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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

 Kết quả chính và kết luận 

 Đã phát hiện được các loại gen mã hóa carbapenemase và các biến thể mới của những 

gen này ở các chủng vi khuẩn E. coli, K. pneumoniae, A. baumannii kháng carbapenem 

phân lập tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108:  

- Có 431/622 chủng vi khuẩn (chiếm 69,3%) mang ít nhất một gen mã hoá 

carbapenemase nhóm A, B và D; 

- Gen blaOXA-23 phổ biến nhất nhưng chỉ giới hạn ở các chủng A. baumannii trong khi gen 

blaNDM-1 đã phát tán ở cả 3 loại vi khuẩn nghiên cứu;  

- Lần đầu phát hiện một số biến thể của các gen mã hoá carbapenemase ở Việt Nam: 

blaNDM-6, blaNDM-9, blaOXA-181;  

- Trên 90% chủng mang gen mã hoá carbapenemase có khả năng sinh enzyme 

carbapenemase.  



 Đã xác định được một số đặc điểm phân tử của các chủng vi khuẩn mang gen mã hoá 

carbapenemase phân lập tại 2 bệnh viện nghiên cứu:  

- Có sự tương đồng về kiểu gen của các chủng vi khuẩn mang gen mã hoá carbapenemase 

trong cùng 1 khoa, giữa các khoa khác nhau và giữa các năm khác nhau;  

- Xuất hiện nhiều dòng vi khuẩn kháng đang lưu hành và gây dịch tại các quốc gia trong 

khu vực và thế giới tại các bệnh viện lớn của Hà Nội như E. coli ST101, ST38; K. 

pneumoniae ST15, ST11, ST307 bên cạnh các dòng vi khuẩn kháng được ghi nhận lần đầu 

ở Việt Nam như E. coli ST48, ST709, ST448; K. pneumoniae ST1, ST391;  

- Các gen mã hóa carbanemase nhóm A, B, D nằm trên plasmid có kích thước và phân 

loại khác nhau: blaKPC-2 (nằm trên plasmid 55 kb, nhóm IncF); blaNDM-1 nằm trên plasmid 

có kích thước dao động từ 45-170 kb, nhóm IncF; và blaOXA-48 nằm trên plamsid 60 kb 

thuộc nhóm IncL/M. Các plasmid này có thể được truyền giữa các chủng vi khuẩn thông 

qua tiếp hợp in vitro với tỉ lệ truyền thành công là 20%.  

- Mô hình cấu trúc của các yếu tố di truyền di động mang gen mã hoá carbapenemase tại 

Việt Nam với các gen blaKPC-2 và blaNDM-1 khá đa dạng nhưng với các gen blaIMP-1, blaOXA-

48 và blaOXA-23 lại chỉ ghi nhận 1 mô hình. Các mô hình này có nhiều điểm tương đồng với 

các nước trong khu vực và trên thế giới, cho thấy khả năng lây lan nhanh chóng của các 

chủng kháng thông qua tái tổ hợp và truyền gen ngang.   

Những đóng góp mới 

- Là nghiên cứu có hệ thống đầu tiên ở Việt Nam áp dụng kỹ thuật giải trình tự toàn bộ hệ 

gen của vi khuẩn để xác định cơ chế kháng carbapenem ở mức độ phân tử bằng con đường 

sinh tổng hợp enzyme carbapenemase của một số chủng vi khuẩn Gram âm gây nhiễm 

trùng phổ biến phân lập từ mẫu bệnh phẩm lâm sàng.  

- Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy mối liên hệ về kiểu gen, sequence type giữa các 

chủng vi khuẩn kháng carbapenem trong nghiên cứu này với các chủng vi khuẩn kháng 

carbapenem trên thế giới, qua đó cung cấp các thông tin hữu ích về nguồn gốc và sự lây lan 

của các chủng vi khuẩn Gram âm kháng carbapenem tại các địa điểm nghiên cứu.   

- Nghiên cứu đầu tiên về đặc điểm phân tử của các plasmid và yếu tố di truyền di động 

mang gen mã hoá carbapenemase. 

 

 



12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Kết quả nghiên cứu này giúp bổ sung các thông tin quan trọng về cơ chế kháng phổ 

biến nhất là sinh enzyme carbapenemase ở mức độ phân tử, sự lây lan của các chủng vi 

khuẩn Gram âm kháng carbapenem theo cơ chế này tại Việt Nam và mối liên hệ với các 

chủng vi khuẩn kháng carbapenem trên thế giới, làm cơ sở khoa học để đưa ra các biện 

pháp kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả trong bệnh viện, đồng thời góp phần giảm gánh nặng 

và nguy cơ lan truyền vi khuẩn kháng thuốc ra ngoài cộng đồng.  

- Đề tài nghiên cứu là công trình đầu tiên có hệ thống, nghiên cứu sâu về cơ chế kháng 

kháng sinh carbapenem ở mức độ phân tử, hướng tới giải quyết các vấn đề khoa học có tính 

thời sự cao hiện nay. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:  

- Tiếp tục nghiên cứu các cơ chế kháng carbapenem khác ở vi khuẩn Gram âm như mất 

lỗ màng hay bơm đẩy.  

- Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc hoàn chỉnh của các plasmid mang gen kháng và cơ chế 

điều hoà, biểu hiện các gen kháng ở những plasmid này sử dụng công nghệ giải trình tự gen 

Nanopore MinION.  

- Đánh giá thực trạng kháng kháng sinh trong môi trường và cộng đồng. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

 The study detected different carbapenemase-coding genes and their variants in 

carbapenem-resistant E. coli, K. pneumoniae, and A. baumannii isolated in Vietduc 

hospital and 108 Military Central hospital.  

- 431/622 strains (accounting for 69.3%) carry at least one gene coding for group A, B 

and D carbapenemase; 

- blaOXA-23 is the most common gene but only presented in A. baumannii wheares blaNDM-1 

gene spread in all 3 studied bacteria;  

- First report of variants of carbapenemase-coding genes in Vietnam: blaNDM-6, blaNDM-9, 

blaOXA-181;  



- Above 90% of bacteria strains carrying carbapenemase-coding genes can produce 

carbapenemase enzymes;  

 The study results revealded some molecular characterizations of E. coli, K. pneumoniae, 

and A. baumannii isolates carrying carbapenemase-coding genes in the 2 hospitals.  

- High similarity in genotype of bacteria strains carrying carbapenemase-coding genes 

isolated in the same department, in different departments and in different collection years; 

- Presence of bacteria clonal lineages which are circulating and causing pandemic in Asia 

region and over the world, in large hospitals in Hanoi including E. coli ST101, ST38; K. 

pneumoniae ST15, ST11, ST307 together with bacterial clonal lineages firstly reported 

including E. coli ST48, ST709, ST448; K. pneumoniae ST1, ST391;  

- The study identified some molecular characteristics of the bacteria carrying 

carbapenemase-coding genes isolated in the two hospitals 

- Group A, B and D carbapenemase genes locate in plasmid varying in sizes and types:  

blaKPC-2 genes localizing on 55 kb plasmids, IncF group; blaNDM-1 gene localizing on 

plasmid ranging from 45 to 170 kb in size, IncF group; and blaOXA-48 gene localizing on a 

60 kb plasmid, IncL/M group. These plasmids can be transferred between bacteria strains 

via in vitro conjugation at successful rate of 20%.  

- Structural models of mobile genetic elements harboring carbapenemase-coding genes 

are quite diverged in case of blaKPC-2 and blaNDM-1 genes but are the same in case of blaIMP-1, 

blaOXA-48 and blaOXA-23 genes. These structures are similar to those of regional countries, 

exposing the possibility of quick spread of resistant bacteria via recombinant phenomena 

and horizontal gene transfer.  

New contributions: 

- The first systematic research in Vietnam using Whole Genome Sequence techniques to 

characterize molecular carbapenem resistant mechanism of several pathogenic Gram-

negative bacteria isolated from clinical specimens via producing carbapenemase enzymes.    

- Results revealed at a certain extent the relationship of genotypes, sequence types among 

carbapenem-resistant bacteria in this study as well as in the world, thereby providing useful 

information on the source and spread of Gram-negative carbapenem resistant bacteria at 

study sites.   



- The first study and molecular characteristics of plasmids and mobile genetic elements 

carrying genes coding for carbapenemase. 

 

12. Practical applicability, if any: 

- Study results provides important information on the most common carbapenem-

resistant mechanism, carbapenemase production, at molecular level; the spread of 

carbapenem-resistant Gram-negative using such mechanism in Vietnam and relationship 

with carbapenem-resistant bacteria in the world, which serve as scientific basis to propose 

appropriate infection control measures in hospitals and contribute to reduce the burden and 

spreading risk of drug-resistant bacteria to the community.  

- This research is the first systematic study investigate deeply on molecular carbapenem-

resistant mechanisms, aiming at solving current scientific problems.  

13. Further research directions, if any 

- To continue investigating other carbapenem-resistant mechanisms of Gram-negative 

bacteria such as porin loss, efflux pump.  

- Investigating the comprehensive structure of plasmids carrying resistent genes and 

regulatory and expression of resistant genes in plasmids using Nanopore MinION.  

- Evaluating antimicrobial resistant burden in enviroment and community.  
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