiểu yếu, tiểu không hết, cũng như số lần đi tiểu và đi tiểu đêm ở mức độ vừa và 
nặng nhiều hơn so với những bệnh nhân không nhiễm HIV. Nhiễm HIV thường phối hợp với nguy cơ cao 
của NKĐTN dưới ở nam giới, bất kể tuổi và các yếu tố nguy cơ khác, nhất là nam giới có quan hệ tình 
dục đồng tính (3). 

Cơ hội nhiễm khuẩn nặng của đường tiết niệu cao hơn ở bệnh nhân AIDS. Những bệnh nhân AIDS với 
lượng tế bào CD4 thấp < 200 /µL có triệu chứng của đường tiết niệu dưới 2,5 lần nhiều hơn, những bệnh 
nhân này cũng có tăng nguy cơ có triệu chứng của đường tiết niệu dưới vừa và nặng nhiều hơn. Các 
yếu tố nguy cơ có triệu chứng của đường tiết niệu dưới vừa và nặng gồm tuổi cao, trầm cảm, đái tháo 
đường, tiền sử NKĐTN, viêm tuyến tiền liệt (3) (LE: 2a, GR: B). 

3. BỆNH SINH 
NKĐTN là kết quả tương tác giữa độc lực của vi khuẩn và các yếu tố sinh học, cơ chế bảo vệ của vật 
chủ (5,6). Vi khuẩn có thể xâm nhập và lan rộng trong đường tiết niệu bằng 3 đường: ngược dòng, đường 
máu, và đường bạch huyết. Nhiễm khuẩn ngược dòng do các vi khuẩn từ niệu đạo. Vi khuẩn xâm nhập 
vào bàng quang. Tại bàng quang vi khuẩn nhân lên và ngược dòng lên niệu quản, bể thận và nhu mô 
thận. Nhiễm khuẩn theo đường máu tác động vào nhu mô thận do các vi khuẩn lây truyền bằng đường 
máu, những vi khuẩn thường gặp là S. aureus và Candida sp. Ở người nhiễm khuẩn tại thận theo đường 
máu hiếm khi do vi khuẩn Gram âm. Nhiễm khuẩn theo đường bạch huyết xảy ra khi có tăng áp lực trong 
bàng quang có thể gây ra dòng bạch huyết có mang theo vi khuẩn trực tiếp đổ về thận.

NKĐTN mắc phải trong bệnh viện, liên quan đến chăm sóc y tế gặp cả ở bệnh viện và viện điều dưỡng 
thường gặp trên bệnh nhiễm HIV. Phần lớn các trường hợp NKĐTN liên quan đến vấn đề đặt thông niệu 
đạo (LE: 2b, GR: B). Khuẩn niệu cũng thường gặp. Đặt thông niệu đạo là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn 
tạo khuẩn lạc tại chỗ trong bàng quang. Ống thông niệu đạo nối với túi đựng nước tiểu bị hở hoặc gián 
đoạn hệ thống kín có thể gây ra khuẩn niệu. Túi đựng nước tiểu được dẫn lưu thường xuyên và nếu lòng 
ống dẫn bị lây nhiễm vi khuẩn, đây cũng là ngõ vào của vi khuẩn đến túi đựng nước tiểu, ống thu thập 
và ống thông. Màng sinh học (biofilm) ở ống thông hoặc bề mặt niêm mạc bảo vệ vi khuẩn khỏi cơ chế 
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cơ học của dòng nước tiểu, sự bảo vệ của vật chủ và các kháng sinh. Tỉ lệ NKĐTN liên quan với việc 
đặt ống thông có một vai trò có ý nghĩa trong nhiễm khuẩn bệnh viện trên bệnh nhân HIV (5).

4. TÁC NHÂN GÂY BỆNH
Các tác nhân gây bệnh thường phân lập được trong NKĐTN mắc phải từ cộng đồng trên bệnh nhân 
nhiễm HIV là E. coli, Klebsiella spp., Citrobacter sp., Proteus, Providentia spp., Enterobacter sp., 
Serratia, Enterococcus, và Candida albicans (1,2,4) (LE: 1b, GR: A). 

Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp trong NKĐTN mắc phải trong bệnh viện gồm Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Staphylococcus epidermidis, 
Enterococcus và Candida sp.. E. coli là tác nhân gây bệnh chính của NKĐTN. Những nhóm huyết thanh 
của E. coli thường gây ra NKĐTN là O1, O2, O4, O6, O7,O8, O75, O150 và O18ab (5). 

Môi trường bệnh viện đóng vai trò quyết định của loại vi khuẩn gây bệnh nào trong NKĐTN, Staphylococ-
cus, Enterococcus, Proteus, Klebsiella, Enterobacter và Pseudomonas sp. thường phân lập được ở 
bệnh nhân nội trú, trong khi E. coli chiếm ưu thế ở bệnh nhân ngoại trú. Corynebacterium urealyticum 
(Corynebacterium nhóm D2) được xác định là tác nhân gây bệnh quan trọng trong nhiễm khuẩn bệnh 
viện (5).

5. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG 
NKĐTN có thể ảnh hưởng trên đường tiết niệu dưới hoặc cả đường tiết niệu trên và dưới. Triệu chứng 
của NKĐTN dưới là kết quả từ sự kích thích sản sinh vi khuẩn trong niệu đạo và niêm mạc bàng quang. 
Điều này gây ra đi tiểu nhiều lần (pollakiuria) và tiểu gắt buốt (dysuria) với số lượng nước tiểu ít và đục, 
cảm giác nặng trên xương mu, và đi tiểu khẩn trương. Tuy nhiên những triệu chứng này có thể thay đổi 
rất khác nhau. NKĐTN trên bệnh nhân nhiễm HIV gồm cả bệnh thận liên quan với HIV, cùng với nhiễm 
khuẩn da và mô mềm.

6. ĐIỀU TRỊ 
NKĐTN rất thường gặp trên bệnh nhân nhiễm HIV, chẩn đoán sớm và điều trị thích hợp góp phần cải 
thiện chăm sóc y tế nói chung cho bệnh nhân (6). (LE: 1b, GR: A)
Tất cả những trường hợp NKĐTN có triệu chứng cần được điều trị, trong khi NKĐTN không triệu chứng 
cần điều trị nếu có ít nhất 2 kết quả cấy của mẫu nước tiểu lấy giữa dòng với số lượng tế bào có ý nghĩa. 
Cho uống nhiều nước với mục đích pha loãng lượng vi khuẩn trong nước tiểu. Truyền nước nhanh có 
thể làm giảm số lượng vi khuẩn, nhưng tình trạng nhiễm khuẩn thường sẽ trở lại như cũ khi ngưng 
truyền dịch.

Hiệu quả của kháng sinh trị liệu được hướng dẫn dựa trên sự nhạy cảm kháng sinh của các vi khuẩn tại 
chỗ. Tuy nhiên kháng sinh có thể chữa khỏi nhiễm khuẩn hoặc có thể gây ra tồn tại vi khuẩn dai dẳng, 
tái phát hoặc tái nhiễm. Đếm số lượng tế bào vi khuẩn phải giảm trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu điều 
trị kháng sinh cho thấy vi khuẩn nhạy cảm in vitro. Sạch vi khuẩn được mong đợi khi cấy nước tiểu âm 
tính sau 48 giờ khi bắt đầu điều trị và suốt thời gian theo dõi từ 1-2 tuần. Sư tồn tại của vi khuẩn khi số 
lượng của vi khuẩn không giảm trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu điều trị hoặc nếu vi khuẩn gây bệnh 
hiện diện với một số lượng nhỏ sau 48 giờ. Tái phát vi khuẩn xảy ra trong vòng 1-2 tuần sau khi ngưng 

điều trị. Tái nhiễm xảy ra trong quá trình điều trị hoặc bất kỳ thời điểm nào sau đó. Điều này phản ánh 
sự bội nhiễm vi khuẩn và có thể xác định bằng phân lập vi khuẩn khác với loại vi khuẩn ban đầu. Hiện 
nay sự đề kháng với các kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm của NKĐTN gia tăng, đòi hỏi phải thay đổi 
chiến lược điều trị (2).

Những bệnh nhân nhiễm HIV có chẩn đoán viêm thận bể thận cần nhập viện và điều trị ngay kháng sinh 
đường tĩnh mạch. Cần chú ý xem xét điều trị NKH từ NKĐTN trên bệnh nhân HIV (4,5) (LE: 1b, GR: A). Đối 
với bệnh nhân suy giảm miễn dịch nhập viện vì nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm, Cephalosporin thế 
hệ 3, kết hợp chất ức chế aminopenicillin và carbapenem có thể sử dụng kèm hoặc không với aminogly-
coside và fluoroquinolones được khuyến cáo (5) (LE: 2a, GR: B). 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Evans J.K., McOwan A., Hillman R.J., Forster G.E. 1995. Incidence of symtomatic urinary tract infections in HIV 
seropositive patients and the use of cotrimoxazole as prophylaxis against Pneumocystis carinii pneumonia. Genitourin 
Med; 71:p120-122
2. Iweriebor B.C., Obi C.L., Ramalivhana N.J., et al. 2012. Uropathogens isolated from HIV infected patients from 
Limpopo province, South Africa. African Journal of Biotechnology 11(46): p. 10598-10604.
3. Kierin Graham. 2011 Infection linked to higher risk of urinary tract symptoms in men. Comment in Journal of Urology 
2011.
4. Litza J.A. 2010. Urinary tract infections. Prim Care; 37 (3): p 491-507.
5. Olga Perovic, Ashika Singh. Nosocomial Infections in Patients with Human Immunodeficiency Virus (HIV). 
www.intechopen.com
6. Samuel S.O,, Salami T.A.T ey al. 2012. Prevalence of urinary tract infections among a cohort of HIV positive patients 
accessing care in a rural health centre in Nigeria. J. Microbiol. Biotech. Res. 2 (4).: p 507-510.
7. Schonwald S. Begovac J. Skerk V. 1999. Urinary tract infections in HIV disease. Int. J Antimicrob Agents. Pubmed- 
Index for MEDLINE.



4 5

CHƯƠNG XI

Bệnh lây truyền qua đường tình dục là những bệnh nhiễm khuẩn gây nên do vi khuẩn, virut hoặc ký sinh 
trùng và có thể lây truyền từ người này sang người khác trong khi quan hệ tình dục qua âm đạo, qua hậu 
môn và qua đường miệng.

Viêm niệu đạo và viêm mào tinh hoàn do lậu là 2 loại NKĐTN xảy ra trong các bệnh lý lấy qua đường 
tình dục. 

1. VIÊM NIỆU ĐẠO
1.1. Đại cương
 - Về lâm sàng cần xác định viêm niệu đạo do lậu và viêm niệu đạo không đặc hiệu. 
 - Có một mối tương quan giữa tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi và tình trạng kinh tế xã hội  
 thấp với tần suất nhiễm khuẩn do Neisseria gonorrhoeae và C. trachomatis. Nhiễm khuẩn này  
 được lây lan qua quan hệ tình dục.

1.2. Tác nhân gây bệnh
Tác nhân gây bệnh bao gồm N. gonorrhoeae, C. trachomatis, Mycoplasma genitalium và Trichomonas 
vaginalis.  

1.3. Đường lây nhiễm và nguyên nhân bệnh sinh
Tác nhân gây bệnh tồn tại hoặc ở ngoại bào trên lớp biểu mô hoặc thâm nhập vào biểu mô (N. gonor-
rhoeae và C. trachomatis) và gây nhiễm khuẩn sinh mủ. 

Từ niệu đạo, chlamydiae và gonococci có thể lan rộng qua đường tiết niệu - sinh dục gây viêm mào tinh 
hoàn ở nam giới, viêm cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung và phần phụ ở phụ nữ. Myc. genitalium cũng 
có thể gây ra viêm cổ tử cung và viêm vùng chậu ở phụ nữ (5) (LE: 3). 

1.4. Lâm sàng 
Chảy mủ từ niệu đạo, tiểu khó và ngứa niệu đạo là triệu chứng của viêm niệu đạo. Tuy nhiên, một số 
trường hợp nhiễm khuẩn niệu đạo lại không có triệu chứng.

1.5. Chẩn đoán
Xét nghiệm nhuộm Gram chất tiết từ niệu đạo cho thấy có > 5 bạch cầu trên mỗi vi trường ở vật kín có 
độ phóng đại lớn (× 1.000) và tìm thấy vi khuẩn lậu nằm trong tế bào ở dạng song cầu Gram âm (9) (LE: 
3, GR: B). Nhuộm Gram là xét nghiệm chẩn đoán nhanh để đánh giá viêm niệu đạo.   

Xét nghiệm esterase bạch cầu nước tiểu dương tính hoặc có > 10 bạch cầu mỗi vi trường có độ phóng 
đại cao (× 400) trong mẫu nước tiểu đầu tiên cũng giúp chẩn đoán.

Khi nghi ngờ có bệnh lây qua đường tình dục ở  bệnh nhân viêm niệu đạo, thì cần phải xác định các sinh 

NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU 
TRONG CÁC BỆNH CÓ YẾU TỐ 
LÂY NHIỄM QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC

vật gây bệnh.  

1.6. Điều trị
1.6.1. Điều trị viêm niệu đạo do lậu
Các kháng sinh sau đây có thể được khuyến cáo cho điều trị bệnh lậu (4,8,12)

 - Là lựa chọn điều trị đầu tiên:
   +Cefixime, 400 mg đường uống như một liều duy nhất, hoặc 400 mg hỗn dịch uống 
   (200 mg / mL 5)
   + Ceftriaxone, 1 g tiêm bắp (với gây tê tại chỗ) liều duy nhất 
 - Phác đồ thay thế: 
   + Ciprofloxacin, 500 mg uống liều duy nhất
   + Ofloxacin, 400 mg uống liều duy nhất
   + Levofloxacin,  250 mg uống liều duy nhất.
Chú ý:  fluoroquinolones chống chỉ định đối với trẻ <18 tuổi và phụ nữ mang thai.
Do lậu thường đi kèm với nhiễm chlamydia, cho nên điều trị kháng chlamydia thường được phối hợp.

1.6.2. Điều trị viêm niệu đạo không do lậu
 - Chọn lựa đầu tiên
   + Azithromycin, 1 g uống liều duy nhất (LE: 1b; GR: A)
   + Doxycycline, 100 mg uống 2 lần/ ngày trong 7 ngày (LE: 1b; GR: A)
 - Chọn lựa thứ hai:
   + Erythromycin base, 500 mg uống 4 lần/ngày trong 14 ngày (LE: 1b; GR: A)
   + Erythromycin ethylsuccinate, 800 mg uống 4 lần/ngày trong 7 ngày
   + Ofloxacin, 300 mg uống 2 lần/ngày trong 7 ngày (LE: 1b; GR: A)
   + Levofloxacin, 500 mg uống 1 lần/ngày trong 7 ngày
Doxycycline và azithromycin được xem là có hiệu quả như nhau trong điều trị nhiễm chlamydia, tuy 
nhiên, nhiễm Myc. genitalium có thể đáp ứng tốt hơn với azithromycin (13). Erythromycin kém hiệu quả và 
gây ra nhiều tác dụng phụ hơn. Ở phụ nữ mang thai, fluoroquinolones và doxycycline chống chỉ định, do 
đó, bên cạnh erythromycin và azithromycin, có thể dùng phác đồ amoxicillin 500 mg x 3 lần/ngày trong 
7 ngày .

Nếu điều trị không thành công, cần xem xét điều trị nhiễm T. vaginalis và / hoặc Mycoplasma với sự kết 
hợp của metronidazole (2 g uống liều duy nhất) và erythromycin (500 mg đường uống 4 lần/ ngày trong 
7 ngày). 

Như trong các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, cần thiết phải điều trị cho bạn tình.

1.7. Theo dõi và phòng ngừa
 - Nên tái khám bệnh nhân nếu các triệu chứng kéo dài hoặc tái phát sau khi đã kết thúc điều trị. 
 - Bệnh nhân nên được hướng dẫn để kiêng giao hợp cho đến 7 ngày sau khi điều trị được bắt  
 đầu, và bạn tình của họ đã được điều trị đầy đủ. 
 - Những người đã được chẩn đoán có một bệnh lây truyền qua đường tình dục mới nên nhận  
 được xét nghiệm để tìm thêm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, bao gồm giang  
 mai và HIV. 
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2. VIÊM MÀO TINH HOÀN, VIÊM TINH HOÀN
2.1. Đại cương
 - Viêm tinh hoàn và viêm mào tinh hoàn được phân loại thành cấp tính hoặc mạn tính tùy theo  
 sự khởi đầu và diễn tiến lâm sàng. Diễn tiến mạn tính gặp trong khoảng 15% các trường hợp  
 viêm mào tinh hoàn cấp tính. Trong trường hợp có cả viêm tinh hoàn, thì diễn tiến viêm mạn  
 có thể dẫn đến teo tinh hoàn và phá hủy sự sinh tinh (2,6). 
 - Viêm tinh hoàn do quai bị là loại thường gặp, xảy ra khoảng 20-30% bệnh nhân sau tuổi dậy  
 thì do nhiễm virut quai bị.  Quá trình viêm tinh hoàn, đặc biệt là do virut gây nên thì thường   
 gồm cả mào tinh. Viêm tinh hoàn mạn tính nguyên phát là một dạng bệnh u hạt, và nguyên  
 nhân không rõ thường hiếm gặp (1).
 - Viêm mào tinh hoàn thường xảy ra ở một bên và khởi phát cấp tính. Viêm mào tinh hoàn cấp  
 tính ở nam giới trẻ có liên quan đến hoạt động tình dục và nhiễm trùng của bạn tình (3).  

2.2. Diễn tiến bệnh 
Các biến chứng trong viêm tinh hoàn - mào tinh bao gồm áp xe hóa, nhồi máu tinh hoàn, teo tinh hoàn, 
nhiễm cứng mào tinh mạn tính và vô sinh (2) .

Viêm mào tinh hoàn gây ra bởi những mầm bệnh lây truyền qua đường tình dục xảy ra chủ yếu ở nam 
giới quan hệ tình dục có tuổi <35 (2,11), trong khi ở những bệnh nhân lớn tuổi, thường là do các mầm gây 
bệnh tiết niệu thông thường. Phần lớn các trường hợp viêm mào tinh hoàn là do mầm bệnh tiết niệu 
thông thường (2,11). Tắc nghẽn đường tiết niệu dưới và  dị dạng hệ tiết niệu sinh dục là những yếu tố nguy 
cơ đối với loại nhiễm khuẩn này. 

2.3. Sinh bệnh học 
 - Trong trường hợp điển hình, viêm mào tinh hoàn do vi khuẩn thông thường và các sinh vật  
 lây truyền qua đường tình dục, thì nhiễm khuẩn thường được lây lan từ niệu đạo hoặc bàng  
 quang. 
 - Trong viêm tinh hoàn u hạt không đặc hiệu, hiện tượng tự miễn được cho là đã kích hoạt 
 quá trình viêm mạn tính (1,7). Viêm tinh hoàn ở trẻ em và viêm tinh hoàn quai bị có nguồn gốc 
 lây truyền qua đường máu (7).
 - Viêm tinh hoàn - mào tinh cũng được thấy trong các nhiễm khuẩn toàn thân như bệnh lao,  
 giang mai, bệnh nhiễm brucella và cryptococcus.

2.4. Chẩn đoán
 - Trong viêm mào tinh hoàn cấp tính, viêm và sưng tấy thường bắt đầu ở đuôi mào tinh hoàn,  
 và có thể lan đến phần còn lại của mào tinh và mô tinh hoàn. Thừng tinh thường  căng và   
 sưng. 
 - Đối với những bệnh nhân viêm mào tinh hoàn do mầm bệnh lây truyền qua đường tình dục  
 đều có tiền sử quan hệ tình dục, và các mầm bệnh có thể nằm im trong nhiều tháng trước khi  
 khởi phát các triệu chứng. Nếu bệnh nhân được thăm khám ngay sau khi xét nghiệm nước  
 tiểu, thì tình trạng viêm niệu đạo và chảy mủ niệu đạo có thể bị bỏ qua do bạch cầu và vi 
 khuẩn đã được rửa sạch khi đi tiểu. 
 - Mầm bệnh gây viêm mào tinh hoàn thường có thể được xác định bằng cách xét nghiệm   
 nhuộm Gram bệnh phẩm từ niệu đạo và/hoặc mẫu nước tiểu giữa dòng để phát hiện vi khuẩn  

 Gram âm (LE: 3). Sự hiện diện của song cầu Gram âm nội bào trong bệnh phẩm từ niệu đạo  
 cho thấy nhiễm N. gonorrhoeae. Nếu chỉ có bạch cầu ở bệnh phẩm từ niệu đạo cho thấy sự  
 hiện diện của viêm niệu đạo không do lậu. C. trachomatis được tìm thấy trong khoảng 2/3   
 những bệnh nhân này (2,11).
 - Xét nghiệm tinh dịch theo tiêu chuẩn của WHO gồm phân tích bạch cầu cho thấy tình trạng  
 viêm. Trong nhiều trường hợp, có thể thấy sự giảm tạm thời số lượng tinh trùng và khả năng  
 di chuyển về phía trước. Không còn tinh trùng do tắc nghẽn hoàn toàn của cả hai mào tinh là  
 một biến chứng hiếm (10). Nếu nghi ngờ viêm tinh hoàn quai bị, thì bệnh sử viên tuyến nước 
 bọt và bằng chứng của các kháng thể IgM trong huyết thanh sẽ giúp chẩn đoán. Khoảng 20%  
 các trường hợp viêm tinh hoàn quai bị thì bệnh xảy ra cả 2 bên ở nam giới sau tuổi dậy thì 
 kèm nguy cơ teo tinh hoàn và vô tinh (3).
 - Viêm mào tinh hoàn mạn đôi khi có thể là biểu hiện lâm sàng đầu tiên của bệnh lao niệu sinh  
 dục. 

2.5. Chẩn đoán phân biệt
Cần phân biệt giữa xoắn thừng tinh và viêm mào tinh hoàn càng sớm càng tốt dựa vào tuổi của bệnh 
nhân, bệnh sử viêm niệu đạo, triệu chứng lâm sàng và siêu âm Doppler đánh giá sự tưới máu tinh hoàn.

2.6. Điều trị
Trước khi dùng kháng sinh, cần xét nghiệm vi khuẩn học trong bệnh phẩm từ niệu đạo và từ mẫu nước 
tiểu giữa dòng.
Các fluoroquinolones là thuốc lựa chọn đầu tiên (ví dụ ofloxacin và levofloxacin), thích hợp điều trị kháng 
C. trachomatis, vì phổ kháng khuẩn rộng và dễ thâm nhập vào các mô của đường niệu sinh dục. 
Nếu C. trachomatis đã được phát hiện như là một nguyên nhân gây bệnh, điều trị cũng có thể được tiếp 
tục với doxycycline  200 mg/ngày, trong ít nhất 2 tuần. Macrolide có thể được sử dụng như là thuốc thay 
thế. 
Điều trị hỗ trợ gồm:
 - Nghỉ ngơi, nâng cao tinh hoàn và điều trị chống viêm (GR: C). 
 - Ở nam giới trẻ, viêm mào tinh hoàn có thể dẫn đến tắc các ống mào tinh và gây vô sinh, do  
 đó, nên điều trị kết hợp với methylprednisolone, 40 mg/ngày và giảm liều một nửa mỗi 2 ngày  
 (GR: C).
Trong trường hợp viêm mào tinh hoàn do C. trachomatis, cần phải điều trị cho bạn tình (GR: C). 
Nếu các mầm bệnh thông thường của hệ tiết niệu được tìm thấy như tác nhân gây bệnh,  thì cần xem 
xét kỹ các rối loạn tiểu tiện nếu có để ngăn ngừa tái phát (GR: C). 
Áp xe do viêm mào tinh hoàn hoặc viêm tinh hoàn cần điều trị bằng phẫu thuật. 
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HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ 
LAO NIỆU SINH  DỤC

1. LỊCH SỬ
Bệnh lao phổi đã được tìm thấy ở người cách đây khoảng 7000 năm, qua di tích các bộ xương người cổ 
đại. Ở châu Âu, trong thập niên 1700, nhiễm lao là bệnh dịch và một phần tư tử vong ở Anh thời đó là 
do lao phổi. Villemin là người xác định bản chất lây nhiễm của bệnh. Năm 1882, Robert Koch phát hiện 
nguyên nhân bệnh lao và đưa ra giả thuyết mà ngày nay mang tên ông, xác nhận thực thể bệnh lao với 
phức hợp tiên phát hạch-phổi và sự phát tán bệnh đến các cơ quan thứ phát trong đó thận là một trong 
những cơ quan đích (4,7).  

Đặc tính kháng acid của trực khuẩn lao do Ehrlich phát hiện năm 1882. Ekehorn (1908) đưa ra giả thuyết 
qua đường máu trực tiếp: thận và đường tiết niệu bị nhiễm khuẩn thứ phát qua trung gian nước tiểu. 
Medlar (1926) nhận thấy thương tổn vi thể hầu hết ở vỏ thận hai bên. Wildbolz (1937) dùng từ lao niệu 
sinh dục (Genitourinary tuberculosis-GUTB), ông nhấn mạnh lao thận và lao mào tinh là các biểu hiện 
tại chỗ của nhiễm khuẩn qua đường máu (4,7). 

2. DỊCH TỄ HỌC 
Ở các nước phát triển, việc phát hiện ca lao mới và điều trị lao đã làm giảm tần suất khoảng 7,8% mỗi 
năm. Tỉ lệ này cộng với tỉ lệ giảm 5% thành tỉ lệ giảm mắc bệnh trên 12% mỗi năm(2,4,7). Ngược lại, ở 
nhiều nước đang phát triển, khuynh hướng giảm bệnh rất thấp: tỉ lệ nhiễm lao vẫn ở khoảng 2,6%, cho 
thấy khuynh hướng tăng các ca mới. Trên toàn thế giới, lao niệu sinh dục chiếm 14% lao ngoài phổi, 
trong đó chỉ 20% ở ngưởi da trắng (2,4,7). 

Việt Nam là một 7 quốc gia châu Á và là một trong 22 quốc gia trên thế giới phải đối diện với bệnh lao 
nghiêm trọng với nguy cơ nhiễm lao khoảng 2% năm, đứng thứ 14 trong 27 quốc gia có tỉ lệ lao đa kháng 
thuốc cao nhất. Tần suất lao mới khoảng 173/100 000 dân, tỉ lệ hiện mắc là 225/100000 dân. Tỉ lệ tử 
vong do lao là 23/100000 dân (3,10). 

3. BỆNH SINH   
Trong giai đoạn sơ nhiễm phổi, M. tuberculosis sinh sản và nhân rộng, đầu tiên qua đường bạch huyết 
sau đó qua đường máu. Ở giai đoạn này, cá thể có hiện tượng mẫn cảm muộn, đồng thời với lúc đại 
thực bào có khả năng ức chế sự phân chia của M. tuberculosis. Hầu hết bệnh nhân khống chế được 
bệnh ở giai đoạn sơ nhiễm và không có biểu hiện lâm sàng. Những người này có vi khuẩn dạng tiềm ẩn, 
vi khuẩn này có thể sinh sản và gây bệnh sau nhiều năm khi bệnh nhân có bệnh mãn tính gây suy 
nhược, chấn thương, dùng corticoids, trị liệu ức chế miễn dịch, đái tháo đường, hay AIDS (2,4,6,7). 

Lao niệu sinh dục thường do sự phát tán vi khuẩn qua đường máu ở giai đoạn sơ nhiễm. Sau đó, lao 
tiến triển phát sinh do sự tái hoạt sơ nhiễm do sự suy yếu của phản ứng miễn dịch tại chỗ (2,4,6,7).

4. ĐẶC  ĐIỂM  LÂM  SÀNG   
Tỉ lệ nam : nữ  là 2 : 1. Hầu hết bệnh nhân ở nhóm tuổi 20-40 (2,4,7,9,14).
     Bệnh nhân thường có triệu chứng tiểu nhiều lần nặng dần, không đáp ứng với điều trị bằng kháng 
sinh thường. Triệu chứng tiểu gấp hiếm gặp hơn. Nước tiểu thường vô khuẩn và có một tỉ lệ lớn bệnh 

Aug;15(4):391-7
5. Haggerty CL. Evidence for a role of Mycoplasma genitalium in pelvic inflammatory disease. Curr Opin Infect Dis. 2008 
Feb;21(1):65-9.
6. Naber KG, Weidner W. Prostatitis, epididymitis, orchitis. In: Armstrong D, Cohen J, eds. Infectious  diseases. London: 
Mosby, Harcourt Publishers Ltd, 1999, pp. 1-58.  
7. Nistal M, Paniagua R. Testicular and Epididymal Pathology. Stuttgart: Thieme, 1984.
8. Scharbo-Dehaan M, Anderson DG. The CDC 2002 guidelines for the treatment of sexually transmitted   diseases: 
implications for women’s health care. J Midwifery Womens Health  2003 Mar Apr;48(2): 96-104. 
9. Swartz SL, Kraus SJ, Herrmann KL, et al. Diagnosis and etiology of nongonococcal urethritis, J Infect Dis 1978 
Oct;138(4):445-54.  
10. Weidner W, Garbe C, Weissbach L, et al. [Initial therapy of acute unilateral epididymitis using ofloxacin. II. Andrologi-
cal findings.] Urologe A 1990 Sep;29(5):277-80.
11. Weidner W, Schiefer HG, Garbe C. Acute nongonococcal epididymitis. Aetiological and therapeutic aspects. Drugs  
1987; 34 Suppl 1:111-7.
12. Workowski KA, Berman SM. CDC sexually transmitted diseases treatment guidelines. Clin Infect Dis 2002 Oct 
15;35(Suppl 2):S135-7.: 
13. Falk L, Fredlund H, Jensen JS. Tetracycline treatment does not eradicate Mycoplasma genitalium. Sex Transmit 
Infect 2003 Aug;79:318-9.    
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nhân có trên 20 tế bào mủ trên quang trường lớn. Có 20% bệnh nhân không có tế bào mủ trong nước 
tiểu. Bội nhiễm vi khuẩn thường chiếm 20% trường hợp, 90% do E. coli (2,4,6,7,18).

Tiểu máu đại thể (10%) hay tiểu máu vi thể (50%). Đau quặn thận ít gặp. Xuất tinh máu là triệu chứng 
hiếm. Một số ít bệnh nhân chỉ có triệu chứng sưng đau tinh hoàn. Tam chứng mệt mỏi, sụt cân, chán ăn 
không bao giờ thấy ở giai đoạn sớm của bệnh. 

Viêm bàng quang tái phát là triệu chứng báo động. Nhiễm trùng do E.coli đáp ứng với kháng sinh thường 
nhưng tái phát nhiều lần thì cần phải loại trừ lao. Phải xét nghiệm nhiều lần vì M. tuberculosis rất khó 
phân lập từ nước tiểu khi bệnh nhân chỉ mới có những tổn thương nhỏ.     

5. XÉT  NGHIỆM  TÌM  LAO
5.1. Phản ứng tuberculin (IDR)
Phản ứng dương tính chỉ nói lên bệnh nhân đã bị nhiễm lao, không phải là bệnh lao tiến triển hay các 
triệu chứng là do bệnh lao (2,4,6,7).

Tiêu chuẩn test tuberculin dương tính theo nhóm nguy cơ (theo cdc) (2,4,6,7)

 - Vùng cứng  ≥ 5 mm 
 + Người HIV dương tính 
 + Bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân lao gần đây.
 + Tổn thương xơ hóa trên phim ngực nghĩ do lao trước kia.
 + Bệnh nhân có ghép cơ quan hay suy giảm miễn dịch. 
 (dùng liều tương đương receiving 15 mg prednisone /ngày trong một tháng hoặc hơn)

 -Vùng cứng  ≥ 10 mm 
 + Người mới nhập cư từ các nước có tần suất lao cao.
 + Người lạm dụng thuốc tiêm. 
 + Cư dân hoặc nhân viên cho nhóm nguy cơ cao: nhà tù, nhà dưỡng lão, trung tâm y tế, nhà  
 cho người vô gia cư. 
 + Nhân viên phòng xét nghiệm Mycobacterium
 + Người có các tình trạng lâm sàng sau: bệnh bụi phổi, đái tháo đường, suy thận mạn, một số  
 bệnh huyết học (bệnh bạch huyết, lymphoma), bệnh ác tính khác (ung thư biểu mô đầu hoặc  
 cổ và phổi), sụt cân ≥ 10% thể trọng lý tưởng, cắt dạ dày, nối tắt hỗng-hồi tràng.
 + Trẻ em nhỏ hơn 4 tuổi hay nhũ nhi, trẻ em hay trẻ lớn có tiếp xúc với người lớn nguy cơ cao. 

 -Vùng cứng  ≥ 15 mm: 
 Bệnh nhân không có nguy cơ nhiễm lao.

5.2. Xét nghiệm nước tiểu (2,4,6,7)

 Bao gồm: 
 • Tổng phân tích nước tiểu: tìm hồng cầu, bạch cầu, pH, tỉ trọng nước tiểu. 
 • Cấy nước tiểu tìm vi khuẩn thường. 
 • Cặn Addis (hồng cầu, bạch cầu/phút) đánh giá tình trạng tiểu mủ. “Tiểu mủ vô khuẩn” là dấu  
 hiệu cổ điển của lao niệu. 

 • Xét nghiệm nước tiểu tìm trực khuẩn lao để chẩn đoán lao niệu: cần phối hợp cả 3 phương  
 pháp sau để có kết quả chẩn đoán cao (11,14):
  - Lấy 3 mẫu nước tiểu 3 ngày liên tiếp hứng trong 12 giờ nhuộm Ziehl-Neelsen tìm  
  trực  khuẩn kháng axít-cồn. 
        - Cấy nước tiểu trên môi trường Lowenstein-Jensen tìm M.tuberculosis, BCG, các  
  mycobacterium nontuberculosis. Là xét nghiệm chẩn đoán chắc chắn lao   
  niệu (2,4,6,7,18). 
        - Phản ứng PCR nước tiểu (Polymerase Chain Reaction): cho kết quả sau 24 giờ,  
  độ nhạy: 74-91%; độ đặc hiệu: 95-100% (4,7,17,19). Có 2 kỹ thuật: (1) phản ứng IS6110- 
  PCR để tìm M. tuberculosis ; (2) phản ứng 16S rRNA gen-PCR: tìm các 
  mycobacterium khác. 

5.3. Xét nghiệm máu 
Công thức máu, tốc độ lắng máu, chức năng thận, điện giải đồ (2,4,6,7).

6. TRIỆU CHỨNG X  QUANG  
6.1. X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị (KUB)
Trên phim KUB có thể thấy dấu vôi hóa ở thận và đường tiết niệu dưới (2,4,7). 
X quang ngực và cột sống để loại trừ lao phổi cũ hay lao tiến triển và lao cột sống (2,4,7).

6.2. Chụp hệ tiết niệu qua tĩnh mạch (IVU) 
IVU liều cao hiện nay vẫn là tiêu chuẩn (2,4,7,11). Có thể phối hợp với CT scan. Ngoài ra, IVU dưới màn 
huỳnh quang tăng sáng cho phép làm xét nghiệm động học niệu quản. 

Trên IVU có thể thấy thận mất chức năng hoặc tổn thương thận nặng. Viêm niệu quản biểu hiện bằng 
giãn niệu quản trên khúc nối niệu quản – bàng quang hay niệu quản xơ hóa. Thì bàng quang cho thấy 
bàng quang nhỏ, co thắt hay bàng quang bất đối xứng (2,4,7).

6.3. Chụp niệu quản - bể thận ngược chiều 
Khi cần xác định chiều dài đoạn hẹp và mức độ tắc nghẽn và giãn nở niệu quản trên chỗ hẹp hoặc khi 
cần đặt thông niệu quản để lấy nước tiểu từng thận riêng rẽ làm xét nghiệm vi khuẩn học. Cần làm dưới 
màn huỳnh quang tăng sáng và làm xét nghiệm động học niệu quản (2,4,7,11).

6.4. Chụp bể thận – niệu quản xuôi chiều
Chỉ định trong trường hợp thận không phân tiết trên IVU hay để xem tình trạng đường xuất tiết trên chỗ 
hẹp hoặc có thể lấy nước tiểu từ bể thận gửi xét nghiệm vi khuẩn học (2,4,7,11). 

6.5. Xét nghiệm đồng vị phóng xạ
Xạ hình thận cho biết chức năng thận và bất thường chủ mô thận. 

6.6. Siêu âm và CT scan    
Siêu âm để theo dõi một tổn thương thận phát hiện trên IVU trong quá trình điều trị (hang lao) (2,4,7). 

CT scan để khảo sát tổn thương nhu mô thận, quanh thận hay khi nghi ngờ có ung thư thận đi 
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kèm (2,4,7). CT đa lát cắt (MSCT) với kỹ thuật tái tạo hình ảnh rất có ích trong chẩn đoán các dạng biến thể 
đường tiết niệu (4,7,12,14). 

7. TRIỆU CHỨNG NỘI SOI 
7.1. Soi bàng quang 
Nội soi tìm những sang thương lao ở bàng quang (sang thương dạng hạt, dạng loét) và viêm lao miệng 
niệu quản, miệng niệu quản nở rộng. Dùng để đánh giá độ trầm trọng của bệnh và đáp ứng với hóa trị 
liệu lao.

Vai trò của sinh thiết bàng quang còn bàn cãi. Chỉ sinh thiết khi có tổn thương dạng củ hay loét cách xa 
miệng niệu quản vì tổn thương này có thể là ung thư biểu mô phối hợp (2,4,7,14).

7.2. Soi niệu quản
Nội soi niệu quản là chỉ định hiếm. Soi để khảo sát ảnh hưởng của bệnh lên niệu quản - bể thận hoặc để 
lấy mẫu nước tiểu thử vi khuẩn học

8. HÓA TRỊ LAO                 
Có thể cho bệnh nhân nhập viện trong tháng đầu để bảo đảm bệnh nhân uống thuốc kháng lao đều đặn, 
sau đó sẽ theo dõi ngoại trú. Cần đánh giá chức năng gan của bệnh nhân. Nếu cần phẫu thuật thì mổ 
chương trình và cho bệnh nhân nhập viện tối thiểu 6 tuần sau khi bắt đầu điều trị tấn công.
     
Bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu nên là người theo dõi quá trình hóa trị lao. Nếu có vấn đề kháng thuốc thì 
cần hội chẩn bác sĩ chuyên khoa Lao nhưng bác sĩ Tiết niệu phải chịu trách nhiệm cả quá trình điều trị 
của bệnh nhân, nếu không tổn thương thận hoặc đường xuất tiết không hồi phục có thể xảy ra (2,4,7,9,14). 
Cần chú ý hiện tượng “xơ hóa do lành sẹo” diễn tiến nhanh trong quá trình điều trị thuốc lao nhất là trong 
thời gian điều trị tấn công có thể dẫn đến tắc nghẽn đường tiết niệu trên cấp tính và hủy hoại chức năng 
thận nhanh chóng (11,15). 

Mục đích điều trị là: (1) Điều trị căn bệnh tiến triển (2) Làm cho bệnh nhân không còn khả năng lây nhiễm 
càng sớm càng tốt (3) Bảo tồn tối đa chức năng thận.

Cần theo dõi bệnh nhân 3, 6, 12 tháng sau khi ngưng thuốc. Trong mỗi lần khám, cần làm xét nghiện 
nước tiểu sáng sớm 3 ngày liên tục và làm IVU.

8.1. Các thuốc kháng lao 
Các thuốc kháng lao hàng đầu là INH, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, và ethambutol. Bốn thuốc 
đầu là diệt trùng. Hóa trị lao là điều trị đa kháng sinh nhằm làm giảm thời gian điều trị và làm giảm hiện 
tượng kháng thuốc. Từ khi có rifampicin và các thuốc kháng lao mới  thời gian điều trị giảm còn 6-9 tháng 
(4,7,10).

Xếp loại 

Thuốc kháng lao chủ lực

Thuốc kháng lao thứ cấp 

Các thuốc phụ 

Thuốc

Rifampicin (R)
Isoniazid (H)
Pyrazinamide (Z)
Streptomycin (S)

Ethambutol (E)
Ethionamide
Cycloserine

Kanamycin
Thiocetazone 
(T hay TB1)

Tác dụng

Diệt khuẩn 

Kềm khuẩn

Kềm khuẩn

Thuốc

Isoniazid

Rifampin

Pyrazinamide

Ethambutol

Streptomycin

Amikacin

Capreomycin

Quinolones

Cơ chế tác dụng

Ức chế tổng hợp
acid mycolic
Men catalase- peroxidase

Ức chế tổng hợp RNA

Ức chế tổng hợp acid béo

Ức chế tổng hợp thành tế bào 
(chẹn arabinosyl transferase)

Ức chế tổng hợp protein

Ức chế tổng hợp protein  

Ức chế tổng hợp thành tế bào

Ức chế cấu trúc DNA

Vị trí đột biến kháng thuốc (gen)

inhA (vùng điều hòa)
(gen mycolic acid)

katG (gen catalase- peroxidase)

β-Subunit rpoB (gen RNA polymer-
ase)

pncA (gen pyrazinamidase)

embB  (gen cho men arabinosyl 
transferase)

rpsL (gen của protein S12 
ribosome);gen16-S RNA của 

ribosome)

gen16-S RNA của ribosome

Không rõ

GyrA (gen gyrase A)

Bảng 1: các thuốc kháng lao thiết yếu (4,7,10)

Bảng 2: cơ chế tác dụng / kháng thuốc của các thuốc kháng lao thông dụng (4,7,10) 



Tên thuốc

Isoniazid

Rifampicin

Pyrazinamide

Ethambutol 

Streptomycin 

Liều lượng hàng 
ngày (mg/kg)

5 ( 4-6 )

10  ( 8 – 12 )

15  ( 20 – 30 )

15 ( 15 – 20 )

15 ( 12 – 18 )
 

3 lần/ tuần (mg / kg)

10 ( 8 – 12 )

10  ( 8 – 12 )

35 ( 30 – 40 )

30 ( 25 – 35 )

15 (12 – 18 )

 

2 lần / tuần (mg / kg)

15 ( 13 - 17 )

10  ( 8 – 12 )

50 ( 40 – 60 )

45 ( 40 – 50 )

15 (12 – 18 )

Bảng 3: liều tối ưu của các thuốc kháng lao (4,7,10) 

Sơ đồ 1: phác đồ xử trí lao niệu sinh dục  (4,7) 

Liều cách quãng

8.2. Phác đồ điều trị cho nhiễm khuẩn vi khuẩn nhạy cảm
Tử vong do lao ngày nay là không đáng kể nếu điều trị sớm và đúng cách, bệnh nhân uống thuốc đủ. 
Cần làm thử nghiệm độ nhạy cảm của mycobacterium với thuốc trên các chủng được phân lập, áp dụng 
điều trị quan sát trực tiếp (DOT) cho bệnh nhân (4,5,7,14).

Hóa trị lao là điều trị đa kháng sinh nhằm làm giảm thời gian điều trị và làm giảm khả năng vi khuẩn 
kháng thuốc. Thời gian điều trị trước đây từ 2 năm nay giảm còn 6–9 tháng từ khi có rifampicin và các 
thuốc kháng lao mới khác (2,4,7,9). Phối hợp với chương trình chống lao quốc gia để cấp thuốc lao, vừa 
theo dõi sát bệnh nhân, nhất là trong thời gian dùng liều tấn công (11,14).

Các cytokine hỗ trợ như interferon-γ , interleukin-2 (IL-2), yếu tố kích thích dòng đại thực bào-bạch cầu 
hạt, và IL-12, hoặc miễn dịch trị liệu bằng M. vaccae có thể làm giảm thời gian điều trị hơn nữa và chống 
kháng thuốc (4,7).

Khuyến cáo của Trung tâm phòng bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ hiện tại là điều trị 
bệnh nhân lao niệu sinh dục với vi khuẩn nhạy cảm từ 6 đến 9 tháng (2,4,7). Ở bệnh nhân lao thận, sau 2 
tuần điều trị sẽ không còn phân lập được M. tuberculosis trong nước tiểu. Phác đồ 6 tháng thường dùng 
R,H,Z với tỉ lệ có vi khuẩn tái phát là 1%. Điều trị với S,H,R,Z trong 2 tháng đầu, theo sau là H,R,Z hay 
H, R trong 4 tháng kế. 

Nên uống thuốc liều duy nhất chung một lần vào buổi tối, có thể uống với sữa giúp bệnh nhân dung nạp 
thuốc tốt nhất. Nên dùng S trong thời gian điều trị tấn công khi có triệu chứng viêm bàng quang cấp 
nặng. Có thể dùng thêm Prednisolone,  20mg x 3 lần mỗi ngày dùng với 4 loại thuốc lao trong 4 tuần, 
giúp làm giảm viêm bàng quang cấp. 

8.3. Lao đa kháng thuốc
Trong thập niên 1990, lao đa kháng thuốc (MDR) trở thành vần đề y tế quan trọng đặc biệt trong đó có 
1/3 các ca kháng với một hay nhiều loại thuốc. Sau này MDR giảm hẳn do chương trình DOT và nhiều 
yếu tố khác. Phác đồ điều trị lao MDR phải theo tình trạng nhạy cảm của vi khuẩn và tiếp tục trong 18 - 
24 tháng hay 12 tháng sau khi cấy âm tính (2,4,6.7).

9. PHẪU THUẬT 
Có nhiều phương pháp phẫu thuật đi cùng với phác đồ điều trị lao ngắn hạn. Phẫu thuật đóng vai trò 
quan trọng trong triết lý điều trị hiện đại lao niệu sinh dục, gồm phẫu thuật cắt bỏ và phẫu thuật tạo hình 
(2,4,7,9,14). 

9.1. Cắt bỏ cơ quan/ mô 
9.1.1. Cắt  thận
Chỉ định cắt thận là: (1) Thận mất chức năng có hay không có vôi hóa; (2) Bệnh tiến triển trên toàn thể 
thận cùng với cao huyết áp và hẹp khúc nối bể thận-niệu quản; (3) Bướu thận phối hợp (2,4,7,14,16).

Xử trí thận lao bị mất chức năng là không bàn cãi và cắt thận là bắt buộc (2,4,6,7,14). Thận mất chức năng do 

Chẩn đoán  ≥ 3 mẫu nước tiểu sáng sớm
                      để cấy làm KS đồ

Khảo sát               Dùng IVU, có thể                  
Bệnh nhân với vi khuẩn        làm thêm xét nghiệm khác
nhạy cảm

 
Hóa trị lao
Rifampicin, 450 mg / ngày         2 tháng, sau đó          3 lần/tuần
Isoniazid, 300mg / ngày            Rifampicin, 900 mg   trong 4 tháng
Pyrazinamide, 25 mg/kg/ngày   Isoniazid, 600mg

    Trường hợp 

 Không phẫu thuật       Có phẫu thuật 

Tổn thương Tổn thương     Bệnh trầm trọng       Tổn thương Tổn thương                   
XQ nhẹ hay         loét hang        không phẫu thuật       loét hang         nặng
có VK/ NT           nhẹ                 ngay được                    nhẹ                                                                    
                                                        Phẫu thuật tạo
                                                        hình có thể
                                                        cần sau             Có vôi hóa  Không vôi hóa

                                                     
    Hóa trị lao
6 tháng hóa trị lao                          theo dõi sát             Cắt thận bán phần    Hóa trị ít nhất 6 tháng
Theo dõi trong 1 năm                      tùy theo                   hóa trị ít nhất 6 thg     theo dõi / 6 tháng
nếu không tái phát,                         mức độ                 theo dõi hàng năm      ít nhất 5 năm
xuất viện                                          suy thận                 ít nhất 10 năm với 
      XQ hệ niệu 



lao ngày nay không còn là chống chỉ định của cắt thận qua nội soi ổ bụng (13,14).

9.1.2. Cắt thận niệu quản 
Hiếm khi được chỉ định, chỉ làm khi niệu quản bị tổn thương nặng cần cắt bỏ phần lớn niệu quản. 

9.1.3. Cắt một phần thận
Có hai chỉ định : (1) Tổn thương khu trú ở cực thận có vôi hóa không đáp ứng sau 6 tuần hóa trị tấn công. 
(2) Một vùng vôi hóa lớn dần đe dọa phá hủy tồn bộ thận. 

9.1.4. Dẫn lưu áp xe 
Không dẫn lưu hở apxe vì ngày nay có thể dùng các kỹ thuật X quang ít xâm lấn để hút dịch apxe. Dịch 
hút ra có thể làm xét nghiệm vi khuẩn học. Nếu có vôi hóa nhiều ở thành apxe thì nên cắt một phần thận.

9.1.5. Cắt bỏ mào tinh
Thám sát bìu với dự kiến cắt bỏ mào tinh vẫn còn cần thiết. Chỉ định chính là apxe bã đậu không đáp 
ứng với hóa trị. Chỉ định khác là một khối u chắc không đổi hay lớn dần mặc dù điều trị với kháng sinh 
thường hay hóa trị lao.

Nên mổ qua ngã bìu, bóc tách đuôi mào tinh trước, sau đó đến thân và đầu mào tinh. Cô lập ống dẫn 
tinh và đem ra ngã bẹn qua một đường rạch da riêng để tránh tạo apxe dưới da.

9.2. Phẫu thuật tạo hình niệu quản
Vị trí hẹp thường gặp là ở khúc nối niệu quản–bàng quang; cũng có thể hẹp ở khúc nối bể thận-niệu 
quản, hiếm khi ở niệu quản phần ba giữa. Rất ít khi hẹp toàn bộ niệu quản (thường thận đã tổn thương 
nặng nên không thể tạo hình niệu quản). 

9.2.1. Hẹp khúc nối bể thận - niệu quản  
Rất ít gặp (4,7,11,15). Nếu thận còn bài tiết trên IVU thì phải giải quyết tắc nghẽn càng sớm càng tốt bằng đặt 
thông JJ từ ngã nội soi bàng quang. Nếu không đặt được thông JJ thì mở thận ra da qua da, qua đó bơm 
rửa bể thận với thuốc kháng lao. Theo dõi diễn tiến hẹp bằng siêu âm hay làm IVU với phim 25 phút mỗi 
tuần, nếu diễn tiến xấu thì cần phẫu thuật ngay. Phẫu thuật có thể cần sau khi rút thông JJ chụp IVU kiểm 
tra thấy hẹp không cải thiện.

Dùng kỹ thuật Hynes-Anderson hay Culp, khâu nối trên ống thông JJ làm nòng đặt tại chỗ trong 3 tuần. 
Nếu trước mổ chưa mở thận ra da thì lúc tạo hình phải mở bể thận ra da. Nếu lúc mổ có hiện tượng viêm 
niệu quản nhiều thì nên để thông JJ tại chỗ 5-6 tuần và trong thời gian này sẽ thực hiện bơm thuốc kháng 
lao tại chỗ.

Vai trò của cắt xẻ rộng bể thận qua nội soi là không rõ ràng. 

9.2.2. Hẹp niệu quản đoạn giữa
Phương pháp điều trị tốt nhất là cắt xẻ niệu quản và đặt thông nòng kiểu Davis hay đặt thông JJ niệu 
quản tại chỗ ít nhất 6 tuần. Theo dõi bệnh nhân sát, chụp IVU kiểm tra mỗi 3 tháng, theo dõi ít nhất 12 

tháng.

9.2.3. Hẹp niệu quản đoạn cuối 
Có nhiều trường hợp hẹp là do phù nề và đáp ứng tốt với hóa trị lao (4,7,11,14). Phác đồ điều trị là hóa trị lao 
trước, kiểm tra hàng tuần bằng IVU một phim 25 phút, theo dõi diễn tiến. Nếu sau 3 tuần tiến triển xấu 
hoặc không cải thiện thì dùng thêm corticosteroids. Chụp IVU kiểm tra hàng tuần, nếu không cải thiện 
sau 6 tuần sẽ mổ cắm lại niệu quản sau khi thử nong niệu quản nội soi thất bại. Trong thời gian này nên 
đặt thông JJ để đánh giá hiệu quả điều trị nội khoa (2,4,7,11).

Nếu có hẹp niệu quản khi bắt đầu điều trị kháng lao thì trong phác đồ điều trị kháng lao  tránh dùng 
Streptomycin vì thuốc này có thể gây “xơ hóa do lành sẹo” diễn tiến nhanh gây tắc nghẽn đường tiết niệu 
trên cấp tính hay hủy hoại chức năng thận nhanh chóng (11,14,15).

Vai trò của corticosteroids trong điều trị viêm hẹp niệu quản là không rõ ràng, các tác giả chủ yếu dùng 
corticosteroids trong điều trị triệu chứng viêm bàng quang cấp do lao với thời gian không quá 2 tháng vì 
sợ bệnh lao bùng phát toàn thân (2,4,7,12,14).

Nong niệu quản nội soi ít có số liệu trên loạt lớn bệnh nhân. Thường phải nong nhiều lần với gây mê, kết 
quả không cao: 36 - 64% (1,2,4,7,8,11) nên phương pháp này không được nhiều tác giả ủng hộ. Vô cảm bệnh 
nhân, nong bằng thông Braasch 8 Fr hay 2 thông niệu quản 5 Fr, hay bằng thông bong bóng. Lúc đầu 
nong lại cách mỗi 2 tuần, sau đó mỗi 1 đến 2 tháng cho đến khi đường tiết niệu trên ổn định. Cũng có 
thể nong niệu quản kết hợp với corticosteroids hệ thống hóa trước khi mổ tạo hình niệu quản (4,7,8), đặc 
biệt ở người trẻ. 

Hầu hết hẹp niệu quản không dài quá 5 cm và bắt đầu ở đoạn nội thành bàng quang. Nên cắm lại niệu 
quản vào bàng quang. Nên áp dụng kỹ thuật chống ngược dòng khi có thể, làm đường hầm dưới niêm 
mạc ít nhất 2 cm. Nên cắm lại niệu quản vào bàng quang ngã ngoài bàng quang vì có nhiều lợi điểm như 
thời gian mổ nhanh, kỹ thuật tương đối đơn giản, thời gian nằm viện ngắn (11,14). 

Nếu đoạn hẹp dài hơn 5 cm, không thể cắm niệu quản trực tiếp vào bàng quang mà phải làm bàng 
quang cơ thăn hay phẫu thuật Boari. Dùng phẫu thuật Boari có thể cắm lại niệu quản sau khi cắt bỏ đoạn 
hẹp dài 14 – 15 cm. 

Nếu hẹp nhiều trên một hay cả hai niệu quản, có thể khai khẩu niệu quản vào niệu quản và cắm lại niệu 
quản dài hơn vào bàng quang, dùng kỹ thuật chống ngược dòng. Nếu bàng quang tổn thương nặng thì 
có thể phải tạo hình làm rộng bàng quang bằng ruột.

9.3. Tạo hình làm rộng bàng quang 
Các triệu chứng chính báo động cần tạo hình làm rộng bàng quang là tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm 
không chịu đựng được, đi kèm với đau, tiểu gấp, tiểu máu. Chụp IVU thấy bàng quang nhỏ, co thắt, tăng 
trương lực và thường là không có nước tiểu tồn lưu. Soi bàng quang thấy niêm mạc bàng quang có vẻ 
“như nhung” và dung tích bàng quang < 100 mL. 



Chỉ định tạo hình làm rộng bàng quang khi dung tích bàng quang 30 - 150 mL, làm bàng quang thay thế 
nối thẳng (orthotopic neobladder) khi dung tích bàng quang < 30 mL và dùng dạ dày khi có suy thận, 
dùng đại tràng sigma và hồi manh tràng khi cần cắm lại niệu quản vào bàng quang tân tạo. Tạo hình 
bàng quang bằng dạ dày thường áp dụng nhiều ở trẻ em, ở người suy thận nhiều, nhưng không cho thấy 
ưu thế hơn tạo hình bàng quang bằng đại tràng, manh tràng hay hồi tràng (2,4,7).

Bệnh nhân phải được điều trị ít nhất 4 tuần hóa trị tấn công trước khi mổ. Trước mổ cần đánh giá niệu 
dòng đồ. Nếu lưu lượng nước tiểu giảm thì ở bệnh nhân nữ sẽ xẻ cổ bàng quang qua nội soi ở 3 giờ và 
9 giờ, ở nam sẽ cắt đốt nội soi cổ bàng quang 3-6 tuần trước khi mổ làm rộng bàng quang (2,4,7). Cần giữ 
lại phần bàng quang lành càng nhiều càng tốt vì phần này có vai trò trong tống xuất nước tiểu. Có thể 
tạo hình bằng mổ mở hay qua nội soi ổ bụng (12,14). 

Suy thận không phải là chống chỉ định. Không có chống chỉ định làm rộng bàng quang khi độ thanh thải 
creatinin > 15 ml / phút. Nhiều bệnh nhân có cải thiện chức năng thận sau mổ. Chống chỉ định là: tiểu 
dầm, tiểu không kiểm sốt, rối loạn tâm thần (chỉ định chuyển lưu nước tiểu).

9.4. Chuyển lưu nước tiểu 
Có 3 chỉ định chuyển lưu nước tiểu vĩnh viễn : (1) Rối loạn hoặc thiểu năng tâm thần, (2) Tiểu dầm không 
do bàng quang nhỏ, (3) Tiểu nhiều lần ban ngày với tiểu không kiểm soát không đáp ứng với hóa trị lao 
hay nong cổ bàng quang. Chuyển lưu qua hồi tràng hay đại tràng với cắm lại niệu quản có chống ngược 
dòng.

Không nên cắm niệu quản vào đại tràng sigma vì thường gây tiểu không kiểm soát và có thể gây ung 
thư ở vị trí cắm niệu quản.

10. KÊT LUẬN VỚI MỨC ĐỘ CHỨNG CỨ VÀ CẤP ĐỘ KHUYẾN CÁO 
Lao niệu sinh dục, cũng như các dạng lao ngoài phổi khác, được xếp thành lao nặng với các triệu chứng 
mơ hồ (LE: 3). Bác sĩ Tiết niệu cần biết nghi ngờ lao niệu khi bệnh nhân có triệu chứng đường tiết niệu 
kéo dài mà không có nguyên nhân rõ ràng (LE: 4). 

Chẩn đoán lao niệu sinh dục chủ yếu dựa vào xét nghiệm vi khuẩn trong nước tiểu. Trong điều kiện Việt 
Nam, nên phối hợp cả 3 xét nghiệm nhuộm trực tiếp, phản ứng PCR nước tiểu và cấy nước tiểu (3-5 
mẫu nước tiểu liên tiếp) trong môi trường đặc hiệu tìm trực khuẩn lao. 

Trong giai đoạn sớm của bệnh, thường trên phim IVU có thể thấy những thay đổi ở đài thận. Các tổn 
thương thận có thể là biến dạng đài thận, đài thận xơ hóa và tắc nghẽn hoàn toàn (đài thận bị cô lập), 
biến dạng nhiều đài thận, hay phá hủy đài thận hay chủ mô thận nặng. Trong trường hợp nặng, trên IVU 
có thể thấy biến dạng đài thận, hẹp niệu quản, hay xơ hóa bàng quang (LE: 4). 

Điều trị nội khoa là điều trị bước một trong lao niệu sinh dục. Thời gian điều trị hiện nay giảm còn 6 tháng 
trong những trường hợp không phức tạp. Chỉ trong những trường hợp phức tạp (lao tái phát, bệnh nhân 
bị ức chế miễn dịch và HIV/Aids) mới cần điều trị 9 – 12 tháng (GR: B). 

Đặt stent niệu quản hay mở thận ra da qua da (PCN) sớm ở bệnh nhân hẹp niệu quản do lao có thể làm 
tăng tỉ lệ mổ tạo hình và làm giảm thận mất chức năng (LE: 2a). Trong các tình huống khác, bệnh nhân 
nên được điều trị bằng thuốc kháng lao ít nhât 4 tuần trước phẫu thuật (LE: 4).  

Có thể dùng thông JJ cho tất cả các loại hẹp niệu quản cho nhiều mục đích như thông nòng sau khi 
nong, dẫn lưu nước tiểu trong tiến trình lành bệnh sau điều trị nội khoa hay phẫu thuật, và để đánh giá 
hiệu quả điều trị (GR: B). 

Cắt thận được khuyến cáo khi thận mất chức năng hòan toàn hay giảm nặng chức năng. (GR: B). Cho 
dù nước tiểu bệnh nhân vô khuẩn sau hóa trị lao, 50% mẫu mô cắt thận  cho thấy có lao tiền triển (LE: 
3). 

Có đến 50-75% bệnh nhân lao sinh dục có bất thường đường tiết niệu trên X quang (LE: 4). Do đó nên 
khảo sát đường tiết niệu của bệnh nhân lao khởi đầu ở mào tinh (GR: B). Cần thám sát sớm nếu bệnh 
nhân nghi ngờ lao mào tinh hay lao tinh hoàn không đáp ứng nhanh với hóa trị lao (GR: C).  
Chẩn đoán viêm lao tuyến tiền liệt có thể do phát hiện tình cờ sau cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt qua ngã 
niệu đạo qua mẫu mô bệnh học (LE: 3). Những bệnh nhân này nên được điều trị bằng thuốc kháng lao 
(GR: C). 
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