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Định nghĩa

 Nhiễm khuẩn đường tiết niệu (NKĐTN): đáp ứng viêm của
niệu mạc đối với sự xâm nhập của VK, thường đi kèm với khuẩn
niệu và mủ niệu (pyuria)

 Khuẩn niệu (Bacteriuria): sự hiện diện VK trong nước tiểu, 
thường là vô trùng, thường bao hàm rằng VK là từ đường tiểu
chứ không trùng với VK ở da, âm đạo, da qui đầu. 

Khuẩn niệu có thể có triệu chứng hay không. 

 Mủ niệu (Pyuria): sự hiện diện của BC trong nước tiểu, thường
nói lên đáp ứng viêm của niệu mạc đối với sự xâm nhập của VK.
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Thuật ngữ

 Urinary tract infections (UTIs): Nhiễm khuẩn đường tiết

niệu (NKĐTN)

 Complicated UTI (cUTI):   NKĐTN phức tạp

 Uncomplicated UTI:          NKĐTN đơn thuần

(không phức tạp)

Campbell – Walsh – Wein Urology, 12th ed. Copyright ® 2020 

Guidelines on Urological Infections.European Association of Urology 2015
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Thuật ngữ

 Viêm thận bể thận cấp (Acute Pyelonephritis)

 Viêm thận bể thận tắc nghẽn (Obstrutive Pyelonephritis) 

 Nhiễm khuẩn huyết từ đường niệu (Urosepsis) 

 Viêm thận bể thận mạn (Chronic Pyelonephritis)

 Viêm bàng quang cấp (Acute Cystitis)

 Viêm bàng quang tái phát (Recurrent Cystitis) 

 Viêm tuyến tiền liệt cấp tính do VK (Acute Bacterial Prostatitis)

 Viêm mào tinh / Viêm tinh hoàn (Epididymitis / Orchitis )  

 Viêm niệu đạo (Urethritis) 

Campbell –Walsh – Wein Urology, 12th ed. Copyright ® 2020 
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Phân loại

NKĐTN đơn độc: NKĐTN lần đầu hay NTN cách lần trước 
ít nhất 6 tháng

NKĐTN không được điều trị ổn định: cần điều trị đến khi 
nước tiểu vô trùng

NKĐTN tái phát do tái nhiễm: 95% nữ bị NKĐTN tái phát 
là do tái nhiễm

NKĐTN tái phát do VK tồn tại: VK tồn tại ở một nơi mà 
kháng sinh không đến được ở nồng độ cao

Campbell –Walsh – Wein Urology, 12th ed. Copyright ® 2020 



Phân loại  
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BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

• Có hoặc không có các TCLS (khó tiểu, tiểu gấp, tiểu lắt

nhắt, đau hông lưng, nhạy đau góc sườn-sống, đau trên

xương mu, sốt, lạnh run,…). 

• Viêm thận bể thận cấp tắc nghẽn nặng, dọa urosepsis

• NKĐTN sau PT liên quan đến ống thông, có thể khỏi tự

nhiên sau khi loại bỏ ống thông. 

• Biểu hiện các bệnh đồng mắc: ĐTĐ, suy thận, suy giảm

miễn dịch,….

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU, VUNA, NXB ĐH HUẾ, 2021
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CHẨN ĐOÁN

3 cách hứng nước tiểu

 Chọc hút trên xương mu: hữu ích ở trẻ sơ sinh, BN liệt 2 
chân, dùng kim 20 mL để hút 5 mL để cấy và 17 mL để ly
tâm và TPTNT

 Đặt thông tiểu BN nữ: dùng thông 10-14 Fr. Bằng nhựa
mềm lấy nước tiểu giữa dòng.

 Hứng một đọan nước tiểu: BN nữ banh hai môi nhỏ ra, 
BN nam lấy mẫu nước tiểu hai ly (niệu đạo, bàng quang)

Campbell –Walsh – Wein Urology, 12th ed. Copyright ® 2020 



CHẨN ĐOÁN

TPTNT tìm khuẩn niệu, mủ niệu, hồng cầu.

> 3 bạch cầu trong một quang trường lớn gợi ý có nhiễm khuẩn.

Mủ niệu (+) nhưng khuẩn niệu (-) gặp trong: lao niệu, sỏi niệu. Viêm
NĐ do Chlamydia, viêm cầu thận, viêm BQ kẽ có thể tạo ra nhiều
tế bào BC đa dạng nhân (glitter cells)

Tình trạng thể dịch (hydration), phản ứng của mô, cách hứng NT có
thể làm cho có BC trong nước tiểu mà không có NKĐTN

Tiểu máu vi thể gặp trong 40-60% viêm BQ và hội chứng tiểu khó
khác

Khuẩn niệu và có HC vi thể trong nước tiểu là không nhạy nhưng có
độ đặc hiệu cao trong NKĐTN

Campbell –Walsh – Wein Urology, 12th ed. Copyright ® 2020 



CHẨN ĐOÁN

TPTNT tìm khuẩn niệu, mủ niệu, hồng cầu. 

Lỗi quan trọng I: (-) giả: số VK phải đến 30 000/ml mới có thể thấy
trên cặn lắng nước tiểu do đó TPTNT(-) với VK không lọai trừ số
lượng VK ≤ 30 000/ml

Lỗi quan trọng II: (+) giả: thấy VK trong cặn lắng nhưng cấy âm
tính. Do nước tiểu ở nữ có nhiều lactobacilli và corynebacteria
trên kính hiển vi có biểu hiện Gram(-). Hoặc VK Gram(-) vốn là
VK yếm khí tuyệt đối là phổ khuẩn bình thường ở ÂĐ. 

Thận trọng: nếu có lẫn nhiều TB biểu mô vẩy coi chừng nhiễm từ
da qui đầu, ÂĐ, NĐ,... Mủ niệu và HC trong nước tiểu thường nói
lên đáp ứng viêm nhưng độ cô đặc, đáp ứng viêm của mô, cách
lấy nước tiểu, ly tâm,… có thể làm thay đổi số lượng BC. 
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CHẨN ĐOÁN
Các phương pháp sàng lọc nhanh: 

 Test Nitrite và leucocyte esterase: test que nhúng tìm VK 

(nitrite) hay BC (Leucocyte esterase) thì không nhạy bằng

TPTNT. 

 Ưu điểm: rẻ tiền, ít dương giả, có ích trong phát hiện NKĐTN ở 

BN không triệu chứng

Campbell –Walsh – Wein Urology, 12th ed. Copyright ® 2020

Độ nhạy và độ đặc hiệu của Tổng phân tích nước tiểu 

_________________________________________________

Thử nghiệm                    Độ nhạy (%)       Độ đặc hiệu (%)

----------------------------------------------------------------------------

Esterase                            83 (67–94)            78 (64–92)

Nitrite                                 53 (15–82)             98 (90–100)

Bạch cầu                           73 (32–100)           81 (45–98)

Vi khuẩn                            81 (16–99)             83 (11–100) 

__________________________________________________



CHẨN ĐOÁN

Sàng lọc nhanh bằng kỹ thuật mới: 

Đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang

(Fluorescence FlowCytometry)



CHẨN ĐOÁN

Cấy nước tiểu

Tiêu chuẩn vàng chẩn đoán NKĐTN

2 PP chính: Cấy trên đĩa thạch (agar) và dip-slides

Phải để tủ lạnh mẫu nước tiểu ngay và cấy trong vòng 24h, nếu
dùng PP dip-slides thì có thể cấy ngay không cần để lạnh. 

Cut-off là 105 cfu /ml nhưng:

 20-40% phụ nữ bị NTN có triệu chứng chỉ có 102-104cfu/ml. Có
thể là thời gian nhân đôi của VK dài (30-45 phút) cộng với đi tiểu
nhiều lần (15-30 phút). Do đó với BN nữ có dysuria thì phải áp
dụng ngưỡng 102 cfu/ml

 Dương giả trong TH phụ nữ có nhiều VK vùng hội âm có thể
làm dây trùng nước tiểu hoặc nam giới không cắt da qui đầu có
thể có VK gây bệnh ở da qui đầu. 

Campbell –Walsh – Wein Urology, 12th ed. Copyright ® 2020



CHẨN ĐOÁN

Campbell –Walsh – Wein Urology, 12th ed. Copyright ® 2020

The dip-slide on the left is compared with a split-agar surface plate on the right. The 

urine contained 10,000 colonies of Klebsiella per milliliter (about 200 times the 

number of colonies on the dip-slide and 10 times the number on either side of the 

split-agar plate).



CHẨN ĐOÁN
Định vị NKĐTN

Thận

Sốt và đau lưng: cũng có ở viêm BQ 

Thông NQ: phân định NKĐTN đường tiểu trên với dưới, thận này với thận

kia

Áp dụng KT này trên 1 lượng lớn BN: 45 % có nhiễm trùng BQ, 27% 

nhiễm trùng thận 1 bên, 28% nhiễm trùng thận 2 bên

Campbell –Walsh – Wein 

Urology, 12th ed. Copyright ® 

2020



CHẨN ĐOÁN
Định vị NKĐTN

Fairley Bladder Washout Test (1967, 1971)

Rửa sạch BG hết VK rồi lấy nhiều mẫu nước tiểu từ đường tiểu trên

Không áp dụng cho BN có CTCS với VUR. Nên áp dụng cho NTN tái phát
ở BN không có bất thường đường tiểu. 

Các phản ứng miễn dịch

Direct Agglutination Tests 

Passive Agglutination Tests. 

Antibody-coated Bacteria (ACB): Thomas, 1974

Enzyme-linked Immunosorbent Assays (ELISA) 

Radioimmunoassays (RIA) for Immunoglobulins. 

Immunoglobulin Response in Pyelonephritis. 

Diagnostic Use of Antibody Titers 

Campbell –Walsh – Wein Urology, 12th ed. Copyright ® 2020



CHẨN ĐOÁN
Cấy sạn và cấy mô

Trên lâm sàng nên cấy sạn để tìm VK sinh sống trong sạn

Trong nghiên cứu thì cấy mô. 

BSPT lấy 1 mẫu sạn (mô) bỏ vào 1 ống chứa 5mL Saline lạnh, đưa đến

labo, lấy 0,1 ml cho cấy trong MT blood agar và EMB. Sau đó cho vào

1 ống 5 mL Saline khác, rửa sạn, cho vào 1 ống Saline thứ 3 và thứ 4. 

Lấy 0,1 mL Saline trong ống thứ 4 đem cấy, lấy sạn ra rồi nghiền sạn

trong cối vô trùng với 5 mL Saline rồi lấy 0,1 mL đem cấy lần nữa

Campbell –Walsh –

Wein Urology, 12th ed. 

Copyright ® 2020



CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán hình ảnh

Chỉ định: (1) Ở các BN sau nhằm xác định quá trình cấp tính có thể cần 

can thiệp thêm hoặc NN gây nên cUTI

Campbell –Walsh – Wein 

Urology, 12th ed. Copyright 

® 2020



CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán hình ảnh

Chỉ định: (2) Tìm các NN gây VK tồn tại hoặc tái phát nhanh sau khi đã 

điều trị KS tích cực

Campbell –Walsh – Wein Urology, 12th ed. Copyright ® 2020



ĐỊNH NGHĨA NKĐTN PHỨC TẠP (cUTI)

 cUTI là UTI liên quan với một tình trạng làm tăng nguy cơ mắc
bệnh nhiễm khuẩn đề kháng KS hay thất bại điều trị.

 Thể hiện qua sự tồn tại của các bất thường cấu trúc (bế tắc
đường tiểu, rối loạn chức năng BQ do TK, ...), rối loạn nội tiết /
chuyển hóa (ĐTĐ, mang thai, suy thận,...), suy yếu đáp ứng của
vật chủ (ghép tạng, BN tổn thương TK,..), hoặc nhiễm khuẩn do
chủng bất thường (men,nấm,VK đề kháng KS)

 YT nguy cơ: nam giới, người già, nhiễm khuẩn BV, có thai, ống
thông đường niệu, can thiệp đường niệu gần đây, có dùng KS
gần đây, triệu chứng đã kéo dài > 7 ngày, ĐTĐ, ức chế miễn
dịch.

Guidelines on Urological Infections.European Association of Urology 2015



CÁC YẾU TỐ GỢI Ý cUTI
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VI SINH HỌC

Phổ kháng khuẩn và đề kháng KS

 Một loạt các VK có thể gây NKĐTN phức tạp, phổ VK rộng hơn

nhiều so với NKĐTN đơn thuần, khả năng VK đề kháng với KS 

cao, đặc biệt trong NKĐTN phức tạp được điều trị trước đó.

 Enterobacteriaceae là tác nhân gây bệnh ưu thế (60-75%), E.coli 

phổ biến nhất. Ngoài ra: các VK không lên men (P. aeruginosa) và

các cầu trùng Gram(+) (staphylococci, enterococci)

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU, VUNA, NXB ĐH HUẾ, 2021
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Allan Ronald, The Etiology of Urinary Tract Infection: Traditional and Emerging Pathogens, Am J Med. 2002;113(1A):14S–19S

NGUYÊN NHÂN NKĐTN ĐƠN THUẦN VS NKĐTN PHỨC TẠP

Vi khuẩn gây UTI đơn thuần Vi khuẩn gây UTI phức tạp



.

SMART Study: Phân bố vi khuẩn

4 trung tâm, Việt Nam, 2011 (trong NKĐTN)

All Isolates Vietnam 2011 (UTIs only, n=194)
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SMART Data: Oct 2012



NGUYÊN NHÂN NKĐTN PHỨC TẠP Ở VN 

VK Gram âm chiếm # 80 - 90% 

 Tại các PK Tiết niệu BV Bình Dân: Nghiên cứu 1181 TH NKĐTN được

chẩn đoán và điều trị, năm 2018, nhận thấy NKĐTN phức tạp do VK

Gram (-) chiếm 78,84%, chỉ 21,16% do Gram (+). Nổi bật 3 tác nhân là 

E.coli, P. aeruginosa và Enterococcus spp lần lượt là 33,5%, 14,9% 

và 12,1%[*].

 Ở BN tiết niệu được điều trị nội trú tại Khoa Niệu của TP.HCM: VK 

Gram âm chiếm tỷ lệ 89,6%.Trong nhóm Gram âm, E.coli thường gặp

nhất chiếm 56,9%, Klebsiella 14.5%, Pseudomonas 8,3%. Trong

nhóm vi khuẩn gram dương Enterococcus thường gặp nhất chiếm

5,9% [**]

[*] Ngô Xuân Thái, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phạm Thế Anh (2018). Y học TP.HCM, 23(2), 1-5.
[**] Ngô Xuân Thái, Nguyễn Thế Hưng, (2017), Y Dược học - Trường ĐHYD, ĐH Huế, số đặc biệt,19(1),178-182.



ĐIỀU TRỊ

Nguyên tắc

 cUTI (viêm thận bể thận cấp, viêm TTL cấp) / Urosepsis

Điều trị KS theo kinh nghiệm, theo phân tầng nhóm nguy cơ BN 

(BS Niệu, BSCK Nhiễm) ± Điều trị nâng đỡ (BS Hồi sức)

 Cần nuôi cấy nước tiểu và XN độ nhạy cảm của VK với KS[7].

 Can thiệp tiết niệu khi có tắc nghẽn đường tiết niệu / ổ nhiễm

khuẩn khu trú (BS Niệu)

 Viêm thận bể thận tắc nghẽn: chuyển lưu nước tiểu: 

Mở thận ra da qua da (Percutaneous Nephrostomy-PCN)

Đặt stent niệu quản (Retrograde Ureteral Stenting-RUS) 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU, VUNA, NXB ĐH HUẾ, 2021
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH BV BÌNH DÂN 2019



ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP  

Chuyển lưu nước tiểu

 Mở thận ra da qua da (PCN)

 Đặt stent niệu quản ngược chiều (RUS-RUC): Soi bàng quang vs

Soi niệu quản



NKĐTNPT TẠI BV BÌNH DÂN (10/2021 – 6/2022)

 Thời gian từ 10/2021 đến 6/2022, có 16097 mẫu cấy nước

tiểu được thực hiện tại BV Bình Dân. 

 Số mẫu cấy có mọc VK : 3482 mẫu, tỉ lệ 21,63%. 

 Trong đó, 10458 mẫu cấy (64,97%) được thực hiện tại khoa

Hồi sức cấp cứu, thể hiện đầy đủ sự đa dạng lâm sàng

của NKĐTNPT tại BV Bình Dân.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý KS BV Bình Dân .



NKĐTNPT TẠI BV BÌNH DÂN (10/2021 – 6/2022)

Hình 1: Đặc điểm lâm sàng NKĐTNPT

Sỏi đường tiết niệu trên

Thận ứ nước nhiễm khuẩn

Những bất thường về giải phẫu học hệ tiết niệu

Bệnh lý ung thư tại đường tiết niệu hoặc cơ quan khác

Viêm tuyến tiền liệt, áp xe tuyến tiền liệt, nhiễm khuẩn niệu do bướu tuyến 
tiền liệt
Tầm soát nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng

Hẹp niệu quản

Bế tắc đường tiết niệu dưới

Nguyên nhân chủ yếu trong các trường hợp NKĐTNPT tại Khoa Hồi sức cấp cứu BV Bình 

Dân từ 10/2021 đến 6/2022 là những nguyên nhân gây bế tắc đường tiết niệu trên 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý KS BV Bình Dân .



NKĐTNPT TẠI BV BÌNH DÂN (10/2021 – 6/2022)

Số mẫu cấy dương tính: 3482 TH

 Số mẫu cấy ra vi khuẩn MDR: 1232 TH (35,38%)

 ESBL: 1144 TH (919 E. Coli, 3 Klebsiella ozaenae, 2 Klebsiella oxytoca, 218 

Klebsiella pneumoniae, 2 Pseudomonas aeruginosa)

 MDRP: 56 TH (55 Pseudomonas aeruginosa, 1 Pseudomonas putida)

 MRSA: 20 TH (14 Staphylococcus aureus, 2 Staphylococcus haemolyticus, 4 

Staphylococcus saprophyticus)

 MDRA: 11 TH (11 Acinetobacter baumannii)

 CRE: 1 TH (Enterobacter cloacae)

Về Vi sinh học, các VK tiết men ESBL 

chiếm đa số trong những loại vi khuẩn 

MDR.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý KS BV Bình Dân .



NKĐTNPT TẠI BV BÌNH DÂN (10/2021 – 6/2022)

Hình 12: Các kỹ thuật can thiệp niệu khoa

Nội soi đặt thông JJ Dẫn lưu thận ra da

Dẫn lưu nước tiểu bàng quang ra da Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận

Mổ đưa 2 niệu quản ra da Nội soi cắt đốt tuyến tiền liệt

Cắt thận Cắt bỏ tinh hoàn

Mổ lấy sỏi niệu quản Khác

CÁC KỸ THUẬT CAN THIỆP TIẾT NIỆU 

Kỹ thuật can thiệp niệu khoa phổ biến nhất là những kỹ thuật chuyển lưu nước

tiểu từ thận (chuyển lưu trong bằng thông JJ hoặc chuyển lưu nước tiểu từ

thận ra da)
Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý KS BV Bình Dân .



KẾT LUẬN

 NKĐTN là bệnh thường gặp, nữ gặp nhiều hơn nam

 Chẩn đoán : triệu chứng lâm sàng + XN nước tiểu

 XN nước tiểu : cấy NT là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán

 TPTNT, test Nitrite và leucocyte esterase giúp chẩn đoán nhanh

trong những trường hợp NKĐTN đơn độc ở nữ. Vai trò của các kỹ

thuật sàng lọc nhanh mới cần đặt ra ?

 NKĐTN phức tạp cần được nghĩ đến và truy tầm ở những BN 

nguy cơ, chẩn đoán thường phải cần thêm các XN CĐHA
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