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PHẦN NGHIÊN CỨU
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CỦA PCR ĐA MỒI DỊCH NÃO TỦY TRONG CHẨN ĐOÁN 

VIÊM MÀNG NÃO NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ SƠ SINH

Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lưu Thị Hồng Quyên, Lê Thị Lan Anh

Trường Đại học Y Hà Nội

TÓM TẮT 

Nghiên cứu thuần tập tiến cứu tiến hành trong 6 tháng tại khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi 
Trung ương, với 2 mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm màng não nhiễm 
khuẩn ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/07/2019 đến 30/06/2020. 2. Nhận xét giá 
trị của PCR đa mồi trong chẩn đoán viêm màng não nhiễm khuẩn sơ sinh.

Kết quả: có 50 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa chọn trong thời gian nghiên cứu. Triệu chứng 
hay gặp là sốt (52%), vàng da (52%), thóp phồng (44%), bạch cầu máu ngoại vi tăng (46%), 
CRP máu tăng (76%). Xét nghiệm dịch não tủy (DNT) có bạch cầu (BC) tăng >21BC/mm3 100%, 
protein tăng 58%. Xét nghiệm PCR đa mồi dịch não tủy xác định được căn nguyên 10/50 (20%) 
trường hợp, nuôi cấy dịch não tủy xác định được 1(2%) trường hợp. Phương pháp PCR đa mồi 
dịch não tủy nhạy hơn phương pháp nuôi cấy (p<0,05).

Kết luận: PCR đa mồi dịch não tủy là một phương pháp hữu ích để xác định chẩn đoán viêm 
màng não nhiễm khuẩn sơ sinh, nhạy hơn phương pháp nuôi cấy dịch não tủy, kể cả với các 
trường hợp nuôi cấy âm tính.

Từ khóa: Viêm màng não nhiễm khuẩn sơ sinh, PCR đa mồi dịch não tủy.

ABSTRACT

CLINICAL EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND VALUES OF MULTIPLEX-PCR 

CEREBROSPINAL FLUIDIN THE DIAGNOSIS OF BACTERIAL NEONATAL MENINGITIS

A prostective cohort study was conducted in 6 months at the neonatal intensive care unit 

(NICU), National Children’s Hospital objectives: 1. Describe clinical epidemiological characteristics. 

2. Determine values of multiplex-PCR cerebrospinal fl uidin the diagnosis of bacterial neonatal 

meningitis.

Result: 50 newborn infants with bacterial neonatal meningitisin this study, famous clincal 

characteristics were fever (52%), jaundice (52%), bulging fontanelle (44%), WBC was elevated in 46%, 

CRP was elevated in 76%. Cerebrospinal fl uid: 100% of cases had WBC> 21cell/mm3, 58% of cases had 

elevate protein. Only one cerebrospinal fl uid (2%) bacterial cultures was positive while multiplex PCR 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Viêm màng não nhiễm khuẩn (VMNNK) ở thời 

kỳ sơ sinh hay gặp hơn ở các lứa tuổi khác của trẻ 

em[1]. Một báo cáo năm 2009 về nhiễm trùng sơ 

sinh cho biết tỷ lệ VMNNK ở trẻ sơ sinh là 0,8 đến 

6,1 trên 1000 trẻ sơ sinh sống [2]. Theo thống kê 

của WHO số trẻ sơ sinh tử vong khoảng 5 triệu trẻ, 

trong đó nguyên nhân tử vong do VMNNK ở mức 

rất cao 50%[3],[4].

VMNNK sơ sinh để lại 25-50% di chứng thần 

kinh với trẻ như não úng thủy, mù, điếc, liệt và 

chậm phát triển tinh thần vận động[1]. Theo 

nghiên cứu tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung 

ương từ năm 2000-2004, tỷ lệ tử vong là 19,86%, 

tỷ lệ di chứng 12,3% [5]. Theo nghiên cứu của 

Phạm Thị Thu Hương năm 2010- 2011 tại Bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng tỷ lệ tử vong là 1,19% và di 

chứng là 4,76% [6]. 

Chẩn đoán VMNNK dựa vào triệu chứng lâm 

sàng và xét nghiệm dịch não tủy (DNT). Triệu 

chứng lâm sàng của VMNNK ở sơ sinh khá nghèo 

nàn, không đặc hiệu. Cấy dịch não tủy tìm căn 

nguyên gây bệnh là tiêu chuẩn tốt nhất để chẩn 

đoán tuy nhiên tỷ lệ dương tính của xét nghiệm 

này rất thấp [7] trong khi việc chẩn đoán sớm và 

định hướng sớm căn nguyên gây bệnh có ý nghĩa 

quyết định tới hiệu quả điều trị, giảm đáng kể tỷ lệ 

tử vong và di chứng của bệnh. Hiện nay kỹ thuật 

PCR đa mồi đã được ứng dụng rộng rãi trong xác 

định các căn nguyên gây bệnh tại Bệnh viện Nhi 

Trung ương, trong đó có chẩn đoán nguyên nhân 

gây VMNNK sơ sinh. Với mong muốn đánh giá 

hiệu quả của PCR đa mồi dịch não tủy trong chẩn 

đoán, VMNNK sơ sinh chúng tôi thực hiện đề tài 

này nhằm 2 mục tiêu:

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 
viêm màng não nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh tại Bệnh 
viện Nhi Trung ương từ 01/07/2019 đến 30/06/2020.

2. Nhận xét giá trị của PCR đa mồi dịch não tủy 
trong chẩn đoán viêm màng não nhiễm khuẩn sơ sinh.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Tất cả những trẻ sơ sinh (0 - 28 ngày tuổi) được 

chẩn đoán và điều trị VMNNK tại khoa Hồi sức sơ 

sinh Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/07/2019 

đến 30/12/2019.

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân

Các bệnh nhân sơ sinh (<28 ngày tuổi) được 

chẩn đoán VMNNK dựa vào kết quả xét nghiệm 

DNT thay đổi về thành phần sinh hóa, tế bào [8]: 

Protein >1,5 g/L với trẻ  đủ tháng, >1g/L với trẻ 

đẻ non.

Glucose <1,6 mmol/L với trẻ đủ tháng, 

<1,1mmol//L với trẻ đẻ non và có khi chỉ còn vết.

Tế bào: > 20- 30 tế bào BC/mm3.

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ

- Trẻ không được làm đầy đủ các xét nghiệm 

về DNT.

- Gia đình trẻ không đồng ý cho trẻ tham gia 

nghiên cứu.

2.1.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Địa điểm nghiên cứu: tại khoa Hồi sức sơ sinh 

Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thời gian nghiên cứu: từ ngày 01/07/2019 đến 

ngày 30/06/2020.

was positive 20%. Multiplex PCR more sensitive than bacterial culture in identifi cation of pathogens, 

(p < 0.05).

Conclusion: Our study confi rmed that multiplex PCR has better sensitivity than bacterial culture. 

It is capable of detecting the pathogens in cerebrospinal fl uid samples with negative culture results.

Key words: Bacterial neonatal meningitis, multiplex PCR.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả, tiến cứu 

2.2.2. Cỡ mẫu

Mẫu thuận tiện, tất cả các bệnh nhân đủ tiêu 

chuẩn chọn mẫu trong một năm từ 01/07/2019 

đến 30/12/2019 sẽ được chọn vào nghiên cứu.

2.2.3. Chỉ số nghiên cứu

- Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu: tỷ lệ 

bệnh theo giới, điều trị trước vào viện, tiền sử lúc 

sinh, tuổi thai, tiền sử bệnh lý của mẹ.

- Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả 

nuôi cấy DNT, kết quả PCR đa mồi DNT.

2.3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu

- Số liệu nghiên cứu được thu thập vào mẫu 

bệnh án nghiên cứu.

- Sử dụng phần mềm SPSS 26.0 để nhập và xử 

lý số liệu.

- Tính tỷ lệ %, các trị số trung bình, tính độ 

lệch chuẩn, độ nhạy, độ đặc hiệu của các biến 

nghiên cứu.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trong thời gian nghiên cứu 6 tháng, chúng tôi 

thu được 50 bệnh nhân đủ điều kiện vào nhóm 

nghiên cứu.

3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu

Bảng 1. Một số yếu tố nguy cơ (n=50)

Yếu tố nguy cơ n (%) Mean ± SD

Tuổi thai (trung bình ± SD) 34,82 ± 6,2 tuần

Đẻ non/ đủ tháng 18/32 (36%/64%)

Cân nặng khi sinh (trung bình ± SD) 2717  ± 1081 g

Nam / nữ 29/21 (58%/ 42%)

Sinh thường âm đạo / mổ lấy thai 37/13  (74%/26%)

Mẹ ối bẩn 1 (2%)

Mẹ nhiễm trùng trước đẻ 12 (34%)

Bệnh thuộc giai đoạn chu sinh 21 (42%)

Điều trị kháng sinh trước vào viện/ không điều trị 35/15 (70%/30%)

Tuổi thai trung bình là 34,82±6,2tuần, trẻ đẻ non chiếm 36%, cân nặng trung bình là 2717±1081g, 

tỷ lệ nam/ nữ là 1,4/1, tỷ lệ trẻ sinh thường/ sinh mổ là 2,8/1, tỷ lệ trẻ bệnh có mẹ bị nhiễm trùng trước 

sinh là 34%, tỷ lệ trẻ bệnh trong giai đoạn chu sinh chiếm 42%, tỷ lệ trẻ được điều trị bằng kháng sinh 

trước vào viện cao chiếm 70%.
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3.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của VMNNK

Bảng 2. Triệu chứng lâm sàng hay gặp nhất (n=50)

Triệu chứng n %

Sốt 26 52

Vàng da 26 52

Thóp phồng 22 44

Kích thích 14 28

SHH 28 56

Thở rên 16 32

Rối loạn tim mạch 28 56

Bỏ bú 23 46

Bụng chướng 23 46

Triệu chứng toàn thân phổ biến nhất là sốt 52%, trong đó hay gặp trẻ sốt cao (38%), và triệu chứng 

vàng da gặp trong 52% trường hợp.

Triệu chứng thần kinh hay gặp nhất là dấu hiệu thóp phồng 44%.

Các biểu hiện ở các cơ quan khác hay gặp là: suy hô hấp 56%, rối loạn tim mạch 56%, bỏ bú 46%, 

bụng chướng 46%.

Bảng 3. Biến đổi kết quả xét nghiệm máu ngoại vi (n=50)

Chỉ số Tăng Bình thường Giảm

Bạch cầu 23(46%) 27 (54%) 0

Tiểu cầu 19 (38%) 15 (30%) 16 (32%)

Hemoglobin 3 (6%) 30(60%) 17 (34%)

CRP 38 (76%) 12 (24%)

23 (46%) trường hợp có chỉ số bạch cầu tăng,16 (32%) trường hợp có tiểu cầu giảm, 17 (34%) 

trường hợp có Hb giảm, 38 (76%) trường hợp có chỉ số CRP tăng cao.

Bảng 4. Biến đổi xét nghiệm DNT(n=50)

Chỉ số Tăng Bình thường Giảm

Tế bào 50 (100%) 0

Protein 29 (58%) 21 (42%) 0

Glucose 3 (6%) 32 (64%) 15 (30%)

100% trường hợp có số lượng BC trong DNT >21BC/mm3, 58% trường hợp protein DNT tăng trên 

tiêu chuẩn chẩn đoán, 30% trường hợp glucose DNT giảm.
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Bảng 5. Kết quả vi khuẩn trong DNT

Kết quả

Nuôi cấy PCR

n % n %

E. coli K1 1 2 6 12

Liên cầu 0 0 3 6

Phế cầu 0 0 1 2

Âm tính 49 98 40 80

Tổng 50 100 50 100

Bằng phương pháp nuôi cấy và PCR đa mồi DNT phát hiện được 3 chúng vi khuẩn gây bệnh trong 

nhóm nghiên cứu là: E. coli K1, liên cầu và phế cầu (trong đó nuôi cấy phát hiện được 1 ca và kết quả 

trùng khớp với PCR đa mồi).

3.3. Vai trò của PCR đa mồi DNT trong chẩn đoán VMNNK sơ sinh

Bảng 6. So sánh kết quả PCR đa mồi DNT với nuôi cấy DNT

Xét nghiệm
Nuôi cấy DNT

Tổng
Dương tính Âm tính

PCR DNT
Dương tính 1 9 10

Âm tính 0 40 40

Tổng 1 49 50

PCR đa mồi DNT có độ nhạy hơn nuôi cấy DNT với kiểm định Χ2= 4.082, p<0,05

Bảng 7. Mối liên quan giữa việc điều trị trước vào viện với kết quả của PCR đa mồi DNT

PCR DNT

Tổng

Dương tính Âm tính

Điều trị kháng sinh trước vào viện

Có 8 27 35

Không 2 13 15

Tổng 10 40 50

Không xác định được mối liên quan giữa việc được điều trị kháng sinh trước vào viện với kết quả 

xét nghiệm PCR đa mồi DNT (p= 0,44).

4. BÀN LUẬN

VMNNK sơ sinh có thể gặp trong tất cả các đối 

tượng sơ sinh, trong nghiên cứu của chúng tôi 

gặp nhiều ở trẻ đẻ non với tuổi thai trung bình là 

34,82 ± 6,2 tuần, non tháng hơn so với các nghiên 

cứu khác, theo Yajuan Wang tuổi thai trung bình 

là 38 tuần [9]. Trong 50 bệnh nhân nghiên cứu 

của chúng tôi trẻ đẻ non chiếm 36%, trong đó 

có những trẻ rất non yếu nằm điều trị kéo dài, 

có nhiều can thiệp xâm nhập làm trẻ tăng nguy 

cơ nhiễm trùng bệnh viện gây viêm màng não 
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nhiễm khuẩn. Phân tích cho thấy không có mối 

liên quan giữa yếu tố đẻ non với khả năng mắc 

viêm màng não nhiễm khuẩn sớm (p>0,05). Cân 

nặng trung bình của bệnh nhân là 2717 ± 1081g, 

kết quả tương đương với nghiên cứu của các tác giả 

khác như Nguyễn Thị Thanh [5] và Phạm Thị Hương 

[6]. Tỷ lệ mắc bệnh theo giới là 1,4 nam/1 nữ, tỷ lệ 

trẻ sinh thường/ sinh mổ là 2,8/1, tỷ lệ trẻ bệnh 

có mẹ bị nhiễm trùng trước sinh là 34%, tỷ lệ trẻ 

được điều trị bằng kháng sinh trước vào viện cao 

chiếm 70%, các kết quả nghiên cứu này tương 

đồng với các nghiên cứu trước đây của tác giả 

Nguyễn Thị Thanh [5] và Phạm Thị Hương [6] và 

Yajuan Wang [9]. Tuổi trung bình của trẻ lúc nhập 

viện là 11,76±1,2 ngày phù hợp với nghiên cứu 

của các tác giả khác Nguyễn Thị Thanh [5] và 

Phạm Thị Hương [6] và Yajuan Wang [9] hay gặp ở 

trẻ mắc bệnh trong 2 tuần tuổi. Trẻ bị bệnh trong 

giai đoạn chu sinh chiếm 42%, chúng tôi phân 

tích và thấy rằng không có mối liên quan giữa yếu 

tố mẹ bị nhiễm khuẩn trước và trong chuyển dạ 

với kết quả trẻ mắc bệnh trong giai đoạn chu sinh 

với p>0,05.

VMNNK sơ sinh triệu chứng khá nghèo nàn, 

không đặc hiệu, trong nghiên cứu của chúng tôi 

triệu chứng toàn thân phổ biến nhất là sốt 52%, 

trong đó hay gặp trẻ sốt cao, và triệu chứng vàng 

da gặp trong 52% trường hợp. Kết quả này phù 

hợp với nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Thị 

Thanh [5] và Phạm Thị Hương[6]. Kết quả nghiên 

cứu của tác giả Yajuan Wang [9] cho tỷ lệ 91% gặp 

triệu chứng sốt cao hơn rất nhiều với nghiên cứu 

của chúng tôi, mặc dù tỷ lệ được điều trị kháng 

sinh trước vào viện của tác giả và chúng tồi đều 

cho tỷ lệ tương đương. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy triệu chứng thần kinh hay gặp nhất là dấu 

hiệu thóp phồng tuy nhiên tỷ lệ gặp cũng chỉ đạt 

44% tương đương kết quả nghiên cứu của Phạm 

Thị Hương 45,4% [6].

Các biểu hiện ở các cơ quan khác hay gặp là: 

suy hô hấp 56%, rối loạn tim mạch 56%, bỏ bú 

46%, bụng chướng 46%, các kết quả này đều phù 

hợp với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác.

Như vậy ở trẻ sơ sinh rất khó để dựa vào đặc 

điểm lâm sàng mà hướng được tới chẩn đoán 

VMNNK. Trước một sơ sinh có sốt, thóp phồng, 

có rối loạn nhịp thở và tim mạch thì hướng tiếp 

cận cần được đặt ra là có VMNNK hay không là 

cần thiết.

Xét nghiệm cận lâm sàng thay đổi khá rõ 

trong nghiên cứu của chúng tôi, chỉ số bạch cầu 

tăng>15G/L trong 23 trường hợp (46%), tăng 

cao >20G/L là 24%. Kết quả này thấp hơn so với 

nghiên cứu của Yajuan Wang có 61% trường hợp 

bạch cầu trong máu ngoại vi tăng trên 15G/L [9]. 

Kết quả của chúng tôi cao hơn kết quả nghiên 

cứu của Phạm Thị Hương 13,1% trường hợp 

có bạch cầu tăng trong máu ngoại vi [6]. Về xét 

nghiệm CRP trong máu, kết quả cho thấy chỉ số 

này tăng rất cao trung bình là 68,79±10,76: 76% 

CRP >8mg/L. Kết quả của chúng tôi đều tăng cao 

hơn so với các tác giả khác Yajuan Wang có 37,5% 

[9], Phạm Thị Hương có 50% [6], có thể do số bệnh 

nhân nằm điều trị tích cực kéo dài tại NICU trong 

nghiên cứu của chúng tôi khá lớn nên có sự khác 

biệt này. Sự thay đổi theo hướng tăng lên của số 

lượng bạch cầu và CRP trong máu ngoại vi là 2 gợi 

ý rất đáng lưu tâm trong định hướng viêm màng 

não nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh. Dù trẻ phải nhập 

viện vì lý do gì, có thể không có triệu chứng điển 

hình của viêm màng não nhiễm khuẩn nhưng cần 

đặt ra yêu cầu chọc dịch não tủy kiểm tra nếu có 

kết quả bạch cầu hoặc CRP trong máu ngoại vi 

tăng cao đột biến.

Xét nghiệm DNT là tiêu chí quan trọng chẩn 

đoán VMNNK ở trẻ sơ sinh. Kể cả khi không tìm 

được bằng chứng vi khuẩn gây bệnh thì chỉ với sự 

thay đổi của xét nghiệm DNT cũng đã đặt ra yêu 

cầu các bác sĩ phải điều trị VMNNK. Nghiên cứu của 

chúng tôi cho thấy DNT có số lượng tế bào tăng trên 

tiêu chuẩn chẩn đoán (>21BC/mm3) chiếm 100%, 

58% trường hợp có protein tăng. Kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi cao hơn của tác giả Yajuan Wang 

có 82% tế bào DNT>21BC/mm3 [9], tác giả Phạm 

Thị Hương 69,1% có tế bào DNT>50BC/mm3 [6].
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Tiêu chuẩn vàng để khắng định VMNNK là nuôi 

cấy DNT thấy vi khuẩn. Tuy nhiên phương pháp 

này tỷ lệ thành công rất thấp. Kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi chỉ có 1 ca (2%) nuôi cấy dương tính. 

Các nghiên cứu khác kết quả tương tự, Yajuan 

Wang 9%, Phạm Thị Hương 8,3%, Nguyễn Thị 

Thanh 17,8% [9,6,5]. Phương pháp sinh học phân 

tử PCR đa mồi DNT không phụ thuộc vào sự hiện 

diện của vi khuẩn đang phát triển hay không, và 

do đó phù hợp để phát hiện mầm bệnh không 

thể nuôi cấy dễ dàng bằng phương pháp thông 

thường hoặc đã bị tiêu diệt một phần do phơi 

nhiễm kháng sinh, hơn nữa thời gian của PCR đa 

mồi nhanh hơn nuôi cấy rất nhiều, mất khoảng 7 

giờ trong khi nuôi cấy cần 72 giờ để khẳng định. 

Áp dụng phương pháp PCR đa mồi DNT chúng tôi 

xác định được 10 ca dương tính (20%). Kết quả 

này tương đương với tác giả Yajuan Wang có 29% 

dương tính [9].

Bằng phương pháp nuôi cấy và PCR đa mồi 

DNT chúng tôi phát hiện được 3 chúng vi khuẩn 

gây bệnh trong nhóm nghiên cứu là: E. coli K1 (6), 

group B Streptococci (3) và S. pneumonia (1). Tác 

giả Yajuan Wang cũng cho thấy chủng E. coli hay 

gặp nhất 6 ca, S. aureus (2), L. monocytogenes (2), 

group B Streptococci (2),  S. pneumonia  (1), và 

N. meningitides (1) [9]. Kết quả của chúng tôi cũng 

tương tự kết quả được báo cáo bởi Airede [10].

So sánh giữa phương pháp nuôi cấy và PCR 

đa mồi (bảng 6) cho thấy PCR đa mồi DNT có độ 

nhạy hơn nuôi cấy DNT với kiểm định Χ2= 4.082, 

p<0.05. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 

tác giả Yajuan Wang [9]. 

Chúng tôi không xác định được mối liên quan 

giữa việc được điều trị kháng sinh trước vào viện 

với kết quả xét nghiệm PCR đa mồi DNT (p= 0,44). 

Việc 70% bệnh nhân được điều trị bằng kháng 

sinh trước vào viện làm ảnh hưởng tới tỷ lệ xét 

nghiệm xác định căn nguyên gây bệnh VMNNK: 

nuôi cấy dương tính 2%, PCR đa mồi 20%. Kết 

quả này cho thấy PCR đa mồi nhạy hơn nhiều 

so với nuôi cấy định danh dù cho bệnh nhân đã 

điều trị bằng kháng sinh trước đó. Tác giả Yajuan 

Wang cũng đồng quan điểm với chúng tôi về 

vấn đề này [9]. Một vấn đề được đặt ra là với tỷ 

lệ xác định được căn nguyên thấp như vậy thì 

việc điều trị bằng kháng sinh bệnh viêm màng 

não mủ dựa trên cơ sở nào? Trên thực tế, chưa 

có một đồng thuận nào về điều trị viêm màng 

não nhiễm khuẩn sơ sinh, do vậy với các trường 

hợp có kết quả dịch não tủy nghi ngờ viêm màng 

não nhiễm khuẩn và có hay không đồng thời các 

triệu chứng lâm sàng ủng hộ chẩn đoán, các bác 

sĩ sơ sinh đều bắt đầu điều trị kháng sinh theo 

kinh nghiệm có tham khảo [11] + Với VMNNK 

(sớm): ampicillin + gentamycin/cefotaxime + 

Với VMNNK (muộn): vancomycin + ampicillin + 

gentamycin/cefotaxim.

Với các trường hợp không xác định được căn 

nguyên (nuôi cấy hoặc PCR DNT âm tính) chúng 

tôi điều trị với phác đồ cefotaxim kết hợp với 

ampicillin tối thiểu 14 ngày theo khuyến cáo của 

ESCMID guideline- 2015 [12].

Nghiên cứu của chúng tôi chứng minh rằng 

PCR đa mồi có khả năng xác định mầm bệnh tốt 

hơn so với nuôi cấy vi khuẩn trong các trường 

hợp bị VMNNK. Tuy nhiên số mẫu trong nghiên 

cứu của chúng tôi khá nhỏ cần có các nghiên cứu 

tiếp theo sẽ sử dụng kỹ thuật PCR đa mồi xác định 

căn nguyên VMNNK với cỡ mẫu lớn hơn trong 

tương lai.

5. KẾT LUẬN

Xét nghiệm PCR đa mồi DNT là công cụ hữu 

ích và đáng tin cậy để xác định VMNNK sơ sinh. 

Phương pháp nhạy cảm hơn nhiều so với nuôi 

cấy, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại có tới 70% 

đối tượng đã được dùng kháng sinh trước đó. Kỹ 

thuật này đã phát hiện được mầm bệnh trong các 

mẫu DNT mang lại có kết quả nuôi cấy âm tính. 

Cần có các nghiên cứu tiếp theo để khẳng định 

tính hữu ích và hiệu quả của PCR đa mồi trong 

việc tối ưu hóa chẩn đoán và điều trị VMNNK ở sơ 

sinh và trẻ nhỏ.
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