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1. Vi sinh vật đa dạng: Vi khuẩn, vi rút, vi 

nấm,…

2. Phân bố của vi sinh vật: Môi trường -

cơ thể.

3. Đặc điểm hệ vi sinh vật ở người.

4. Hệ vi sinh vật ở người: tầm quan

trọng và ứng dụng.

Sự đa dạng của vi sinh vật



Môi trường

Sự phân bố vi sinh vật

Cơ thể



Khái niệm: Microbiota/Microbiome

• Microbiota: là hệ vi sinh vật (VSV) sống cộng

sinh, hội sinh hoặc có thể gây bệnh ở một hoặc

một số khu vực trong cơ thể.

• Microbiome: hệ vi sinh vật + hệ gen

 Trên người: ~300 triệu gen của hệ VSV, nhiều

gấp 150 lần so với tổng số gen của người.

 Đến nay: ~3,3 triệu gen mã hóa các protein đã

được giải trình tự.



Những bài báo khoa học nổi tiếng
(landmark human microbiome papers)



Đặc điểm hệ vi sinh vật ở người

- Vi khuẩn chiếm đa số, kỵ khí > hiếu khí.

- Các yếu tố ảnh hưởng: di truyền, dinh dưỡng, tuổi,…

• Vi hệ bình thường của mỗi người là duy nhất 
Khác nhau: giữa các cá thể, giai đoạn trong cuộc

sống, từng giờ…



Đặc điểm hệ vi sinh

vật ở người



So sánh hệ VSV ở người bình thường trong

cộng đồng và bệnh viện



+ Chủ yếu:

• Cầu khuẩn Gram (+): Staphylococcus…

• Trực khuẩn Gram (+): Cutibacterium (Propionibacterium), 

Corynebacterium…

Hệ vi sinh vật trên da và niêm mạc

 Vai trò:

• Gây bệnh.

• Bảo vệ: rào cản vật lý/ rào cản miễn dịch.



Hệ vi sinh vật ở đường sinh dục – tiết niệu

• Hệ sinh dục nữ: Lactobacillus (trực khuẩn Doderlein), 

Corynebacterium, Bacteroides,...

 Gần hậu môn: yếu tố thuận lợi cho nhiễm trùng đường

tiểu và sinh dục.



• Chủ yếu: Tụ cầu (S. epidermidis, S. aureus), liên cầu và

Corynebacterium… 

• Hầu họng trẻ sơ sinh: hầu hết vô khuẩn, tuy nhiên sau 4 - 12

giờ: bắt đầu xuất hiện liên cầu và tồn tại suốt đời.

• Phế quản: rất ít vi khuẩn; phế nang: túi phổi bình

thường là vô khuẩn.

Hệ vi sinh vật ở đường hô hấp



Hệ vi sinh vật ở đường tiêu hóa
• 100 tỷ tỷ: 2 kg  Một “cơ quan bị lãng quên”, nhiều chức năng

Điều hoà mật
độ xương Thúc đẩy dự

trữ mỡ

Thúc đẩy sự
tạo mạch

Hình thành và huấn
luyện hệ MD

Tổng hợp vitamin 
và acid amin

Chuyển hoá
một số thuốc

Điều chỉnh hệ
thần kinh

Giáng hoá
thực phẩm

Chống VSV gây
bệnh

Bảo vệ biểu
mô



Hệ vi sinh vật ở khoang miệng

• Nhiều chất dinh dưỡng/ tế bào biểu mô bong. 

 Lý tưởng cho VSV phát triển: Lợi + Hại?

• Vi khuẩn thường gặp: Streptococci, Staphylococci, 

Corynebacteria, vi khuẩn kỵ khí…

• Hệ VSV ở miệng thay đổi theo tuổi.

 Vai trò: Cạnh tranh với các VSV xâm nhập.

http://www.doereport.com/enlargeexhibit.php?ID=8619


Hệ vi sinh vật ở dạ dày

- pH rất thấp.

 Rất ít vi sinh vật tồn tại được.

- Các yếu tố ảnh hưởng.

- Chủ yếu: Helicobacter pylori.

Gastric microbiota: An emerging player in Helicobacter pylori-induced gastric malignancies, 

J. Luis Espinoza et al, Cancer Letters, Volume 414, 2018,147-152



Hệ vi sinh vật đường ruột

- Phức tạp nhất trong cơ thể.

- Hiểu biết còn hạn chế.

- Có khoảng 1014 vi khuẩn.

- 1010 sản xuất Ig/m2 ruột.

- Vi khuẩn chí kích thích hệ thống miễn dịch

và các tế bào có chức năng miễn dịch.



Hệ vi sinh vật đường ruột

• Mới sinh: vi hệ âm đạo/phân ở 

trẻ đẻ đường dưới, vi hệ da và

môi trường bệnh viện ở trẻ đẻ mổ.

• Tiếp tục biến động, chịu ảnh

hưởng của sữa mẹ và thức ăn

ngoài.

• 1-3 tuổi: ổn định, bắt đầu

giống với người trưởng thành

Tamburini, S., Shen, N., Wu, H. et al. The microbiome in early life: implications for health outcomes. Nat Med 22, 713–722 (2016)



Hệ VSV đường ruột và các yếu tố ảnh hưởng



Hệ vi sinh vật ở người: tầm quan trọng

và ứng dụng



• Cạnh tranh với vi khuẩn có hại,

hạn chế quá phát vi khuẩn.

• Duy trì tính toàn vẹn của lớp nhầy

và biểu mô niêm mạc ruột (vd, A.

muciniphilia và Firmicutes).

• Tăng cường chuyển hóa.

• Đối kháng lại tình trạng nhiễm khuẩn

và quá trình viêm, duy trì hoạt động

miễn dịch của ruột.

• Yếu tố dự phòng và bảo vệ trong

bệnh lý tự miễn.

• Tác động lên trục não – ruột.

Vai trò của hệ vi sinh vật với sức khỏe

Amon P, Sanderson I. Arch Dis Child Educ Pract Ed 

2017;102:258-261



HỆ VI SINH VẬT Ở NGƯỜI VÀ ẢNH HƯỞNG



Vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột

 Trục não - ruột: liên quan

giữa vi hệ đường ruột và các

hoạt động tâm thần (Wiley, 2017)



Vai trò của hệ vi sinh vật trong một số bệnh lý

• Liên quan tới các bệnh lý: viêm ruột (IBD), đa xơ cứng, viêm khớp dạng thấp, 

SLE, vảy nến, béo phì (Fava, 2018), bệnh tim mạch…

Amon P, Sanderson I. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2017;102:258-261



ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC 

TIÊU HÓA, GAN MẬT



Các hướng nghiên cứu trong tiêu hóa

IBS

Ung thư đường tiêu hóa: 

ung thư dạ dày, đại trực

tràng

Bệnh lý gan mật tụy:

- Gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan

- Ung thư gan, ung thư tụy

Bệnh lý chuyển hóa: 

béo phì, gan nhiễm mỡ

IBD
(Crohn, VLĐTTCM)



Microbiome và IBD

• Hướng NC mới.

• Cơ chế bệnh sinh của IBD phức tạp.

• Mối liên quan giữa hệ VK chí đường ruột và
cơ chế bệnh sinh đang được nghiên cứu.

• So với nhóm khỏe mạnh, ở bệnh nhân IBD:

– Tính đa dạng của các chủng VK: giảm.

– Số lượng Firmicutes và Bacteroidetes:
giảm.

– Proteobacteria: tăng.

Kumar, M. et al. Integrating omics for a better understanding of Inflammatory 

Bowel Disease: a step towards personalized medicine. J Transl Med 17, 419 
(2019)



Microbiome và ung thư

Inflammation Genotoxicity Metabolism

Schwabe and Jobin, Nature Rev Cancer 2014



Microbiome và ung thư đại trực tràng

• Mẫu: nước bọt, phân, mô ung thư.

• Các chủng vi khuẩn trong nước bọt của BN so với nhóm khỏe mạnh: 

không khác biệt.

• Phân tích trong mô: tăng các chủng Fusobacterium, giả thuyết đặt

ra là có sự liên quan đến chế độ ăn.

No Solution

RNAlater

70% Ethanol

95% Ethanol

Swab

Fecal occult blood test (FOBT)

Fecal immunochemical test (FIT)



Microbiome và béo phì

• Thử nghiệm trên chuột:

• Bằng chứng trên người:

– Thừa cân liên quan tới tăng tỉ lệ

Firmicutes/ Bacteroides.

– Béo phì liên quan tới giảm tính đa

dạng của vi hệ đường ruột.



Microbiome và nhiễm khuẩn huyết



Ghép phân (FMT)

Kelly CR et al. Update on Fecal Microbiota 

Transplantation 2015, Gastroenterology. 2015 Jul;149(1):223-37.



Microbiome trong điều trị



LÝ DO PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ HƯỚNG 

NGHIÊN CỨU MICROBIOTA/MICROBIOME 

TẠI VIỆT NAM



Quá trình đô thị hóa và CN hóa

 Thay đổi chế độ ăn uống, 

sinh hoạt, vận động thể lực.

 Tăng tỉ lệ xuất hiện các bệnh 

lý chuyển hóa, IBD, IBS.

Sự thay đổi của môi trường



Tình hình bệnh lý tiêu hóa tại Việt Nam

• Dân số đông - Gánh nặng bệnh

tật tiêu hóa nhiều

• Có sự chuyển dịch giữa nhóm

các bệnh lý nhiễm trùng – không

nhiễm trùng

• IBD: có xu hướng tăng nhanh

trong những năm gần đây

• Ung thư: gan, dạ dày, đại

tràng hay gặp (GLOBOCAN 

2018)



Lý do phát triển nghiên cứu microbiome 

tại Việt Nam

• Xu thế tất yếu.

• Cần xây dựng database của quần thể người VN 

khỏe mạnh các bệnh lý.

• Hướng tiếp cận giúp:

– Trả lời các câu hỏi về sinh bệnh học, sự khác biệt

về đặc điểm dịch tễ LS.

– Tối ưu hóa điều trị, đặc biệt được kì vọng giúp

cá thể hóa.



Thử nghiệm lâm sàng liên quan đến microbiome (2021) 



Tình hình nghiên cứu thực tế tại Việt Nam

• Ưu điểm:

– Quần thể BN và các bệnh lý: đa dạng.

– Dữ liệu về microbiota, microbiome tại khu vực

Đông Nam Á còn ít, thu hút sự chú ý của các

chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực.

• Nhược điểm:

– Cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị.

– Kĩ thuật chuyên sâu.

– Mạng lưới giữa các nhà LS – dịch tễ - vi sinh -

sinh học phân tử.



Liệu pháp thay thế hoặc phối hợp với kháng sinh



Phân tích microbiome ở người



Phân tích hệ vi sinh vật đường ruột ở người

• Phương pháp truyền thống

Kĩ thuật:

– Cấy phân/bệnh phẩm nội soi.

– Đếm khuẩn lạc mọc trên môi trường đặc hiệu.

– Định danh khuẩn lạc.

Nhược điểm:

– <1% vi khuẩn đường ruột có thể định danh theo

phương pháp này.

– Tốn thời gian, công sức.

– Phải xử lí mẫu ngay lập tức.



• Gắn huỳnh quang tại chỗ (FISH)

– Gắn đầu dò đặc hiệu với chi/ loài vi khuẩn vào vật chất di truyền.

– Đầu dò có đánh dấu huỳnh quang  quan sát dưới KHV.

Ưu điểm:

– Phát hiện và định lượng vật chất di truyền dưới KHV huỳnh quang.

– Gắn nhiều đầu dò: cho màu sắc khác nhau  Phân biệt các loài khác

nhau.

Phân tích hệ vi sinh vật đường ruột ở người



• PCR thời gian thực (RT-PCR)

Kĩ thuật:

– Định tính.

– Định lượng.

Ưu điểm:

– Độ chính xác cao hơn so với

FISH

Phân tích hệ vi sinh vật đường ruột ở người



• Phân tích tổng hợp hệ gen (metagenomic analysis)

– Sinh học phân tử & tin sinh học  khảo sát và phân tích

cùng lúc nhiều loài/ chi.

– Các công nghệ hiện tại (Next Generation Sequencing) cho

phép phân tích mẫu nhanh, dữ liệu lớn về trình tự

gene.

Phân tích hệ vi sinh vật đường ruột ở người



C«ng nghÖ ®Þnh danh vi 

sinh vËt



Phân tích hệ vi sinh vật ở người Việt Nam

• Lấy phân, sữa bà mẹ, bệnh phẩm tổn thương dạ dày, 

tá tràng

• Nuôi cấy, phân lập, định danh (hệ thống tự động)

• Định danh, số lượng, giải trình tự gen thế hệ mới

• Phân tích số liệu (Bacillus, Lactobacillus…)

• Ứng dụng: Một số chủng là ứng viên sản xuất

probiotics (có nguồn gốc rõ ràng, từ người Việt

Nam, được đánh giá đầy đủ các tính chất, đặc điểm

di truyền, phù hợp với International Scientific 

Association of Probiotics and Prebiotics (ISAPP) và các tiêu

chuẩn khác



Take-home message

1. Hệ vi sinh vật trong cơ thể: đa dạng, phức tạp.

2. Đặc điểm hệ vi sinh vật ở người: duy nhất cho từng cá thể.

3. Hệ vi sinh vật ở người - tầm quan trọng và ứng dụng: 
liên quan đến nhiều bệnh tật -> CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, 
PHÒNG BỆNH, NÂNG CAO SỨC KHOẺ

 Hướng nghiên cứu mới: ứng dụng hệ vi sinh vật trong
chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh!



Trân trọng cảm ơn!


