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TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2014 - 2015
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TÓM TẮT
Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả hồi cứu 92 trẻ sơ sinh đẻ non bị viêm phổi điều trị tại khoa 

Hồi sức cấp cứu BVTE Hải Phòng trong thời gian 2014 - 2015, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
1. Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh viêm phổi ở trẻ sơ sinh đẻ non
- Tuổi mắc bệnh: ≤ 7 ngày tuổi là chủ yếu (73,9%).
- Triệu chứng lâm sàng VP ở trẻ đẻ non không điển hình như trẻ lớn:
Triệu chứng toàn thân: Dấu hiệu tím, bỏ bú - bú kém, li bì là triệu chứng thường gặp tỷ lệ lần lượt 

là 96,7%; 70,7% và 97,8%. Thân nhiệt chủ yếu là bình thường (93,5%) và chỉ có 1,1% hạ thân nhiệt.
Triệu chứng hô hấp: Ở trẻ sơ sinh đẻ non, triệu chứng hô hấp rất nghèo nàn, hay gặp là thở 

rên chiếm 27,2%, co rút lồng ngực 80,4%.
Cận lâm sàng: SLBC chủ yếu nằm trong giới hạn bình thường (55,4%); tăng BCĐNTT ≥ 5G/l 

chiếm 55,4%; BCĐNTT giảm ≤ 1,5 G/l chiếm 15,2%. Xquang phổi có hình ảnh tổn thương nốt mờ 
lan tỏa hoặc tổn thương phối hợp là 59,7%. CRP > 10 mg/dl chiếm tỷ lệ 69,6%.

2. Kết quả điều trị VPSS ở trẻ đẻ non
- Sử dụng kháng sinh: 100% bệnh nhân vào viện được điều trị KS ngay từ đầu trong đó 73,0% được 

phối hợp 2 loại KS; tỷ lệ phải đổi KS là 91,3%. phối hợp thuốc kháng sinh có hiệu quả trong điều trị 
viêm ở trẻ sơ sinh đẻ non là: Meropenem + Colistin (55,6%); Meropenem + Vancomycin (50,0%).

- Hô hấp hỗ trợ: Tỷ lệ thở máy hỗ trợ là 61,6%, thở oxy chiếm 38,4%.
- Thời gian điều trị: Thời gian điều trị trung bình là 23,55 ngày.
- Kết quả điều trị: Tỷ lệ khỏi bệnh là 38%; tỷ lệ bệnh nặng - xin về 34,8%, tỷ lệ chuyển tuyến 

trên là 27,2%.
ABSTRACT

EPIDEMIOGIA, CLIMICAD AND PARACLINICAL CHARACTETISTICS Of PRETERM INfANTS 
PNEMONIAS AT THE CHILDREN HOSPITAL IN HAI PHONG

By the  retrospective study method of 92 newborn infants with pneumonia treated at  emergency 
department of Hai Phong children hospital in 2014 - 2015, The Authors has  results as follow:

1. The Epidemic, clinical and subclinical characteristics of pneumonia in newborn infants
- Age of illness: ≤ 7 days of age is predominant (73.9%).
 - Clinical symptoms of pneumoniae  in preterm infants Atypical as infants
- Systemic symptoms: purple sign, poor breast-feeding, litter is the common symptom rate is 

96.7%; 70.7% and 97.8% respectively. Body temperature was normal (93.5%) and only 1.1% was 
hypothermia.

- Respiratory symptoms: In premature infants, respiratory symptoms are very poor, most commonly 
respiratory wheezing (27.2%), chest cramps (80.4%).

- Sub-Clinical: White blood cell counts mainly within the normal range (55.4%); increase of Pentecost 
≥5G / l, accounting for 55.4%; Decrease in the annual turnover decreased from 1.5 G / l to 15.2%. 
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1. ĐẶT VấN ĐỀ 

Viêm phổi (VP) là một bệnh có tỷ lệ mắc và tử 
vong hàng đầu ở trẻ em (TE) dưới 5 tuổi. Viêm 
phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong chung 
của trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh 
đẻ non. Do sức đề kháng kém nên khi mắc viêm 
phổi thì các triệu chứng lâm sàng khác so với trẻ 
sơ sinh đủ tháng, điều trị khó khăn hơn, tỷ lệ tử 
vong cao hơn. Để rút kinh nghiệm cho chẩn đoán 
và điều trị VP ở trẻ sơ sinh đẻ non, chúng tôi tiến 
hành đề tài này nhằm 2 mục tiêu:

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 
bệnh viêm phổi ở trẻ sơ sinh đẻ non điều trị tại  Bệnh 
viện Trẻ em Hải Phòng năm 2014 - 2015.

2. Nhận xét kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ sơ 
sinh đẻ non trên.

 2. ĐốI TượNG VÀ PHươNG PHÁP NGHIÊN CứU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm các trẻ sơ sinh đẻ non ≤ 28 ngày tuổi 

được chẩn đoán viêm phổi. 
- Tiêu chuẩn lựa chọn:

+ Các bệnh nhân được phân loại viêm phổi 
nặng và viêm phổi rất nặng (theo phân loại của 
TCYTTG).

+ Lứa tuổi ≤ 28 ngày tuổi.
- Tiêu chuẩn loại trừ: Các bệnh án không đủ 

thông tin nghiên cứu về viêm phổi ở trẻ đẻ non.
2.1.2.  Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại khoa Hồi sức 

cấp cứu tại BVTE Hải Phòng trong thời gian từ 
ngày 1/1/2014 đến hết ngày 31/12/ 2015.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế  nghiên cứu mô 

tả hồi cứu.
- Cỡ mẫu và chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện 

bao gồm toàn bộ 92 trẻ đẻ non được chẩn đoán 
là viêm phổi trong thời nghiên cứu.

- Phương pháp xử lý số liệu Số liệu sau khi thu 
thập sẽ được nhập và xử lý theo phương pháp 
thống kê y học bằng phần mềm SPSS version 16.0.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CứU

3.1. Đặc điểm dịch tễ lâm sàng và cận lâm sàng 
của bệnh viêm phổi ở trẻ sơ sinh

Lung Xray is a diffuse lesion or composite lesion of 59.7%. CRP> 10 mg / dl accounts for 69.6%.
2. Results of treatment of pneumonia in preterm infants
- Antibiotic use: 100% of patients admitted to the hospital were hospitalized from the beginning, 

of which 73.0% were combined with 2 types of antibiotic; The rate of exchange antibiotic  was 91.3%. 
Antibiotics are effective in treating inflammation in premature infants: Meropenem + Colistin (55.6%); 
Meropenem + Vancomycin (50.0%).

Helper: Supportive respiratory rate was 61.6%, respiratory rate was 38.4%.
Treatment time: The mean duration of treatment was 23.55 days.
- Treatment results: The cure rate is 38%; Incidence of severe illness - applying for 34.8%, referral 

rate of 27.2%.

Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi, giới

          Tuổi,  giới
Kết quả

Giới Tuổi mắc bệnh

Nam Nữ ≤ 7 ngày >7 ngày

n 52 40 68 24

Tỷ lệ % 56,5% 43,5% 73,9% 26,1%

Nhận xét: Tỷ lệ viêm phổi ở trẻ đẻ non nam gặp nhiều hơn nữ, Tỷ lệ nam/nữ là 1,3/1.
Tuổi mắc bệnh ≤ 7 ngày tuổi chiếm 73,9% và tuổi mắc bệnh > 7 ngày chiếm 26,1%.
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Hình 1. Phân bố bệnh nhân theo địa dư
Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân ngoại thành là 50%; nội thành là 34,8%; và tỉnh ngoài là 15,2%. 

Bảng 2. Tiền sử sản khoa

Tiền sử sản khoa n Tỷ lệ %

Rỉ ối 2 2,2%

Ối vỡ sớm 9 9,8%

Ngạt sau đẻ 11 12%

Nước ối xanh bẩn 2 2,2%

Chuyển dạ kéo dài 1 1,1%

Cách đẻ

Đẻ thường 63 68,5%

Đẻ mổ 27 29,3%

Đẻ forcep 2 2,2%

Nhận xét: Trong các yếu tố tiền sử sản khoa, yếu tố ngạt sau đẻ và ối vỡ sớm chiếm tỷ lệ cao nhất 
lần lượt là 12% và 9,8%.

Bảng 3. Apgar khi đẻ

Điểm Apgar n Tỷ lệ %

< 4 0 0

4 - 6 11 12%

≥ 7 81 88%
Tổng 92 100%

Nhận xét: Đa số bệnh nhân có chỉ số Apgar lúc đẻ bình thường. 

Bảng 4. Dấu hiệu tím

Mức độ tím Tím toàn thân Tím môi – đầu chi Không tím Tổng

n 4 85 3 92

Tỷ lệ % 4,3% 92,4% 3,3% 100%

Nhận xét: Dấu hiệu tím toàn thân gặp với tỷ lệ là 4,3%, dấu hiệu tím môi - đầu chi ở trẻ đẻ non là 
92,4%, và có 3/92 trẻ không có dấu hiệu tím (chiếm 3,3%).

Bảng 5. Triệu chứng thần kinh

Tinh thần Li bì Kích thích Tổng
n 90 2 92

Tỷ lệ % 97,8% 2,2% 100%

Nhận xét: Triệu chứng thần kinh thường gặp là li bì.

50 %

Nội thành

Ngoại thành

Ngoài tỉnh

34,8 %
15,2 %
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Hình 2. Thân nhiệt
Nhận xét: Đa số trường hợp trẻ có thân nhiệt ở mức bình thường. 

Bảng 6. Triệu chứng hô hấp

Triệu chứng hô hấp n Tỷ lệ %

Ho 10 10,9%

Rối loạn nhịp thở 13 14,1%

Thở rên 25 27,2%

Co rút lồng ngực 74 80,4%

Sùi bọt cua ở miệng 5 5,4%

Nhịp thở

Nhanh 50 54,3%

Bình thường 39 42,4%

Chậm 3 3,3%

Nghe phổi
Ran ẩm nhỏ hạt 37 40,2%

Không rõ ran 55 59,8%

Nhận xét: Ở trẻ đẻ non viêm phổi hay gặp là thở rên chiếm 27,2%, co rút lồng ngực chiếm 80,4%, 
nghe phổi không rõ ran chiếm 59,8%, thở nhanh chiếm tỷ lệ 54,3%.

Bảng 7. Triệu chứng cơ quan khác

Triệu chứng cơ quan khác n Tỷ lệ %

Rối loạn nhịp tim 5 5,4%

Tiêu hóa: bú kém, bỏ bú 65 70,7%

Thiếu máu 51 55,4%

Nhận xét: Có 5/92 bệnh nhân có biểu hiện rối loạn nhịp tim (chiếm 5,4%), 65/92 trẻ có biểu hiện 
triệu chứng về tiêu hóa: bỏ bú, bú kém (70,7%) và 51/92 bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu chiếm tỷ 
lệ 55,4%.

* Phân loại viêm phổi: 100% bệnh nhân được phân loại là viêm phổi rất nặng.
Bảng 8. Số lượng bạch cầu

Số lượng BC/mm3 n Tỷ lệ %

≤ 5.000 10 10,9%

5.000 – 19.000 51 55,4%

≥ 20.000 31 33,7%

Tổng 92 100%

Nhận xét: Số lượng bạch cầu chủ yếu ở trong giới hạn bình thường chiếm tỷ lệ 55,4%, tăng bạch cầu 
gặp ở 31/92 trường hợp (33,7%) và chỉ có 10 bệnh nhân có số lượng BC ≤ 5 G/l (10,9%).

93,5 %

Hạ nhiệt độ

Bình thường

Sốt
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Bảng 9. Số lượng bạch cầu đa nhân trung tính

Số lượng BC/mm3 n Tỷ lệ %

≤ 1.500 14 15,2%

1.500 – 5.000 27 29,4%

≥ 5.000 51 55,4%

Tổng 92 100%

Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân có số lượng BCĐNTT  tăng ≥ 5G/l chiếm 55,4%, BCĐNTT giảm ≤ 1,5 G/l 
gặp ở 14/92 bệnh nhân chiếm 15,2%.

Hình 3. Hình ảnh Xquang phổi
Nhận xét: Tổn thương Xquang chủ yếu là nốt mờ lan tỏa ở phổi.

Bảng 10. Định lượng CRP máu

CRP (mg/dl) n Tỷ lệ %

≤ 10 28 30,4%

>10 64 69,6%

Tổng 92 100%

Nhận xét: Đa số bệnh nhân có CRP tăng > 10 mg/dl
Bảng 11. Kết quả cấy vi khuẩn

Kết quả vi khuẩn n = 12 Tỷ lệ %

Vi khuẩn Gr (-)

Klebsiella 3 25%

Pseudomonas aeruginosa 2 16,67%

Acinetobacter 2 16,67%

Vi khuẩn Gr (+) Sta. saprophyticus 2 16,66%

Nấm Nấm Candida 3 25%

Nhận xét: Kết quả nuôi cấy dịch nội khí quản (NKQ) là 12/28 (42,9%). Vi khuẩn Gr (-) có 3 loại: 
Klebsiella (25%), Pseudomonas aeruginosa (16,67%) và Acinobacter (16,67%).  Vi khuẩn Gr (+) nuôi cấy 
được là Sta.Saprophyticious (25%).

3.2. Kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ sơ sinh đẻ non

56,5%

3,3%

40,2%
Nốt mờ lan tỏa

Đậm phế huyết quản phổi

Tổn thương phối hợp
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Bảng 12. Kháng sinh có hiệu quả trong điều trị viêm phổi ở trẻ sơ sinh đẻ non

Thuốc kháng sinh n Tỷ lệ %

Meropenem + Colistin 5/9 55,6%

Meropenem + Vancomycin 10/20 50,0%
Meropenem + Ciprofloxacin 2/18 11,1%
Vancomycin + Colistin 3/13 23,1%
Ciprofloxacin + Colistin 4/15 26,7%
Cefotaxim + Tobramycin 6/42 14,3%
Meropenem + Tobramycin 2/7 28,6%
Tobramycin + Colistin 1/4 25%
Cefotaxim + Meropenem 2/28 7,1%

Nhận xét: Kháng sinh hiệu quả trong điều trị VP ở trẻ sơ sinh đẻ non là: Meropenem + Colistin 
(55,6%); Meropenem + Vancomycin (50,0%).

Bảng 13. Tỷ lệ đổi kháng sinh

Số lần đổi kháng sinh n Tỷ lệ %

Không đổi 8 8,7%

Đổi 1 lần 36 39,1%

Đổi 2 lần 44 47,8%

Đổi 3 lần 4 4,4%

Tổng 92 100%

Nhận xét: Có 84/92 (chiếm 91,3%) bệnh nhân phải đổi kháng sinh, trong đó chủ yếu là đổi 1 lần (36 
bệnh nhân) và đổi 2 lần (44 bệnh nhân), chỉ có 4 bệnh nhân phải đổi kháng sinh 3 lần. Cụ thể tỷ lệ đổi 
kháng sinh 1 lần là 39,1%, đổi kháng sinh 2 lần là 47,8%, đổi kháng sinh lần 3 là 4,4%.

Bảng 14. Thời gian sử dụng kháng sinh

Thời gian dùng kháng sinh n Tỷ lệ %

≤ 7 ngày 8 8,7%

Từ 8 đến 14 ngày 14 15,2%

Từ 15 đến 21 ngày 21 22,8%

≥ 21 ngày 49 53,3%

Nhận xét: Thời gian sử dụng kháng sinh chủ yếu là ≥ 21 ngày chiếm 53,3%, từ 15 đến 21 ngày là 
22,8% và sử dụng kháng sinh ≤ 7 ngày chỉ chiếm 8,7%.

Thời gian điều trị trung bình: Thời gian sử dụng kháng sinh ngắn nhất là 3 ngày thuộc nhóm nặng 
– xin về và lâu nhất là 58 ngày. Thời gian điều trị trung bình ở trẻ đẻ non cao là 23,55 ngày. 

Hình 4. Điều trị hô hấp hỗ trợ
Nhận xét: Có 61,6% bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu cần thở máy hỗ trợ và 38,4% bệnh nhân 

thở oxy.

Thở oxy
38,4%

Thở máy
61,6%
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Bảng 15. Kết quả điều trị

Kết quả điều trị n %

Nặng - xin về 32 34.8

Khỏi 35 38

Chuyển tuyến trên 25 27.2

Tổng số 92 100

Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi là 38%, bệnh nhân nặng - xin về chiếm 34,8%, tỷ lệ bệnh 
nhân chuyển tuyến trên chiếm 27,2%.

4. BÀN LUẬN

4.1. Đặc điểm dịch tễ lâm sàng và xét nghiệm 
của đối tượng nghiên cứu

4.1.1. Đặc điểm dịch tễ học: Bệnh gặp ở nam 
nhiều hơn nữ. Ở nhóm đẻ non tỷ lệ mắc bệnh ở 
nam cao hơn nữ, tỷ lệ nam/nữ là 1,3/1. Ở các nghiên 
cứu khác cũng cho kết quả tỷ lệ nam lớn hơn nữ 
1,68/1.Tuổi mắc bệnh ≤ 7 ngày chiếm 73,9% và > 7 
ngày chiếm 26,1%. Bệnh nhân đến từ ngoại thành 
chiếm 50%; Bệnh nhân nội thành chiếm 34,8% và 
ngoài tỉnh chỉ chiếm 15,2%. Kết quả nghiên cứu 
của Bùi Văn Chân về VP dưới 5 tuổi là 67,9% bệnh 
nhân thuộc khu vực nông thôn.

Tiền sử sản khoa: hay gặp nhất là ngạt sau đẻ 
và ối vỡ sớm chiếm tỷ lệ lần lượt là 12% và 9,8%. 
Nghiên cứu về viêm phế quản phổi trên trẻ sơ 
sinh non tháng thấp cân của Nguyễn Thành Trung 
và cs cho kết quả ngạt sau đẻ là 14,2%. William D 
nghiên cứu về viêm phổi sơ sinh, kết quả ối vỡ 
sớm là 11,0%. Đa số bệnh nhân có Apgar khi đẻ 
bình thường chiếm 88%; có 11/92 trẻ ngạt nhẹ 
(Apgar 4 – 6 điểm) chiếm tỷ lệ 12% và không có 
bệnh nhân nào có Apgar < 4 điểm.

4.1.2. Đặc điểm lâm sàng
- Triệu chứng toàn thân: Kết quả nghiên cứu 

cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có dấu hiệu tím rất cao 
(96,7%) trong đó tím toàn thân có 4 trường hợp 
chiếm 4,3% và tím môi - đầu chi là 92,4%. 

Li bì: Berman S có đưa ra lý luận là dấu hiệu li bì 
thường hay gặp ở trẻ sơ sinh đẻ non do chức năng 
điều hòa hô hấp của vỏ não chưa phát triển hoàn 
thiện, trẻ rất nhạy cảm với thiếu oxy, giai đoạn kích 
thích hô hấp sẽ qua rất nhanh và thay vào đó là 
tình trạng ức chế hô hấp và dẫn đến ngủ lịm, khó 

đánh thức và ngừng thở. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy dấu hiệu li bì chiếm tỷ lệ rất cao 97,8% 

Thân nhiệt: Sốt là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể 
đối với các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, ở trẻ 
sơ sinh do trung tâm điều nhiệt chưa phát triển 
hoàn chỉnh, khả năng phản ứng của cơ thể với 
nhiễm khuẩn còn kém nên nhiễm khuẩn ở trẻ sơ 
sinh thường không có sốt. Kết quả nghiên cứucho 
thấy đa số thân nhiệt của trẻ trong giới hạn bình 
thường là 93,5%. Ở trẻ đẻ non có 1 trường hợp hạ 
nhiệt độ (chiếm 1,1%); sốt chiếm 5,4%.

- Triệu chứng hô hấp
Tỷ lệ bệnh nhân không ho chiếm 89,1%). Theo 

Khu Thị Khánh Dung dấu hiệu ho gặp ở trẻ đẻ 
non rất thấp (19,3%). 

Nhịp thở: Theo kết quả nghiên cứu cho thấy 
thở nhanh ≥ 60/l/p chiếm 54,3%, thở chậm 
<40l/p gặp ở 13/92 trường hợp (3,3%). Phù hợp 
với kết quả nghiên cứu của Khu Thị Khánh Dung 
thở nhanh chiếm tỷ lệ 54,5%, trong đó ở nhóm 
trẻ đẻ non là 29,8%. 

Cơn ngừng thở: Do ở trẻ sơ sinh, trung tâm hô 
hấp chưa hoàn thiện nên thường xuất hiện những 
cơn ngừng thở dưới 15s được coi là bình thường. 
Nhưng khi phổi bị tổn thương do viêm thì rất 
nhanh dẫn đến cơn ngừng thở kéo dài trên 15s. 
Cơn ngừng thở gặp ở 13/92 trường hợp (14,1%). 
Cơn ngừng thở là một dấu hiệu bệnh nặng, khi có 
dấu hiệu này là bệnh đang trong tình trạng nguy 
kịch. Đây là dấu hiệu để tiên lượng tử vong. 

Rút lõm lồng ngực: Kết quả của chúng tôi 
cho thấy dấu hiệu RLLN gặp ở 84/92 trường hợp 
chiếm 80,4%.Kết quả này phù với kết quả nghiên 
cứu của Khu Thị Khánh Dung năm 1994 là 81,4%; 
năm 2003 là 57,1%. Nguyễn Thị Kim Anh nhận 
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phần nghiên cứu

thấy RLLN là một trong những triệu chứng hô hấp 
thường gặp nhất khi nghiên cứu trên 331 trẻ sơ 
sinh VP với tỷ lệ 78%.

Thở rên: Chúng tôi thấy dấu hiệu thở rên gặp 
ở 27,1%. Theo nghiên cứu của Nguyễn Phương 
Hạnh, thở rên gặp ở trẻ đẻ non là 61,5%, kết quả 
của Khu Thị Khánh Dung, trong VPSS nói chung 
thở rên gặp 54,5% và trẻ đẻ non là 68,4%. Kết quả 
này cao hơn trong kết quả của chúng tôi có thể do 
bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương có 
nhiều bệnh nhân nặng được chuyển từ các tỉnh 
khác đến, do đó dấu hiệu thở rên hay gặp hơn.

Phổi có ran ẩm: phổi có ran ẩm gặp trong 
40,2%. Một nghiên cứu khác cũng thấy ran ẩm 
trong nhóm đẻ non là 46,1%.

- Triệu chứng cơ quan khác
Rối loạn nhịp tim: chỉ gặp ở 5/92 trường hợp ở 

nhóm đẻ non (chiếm 5,4%) có biểu hiện rối loạn 
nhịp tim.

Bỏ bú và bú kém: kết quả nghiên cứu cho thấy 
có 70,7% trẻ có biểu hiện bỏ bú, bú kém. Tỷ lệ 
này tương đương với kết quả nghiên cứu của Khu 
Khánh Dung là 71,9%.

Thiếu máu: Kết quả nghiên cứu cho thấy có 88 
bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu chiếm 55,4% 
(Hemoglobin < 140 g/l). Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của Khu Thị Khánh Dung tỷ lệ thiếu máu 
trong VPSS là 45,5% trong đó 56,1% ở trẻ đẻ non.

- Phân loại viêm phổi
Trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 

100% bệnh nhân nghiên cứu được phân loại là 
VPRN. Theo nghiên cứu VPSS tại Bệnh viện Nhi 
Trung ương tỷ lệ VPRN là 69% trong đó tất cả trẻ 
đẻ non đều là VPRN và trẻ đủ tháng là 45,4% [9]. 

4.1.3. Đặc điểm cận lâm sàng của viêm phổi ở 
trẻ đẻ non

- Số lượng bạch cầu và bạch cầu đa nhân trung 
tính: Kết quả nghiên cứu cho thấy 55,4% số bệnh 
nhân VPSS có số lượng BC trong giới hạn bình 
thường. Số lượng BC giảm < 5 G/l chỉ gặp ở 10/92 
trường hợp (10,9%), còn tăng BC > 20 G/l có tỷ lệ 
33,7%, nhận xét này phù hợp với kết quả nghiên 

cứu của Khu Thị Khánh Dung về VPSS cho thấy số 
lượng BC nằm trong giới hạn bình thường chiếm 
63,4%. Mặc dù số lượng BC trong giới hạn bình 
thường chiếm đa số nhưng tỷ lệ BC đa nhân trung 
tính tăng > 5 G/l chiếm 55,4%; giảm BC < 1,5 G/l 
chiếm 15,2%.

- Kết quả Xquang tim phổi: Xquang tim phổi 
là một xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán xác định 
viêm phổi. Nghiên cứu trên 92 bệnh nhân chúng 
tôi thấy tỷ lệ tổn thương phối hợp trên Xquang 
phổi là 3,3%, tổn thương nốt mờ lan tỏa 56,5%. 

- CRP: Tỷ lệ bệnh nhân có CRP tăng trên 10 mg/dl 
chiếm  69,6%. 

- Vi khuẩn: Kết quả nuôi cấy dịch nội khí quản 
ở 28 bệnh nhân cho kết quả dương tính 12/28 
(42,9%) trường hợp, trong đó vi khuẩn Gr (-) 
chiếm 58,3% và Gr (+) là 16,7% (Bảng 3.12). Như 
vậy căn nguyên gây VPSS do vi khuẩn Gr (-) chiếm 
ưu thế. Kết quả phân lập vi khuẩn từ dịch khí 
phế quản trong VPSS của Ngô Thị Thi cho thấy vi 
khuẩn Gr (-) chiếm đa số (87,7%) [29]. Một số tác 
giả nghiên cứu trước cũng cho nhận xét như vậy 
[9], [23].

4.2. Kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ đẻ non
- Hiệu quả của thuốc kháng sinh trong điều trị 

VPSS: Tỷ lệ phải đổi kháng sinh trong quá trình 
điều trị là 91,3% trong đó đổi 1 lần là 39,1%, 
đổi 2 lần là 47,8% và đổi 3 lần là 4,4%. Hiệu quả 
của thuốc KS theo vi khuẩn trong điều trị VPSS 
ở nhóm trẻ đẻ non là: Meropenem + Colistin 
(55,6%); Meropenem + Vancomycin (50,0%). 

- Thời gian điều trị: Thời gian điều trị trung 
bình là 23,55 ngày, trong đó thời gian điều trị trên 
21 ngày chiếm 53,3%, thời gian điều trị từ 8 – 14 
ngày là 15,2%. Từ 15 - 21 ngày là 22,8% và chỉ có 
8,7% bệnh nhân điều trị kháng sinh dưới 7 ngày. 

- Điều trị hô hấp hỗ trợ: Phương pháp hô hấp 
hỗ trợ gồm có thở oxy và thở máy. Tỷ lệ bệnh nhân 
cần thở máy và thở oxy lần lượt là 61,6% và 38,4%. 

- Kết quả điều trị: Tỷ lệ khỏi được xuất viện là 
38,0%, tỷ lệ trẻ bệnh nặng - xin về là 34,8% và có 
27,2% bệnh nhân chuyển tuyến trên. 
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5. KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu cho phép chúng tôi rút 
ra một số kết luận như sau:

5.1. Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng 
của bệnh viêm phổi ở trẻ sơ sinh đẻ non

- Tuổi mắc bệnh: ≤ 7 ngày tuổi là chủ yếu 
(73,9%).

- Triệu chứng lâm sàng viêm phổi ở trẻ đẻ non 
không điển hình như trẻ lớn:

Triệu chứng toàn thân: Dấu hiệu tím, bỏ bú - bú 
kém, li bì là triệu chứng thường gặp tỷ lệ lần lượt là 
96,7%; 70,7% và 97,8%. Thân nhiệt chủ yếu là bình 
thường (93,5%) và chỉ có 1,1% hạ thân nhiệt.

Triệu chứng hô hấp: Ở trẻ sơ sinh đẻ non, triệu 
chứng hô hấp rất nghèo nàn, hay gặp là thở rên 
chiếm 27,2%, co rút lồng ngực 80,4%.

- Cận lâm sàng: SLBC chủ yếu nằm trong giới 
hạn bình thường (55,4%); tăng BCĐNTT ≥ 5G/l 
chiếm 55,4%; BCĐNTT giảm ≤ 1,5 G/l chiếm 
15,2%. Xquang phổi có hình ảnh tổn thương nốt 
mờ lan tỏa hoặc tổn thương phối hợp là 59,7%. 
CRP > 10 mg/dl chiếm tỷ lệ 69,6%.

5.2. Kết quả điều trị VPSS ở trẻ đẻ non
- Sử dụng kháng sinh: 100% bệnh nhân vào 

viện được điều trị kháng sinh ngay từ đầu trong 
đó 73,0% được phối hợp 2 loại kháng sinh; tỷ lệ 
phải đổi KS là 91,3%. phối hợp thuốc kháng sinh 
có hiệu quả trong điều trị viêm ở trẻ sơ sinh đẻ non 
là: Meropenem + Colistin (55,6%); Meropenem + 
Vancomycin (50,0%).

- Hô hấp hỗ trợ: Tỷ lệ thở máy hỗ trợ là 61,6%, 
thở oxy chiếm 38,4%.

- Thời gian điều trị: Thời gian điều trị trung 
bình là 23,55 ngày.

- Kết quả điều trị: Tỷ lệ khỏi bệnh là 38%; bệnh 
nặng - xin về 34,8%, tỷ lệ chuyển tuyến trên là 27,2%.
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