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ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ KHÁNG SINH LÊN HỆ VI SINH 

VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA NGƯỜI VIỆT



Tổng quan

- Hệ vi sinh vật đường ruột – bộ não thứ hai

- Kháng sinh - làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột.

- Sử dụng kháng sinh – AMR - Một sức khỏe (One 

health perspective).

Sources : DOI https://doi.org/10.1038/s12276-021-00569-z

DOI: https://doi.org/10.1124/pr.118.015768



Mục tiêu

• Xác định đa dạng các gen kháng kháng sinh và đánh giá ảnh hưởng của sử dụng kháng sinh lên sự đa

dạng của các gen kháng kháng sinh.

• Thăm dò và khảo sát sự tương tác giữa hệ vi khuẩn đường ruột và hệ vi sinh vật của các yếu tố môi

trường (thức ăn, vật nuôi và nguồn nước.)

• Đánh giá sự trao đổi, chia sẻ các gen kháng kháng sinh giữa các yếu tố trong bối cảnh Một sức khỏe.

• Đánh giá các ảnh hưởng lâu dài của kháng sinh lên hệ vi khuẩn đường ruột của người Việt Nam.



Cộng đồng thuần tập –Hà Nam.

• Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

• Dân số:  12.255 người

• Đất nông nghiệp: 69%

• Nguồn nước (nước mưa, nước sạch): 93%



Thiết kế nghiên cứu



1.a 1.b

Variables

No. (%)

Variables

No. (%)

Resident 

(n=359)

Enrolled 

(n=265)

Resistome 

analysis (n=93)
Number of 

HH (n=80)

HHs in 

resistome 

analysis 

(n=40)

Age group (years)

(Mean+SD)
32.1 ± 19.2 32.4 ± 19.6 29.4±18.9 Main water

0 to 11 61 (17.0) 54 (20.4) 23 (25) Rain water 75 (94) 38 (95)

12 to 18 52 (14.5) 39 (14.7) 12 (13) Drain well water 74 (93) 36 (90)

19 to 55 192 (53.5) 133 (50.2) 50 (54) Cleaned water 5 (6) 2 (5)

> 56 54 (15.0) 39 (14.7) 8 (9.0) River water 16 (20) 6 (15)

Male sex 170 (47.4) 117 (44.5) 38 (41) Domestic animal

Occupation Chicken 56 (70) 27 (68)

Farmer 154 (42.9) 115 (43.0) 36 (39) Dog 63 (79) 31(78)

Health care staff 6 (1.7) 2 (0.8) 0 (0) Pig 9 (11) 5 (12)

Worker 36 (10.0) 23 (8.7) 10 (11)
Other (cow, duck, 

goose, bird, etc) 
62 (78) 

Others (teacher, 

engineer, accountant, 

etc)

47 (13.1) 28 (10.6) 13 (11)

Origin of fertilizer 

used for vegetable 

culture 

Antibiotic use during 6 months 

follow up
Human 1 (1) 1(2)

Yes 97 (27.0) 93 (35.1) 39 (42) Animal 13 (16) 8(20)

Beta lactam 

(amoxicillin, 

cefepime, cefexime, 

cephalexin, penicillin)

88 (90.7) 84 (90.3) 39 (100) Chemical 27 (34) 14(35)

Một số đặc điểm dịch tễ và tình

trạng sử dụng kháng sinh.

• Thuần nông

• KS Cephalosporin

Dịch tễ



Hệ gen kháng kháng sinh (Resistome) trong phân người và môi trường

Colistin

Carbapenem

Quinolone

ESBL



Resistome trong phân người và phân động vật

Comparison of the relative abundance of ARGs between people who used antibiotics

versus those who did not use antibiotics in the four months preceding sample collection.

Sharing ARGs between humans and domestic animals in Ha Nam cohort



Đặc điểm về gen của các yếu tố mang mcr-1 ở 

Escherichia coli phân lập từ môi trường bệnh

viện và trong cộng đồng tại Việt Nam.

- Giải trình tự hệ gen vi khuẩn E. coli (lâm sàng và

cộng đồng).

Lan truyền



• 0.5% (7/140) chủng phân lập từ bệnh nhân.

• 58.8% (97/160)  nhạy cảm với colistin (MIC ≤2 mg/L. 9.3% 

(15/160), MIC ≥ 16 mg/L.

• ESBL (n=7, các chủng lâm sàng).

• Không có chủng nào có tính kháng với carbapenems.

Mức độ nhạy cảm với các kháng sinh của E. coli mang mcr-1



Plasmids mang mcr-1 từ các nguồn chứa khác nhau

• 64/94 chủng chứa plasmid mang mcr-1.

• mcr-1 từ 25/94 (26%) chủng nằm trên NST  và 6 trong tổng số

vẫn nhạy cảm với colistin. 

• Không có chủng nào mang mcr-1 nằm trên NST được phân lập

từ các chủng lâm sàng.

• 2 chủng mang đồng thời 2 gen mcr-1: 1 trên NST và 1 trên

plasmid; colistin MIC >16 mg/L



• Giải trình tự 16S-rRNA 

• Chia sẻ các ASV (Amplicon Sequence Variant) giữa phân

người, phân động vật, nguồn nước và thực phẩm. 

• Hệ vi sinh đường ruột ở người đa dạng hơn so với hệ vi sinh

của các yếu khác, và một phần hệ vi sinh vật đường ruột của

người giống với ở động (7.4% (3.2–9.9)), với nước (2.2% 

(1.2–2.8)), và thực phẩm (3.1% (1.5–3.1))

• Enterobacteriaceae family.

Khả năng phân tán, chia sẻ các vi sinh vật giữa người và các yếu tố xung

quanh (động vật, nguồn nước và thực phẩm.



Ảnh hưởng của việc sử dụng kháng sinh lên mức độ đa dạng của hệ vi 

sinh vật đường ruột ở người. 

- Số lượng các loài bị giảm

- Không có biến đổi đáng kể nào về đa

dạng sinh học. 



• Phân tích ảnh hưởng của kháng sinh lên mức độ da dạng

loài (alpha diversity) của hệ vi khuẩn đường ruột bằng

mô hình linear mixed-effects.

 Các mẫu có chứa gen mã hóa ESBLs (n=235) và

carbapenemases (n=22) không ảnh hưởng lên mức dộ

phong phú (alpha diversity) của hệ vi khuẩn đường ruột.

 Sử dụng kháng sinh chỉ làm ảnh hưởng lên độ phong

phú của loài trong thời gian ngắn. 

Tác động lâu dài của sử dụng kháng sinh lên sự đa dạng của hệ vi khuẩn đường ruột.



• Trong cộng đồng người Việt Nam, số

lượng gen kháng beta-lactam antibiotics 

(n=3) and colistin (n=2) không ảnh hưởng

lên sự xáo trộn của hệ vi khuẩn đường ruột

khi sử dụng kháng sinh.

 Còn nhiều gen kháng beta-lactameses tồn

tại trong cộng đồng nhưng chưa được xem

xét.

 Cần khảo sát toàn diện.

Hệ vi khuẩn đường ruột và mô hình các gen kháng kháng sinh



• Hệ vi khuẩn đường ruột của các cá thể

trong cộng đồng thuần tập Hà Nam (sử

dụng nhiều kháng sinh) ít đa dạng hơn so 

với người Hà Lan (sử dụng ít kháng

sinh).

 Trái ngược với các nghiên cứu trước

đây: low-fiber (Western) vs high-fiber 

(Asia) diet. 

 Hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh?

Hệ vi khuẩn đường ruột của người Việt Nam so với người Hà Lan



Messages from the gut provide critical materials to facilitate the horizontal ARGs transmission!

• Mức độ (tỉ lệ, và độ đa dạng) cao của các gen kháng kháng sinh trong hệ vi khuẩn đường ruột của người,

động vật và trong nước tại khu vực nông thôn phía bắc.

• Phản ảnh mức độ tương đồng cao về sự hiện diện gen kháng kháng sinh (ARGs) giữa các thành phần của

hệ sinh thái.

• Sự đa dạng của các plasmid mang ARGs, là điều kiện thuận lợi cho sự lan truyền các ARGs giữa các

thành phần của hệ sinh thái, và giữa môi trường cộng đồng và môi trường bệnh viện.

• Nhấn mạnh mức độ đa dạng thấp của hệ vi khuẩn đường ruột.

Kết Luận
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Thank you for listening!


