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

- Nghiên cứu đã áp dụng và cải tiến được quy trình PCR đa mồi xác định typ huyết 

thanh phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Kỹ thuật này có ưu điểm là nhanh, nhạy, ít tốn 

kém, có tỉ lệ phát hiện cao và tỉ lệ đồng nhiễm các typ huyết thanh nhiều hơn so với 

phương pháp thông thường. 

- Đưa ra được số liệu tổng quan về các typ huyết thanh lưu hành và tình trạng kháng 

kháng sinh giúp hoạch định chiến lược triển khai vắc xin dự phòng và lựa chọn kháng sinh 

thích hợp. Cung cấp số liệu cho các chương trình giám sát trong nước và các nước trong 

khu vực. 

- Phân tích về mối liên quan giữa typ huyết thanh và gen kháng kháng sinh. Phân 

tích này bên cạnh việc cho thấy được hiệu quả của vắc xin trong việc làm giảm sự lưu 

hành các gen kháng kháng sinh, còn dự đoán được xu hướng các typ huyết thanh nổi trội 

sau khi triển khai tiêm vắc xin cho trẻ để có biện pháp thay đổi chiến lược dự phòng. Phân 

tích tình trạng kháng kháng sinh theo nồng độ kháng sinh giúp dự báo xu hướng dịch 

chuyển mức độ đề kháng kháng sinh trong tương lai. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Cung cấp số liệu cho các nhà dịch tễ trong việc đánh giá sự lưu hành của tác nhân 

gây bệnh, tính kháng thuốc từ đó góp phần giúp cho việc dự báo, lập kế hoạch và định 

hướng các chiến lược phòng và chống các bệnh do phế cầu tại cộng đồng. 



- Phối hợp với các nhà lâm sàng trong việc nâng cao chẩn đoán các bệnh do phế cầu 

tại các bệnh viện. Đưa ra các số liệu chính xác, khoa học về tình trạng kháng kháng sinh 

của S.pneumoniae, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, rút ngắn quá trình điều trị, giảm 

chi phí điều trị cho bản thân bệnh nhân và giảm chi phí cho bệnh viện. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Nghiên cứu giám sát hàng năm về các typ huyết thanh và tình trạng kháng kháng 

sinh của vi khuẩn Streptococcus pneumoniae. 

- Nghiên cứu về sự lưu hành các typ huyết thanh trong nhóm trẻ khỏe mạnh, so sánh 

với nhóm trẻ mắc ARI để có biện pháp dự phòng vắc xin thích hợp. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- This research has applied and improved the multiplex PCR procedure to identify 

serotypes matching with the condition in Vietnam. This technique has the advantages as 

fast, high sensitivity and low cost with the higher ratio of detection and co-infection of 

serotypes in comparison with other methods.  

- The general data of circulating serotypes and antibiotic resistance status were 

presented in order to build up the strategic plan for vaccination and selection  of 

appropriate antibiotic. In addition, this research has provided the data for other 

surveillance programs in Vietnam and also other countries in this region.  

- This research has analyzed the relationship between serotypes and antibiotic 

resistance genes. This analysis has shown the effectiveness of vaccination in reducing the 

circulation of antibiotic resistance genes and also predicted the trend of dominant 

serotypes after implementing vaccinating for children to modify preventive strategy. 

Analyzing the antibiotic resistance according to the antibiotic concentration helps to 

predict the shifting trend of antibiotic resistant level in the future.  

12. Practical applicability, if any: 

- To provide data for epidemiologists in assessment of circulating serotypes and drug 

resistance status of Streptococcus pneumoniae, thus contribute to the prediction, planning 

and direction of prevention strategies for pneumococcal disease in the community. 



- To collaborate with the clinicians in improving the diagnosis of the pneumococcal 

diseases in hospitals. The study provide the accurate and scientific data of antibiotic 

resistance status of S. pneumoniae, improving the quality of treatment, shortening the 

treatment duration, reducing the cost for the patients and hospitals. 

13. Further research directions, if any 

- Annual surveillance of serotype distribution and antibiotic resistance status of 

Streptococcus pneumoniae. 

- Study on the circulation of Streptococcus pneumoniae serotypes isolated from 

healthy children to compare with serotypes of the strains isolated from Acute Respiratory 

Infection children for appropriate vaccine prevention. 
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