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

- Giám sát toàn diện và hệ thống với 12 tác nhân vi rút gây viêm đường hô hấp cấp tại 

miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2013-2016 bằng phương pháp Realtime RT-PCR. Phát hiện 8 

loại vi rút trong tổng số 12 tác nhân vi rút được xét nghiệm (41,9%), tác nhân chiếm tỷ lệ cao 

nhất là vi rút cúm A/H1pdm09 (45,1%), tiếp sau là A/H3 (21,8%); Rhino (13,2%), các vi rút 

cúm B, Adeno, á cúm typ 3, hMPV và RSV được phát hiện với tỷ lệ thấp hơn 8,8%; 5,1%; 

2,5%; 2,2% và 0,9%.  

- Xác định được đặc tính virút học của chủng vi rút A/H1N1pdm09, A//H3N2, B trong 

giai đoạn nghiên cứu. Vi rút cúm A/H1N1pdm09 vẫn duy trì đặc tính kháng nguyên tương tự 

vi rút dự tuyển vắc xin A/California/07/09. Vi rút cúm A/H3N2 phân lập năm 2013-2015 có 

đặc tính kháng nguyên tương tự vắc xin dự tuyển, 2/8 vi rút phân lập năm 2016 có sự không 

tương đồng về đặc tính kháng nguyên so với vi rút vắc xin dự tuyển năm 2016. Vi rút cúm B 

tương đồng cao về kháng nguyên với các vi rút dự tuyển vắc xin cho cả 2 dòng 

B/Phuket/3073/2013 (Yamagata-like) và B/Brisbane/60/2008 (Victoria-like). 

- Lần đầu tiên phát hiện hMPV trong mẫu bệnh phẩm người lớn tại Việt Nam. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 



- Giám sát 12 tác nhân virút hô hấp phổ biến gây VĐHHC tại miền Bắc Việt Nam giai 

đoạn 2013-2016 nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về mô hình lưu hành các vi rút gây 

viêm đường hô hấp nổi trội tại miền Bắc Việt Nam, bổ sung vào các thông tin chung tại khu 

vực và trên hệ thống giám sát toàn cầu.  

- Những hiểu biết về xu hướng và mùa của bệnh viêm đường hô hấp cấp trong cộng 

đồng có thể cung cấp các thông tin về gánh nặng bệnh tật cũng như tìm ra nguyên nhân gây 

bệnh viêm đường hô hấp cấp, cảnh báo về sự bùng phát dịch, xây dựng các chiến lược phòng 

bệnh, giảm thiểu sự lây truyền trong cộng đồng. 

- Nghiên cứu là một trong những hoạt động không những cung cấp các kết quả khoa 

học, mà còn góp phần trong công tác đảm bảo sức khoẻ cộng đồng cho nhân dân Việt Nam. 

Điều lệ Y tế quốc tế (IHR-2005) đã được 194 quốc gia và vùng lãnh thổ cam kết thực hiện, 

Việt Nam cũng là một thành viên thành viên đã và đang triển khai thực hiện chương trình An 

ninh Y tế toàn cầu (GHS) với sự hỗ trợ của TCYTTG (WHO) và Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật Mỹ (CDC).  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiếp tục giám sát các tác nhân vi rút gây viêm đường hô hấp cấp tại các bệnh viện 

trong cả nước để có thể xác định các đặc điểm dịch tễ học, vi rút học của các bệnh VĐHHC 

do căn nguyên vi rút thay đổi theo thời gian.  

- Mở rộng các tác nhân chẩn đoán: vi rút Corona, vi rút Boca, vi rút Entero để xác định 

mô hình các vi rút gây bệnh viêm đường hô hấp cấp và vai trò của sự đồng nhiễm trong tiến 

triển bệnh.  

-  Phân tích dịch tễ học phân tử các vi rút RSV, Adeno trên cơ sở các vi rút đã được 

phân lập trong nghiên cứu.  
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11. Summary of new findings of the thesis: 

-  This is the first study of comprehensive and systematic surveillance of 12 viral 

pathogens, that causing of ARI in Northern Vietnam by Realtime RT-PCR. Eight in twelve 

types of testing viruses were determined (41,9%), influenza A/H1pdm09 is highest rate 

(41.5%), then A/H3 (21.8%); Rhino (13.2%), influenza B viruses, Adeno, Parainfluenza type 

3were  at8.8%;5.1%;2.5%;2.2% and 0.9%. 

- Identifying virological characterization of influenza A/H1N1pdm09, A/H3N2 and B, 

that are circulating in the study period. The circulating influenza A/H1N1pdm09 viruses had 

antigenically similar to A/California/07/09. The influenza A/H3N2 viruses introduced similar 

antigencally to vaccine candidate viruses in 2013-2015, but 2 in 8 isolates in 2016 have 

showed a antigenic different with vaccine candidate strain in same time. Influenza B viruses 

were well antigenic similar with vaccine candidate viruses B/Phuket/3073/2013 (Yamagata-

like) and B/Brisbane/60/2008 (Victoria-like). 

- The first detection of human-metampneumovirus (hMPV) in adult specimens (19-59 

years old) in Vietnam.  

12. Paratical applicability, if any  



- Monitoring 12 viral respiratory viruses provide information on prevalence viruses in 

North Vietnam and also to the regional and global surveillance system. 

- The seasonality of ARI disease and its overall burden in hospitalizations has not been 

well established. This study can provide information on the burden of disease, warning of 

outbreaks and develop the control strategies, minimize transmission of ARI in the 

community. 

- The research is one of the activities not only provide scientific results, but also 

contribute greatly to the public health. The International Health Regulations (IHR-2005) has 

been signed by 194 countries and territories. Vietnam is also a member who has been 

implementing the Global Health Security Program (GHS) with supported from WHO and the 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 

13. Further research directions: 

- Continuing surveillance of viral pathogens to determine the epidemiological and 

virological characteristics of ARI. 

- Expansion of viral detection: coronavirus, bocavirus, enterovirus to identify 

comprehensive pathogens of ARI and the role of co-infection in disease progression. 

- Analysis of  molecular epidemiology of RSV, Adenovirus that were isolated in this 

study. 
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