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cuûa saûn phaåm vaø quy trình laøm vieäc cuûa 
toå chöùc ñoù.

CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VAØ PHÖÔNG 
PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU

Cô sôû lyù thuyeát
Moâ hình CVF (Competing Values 

Framework)
Moâ hình CVF ñöôïc caùc nhaø khoa hoïc, 

nhö: Quinn vaø Spreitzer (1991), Daniel 
Prajogo & coäng söï (2011)… phaùt trieån vôùi 
söï keát hôïp caùc lyù thuyeát toå chöùc xaây döïng 
caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù veà tính hieäu quaû 
cuûa moät toå chöùc. Moâ hình CVF ño löôøng 
vaên hoaù toå chöùc treân 4 chieàu coù söï raøng 
buoäc nhau, goàm: tính chaát nhoùm, tính 
chaát kinh doanh, tính tuaân thuû theo thöù 
baäc vaø tính toái öu cuûa toå chöùc (Hình).

GIÔÙI THIEÄU

Cho ñeán nay, nhieàu coâng trình nghieân cöùu ñaõ khaúng 
ñònh, vai troø cuûa vaên hoùa toå chöùc ñoái vôùi caùc toå chöùc 
kinh doanh vaø doanh nghieäp. Noù ñöôïc xem nhö laø 
nguoàn löïc höõu ích hoaëc laø taøi saûn coù giaù trò voâ hình cuûa 
doanh nghieäp. Caùc nghieân cöùu gaàn ñaây, nhö: Kotter 
& Heskett (1992) vaø Sorensen (2002) cho thaáy, vaên 
hoaù toå chöùc ñaõ aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa toå chöùc 
moät caùch roõ reät treân 2 phöông dieän: chaát löôïng vaø söï 
ñoåi môùi caùc hoaït ñoäng toå chöùc. Ñeå boå sung theâm cho 
caùc nghieân cöùu naøy, baøi vieát ñaõ tieán haønh kieåm ñònh 
moái quan heä giöõa 4 ñaëc tröng cuûa vaên hoaù toå chöùc 
(ñöôïc theå hieän trong moâ hình CVF (Competing Values 
Framework)), vôùi 2 noäi dung ñieån hình cuûa caùc hoaït 
ñoäng trong doanh nghieäp, ñoù laø: chaát löôïng vaø söï ñoåi 
môùi caùc saûn phaåm, cuøng quy trình laøm vieäc. Treân cô sôû 
ñoù, ñöa ra moät soá giaûi phaùp ñeå caûi thieän vaên hoùa cuûa 
toå chöùc, cuõng nhö caûi thieän chaát löôïng vaø söï ñoåi môùi 
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vôùi 4 ñaëc tröng noåi baät, ñoù laø: tính chaát nhoùm cuûa toå 
chöùc, tính chaát kinh doanh, tính toái öu cuûa toå chöùc vaø 
tính tuaân thuû theo thöù baäc cuûa toå chöùc.

Caùc böôùc tieán haønh
Böôùc 1: Kieåm ñònh thang ño: xaùc ñònh söï nhaát quaùn 

cuûa caùc bieán quan saùt vôùi bieán toång;
Böôùc 2: Xaùc ñònh heä soá töông quan giöõa caùc bieán 

trong moâ hình ñeå xaùc ñònh moái quan heä giöõa caùc yeáu toá 
vaên hoaù vôùi noäi dung hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp vaø 
moái quan heä caùc yeáu toá vaên hoaù vôùi nhau; 

Böôùc 3: Xaùc ñònh haøm hoài quy giöõa caùc noäi dung 
hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp vôùi caùc yeáu toá vaên hoaù ñeå 
cho thaáy, söï aûnh höôûng cuûa vaên hoùa tôùi hoaït ñoäng cuûa 
doanh nghieäp. 

Trong ñoù:
- Bieán ñoäc laäp goàm 4 ñaëc tröng cô baûn cuûa vaên hoaù 

toå chöùc: Tính chaát nhoùm (OC1); Tính kinh doanh cuûa 
toå chöùc (OC2); Tính tuaân thuû theo traät töï (OC3) vaø 
Tính toái öu cuûa toå chöùc (OC40, vôùi 15 muïc hoûi (bieán 
quan saùt);

- Bieán phuï thuoäc laø caùc hoaït ñoäng trong doanh 
nghieäp goàm 4 noäi dung cô baûn: Chaát löôïng quy trình saûn 
xuaát hoaëc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc (CLQT1); Chaát löôïng 
cuûa saûn phaåm (CLSP2); Tính ñoåi môùi cuûa saûn phaåm 
(DMSP3); vaø Tính ñoåi môùi caùch taân cuûa quy trình saûn 
xuaát hoaëc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp (DMQT4), vôùi 
16 muïc hoûi (16 bieán quan saùt) ñaùnh giaù. 

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU

Kieåm ñònh ñoä tin caäy Cronbach’s Alpha
Keát quaû ñaùnh giaù ñoä tin caäy cuûa thang ño baèng heä 

soá Cronbach’s Alpha cho thaáy, caùc bieán quan saùt (caùc 
muïc hoûi ñieàu tra) ñeàu coù moái quan heä chaët cheõ vôùi 
caùc bieán toång, vôùi heä soá Cronbach’s Alpha khaù cao, töø 
0,91-0,98.

Heä soá töông quan giöõa caùc bieán toång
Keát quaû Baûng 1 cho thaáy, caùc bieåu hieän ñaëc tröng 

vaên hoùa cuûa Coâng ty May 10 môùi chæ ñaït ôû möùc ñoä 
khaù. Haàu heát 4 ñaëc tröng vaên hoùa ñöôïc ñaùnh giaù ñeàu 
coù ñieåm giao ñoäng töø 3,45-3,79 ñieåm. Noùi khaùc ñi, 
vaên hoùa cuûa Coâng ty May 10 chöa ñöôïc coi laø vaên hoùa 
maïnh (laø vaên hoùa coù söùc lan toaû cao vaø beàn vöõng). Chaát 

Moái quan heä giöõa vaên hoaù toå chöùc vôùi 
chaát löôïng vaø ñoåi môùi caùc hoaït ñoäng

Coù nhieàu nghieân cöùu veà moái quan heä 
giöõa vaên hoaù toå chöùc vaø chaát löôïng hoaït 
ñoäng, moái quan heä giöõa vaên hoaù toå chöùc 
vaø hoaït ñoäng ñoåi môùi saùng taïo ñaõ ñöôïc 
nhieàu hoïc giaû thöïc hieän, nhö: Thomas 
(1995); Wilkinson vaø coäng söï (1998)…

Trong ñoù, chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa 
moät toå chöùc coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng 
nhieàu phöông phaùp khaùc nhau vaø thöôøng 
khoâng nhaát quaùn. Treân cô sôû lyù thuyeát 
cuûa Crosby (1979); Deming (1982); 
Feigenbaum (1991), chaát löôïng hoaït 
ñoäng ñöôïc xaùc ñònh, nhö: “coù khaû naêng 
taïo ra caùc ñaëc tính cuï theå cuûa saûn phaåm 
phuø hôïp vôùi caùc nhu caàu vaø kyø voïng 
cuûa khaùch haøng”. Vôùi moät toå chöùc traûi 
qua moät thôøi gian nhaát ñònh, vaên hoaù toå 
chöùc seõ coù aûnh höôûng nhaát ñònh ñeán chaát 
löôïng quaûn lyù cuûa toå chöùc ñoù (Adebanjo 
vaø Kehoe, 1999). Ñaây cuõng laø lyù do giaûi 
thích vì sao coù moät soá toå chöùc thöïc hieän 
quaûn lyù chaát löôïng (TQM) thaát baïi vì hoï 
ñaõ boû qua yeáu toá vaên hoaù toå chöùc (Kekale 
& Kekale, 1995; Crofton vaø Dale,1996).

Töông töï vaäy, moái quan heä giöõa vaên 
hoaù toå chöùc vôùi söï ñoåi môùi trong caùc saûn 
phaåm vaø quy trình laøm vieäc cuûa doanh 
nghieäp cuõng ñaõ ñöôïc theå hieän roõ trong caùc 
nghieân cöùu cuûa Kanter (1983); Brannen 
(1991); Ahmed (1998)... Khaùi nieäm ñoåi 
môùi saùng taïo ñöôïc xem nhö laø “moät soá 
ñieàu gì môùi hoaëc ñöôïc caûi tieán, ñöôïc thöïc 
hieän bôûi doanh nghieäp taïo ra giaù trò gia 
taêng vaø coù yù nghóa tröïc tieáp hoaëc giaùn 
tieáp cho coâng ty vaø khaùch haøng”. Trong 
moãi giai ñoaïn nhaát ñònh cuûa coâng ty, vaên 
hoaù toå chöùc theå hieän söï thaønh coâng veà 
ñoåi môùi saùng taïo ôû moät khía caïnh nhaát 
ñònh. Ñoàng thôøi, vôùi vieäc laøm roõ tính ña 
daïng cuûa caùc bieán soá khaùc, nhö: quy moâ, 
caáu truùc doanh nghieäp, thì cuõng coù theå 
coi ñoù laø söï thaønh coâng cuûa ñoåi môùi saùng 
taïo. 

Phöông phaùp nghieân cöùu
Moâ hình vaø caùc thuû tuïc nghieân cöùu
Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän taïi Coâng ty 

May 10. Ñaây laø moät coâng ty may coù lòch 
söû hình thaønh gaàn 60 naêm vaø coù nhieàu 
thaønh tích noåi baät trong vieäc xaây döïng 
vaø phaùt trieån vaên hoùa doanh nghieäp. Ñoái 
töôïng khaûo saùt laø caùc nhaân vieân trong 
Coâng ty, vôùi soá phieáu phaùt ra laø hôn 300 
phieáu, thu veà laø 280 phieáu. Thôøi gian 
nghieân cöùu laø naêm 2016.

Baøi vieát söû duïng moâ hình CVF ñeå 
ñaùnh giaù thöïc traïng vaên hoaù cuûa toå chöùc 

HÌNH: MOÂ HÌNH CVF
Tính linh hoaït 

Tính chaát nhoùm 
Söï tham gia cuûa caùc thaønh vieân
YÙ chí cuûa caùc thaønh vieân 
Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc 
Söï gaén keát cuûa caùc thaønh vieân 

Tính chaát kinh doanh 
 Söï linh hoaït vaø saùng taïo 
 Naém giöõ caùc nguoàn löïc 
 Phaûn öùng vôùi söï thay ñoåi beân ngoaøi 
 Taêng tröôûng vaø khaû naêng kinh doanh 

Beân trong
Coi troïng thöù baäc trong toå chöùc 
Trieät ñeå tuaân thuû caùc nguyeân taéc 
Tính oån ñònh vaø döï ñoaùn ñöôïc 

Tuaân thuû theo thöù baäc 

Beân ngoaøi 
Caùc nhieäm vuï xaùc ñònh roõ raøng 
Coù keá hoaïch vaø naêng suaát  
Tính hieäu quaû 
Caùc keát quaû coù theå ño löôøng ñöôïc
Tính toái öu cuûa toå chöùc

                                                           Kieåm soaùt
Nguoàn:  Quinn vaø Spreitzer (1991)
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Phaân tích hoài quy
Keát quaû phaân tích hoài quy Baûng 2 cho 

thaáy, Chaát löôïng saûn phaåm chòu taùc ñoäng 
cuûa 2 yeáu toá vaên hoaù toå chöùc: Tính chaát 
kinh doanh cuûa toå chöùc vaø Tính toái öu 
cuûa toå chöùc, vôùi haøm soá hoài quy: 

CLSP = 0,43 + 0,39*OC2 + 
0,248*OC4

Beân caïnh ñoù, Chaát löôïng quy trình 
hoaït ñoäng cuûa Coâng ty phuï thuoäc vaøo 
3 bieán cuûa vaên hoaù toå chöùc: Tính chaát 
nhoùm, Tính tuaân thuû theo thöù baäc vaø 
Tính toái öu cuûa toå chöùc, ñöôïc theå hieän 
qua haøm hoài quy sau: 

CLQT = 0,35*OC1 + 0,2*OC3 + 
0,25*OC4

Ngoaøi ra, Ñoåi môùi veà saûn phaåm vaø Ñoåi 
môùi veà quy trình hoaït ñoäng phuï thuoäc vaøo 
2 yeáu toá cuûa vaên hoaù toå chöùc, ñoù laø: Tính 
chaát nhoùm vaø Tính chaát kinh doanh cuûa toå 
chöùc. Chuùng ñöôïc theå hieän qua caùc haøm 
hoài quy sau:

DMSP = 0,58 + 0,395*OC1 + 
0,107*OC2 

DMQT = 0,486 + 0,264*OC1 + 
0,264*OC1 + 0,285*OC2 

KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ

Caùc keát quaû nghieân cöùu ôû treân cho 
thaáy, vaên hoùa toå chöùc cuûa Coâng ty May 

löôïng hoaït ñoäng vaø Ñoåi môùi cuûa saûn phaåm vaø quy trình 
ñeàu ôû möùc ñoä khaù. 

Keát quaû cuõng cho thaáy, caùc hoaït ñoäng ñoåi môùi saùng 
taïo cuûa doanh nghieäp, nhö: ñoåi môùi veà saûn phaåm vaø ñoåi 
môùi veà quy trình ñeàu coù moái lieân quan nhieàu ñeán 2 ñaëc 
tröng cuûa vaên hoaù toå chöùc laø: Tính chaát nhoùm vaø Tính 
chaát kinh doanh cuûa toå chöùc (vôùi heä soá töông quan cuûa 
ñoåi môùi saûn phaåm laàn löôït laø 0,29 vaø 0,4; vaø vôùi ñoåi 
môùi quy trình laàn löôït laø: 0,42 vaø 0,43). Trong moâ hình 
CVF: 2 yeáu toá Tính chaát nhoùm vaø Tính chaát kinh doanh 
ñeàu naèm ôû nöûa treân cuûa moâ hình (theå hieän tính chaát 
linh hoaït cuûa toå chöùc). Noùi caùch khaùc, Tính chaát linh 
hoaït, thích nghi söï thay ñoåi cuûa vaên hoaù toå chöùc coù aûnh 
höôûng lôùn ñeán vieäc ñoåi môùi caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc. 

Trong khi ñoù, Chaát löôïng saûn phaåm laïi coù moái lieân 
quan nhieàu tôùi yeáu toá Tính chaát kinh doanh vaø Tính 
toái öu cuûa toå chöùc, ñöôïc theå hieän qua caùc heä soá töông 
quan laàn löôït laø 0,49 vaø 0,42. Ñieàu naøy phaûn aùnh tính 
ñònh höôùng ra beân ngoaøi cuûa vaên hoaù toå chöùc. Noùi caùch 
khaùc, muoán naâng cao chaát löôïng saûn phaåm caàn phaûi 
naém baét nhöõng thay ñoåi nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø 
thích öùng ñöôïc vôùi nhöõng thay ñoåi ñoù, ñoàng thôøi ñoøi 
hoûi vieäc xaây döïng boä maùy toå chöùc ñaûm baûo ñöôïc Tính 
toái öu nhaát ñònh. 

Coøn chaát löôïng quy trình thì ngöôïc laïi. Ñaây laø 
nhöõng hoaït ñoäng höôùng vaøo beân trong noäi boä cuûa coâng 
ty. Chaát löôïng quy trình ñoøi hoûi coù söï hôïp taùc cuûa caùc 
thaønh vieân trong nhoùm (tính chaát nhoùm cuûa vaên hoaù 
toå chöùc) vaø tính tuaân thuû theo caùc quy ñònh nhaát ñònh 
(tuaân thuû theo thöù baäc), vôùi caùc heä soá töông quan laàn 
löôït laø: 0,6 vaø 0,58. 

BAÛNG 1: HEÄ SOÁ TÖÔNG QUAN CUÛA CAÙC BIEÁN TOÅNG

Caùc bieán toång Giaù trò 
TB

Sai leäch 
chuaån 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tính chaát nhoùm (OC1) 3,67 0,459 1
2. Tính kinh doanh (OC2) 3,45 0,44 0,69** 1
3. Tuaân thuû theo thöù baäc (OC 3) 3,63 0,47 0.40** 0,37 ** 1
4. Tính toái öu (OC4) 3,79 0,37 0,64** 0,64** 0,52** 1
5. Chaát löôïng quy trình (CLQT1) 3,63 0,39 0,60** 0,50** 0,58** 0,45** 1
6. Chaát löôïng saûn phaåm (CLSP2) 3,56 0,35 0,39** 0,49** 0,26** 0,43** 0,42** 1
7. Ñoåi môùi caùch taân saûn phaåm (DMSP3) 3,54 0,34 0,29** 0,41** 0,09 0,29** 0,33** 0,31** 1
8. Ñoåi môùi caùch taân quy trình (DMQT4) 3,56 0,35 0,42** 0,43** 0,12 0,35** 0,56** 0,32** 0,56** 1

Chuù yù: ** Heä soá töông quan coù yù nghóa ôû möùc 0,01 (ôû caû 2 phía)

BAÛNG 2: CAÙC HAØM HOÀI QUY
                   Caùc bieán phuï thuoäc
Caùc bieán giaûi thích

Chaát löôïng saûn phaåm 
(CLSP)

Chaát löôïng quy trình 
(CLQT)

Ñoåi môùi caùch taân saûn 
phaåm (DMSP)

Ñoåi môùi caùch taân quy 
trình (DMQT)

Heä soá chaën (B)    0, 43**        P= 0,00 0,00**      P=0.001 0,58**     P=0.001 0,486**     P=0.00
Tính chaát nhoùm (OC1) 0,302          P= 0,1 0,35**    P= 0,001 0,395*     P=0,04 0,264**     P =0,01
Tính chaát kinh doanh (OC2) 0,39**       P= 0,00 0,15         P= 0,2 0,107**    P= 0,01 0,285*       P= 0,014
Tuaân thuû theo thöù baäc (OC3) 0,148         P= 0,5 0,20**      P= 0,001 0,061   P= 0,61>0,1 0,24          P =0.8
Tính toái öu (OC4) 0,248**     P =0,00 0,25**      P= 0,001 0,244     P= 0,3 0,249        P=0,5

Löu yù: * Coù yù nghóa thoáng keâ vôùi p < 0,05
** Coù yù nghóa thoáng keâ vôùi möùc p <0,0

Nguoàn: Keát quaû chaïy döõ lieäu cuûa taùc giaû
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vieäc naâng cao khaû naêng kinh doanh cuûa toå chöùc vaø hoaøn 
thieän boä maùy toå chöùc ñeå naâng cao tính toái öu cuûa noù, nhö: 
taïo neân söï linh hoaït vaø saùng taïo trong hoaït ñoäng cuûa toå 
chöùc, naâng cao khaû naêng naém giöõ caùc nguoàn löïc cuûa toå 
chöùc, phaûn öùng nhanh vôùi söï thay ñoåi moâi tröôøng beân 
ngoaøi. Coøn neáu Coâng ty chuù troïng ñeán vieäc naâng cao 
chaát löôïng quy trình hoaït ñoäng, thì caàn chuù yù ñeán vieäc 
xaây döïng vaên hoaù toå chöùc ñònh höôùng vaøo beân trong noäi 
boä. Ñieàu naøy caàn phaùt trieån tính chaát nhoùm vaø tính tuaân 
thuû theo thöù baäc cuûa vaên hoaù Coâng ty. 

Thöù ba, ñeà cao tính tuaân thuû theo thöù baäc. Ñeå laøm 
ñöôïc ñieàu naøy caàn phaûi tuyeân truyeàn naâng cao tính 
tuaân thuû caáp baäc trong toå chöùc. Trong ñoù, caùc laõnh ñaïo, 
caùn boä caáp cao laø nhöõng ngöôøi tieân phong ñi ñaàu trong 
vieäc tuaân thuû caùc thöù baäc ñeå laøm göông cho caùc nhaân 
vieân döôùi caáp. Bôûi, xaây döïng vaên hoaù toå chöùc ñoøi hoûi 
söï thoáng nhaát cuûa moïi thaønh vieân trong Coâng ty töø treân 
xuoáng döôùi veà nhaän thöùc vaø haønh ñoäng. Coù nhö vaäy, 
vieäc xaây döïng vaên hoùa toå chöùc môùi thaønh coâng.

Thöù tö, naâng cao tính toái öu trong toå chöùc. Ñeå laøm 
ñöôïc ñieàu naøy, thì caùc nhieäm vuï trong Coâng ty caàn 
phaûi ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng, caùc hoaït ñoäng caàn coù keá 
hoaïch vaø cho naêng suaát cao, nhaát laø phaûi theå hieän 
ñöôïc tính hieäu quaû trong hoaït ñoäng vaø caùc keát quaû coù 
theå ño löôøng ñöôïc.

10 coù aûnh höôûng ñeán chaát löôïng vaø ñoåi 
môùi saùng taïo cuûa caùc hoaït ñoäng trong 
coâng ty, nhö: cheá taïo saûn phaåm vaø quy 
trình laøm vieäc. Do vaäy, muoán naâng cao 
chaát löôïng vaø ñoåi môùi saûn phaåm, cuøng 
quy trình laøm vieäc ôû Coâng ty, thì caàn phaûi 
phaùt trieån vaên hoaù toå chöùc maïnh, coù khaû 
naêng lan toaû cuoán huùt moïi thaønh vieân 
tham gia vaø phaûi coù tính oån ñònh, laâu daøi. 
Cuï theå moät soá giaûi phaùp, nhö sau:

Thöù nhaát, phaùt trieån tính hoaït ñoäng 
nhoùm cuûa vaên hoaù toå chöùc, baèng caùch xaây 
döïng phong traøo, coå vuõ moïi thaønh vieân 
trong Coâng ty tham gia caùc hoaït ñoäng 
cuûa Coâng ty, nuoâi döôõng yù chí quyeát taâm 
cuûa moïi thaønh vieân trong vieäc phaùt trieån 
vaø ñoåi môùi Coâng ty. Beân caïnh ñoù, cuõng 
caàn coù chính saùch, bieän phaùp ñeå gaén keát 
caùc thaønh vieân trong toå chöùc thaønh moät 
khoái thoáng nhaát. 

Thöù hai, phaùt huy khaû naêng kinh doanh 
cuûa toå chöùc. Neáu Coâng ty chuù troïng ñeán 
vieäc naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, thì 
trong quaù trình xaây döïng phaùt trieån vaên 
hoaù toå chöùc Coâng ty caàn taäp trung vaøo 
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Tóm tắt: Phát triển bền vững theo vùng lãnh thổ đang là xu hướng chủ đạo trong chiến lược phát triển quốc gia 

của Việt Nam trong thời gian gần đây. Một số nước trên thế giới đã thành công, đặc biệt là các nước trong khối 

Liên minh Châu Âu, trong đó có Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức. Bài viết đề cập kinh nghiệm thành công của 

CHLB Đức với những nội dung như: Một số lý thuyết về phát triển bền vững vùng, lãnh thổ; Kinh nghiệm thực hiện 

chính sách phát triển bền vững vùng, lãnh thổ thành công của CHLB Đức; Các khuyến nghị về chính sách phát triển 

bền vững theo vùng lãnh thổ tại Việt Nam. 

Từ khóa: Chính sách phát triển vùng; Lý thuyết phát triển vùng; Kinh nghiệm phát triển vùng; Cộng hoà Liên 

bang Đức. 

Abstract: Sustainable development of territories has been a major trend in Vietnam's national development 

strategy recently. Some countries in the world have been successful in sustainable development of territories, 

especially European Union countries such as the Federal Republic of Germany. In this article, the author discussed 

how Germany had successfully developed theories of sustainable development of territories, how it conducted 

policies on sustainable development of territories, and how these experiences could be applied to the case of 

Vietnam. 

Keywords: Regional development policy; Regional development theory, Regional development experience of the 

Federal Republic of Germany. 

Ngày nhận bài: 21/5/2017; Ngày sửa bài: 30/5/2017; Ngày duyệt đăng bài: 30/6/2017. 

1. Đặt vấn đề 

Phát triển bền vững theo vùng lãnh thổ hiện 

đang là xu hướng chủ đạo trong chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời 

gian gần đây. Tuy nhiên, quá trình thực hiện 

chiến lược phát triển kinh tế theo vùng, lãnh thổ 

chúng ta còn có nhiều bất cập như: thiếu sự liên 

kết, phố hợp giữa các tỉnh với nhau, chủ yếu tập 

trung phát triển theo chiều rộng, mà chưa có sự 

phát triển theo chiều sâu, dẫn đến hiệu quả chính 

sách phát triển kinh tế theo vùng lãnh thổ còn 

thấp. Bài viết đề cập tới một số lý thuyết về phát 

triển bền vững theo vùng lãnh thổ; kinh nghiệm 

tổ chức hành chính và tổ chức phát triển kinh tế 

CHLB Đức làm bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam và đề xuất khuyến nghị chính sách phát 

triển bền vững theo vùng lãnh thổ tại Việt 

Nam.(*) 

2. Một số lý thuyết về phát triển bền vững 

theo vùng lãnh thổ 

2.1. Lý thuyết định vị công nghiệp   

Lý thuyết định vị công nghiệp do Afred 

Weber khởi xướng năm 1929. Theo A. Weber 

(1929) cho rằng, sự hình thành nên các đô thị 

trong một vùng sẽ là nơi hội tụ tập trung lao 

động và hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp, các ngành kinh tế, nó có ý nghĩa 

quan trọng như là hạt nhân cho sự phát triển của 

toàn vùng. Tuy nhiên, cần lưu ý việc lựa chọn vị 

trí, phân bố các doanh nghiệp, các ngành kinh tế 

có vai trò quan trọng trong sự phân bố các đô thị 

và ảnh hưởng đến sự phát triển của vùng. Trong 

                                                           
(*) NCS. Khoa Kinh tế học, Học viện Khoa học xã hội. 
(**) Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn. 
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việc tập trung công nghiệp dẫn đến sự phát triển 

của hai loại thành phố: 

- Loại thứ nhất: Thành phố dựa vào nguồn 

nguyên liệu: là địa điểm được lựa chọn của các 

doanh nghiệp/ngành định hướng nguồn lực. 

- Loại thứ hai: Thành phố có chức năng như 

những trung tâm tiêu thụ của vùng lãnh thổ: hấp 

dẫn các doanh nghiệp/ngành định hướng thị 

trường. 

2.2. Lý thuyết vị trí trung tâm 

Lý thuyết vị trí trung tâm do W.Christaller và 

A. Losch đề xuất vào năm 1933. Theo W. 

Christaller (1966) thì muốn phát triển một vùng 

cần phải bắt đầu phát triển từ các hạt nhân (các 

trung tâm) rồi sau đó lan toả ra xung quanh. Quá 

trình hình thành phát triển, các trung tâm bắt đầu 

từ việc hình thành các cơ sở sản xuất kinh doanh 

(SXKD) tham gia vào thị trường. Khi số đơn vị 

SXKD càng nhiều (càng nhiều doanh nghiệp 

tham gia) thì do ngoại ứng tích cực của việc tập 

trung hoá như sử dụng chung đường giao thông, 

điện nước; sử dụng chung thị trường, hỗ trợ nhau 

trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để tăng hiệu 

quả kinh doanh dần sẽ dẫn đến việc phân bố các 

vị trí trung tâm mà ở đó các cơ sở thuộc các 

ngành khác nhau nhưng có qui mô thị trường 

tương tự nhau sẽ cùng phân bố tại một vị trí 

trung tâm. Theo như sơ đồ dưới đây:  

Sơ đồ 1. Sự hình thành các trung tâm 

trong một vùng 

 

Nguồn: Monsted and Mette (1974). 

2.3. Lý thuyết vành đai nông nghiệp 

Lý thuyết vành đai nông nghiệp do John 

Heinrich Von Thunen đề xuất vào năm 1826 

trong tác phẩm Isolate State (Nhà nước tiểu 

nông). Theo J.V. Thunen (1826) cho rằng, các 

hoạt động nông nghiệp thường được phân bố 

trong các vành đai quanh thành phố với các 

khoảng cách khác nhau, phụ thuộc vào: sự khác 

nhau về chi phí vận tải, khoảng cách vận chuyển, 

trọng lượng sản phẩm, nhu cầu đa dạng của người 

thành phố... Sự phát triển của các trung tâm đô thị 

sẽ có ảnh hưởng đến sự phát triển của các vành 

đai nông nghiệp và suy rộng ra là cả vùng đó. Do 

vậy, phát triển vùng có liên quan mật thiết tới sự 

phát triển của các đô thị trong vùng đó.  

2.4. Lý thuyết cực tăng trưởng và phát triển 

Lý thuyết cực tăng trưởng do Francoins 

Peroux đề xuất đầu tiên vào năm 1949 trong tác 

phẩm Growth Poles (cực tăng trưởng). Monsted 

và Mette (1949) cho rằng, với mỗi vùng lãnh thổ 

có lợi thế cần xác định phát triển công nghiệp 

mũi nhọn của vùng đó với công nghệ hiện đại, 

tốc độ đổi mới cao, sản phẩm có độ co dãn của 

cầu theo thu nhập lớn, có phạm vi thị trường 

rộng lớn trên nhiều vùng hoặc toàn quốc sẽ dẫn 

đến việc tập trung hoá phát triển rất nhanh của 

ngành công nghiệp mũi nhọn sẽ làm tăng việc 

làm, thu nhập và tăng sức mua, tăng thu hút các 

ngành công nghiệp mới, các hoạt động dịch vụ 
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kinh tế - xã hội và các hoạt động phát triển mới 

từ đó dẫn đến hiện tượng hiệu ứng lan toả như: 

gia tăng phát triển và hưng thịnh của lãnh thổ 

(tác động số nhân) và gia tăng các cơ hội phát 

triển mới bắt đầu xuất hiện ở nhiều địa phương 

khác và cứ thế lan toả cả vùng.  

2.5. Lý thuyết tăng trưởng nội sinh 

Lý thuyết tăng trưởng nội sinh là trường phái 

mô hình tăng trưởng cố gắng khắc phục những 

khiếm khuyết của mô hình Solow(1): (1) Mô hình 

Solow hoàn toàn nói về công nghệ, nhưng lý 

thuyết này không đưa ra giải thích về thay đổi 

công nghệ; và (2) Lý thuyết dự báo về sự hội tụ, 

nhưng hội tụ nhìn chung không xác định được 

qua thực nghiệm. 

Lý thuyết tăng trưởng nội sinh cho rằng, sự 

phát triển của mỗi vùng chủ yếu dựa vào yếu tố 

nội lực của vùng đó thúc đẩy sự tăng trưởng kinh 

tế. Nội lực của mỗi vùng chịu ảnh hưởng của hai 

yếu tố cung và cầu.  

Tác động từ phía cung: Y = f (N, K, L, T, A) 

N: Tài nguyên thiên nhiên  

K: Vốn 

L: Lực lượng lao động  

T: Công nghệ 

A: Tổ chức/ quản lý sản xuất 

Tất cả các yếu tố này sẽ làm tăng các yếu tố 

đầu vào tạo ra tăng trưởng kinh tế 

Tác động từ phía cầu: Y = C + I + G + X – M 

C: Tiêu dùng của người dân I: Đầu tư 

G: Chi tiêu của Chính phủ  

X: Giá trị xuất khẩu 

M: Giá trị nhập khẩu 

Đầu tư I (gồm cả đầu tư tài chính và đầu tư 

hiện vật) là một cấu phần quan trọng trong tổng 

cầu, là động lực cơ bản của tăng trưởng kinh tế 

vùng.(1) 

Tiết kiệm S là nguồn gốc của đầu tư.  

                                                           
(1) Solow đã dành giải Nobel nhờ nghiên cứu của ông về tăng 

trưởng dài hạn. Từ đó, phân tích ngắn hạn, ông là người trung 

thành theo học thuyết Keynes, rất nhiều bài viết của ông đều 

hướng chỉ trích về những người tin rằng giá sẽ nhanh chóng 

làm cân bằng lại thị trường: “Liệu cây ô liu, giả sử không 

được trợ giúp, sẽ luôn luôn đáp ứng được một nửa số rượu 

martini không?” David Begg and et al (2012).  

Tăng trưởng g = S/ICOR 

Do vậy, muốn tăng trưởng thì cần giảm tiêu 

dùng hiện tại/chuyển đổi sang tiết kiệm nhằm 

tạo ra mức tiêu dùng cao hơn trong tương lai. 

Sức hấp dẫn của vùng 

- Trong điều kiện nền kinh tế mở và vùng 

không đủ nguồn lực để đầu tư (tiết kiệm cầu đầu 

tư) là bù đắp phần thiếu hụt vốn bằng đầu tư bên 

ngoài. 

- Khả năng thu hút đầu tư bên ngoài phụ 

thuộc vào tính hấp dẫn của vùng (do sự khác 

nhau về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội - 

văn hóa). 

3. Kinh nghiệm phát triển bền vững theo 

vùng lãnh thổ của CHLB Đức 

Theo Báo cáo khảo sát của Viện Quản lý 

Kinh tế Trung ương (2011) cho thấy, quá trình 

phát triển vùng ở Cộng hoà Liên bang Đức đã 

được thực hiện trên cả 2 mặt: tổ chức hành chính 

và tổ chức phát triển kinh tế.  

3.1. Về mặt tổ chức hành chính 

Vùng được tổ chức theo hình thức phân cấp 

quản lý hành chính. 

Tuỳ thuộc vào nhu cầu của các địa phương 

mà chính quyền Liên bang Đức có thể tiến hành 

phân cấp quản lý hành chính đầy đủ hoặc không 

cho từng vùng. Ví dụ, vùng Hannover được 

thành lập với sự phân cấp tương đối đầy đủ về 

công tác quản lý hành chính, vùng Hannover 

được mô hình hóa như sau: 
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Hình 2.1: Mô hình vùng Hannover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: W. Christaller (1966). 

 

Với mô hình này ở cấp vùng, người dân bầu 

ra cơ quan đại diện (giống HĐND) thời hạn 5 

năm và chủ tịch vùng (thời hạn 8 năm). Hội 

đồng có 85 thành viên; Chủ tịch là thành viên 

của Hội đồng Vùng và có quyền bỏ phiếu, là 

nhân vật có thế lực mạnh, phụ trách toàn bộ bộ 

máy hành chính của vùng. 

Với cơ cấu tổ chức hành chính này sẽ tăng 

thêm quyền hạn cho chính quyền vùng, giúp 

chính quyền vùng thực hiện các nhiệm vụ mà 

nếu để các địa phương trong vùng thực hiện sẽ 

không có hiệu quả như: Giao thông nội vùng, 

khuyến khích phát triển kinh tế, dạy nghề,...  

Vùng được tổ chức theo hình thức phân 

quyền.  

Một số bang tổ chức theo mô hình “đại diện 

vùng”, đơn giản mỗi vùng cử người vào đại diện 

cơ quan hành pháp của bang.  

Mô hình thành lập hội, hiệp hội với sự tham 

gia của các địa phương trong vùng. 

Bên cạnh hai hình thức mang tính hành chính 

trên, ở một số bang của Đức còn hình thành một 

tổ chức phi hành chính dưới dạng một với mục 

tiêu liên kết giữa các địa phương. Các tổ chức 

hiệp hội như: Hiệp hội Quy hoạch vùng 

Munchen (RPV); Hiệp hội cho các vùng ngoài 

Munchen (PV); Hội IVT: Đảm bảo nhu cầu thư 

giãn cho người dân; Hội MVV: đảm bảo nhu cầu 

nghỉ ngơi; Hội Dachauser: Hiệp hội đảm bảo 

cảnh quan, đầm lầy; Phòng Thương mại và công 

nghiệp; Hiệp hội Vùng đô thị Châu Âu ở 

Munchen,... 

3.2. Về mặt kinh tế 

Thành lập các công ty công phi lợi nhuận. 

Tiêu biểu là ở bang Hạ Xắc Xông, các công 

ty này có nhiệm vụ: 

+ Tăng sức cạnh tranh của vùng so với các 

vùng khác. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp của vùng hoạt động.  

+ Thu hút các nhà đầu tư vào vùng . 

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(DNNVV) trong việc xin giấy phép hoặc tư vấn 

cho họ để có cơ hội trong kinh doanh so với 

doanh nghiệp lớn. Đối tượng hỗ trợ của công ty 

là các DNNVV hoặc các doanh nghiệp mới 

thành lập, các hoạt động hỗ trợ đều miễn phí. Do 

vậy, phạm vi tư vấn của công ty được giới hạn là 

những dịch vụ tư vấn không cạnh tranh với các 

doanh nghiệp tư vấn tư nhân khác. Công ty hoạt 

động trên ba lĩnh vực: hỗ trợ lập nghiệp, dịch vụ 

hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển địa bàn thu hút 

đầu tư, cụ thể. 

Thành lập công ty cổ phần định hướng lợi 

Cộng hòa Liên bang Đức 
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nhuận nằm liên kết các địa phương lại với nhau.  

Mục tiêu của công ty là làm gia tăng sự gắn 

bó của các doanh nghiệp với địa bàn vùng thông 

qua các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nên 

cổ đông của công ty rất đa dạng, cả nhóm các tổ 

chức công (bao gồm cả cơ quan chính quyền) lẫn 

nhóm các doanh nghiệp.  

Những kết quả thực hiện chính sách phát 

triển vùng 

Thực hiện chính sách phát triển vùng đã được 

thực hiện ở CHLB Đức từ nhiều thập kỷ nay từ 

sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Chương trình 

tái thiết sau chiến tranh, xây dựng lại đất nước 

Đức, đặc biệt là kế hoạch Marshall của Mỹ được 

thực hiện qua việc phát triển vùng.  

Tác động của chính sách phát triển vùng 

trong thời gian này đã đưa lại những kết quả rõ 

rệt: một số bang yếu, có truyền thống sản xuất 

nông nghiệp đã có những bước phát triển ngoạn 

mục, chuyển đổi được cơ cấu kinh tế và đuổi kịp 

những bang phát triển khác như các bang 

Bayern, Baden Wuettenberg,...  

Ngày nay, người ta thừa nhận cần thiết phát 

triển một số trung tâm có sự phát triển nhanh 

hơn, di dân mạnh hơn được coi như là đầu tầu để 

kéo sự phát triển của các địa phương khác.  

3.3. Bài học rút ra từ kinh nghiệm của CHLB 

Đức 

Từ kết quả nghiên cứu khảo sát về liên kết 

giữa các địa phương trong phát triển vùng tại 

Cộng hoà Liên bang Đức của Viện Quản lý Kinh 

tế Trung ương (2011), một số bài học kinh 

nghiệm có thể rút ra như sau:  

Thứ nhất, công tác quy hoạch vùng cần phải 

được công khai, minh bạch. Hình thức tổ chức 

vùng cần rất linh hoạt không cứng nhắc, thực 

hiện việc phân cấp, phân quyền cho các chính 

quyền vùng căn cứ vào điều kiện cụ thể mà linh 

hoạt thực hiện. Đặc biệt chú trọng sự liên kết 

giữa các vùng, các địa phương trong vùng với 

nhau.  

Thứ hai, vai trò liên kết các địa phương lại 

với nhau trong việc hình thành nên tổ chức vùng 

là đặc biệt quan trọng. Để liên kết các địa 

phương, các vùng với nhau có các công ty lợi 

nhuận, phi lợi nhuận các hiệp hội. Cơ sở để duy 

trì liên kết các địa phương lại với nhau đó là tài 

sản chung của các địa phương. Mỗi địa hương 

đều có quyền khai thác và sử dụng tài sản công 

phục vụ cho nhu cầu địa phương mình; đồng 

thời, các địa phương đều phải có trách nhiệm 

đóng góp vào tài sản chung. Tài sản chung có 

thể được tồn tại với nhiều hình thức khác nhau 

phù hợp với đặc điểm của từng vùng, không có 

một mô hình mẫu chung.  

4. Một số khuyến nghị chính sách phát 

triển bền vững theo vùng lãnh thổ tại Việt 

Nam 

Từ thành công của CHLB Đức trong việc 

phát triển vùng lãnh thổ có thể rút ra một số bài 

học trong vấn đề lập chính sách của Việt Nam 

như sau:  

Thứ nhất, phát triển bền vững kinh tế nội 

vùng kết hợp liên kết vùng để tác động lan tỏa. 

Nên quán triệt chủ trương phát triển vùng kinh tế 

cả nước nói chung và mỗi vùng nói riêng theo 

nguyên tắc đầu tư có trọng điểm, tạo hạt nhân để 

lan toả sang các vùng khác.  

(1) Trên bình diện cả nước hiện nay cả nước 

có 63 tỉnh thành và được chia làm 8 vùng kinh 

tế, với nguồn lực có hạn Chính phủ không thể 

tập trung đầu tư dàn trải cho tất cả các vùng mà 

nên có phân loại theo thứ tự ưu tiên. Nên tập 

trung đầu tư vào một số vùng kinh tế trọng điểm 

làm cực tăng trưởng kinh tế cho cả nước, để từ 

đó hỗ trợ các vùng khác phát triển.  

(2) Trong mỗi vùng cũng cần xác định ưu tiên 

tỉnh trọng điểm có lợi thế phát triển để tập trung 

đầu tư trước: lợi thế về vị trí điều kiện tự nhiên, 

về tài nguyên thiên nhiên, về nhân lực,... làm hạt 

nhân, làm đầu tàu kéo cho các tỉnh khác.  

(3) Tăng cường mở rộng các mối liên kết vùng 

và các địa phương với nhau như bài học kinh 

nghiệm của Cộng hoà Liên bang Đức cho thấy lợi 

ích từ sự liên kết đem lại. Phát triển sự liên kết 

vùng, liên kết các địa phương sẽ giúp cho việc sử 

dụng các cơ sở hạ tầng được hiệu quả như: 

đường, điện, nước, hệ thống giao thông,... và phát 
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huy lợi thế có sẵn của các địa phương, giúp cho 

mỗi địa phương có điều kiện chuyên môn hoá 

trong điều kiện mình có thể.  

Thứ hai, chú trọng phát triển kinh tế song 

song với việc hoàn thiện quản lý hành chính. 

Chương trình chính sách phát triển vùng một mặt 

chú trọng đến phát triển kinh tế vùng mặt khác 

cần chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý về mặt 

hành chính lãnh thổ. Phát triển kinh tế và hoàn 

thiện chính sách quán lý lãnh thổ về hành chính 

vì chúng có tác động quan hệ tương hỗ lẫn nhau, 

tránh quá nhiều văn bản luật và dưới luật quy 

định về quy hoạch dẫn đến sự chồng chéo, trùng 

lặp, chia cắt trong quy hoạch.  

Thứ ba, hoàn thiện thể chế kinh tế vùng. Việt 

Nam có thể tận dụng lợi thế của một nước đi sau, 

học hỏi kinh nghiệm từ các nước đi trước; trong 

đó, có kinh nghiệm quy hoạch phát triển vùng 

của CHLB Đức đã đề cập ở trên. Việt Nam cần 

nhận ra những thành công cũng như những thất 

bại từ các nước đi trước để có thể xây dựng quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội theo 

vùng lãnh thổ, địa phương nhằm phát huy tối đa 

tiềm lực của đất nước theo hướng phát triển bền 

vững và nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Việt 

Nam đã tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế, xã hội ở các vùng, địa phương. Tuy 

nhiên, theo ông Vương Đình Huệ - Trưởng Ban 

Kinh tế Trung ương, “Việt Nam mặc dù đã đạt 

được một số kết quả nhất định trong thực hiện 

chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế 

vùng, nhưng cũng còn nhiều hạn chế trong quá 

trình triển khai chủ trương, cơ chế chính sách 

như: chưa nhận thức đầy đủ phát triển kinh tế 

vùng như một quy luật tự thân của kinh tế thị 

trường theo không gian kinh tế; cách phân vùng 

kinh tế - xã hội còn nhiều mặt hạn chế để phát 

huy lợi thế so sánh từng vùng; các vùng kinh tế 

trọng điểm chưa thực sự phát huy vai trò đầu tàu, 

có tác dụng lan tỏa, hiệu quả đầu tư chưa thực sự 

vượt trội; chưa quan tâm đến chức năng từng 

vùng gắn với điều kiện kinh tế - xã hội vùng và 

với tổng thể quốc gia; thiếu cơ chế quản trị, điều 

phối vùng hiệu quả; chất lượng quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội vùng còn hạn chế;...” (phát 

biểu tại Hội thảo quốc tế Liên kết vùng trong quá 

trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng ở Việt Nam). Từ kinh nghiệm các nước đi 

trước, yêu cầu thực tiễn và bối cảnh quốc tế, Việt 

Nam cần lựa chọn cho mình một chiến 

lược/chính sách/quy hoạch phát triển bền vững 

theo vùng lãnh thổ phù hợp với điều kiện và 

những lợi thế so sánh hiện có của Việt Nam và 

các chiến lược/chính sách/quy hoạch đón đầu 

được những thách thức có thể tác động tới việc 

phát triển bền vững theo vùng lãnh thổ tại Việt 

Nam. 

Thứ tư, thúc đẩy điều phối vùng tại Việt Nam. 

“Cải thiện điều phối vùng mang lại tiềm năng to 

lớn cho phát triển kinh tế. Thông qua việc xác 

định và tăng cường lợi thế cạnh tranh, các vùng 

có thể trở nên cạnh tranh hơn, giúp tăng thu nhập 

và tạo ra các cơ hội sinh kế bền vững cho người 

dân địa phương. Điều phối vùng giúp tạo điều 

kiện thiết lập và củng cố các khu vực kinh tế, 

dựa trên các nguồn vốn tự nhiên, có cân nhắc các 

thách thức và nguy cơ bị tổn thương cụ thể theo 

không gian” (Các đối tác phát triển, 2016). Ví 

dụ: Điều phồi vùng tại Đồng bằng sông Cửu 

Long là điều phối vấn đề về phát triển và ứng 

phó với biến đổi khí hậu tại đây và điều phối 

vùng là yếu tố then chốt cho các giải pháp liên 

tỉnh và liên ngành. Tuy nhiên, điều phối kinh tế 

vùng cần xem xét tới các vấn đề sau: (1) Thể chế 

có đủ mạnh để điều phối vùng một cách hiệu 

quả; (2) Quy hoạch vùng và mối liên hệ với vấn 

đề tài chính là điều kiện quan trọng để điều phối 

vùng một cách có hiệu quả; (3) Cơ chế điều phối 

vùng không chỉ cho phát triển kinh tế mà còn 

phải xác định và thực hiện các giải pháp đa 

ngành; (4) Điều phối vùng có thể thực hiện theo 

từng giai đoạn. 

5. Kết luận 

Phát triển bền vững theo vùng lãnh thổ bao 

gồm: (1) Phát triển bền vững về kinh tế: Thể 

hiện phát triển có hiệu quả các nguồn lực hiện có 

của mỗi vùng, tăng quy mô của GDP, tạo ra sự 

chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng 
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CNH, HĐH. (2) Phát triển bền vững về xã hội: 

Biểu hiện ở đời sống tinh thần được nâng lên 

không ngừng về bảo đảm dịch vụ y tế, giáo dục, 

văn hoá, thể thao, bình đẳng cơ hội việc làm, 

bình đẳng thu nhập hưởng thụ cho mọi tầng lớp 

dân cư của vùng lãnh thổ. (3) Phát triển bền 

vững môi trường: Bảo đảm khai thác tài nguyên 

hợp lý, giảm thiểu lãng phí tài nguyên gây suy 

thoái; phát triển kinh tế - xã hội luôn gắn bảo vệ 

môi trường, sinh thái. 

Từ thực tiễn phát triển bền vững theo vùng 

lãnh thổ của Việt Nam ứng dụng những lý thuyết 

về phát triển bền vững theo vùng lãnh thổ (Lý 

thuyết định vị công nghiệp; Lý thuyết vị trí trung 

tâm; Lý thuyết vành đai nông nghiệp; Lý thuyết 

cực tăng trưởng và phát triển; Lý thuyết tăng 

trưởng nội sinh) và từ kinh nghiệm phát triển 

bền vững tại CHLB Đức xét từ các mặt tổ chức 

hành chính và mặt kinh tế, bài viết đề xuất 

khuyến nghị chính sách phát triển bền vững theo 

vùng lãnh thổ tại Việt Nam, bao gồm (1) Phát 

triển bền vững kinh tế nội vùng kết hợp liên kết 

vùng để tác động lan tỏa; (2) Chú trọng phát 

triển kinh tế song song với việc hoàn thiện quản 

lý hành chính; (3) Hoàn thiện thể chế kinh tế 

vùng; (4) Thúc đẩy điều phối vùng tại Việt Nam. 
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Overview of technology plan & Introduction 

Anatomy is an indispensable course of any medical school in the world. But the problem 

of lack of cadavers for Anatomy Laboratories getting worse, so many Medical Schools in the 

20th century have used the simulators for anatomy in parallel with human anatomy to solve the 

problem of insufficient cadavers. The simulators for anatomy are the advanced material 

mannequins designed as human side and installed programs for each type of pathology and only 

be programmed for a very limited number of the human functions. Also we can not make a robot 

with the size of humans can contain enough chips and be programed to have a full-featured real 

of a person.  

Moreover, the average cost 

of a Simulator up to millions of 

dollars, but also is limited 

programed to only one or several 

human functions or diseases such as 

Ovulation Stimulators, Spinal Cord 

Stimulators or Muscle stimulators, 

ect… 

 

Images Source:Anatomy Lab Simulator (unknown, 

2016) at msu.edu 

In this 21st century, the Virtual Labs were appeared, in which “The Anatomage Table is the most 

technologically advanced anatomy visualization system for anatomy education and is being 

adopted by many of the world’s leading medical schools and institutions.” (Anatomage Table, 

Unknown, para.1) 
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According to Lampros, Jamie (2014), the first anatomage table was desiged from “the 

cadaver donors, one male and one female, come from the Visible Human Project which is run by 

the U.S. National Library of Medicine, said department chairman Kraig Chugg.” 

The Visible Human Project was started with the first male donor - The 38-year-old Texas 

murderer Joseph Paul Jernigan who had agreed to donate his body for scientific research and 

medical uses before getting executed by lethal injection. The second cadaver is the anonymous 

female for The Visible Human Project. Both bodies were “cut in one millimeter intervals” and 

“slices at .33 millimeter intervals” and “each slice was photographed and rescanned in high 

resolution”.(Lampros, Jamie - 2014, para. 7) 

After that the anatomage table project was continued being developed futher by the 

Korean Visible Project with “One of the female cadaver’s showed she suffered complications of 

an ectopic pregnancy, where the embryo is implanted outside of the uterus. Students were able to 

digitally remove several organs inside the body, giving way to a much clearer view of the 

abnormality inside the young woman.” (Lampros, Jamie - 2014, para.8) 

But the products of anatomage tables nowadays continuously is being developed by the 

Anatomage Table, Inc. – a U.S incorporation fouded in San Jose (Anatomage Table, Inc., 2016, 

para. 5) and become “the high-tech device is complete with virtual lifesize patients who have 

donated their bodies to science, touch screen navigation and computer software that allows for a 

deep look into every organ, bone and blood vessel from head to toe.” (Lampros, Jamie – 2014, 

para.2). 

The shortage of cadavers in the US or Europe is not much serious in comparison with 

Asia in general and Vietnam in particular. Vietnamese people who have a long-standing culture 

that to express their respect and love for the dead by not letting doctors to do an anatomy on their 
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relative's body even to find out the cause of death. The customs of Asians even believe a burying 

location of the dead also affect the future of their next generations. Therefore the medical schools 

face to great challenges and have to find ways to have the cavaders, but still are far away the 

demands, especially after repeated surgery, the cadavers are no longer possible more for learning 

and have to be disposed. 

Organization Description.  

Tan Tao Medical School (TTM) was founded in 2008 in Vietnam, but started recruiting 

students in 2011 with a mission to provide General Medical Doctors who preserve Vietnamese 

culture and fiber moral, but adapt U.S Health science Standards, so students of TTM are being 

tought in Vietnamese and English in parallel. We now have 350 students and will have 1000 

students by the year of 2019. Tan Tao Medical school already has a General Hospital and many 

physical labs for human Anatomy, Physiology, Stell cell, Biotechnology, Medical Chemistry, 

ect…However, building a construction of a Human Anatomy Lab with enough cadavers for 

teaching and practicing is almost unthinkable, so Anatomage Table might be the best solution.  

Overview of Anatomage Table Lab at the TTM 

Our goal is to use advanced technology to provide more opportunities for our students in 

learning and practicing Anotomy and Physiology courses while creating our own curriculum and 

Syllabus to fit the needs of national medical healthcare in Vietnam and regions. 

Facing to lacking of cadavers seriously, our medical school is like others in the world find 

out that Anatomage Table Lab is the best fit. The anatomage tables are used by more than “110 

institutions on 6 continents” according to its website. More important, the Anatomage Table, Inc. 

also can customize the products to meet with their customers to “allow for users uploadable 

content and hundreds of pre-installed patient scans.” (Website, para. 3). This function makes the 
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anatomage table the best fit for any need and updated continuously to avoid out of date like other 

advanced technology products. 

 

Tan Tao University (2016). Anatomage demonstration at the Opening ceremony of Tan Tao 

Medical School. 

Major changes: All in ONE  

 By utilizing the anatomage table laboratories - a Human Anatomy lab without an actual 

cadaver designed in 3 D- realistic visualizations with a virtual knife, and interactive touch screen 

features, Tan Tao Medical School will create a great change for our students to learn all typical 

cases from the world together with accumulating experiences of Vietnamese patients rather than 

learning only from the human anatomies on the very limited cadavers in Vietnam. 
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Tan Tao University (2016). TTU’s students are instructed to use the Anatomage Table by 

lecturers. 

Time frames  

Our plan to complete the Anatomage Table Lab by 08/2018. In order to do so, we need to 

prepare faculty and facility to meet with the requirements of the anatomage Table Lab. 

At first, in 2015 – 2016, we atrain our faculty and to teach our students to get used the Virtual 

Labs such as ‘Anatomy and Physiology Interactive Labs’ and install one Anatomage table for 

training. 

Meantimes, we can order the products and to customize by uploading all our data extracted from 

many tropical deseases happening in Vietnam, but are not popular in U.S.A. We are providing 

general doctors for Vietnam and Asia, where the tropical deseases are biggest concerns with high 

humidity and a population under poorness and poverty like Vietnam.  
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In 2017 – 2018, that is the second step, when we have enough faculty and students who are 

qualified for medical English and skill for the Anatomage Courses, then we will start installing 

the anatomage table labotories at TTM. 

Overall budget  

The Estimated Budget for the anatomage table labs in total is $5,841,000.00 

Organization Analysis 

Current Academic Processes 

TTM has a program for 6 year General Medical Doctorate Degrees like John Hopkins University 

in U.S.A, but our cirriculums and syllabus are revised to meet with our mission. We started 

sending even the first year-students to do a clerkship in hospitals and the outstanding 3rd year- 

students are chosen to do medical clerkship in United States of America. (Thanh Phu – 2016) 

Current Status of Technology  

Even facility for medical learning of TTM is one of the best in Vietnam, but we only have less 

than 20 cadavers in a huge human anatomy Lab. Our students do not have enough opportunities 

to learn and practice on body. In addition, we teach the Physiology and Anatomy through Virtual 

Lab of McGawhill as known as “Physiology and Anatomy Interactive Virtual Lab”. Those 

programs provide  

(i) Textbook: Helping students learn the theory of ‘Osmusis & Diffusion’, ‘Metabolism’, 

‘Skeletal Muscle Function’, ‘Resting, Action, Synaptic Potential’, ‘Endocrine Function’, 

‘Heart Function’, ‘Circulation’, ‘Blood’, ‘Digestion… 

(ii) Case Study through Wet Virtual Lab allows students to practice anatomies on computer 

unlimitedly online and any time. The wet Virtual Labs are regularly updated both 

emerging diseases and the medical community has been synthesized to find effective 
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treatment solutions. It is better than the stimulators that are so limited by budget and 

programed only for limited types of clinical cases. 

(iii) Question bank is the accumulation of millions of clinical cases to build up the quizzes 

extremely diversifying for students. With the Quizzes students not only learn theory, but 

also can do self-test your knowledge without an instructor. Each quiz is a case, and with 

thousands of quizzes, students may have memorized the actual pathological cases will 

help them easily identify diseases in term of examination patients. 

From Textbook, to Wet Lab, Case study until the Quizzes are closely connected. 

For example: Objectives of the theory of the subject Heart Block…  

However, this technology only allows us to cover clinical knowledge for students, but 

still lacking of anatomy on actual cadavers. We keep sending the students to many hospitals for 

clinical training. But they are not allowed to examine on patients by the medical regulations, 

either they cannot operate the cavaders due to Vietnamese culture. 

Process Improvements  

According to the amatomage table, inc.,  the anatomage table is an educational device 

designed and based on “the anatomage’s radiology software, Invivo 5” cleared by the Food and 

Drug Administration (FDA). In the anatomage table laboraries, the anatomage tables can be 

connected to the touch screens side by side which allow students by using only two fingers to 

zoom in, out, to view not only the cadavers virtually rotated and dissected in numerous ways 

both inside the table or on a large screen in the classrooms, but also students can utilize the 

virtual knivies to remove from the skin, muscles, abdomen to all organs to see anything 

abnormal in side the body, allowing the viewers “to see everything, from the inside of the brain 

all the way down to the tips of the toes. If the student wants to look at an organ unobstructed, 
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they can use an application to dissolve bone, muscle and blood vessels to get a better view.” 

(Lampros, Jamie – 2014, para.5). 

In order to learn and delve the entire human function, we need 10 labs including ‘all in 

One Anatomage Table with the ‘Full-Body Cadaver Cardiovascular System Dissection’ for both 

Male and Female and for each major human organ such as ‘Human Cerebellum Cross-Sectioned 

in 3D’,  Kidney Anatomy with Anatomage Table 3.0, Sphenoid Anatomy with Anatomage Table 

3.0, so on… 

With those labs, our students can learn and practice the unlimited anatomies until they 

understood it very well.  

Technology Improvements and Acquisitions. 

As W. Paul Brown (2016) of Stanford University states “To view a large variety of CT 

and MRI scans in unique and infinitely useful anatomy courses including identification of 

structures seen in cross sectional anatomy, X-Ray, CT, or MRI slice data, pathologies or 

abnormalities, anatomical aviations, fractures, or cardiovascular conditions or diseases will find 

the table (anatomage) an excellent method to both instruct and test students in these regards”, the 

anatomage table now is the latest interactive teaching tool with “a virtual human cadaver patient 

lay embedded inside a 6-foot table, allowing students to investigate its anatomy in 3D images, 

rotating and slicing both soft and hard tissue.” (Anatomage Table, Features) 

The anatomage table is not only to be used 

for learning and teaching, but also 

“Radiologists, clinicians, and other qualified 

individuals may use the Table software to 

process, render, review, and assist in  
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diagnosis.” (Anatomage Table, 2016, 

para.7) 

Source. Anatomage Inc.  

 

In order to implement its functions, the technical requirements for the anatomage table lab very 

specific to fit the “table dimensions are 82.0 inches (2082.5 mm) by 23.8 inches (604.2 mm) with 

a height of 32.4 inches (822.8 mm). Network and Power 100-240V, and 50/60Hz, 10A. RJ45 

network connection.” (Anatomage Table Feature, 2016, para. 5) 

It also has some faculty time requirements. Learning through the anatomage table labs 

almost always require faculty supervision, especially for new students. To keep the function 

work, it also requires very high speed Internet to download heavy images and the scaned views. 

Using the anatomage table labs, our students have to come to the labs, and this software is not 

compatible to personal computers. 

Conclusion: A great distinct between an anatomage table and other technologies is the 

anatomage table allows us to upload our own accumulated data such as successful treatment 

diagrams or failure of, or the fake symptoms of pathology, especially the pathological causes of 

tropical diseases... This unique function helps to build our own Anatomage Curriculum for 

teaching and researching purpose not only for Vietnam, but also for Asian countries. Our 

Anatomage Curriculum features will be integrated into the world clinical data in combination of 

Vietnamese patient data to cover for human anatomy and typically pathological examples by 

regions.  

Measures of Success of Anatomage Table Lab’s applications 

The advantages of anatomage table in comparison to actual cadavers as follows 
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Source: Anatomage Table Feature (Its Website, 2016) 

The most success of using the anatonage table lab is with a cadaver lab without the actual 

cadavers, but our students can use a virtual knife in an interactive touch screen with very high 

quality to perform an anatomy from the brain to toes and keep repeating until they are satisfied. 

The colors and shape of cadavers of the anatomage table lab are preserved, illustrating the 

accurate anatomical realism of a living human, the virtual body can be cut anywhere in any way, 

revealing the details of the internal human structrures while it is very limited by anatomy of an 

actual cadaver, moreover as perform many anatomies, the human organ becomes more difficult 

to observe, analyze find pathology. 

The anatomage table labs can be compared to a digital anatomy library, which offers great 

images of pathlogy cases, comparative analysis, multiple scan viewing together with many 

software packages to allow intergrated into radiology workstation, procedure simulations, 

surgery cases’ review, patient consultations, research… But the cadavers just are individual 

cases. 
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Itemized Budget 

The budget for the Anatomage Table Labs are built and installed for human functions including 

male, female. Based on the Atonamage table products, we plan to have 30 labs including a lab 

for male patient, one female patient and 28 labs for major organ such as visage, liver, heart, ect.... 

(i) 10 tables x $90,000 per one + other cost + Tax and transportation from U.S To 

Vietnam. That will be $1,200,000.00 

(ii) Cost to build 10 classrooms with more than 1000sf up to 5000 sf: from $100,000 to 

$500,000.00 each. Thet budget for 30 classrooms is $2,500,000.00 

(iii) Cost for upgrading IT system, electronical and mechanical system is 50% of building 

cost equal to $1,250,000.00 

(iv) Estimates for training, commissioning, testing, technology transfering and 

contingency will be equal to 30% of $1,200,000 = $360,000.00 

(v) Contigency (10% of total cost): $584,100.00 

The Estimated Budget in total is $5,841,000.00
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MỞ ĐẦU 

Con người sống trong thiên nhiên, ngoài những ký sinh trùng(KST) chỉ gây bệnh 

cho người, còn những KST ký sinh ở những loài động vật khác và lan truyền KST của 

các động vật này sang người. Yếu tố chính góp phần vào  bệnh động vật ở người do sự 

gia tăng tiếp xúc giữa người và động vật, đặc biệt là động vật hoang dã. Nguyên nhân có 

thể do sự xâm lấn những hoạt động của con người vào vùng động vật hoang dã hay do sự 

di chuyển của động vật hoang dã vào những vùng hoạt động của con người do những xáo 

trộn về bản thân con người  hay do môi trường. Ngày nay, bệnh động vật có một tầm 

quan trọng đặc biệt do đây là những bệnh chưa được nhận biết trước đây hoặc độ dữ của 

bệnh gia tăng ở những cộng đồng khiếm khuyết miễn dịch.  

1. ĐỊNH NGHĨA 

Theo định nghĩa của Ủy Ban Hỗn Hợp Chuyên gia của Tổ chức Lương Nông 

(FAO) năm 1959 và Tổ chức y Tế Thế giới (WHO) năm 1967, bệnh động vật là những 

bệnh và những hiện tượng nhiễm các tác nhân gây bệnh  lây truyền từ các động vật có 

xương sống sang người và ngược lại trong điều kiện thiên nhiên. Các động vật này có thể 

là thú hoang hay thú nuôi, thú phòng thí nghiệm. 

Định nghĩa này quá rộng bao gồm những bệnh không nhiễm như bệnh do độc tố, nọc độc, 

hoặc những bệnh mà động vật có xương sống nhiễm ngẫu nhiên từ người. 

Từ cơ sở trên, người ta định nghĩa: bệnh động vật ký sinh là những bệnh và những hiện 

tượng nhiễm ký sinh trùng qua lại giữa động vật có xương sống và người trong điều kiện 

thiên nhiên. 

Từ định nghĩa trên, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau: 

* Mầm bệnh phải có khả năng sống hay sinh sản trên người hoặc trên động vật có xương 

sống. 

* Bệnh có khả năng truyền từ thú sang người và từ người sang thú. Tuy nhiên, từ thú 

sang người thì phổ biến hơn.  

* Cần phân biệt giữa bệnh động vật thật sự của người hay thú hoặc cả hai truyền lẫn cho 

nhau;  khác với mầm bệnh có sẵn trong thiên nhiên, có thể truyền bệnh cho cả người lẫn 

thú  
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Do vậy, bệnh động vật là một bệnh cần có sự phối hợp liên ngành: y khoa, thú y, 

và khoa học môi trường.  

2. LIỆT KÊ NHỮNG KST NẰM TRONG DANH SÁCH BỆNH ĐỘNG VẬT  

Ký sinh trùng – vi nấm 

Đơn bào Cryptosporidium, Toxoplasma gondii, 

Sarcocystis …  

Đa bào Toxocara, Gnathostoma, Trichinella 

spiralis, Angiostrongylus cantonensis, 

Ancylostoma caninum,  Taenia solium, 

Taenia saginata, Sparganum, Fasciolopsis 

buski, Fasciola spp, Clonorchis sinensis, 

Opisthorchis, Paragonimus. … 

Vi nấm Microsporum canis,  Aspergillus,  

Cryptococcus neoformans… 

 

3. PHƯƠNG THỨC LAN TRUYỀN BỆNH ĐỘNG VẬT: 

3.1. Một số động vật ký sinh, trong chu trình phát triển KST bắt buộc phải qua hai ký chủ 

là người và thú, một trong hai ký chủ này bị thiếu đi thì chu trình phát triển bị cắt đứt. 

Đây là bệnh động vật thật và hoàn chỉnh. Trường hợp  của sán dải heo (Taenia solium), 

sán dải bò (Taenia saginata). 

3.2. Bình thường vật ký sinh phát triển chủ yếu giữa các động vật,  người chỉ là ký chủ 

ngẫu nhiên, tình cờ lọt vào vòng đời của vật ký sinh,  trường hợp này có khả năng xảy ra 

hai tình huống: 

3.2.1. Vật ký sinh sau khi lọt vào người, vẫn tiếp tục phát triển bình thường. Đây là bệnh 

động vật thật hoàn chỉnh. Trường hợp của sán lá gan nhỏ Opisthorchis 

viverinii.Clonorchis sinensis 

3.2.2. Vật ký sinh sau khi vào người, không phát triển bình thường: (i) hoặc tồn tại dưới 

dạng ấu trùng như trường hợp của Toxocara canis, Toxocara cati hay (ii) nếu có thể phát 

triển thành dạng trưởng thành thì khả năng sinh sản cũng bị hạn chế, trường hợp của sán 
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lá gan lớn Fasciola spp. (iii) khi vào người vật ký sinh vẫn có thể hoàn tất vòng đời bình 

thường, nhưng thực tế khó thực hiện, trừ khi người bị thú ăn thịt, trường hợp của giun 

xoắn Trichinella spiralis, tất cả các trường hợp trên do vật ký sinh không hoàn tất được 

vòng đời của mình một cách hoàn chỉnh nên được gọi là bệnh động vật không hoàn 

chỉnh. Vật ký sinh đi vào trạng thái ngõ cụt.  

3.3. Mầm bệnh có sẵn trong thiên nhiên, như các mầm bệnh vi nấm có sẵn trong đất, có 

thể lây nhiễm và gây bệnh cho cả người và thú. Trường hợp vi nấm Cryptococcus, 

Aspergillus… Đây là bệnh động vật giả. 

4. CÁC YẾU TỐ ĐỂ MẦM BỆNH KÝ SINH Ở ĐỘNG VẬT CÓ THỂ TRUYỀN 

SANG NGƯỜI 

4.1. Tính đặc hiệu ký sinh: là một đặc tính của một số loài động vật ký sinh có khả năng 

thích nghi đối với một số ký chủ, ở đó vật ký sinh có khả năng tồn tại và sinh sản 

Trước hết một động vật ký sinh có thể truyền từ thú sang người do thiếu tính đặc hiệu ký 

sinh hẹp của động vật ký sinh đó 

Tính đặc hiệu ký sinh rất quan trọng về mặt sinh học cũng như về mặt dịch tễ học, 

cũng như về nguyên nhân bệnh học trên người và trên thú.  

Tính đặc hiệu ký sinh rất khác nhau ở nhiều loại ký sinh trùng; có loại có tính đặc hiệu 

hẹp, chỉ ký sinh ở một số loài ký chủ nhất định hay trên một nhóm nhỏ ký chủ rất gần 

nhau về mặt động vật học. Một số khác có tính đặc hiệu rộng hơn, phù hợp với một họ, 

bộ, hay cả một lớp. 

Có nhiều loại ký sinh trùng ký sinh ở nhiều loài động vật ở dạng ấu trùng, còn ký 

sinh ở dạng trưởng thành lại có tính đặc hiệu hẹp. Do vậy, chúng ta gặp nhiều loài ký 

sinh trùng ký sinh ở người luôn ở dạng ấu trùng, gây những biểu hiện lâm sàng đa dạng, 

đôi khi nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. 

4.2. Vị trí ký sinh: là một trong những yếu tố giúp lan truyền mầm bệnh từ thú sang 

người. Những vật ký sinh ở bên ngoài (ở các vị trí như da, lông, niêm mạc… ) hoặc các 

vật ký sinh ở đường ruột ,  có nhiều khả năng lây lan hơn các vật ký sinh ở trong máu hay 

các mô nội tạng. 
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4.3.Hệ sinh thái:  Hội đủ hai yếu tố vừa nêu trên, để cho vật ký sinh từ thú có thể truyền 

dễ dàng qua người cần phải có điều kiện giữa người và thú cùng sống chung trong một hệ 

sinh thái, có dịp tiếp xúc thường xuyên hay  tình cờ. Yếu tố này liên quan đến khía cạnh 

dịch tễ học bao gồm nghề nghiệp, nơi ở, thói quen sinh hoạt… 

4.4. Khả năng cảm thụ 

Đây là yếu tố bên trong của từng người. Mỗi người có khả năng cảm thụ riêng đối 

cới sự xâm nhập của các mầm bệnh ký sinh trùng từ thú. Khả năng này tùy thuộc vào sức 

đề kháng của cơ thể khi gặp  mầm bệnh , thí dụ như tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân: 

thiếu đạm, thiếu vitamin, mắc những bệnh mạn tính, cơ địa suy giảm miễn dịch …  

5. VIỄN CẢNH CỦA VẬT KÝ SINH TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI             

Ký sinh trùng từ thú đi lạc qua người có hai dạng gây bệnh: 

5.1. Ký sinh trùng ký sinh ở người ở giai đoạn ấu trùng: trường hợp này có hai phương 

thức khác nhau trên cơ thể người: 

5.1. 1. Người là ký chủ bất thường, dạng này là dạng gây nhiễm ở thú và trưởng thành ở 

thú, nhưng khi nhiễm ở người thì không thể phát triển thành giai đoạn trưởng thành được, 

và một khi xâm nhập vào người dạng ấu trùng sẽ di chuyển đến những nơi bất thường 

trong cơ thể người, và gây những phản ứng viêm mạnh. Chúng gây ra những biểu hiện 

lâm sàng đa dạng, được gọi chung là hội chứng ấu trùng di chuyển (larva migrans). 

Trường hợp của Toxocara, Gnathostoma… 

5.1. 2. Ấu trùng xâm nhập vào người như là ký chủ trung gian, tương tự như trên động 

vật tự nhiên. Sự xâm nhập vào người vế mặt ký sinh học là bình thường; nhưng không 

bình thường về mặt tập tính. Những rối loạn gây ra do ấu trùng loại này không giống 

hoàn toàn như ấu trùng di chuyển. Tuy nhiên, biểu hiện lâm sàng gây ra do loại này đối 

với người đôi khi cũng rất trầm trọng. Trường hợp của Trichinellla spiralis, Taenia 

solium . 

Cả hai dạng ấu trùng trên khi vào người không thể phát triển thành dạng trưởng 

thành nên chu trình phát triển của chúng bị bế tắc và người được xem như là ngõ cụt đối 

với sự phát triển của các ký sinh trùng này.  
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5.2. Ký sinh trùng ký sinh người ở giai đoạn trưởng thành: tương tự như ở thú về cách 

nhiễm bệnh, vị trí ký sinh, kiểu sang thương  và biểu hiện lâm sàng. Ở người, ký sinh 

trùng có khả năng phát triển đến giai đoạn trưởng thành, có khả năng đẻ trứng, nhưng 

không có nhiều khả năng hoàn tất chu trình phát triển, trường hợp Fasciola hepatica/ 

Fasciola gigantica, vào người phát triển  đến giai đoạn trưởng thành, đẻ trứng, trứng nở 

ra ấu trùng nhưng không nhiễm được ốc trung gian Lymnea là ký chủ trung gian thông 

thường của nó. 

Các động vật lây truyền các mầm bệnh ký sinh trùng này có thể là các thú nuôi 

trong nhà, hay các động vật hoang dã. Nguồn bệnh ký sinh ở người không nhất thiết phải 

gắn liền với tính chất trầm trọng của bệnh đối với chính các động vật, sự phân bố của các 

động vật về mặt dịch tễ học. Tính chất bệnh âm thầm ở các động vật, các biểu hiện lâm 

sàng ở động vật không rõ ràng, tỷ lệ nhiễm  thấp ở các động vật là những yếu tố làm cho 

con người mất cảnh gíac đối với các mầm bệnh động vật. 

6. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH ĐỘNG VẬT KÝ SINH: 

Trước hết để nắm vững được các đặc điểm dịch tễ của bệnh động vật ký sinh, 

chúng ta cần nắm vững vòng đới hay chu trình phát triển của vật ký sinh, các ký chủ mà 

vật ký sinh có liên quan bao gồm: ký chủ vĩnh viễn và ký chủ trung gian. Ngoài ra, chúng 

ta còn để ý đến các đặc điểm về sinh học, sinh thái học,  các tập tính của vật ký sinh có 

liên quan trong suốt các mắt xích xảy ra trong vòng đời của vật ký sinh. 

Nếu lấy con người làm trung tâm, chúng ta phải để ý các phương thức lan truyền vật ký 

sinh từ các động vật sang người. Thói quen sinh hoạt, nơi ở, nghề nghiệp của người bệnh 

trong cộng đồng.  

7. PHÂN LOẠI BỆNH ĐỘNG VẬT THEO PHƯƠNG THỨC TRUYỀN BỆNH 

Dựa vào chu trình sinh học của các mầm bệnh ký sinh, Tổ chức Y Tế Thế giới đề 

nghị cách phân loại bệnh động vật ký sinh thành 4 nhóm:  

7.1. Bệnh động vật nhiễm trực tiếp(orthozoonose): mầm bệnh truyền từ một động vật có 

xương sống sang người, sự sinh sản cũng như sự phát triển của vật ký sinh hoàn tất trên 

cùng một ký chủ. Vật ký sinh có thể lan truyền giữa các động vật có xương sống khác 
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nhau, nhưng khi nhiễm sang người thì sự lan truyền sang thú rất khó xảy ra, và lâm vào 

ngõ cụt ký sinh. Thí dụ: trường hợp của Trichinella spiralis. 

7.2. Bệnh động vật nhiễm theo chu trình(cyclozoonose): trường hợp này trong chu trình 

phát triển , vật ký sinh phải qua ít nhất một động vật có xương sống. Trường hợp của 

Taenia solium, Taenia saginata, Toxoplasma gondii. 

7.3. Bệnh động vật nhiễm từ động vật có xương sống qua người qua một ký chủ trung 

gian không xương sống, thường là côn trùng nhuyễn thể, ở đó mầm bệnh được  tăng sinh, 

trở thành dạng nhiễm. thí dụ: ấu trùng đuôi chẻ hai(cercaria) của sán máng Schistosoma 

sinh sản trong ốc và phóng thích ra trong nước, khi người tiếp xúc với nước như bơi lội 

trong nước sẽ dễ bị nhiễm. 

Như đã đề cập trong phần dịch tễ học bệnh động vật ký sinh, trong trường hợp này 

vai trò của  ký chủ trung gian không xương sống phụ thuộc một số yếu tố về địa lý, về 

sinh thái riêng biệt của các động vật hoang dã, phụ thuộc vào những biến động của môi 

trường tự nhiên , thí dụ: những công trình thủy lợi mới, sự thay đổi những dòng chảy…, 

sẽ làm thay đổi sự tích tụ những ổ ký chủ trung gian không xương như những ổ muỗi 

mới,  những ổ nhuyễn thể mới, từ đó xuất hiện những bệnh động vật có liên quan đến sự 

thay đổi này. 

7.4. Bệnh động vật nhiễm từ các dạng sống hoại sinh ở trong đất của vật ký 

sinh(saprozoonose). Bên cạnh đời sống ký sinh trên các động vật có xương sống, các 

mầm bệnh ký sinh còn có đời sống tự do, hoại sinh ở trong các chất hữu cơ trong đất, 

trường hợp của giun lươn Strongyloides, Toxocara, một số mầm bệnh vi nấm ưa đất. 

8. YẾU TỐ THUẬN LỢI ĐỂ NGƯỜI DỄ MẮC BỆNH ĐỘNG VẬT KÝ SINH 

8.1. Nghề nghiệp: bệnh xảy ra ở những người làm những nghề thường xuyên tiếp xúc với 

động vật, có thể kể như những người chuyên giết mổ động vật để lấy thịt bán, những 

người thợ săn, những nhân viên thú y, những nhân viên phòng thí nghiệm, thường xuyên 

tiếp xúc với thú gây nhiễm do tai nạn nghề nghiệp… 

8.2. Thức ăn: có nhiều loại ký sinh trùng nhiễm qua thức ăn. Ở đây chúng ta phân biệt hai 

trường hợp  
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8.2.1. mầm bệnh ký sinh tồn tại trong mô của động vật, như thịt, cá, ốc…như nang giả 

trong thịt của Toxoplasma, ấu trùng sán dải Taenia trong thịt heo bò, ấu trùng giun xoắn 

Trichinella  spiralis trong thịt hay các món ăn được chế biến từ thịt, bệnh sán lá gan nhỏ 

Clonorchis hay Opisthorchis; người bị nhiễm do ăn những món ăn có nhiễm mầm bệnh 

chưa được xử lý tốt, như ăn thịt tái hay sống. 

8.2.2. mầm bệnh ký sinh tồn tại trong đất, trong thực vật thủy sinh, người bị nhiễm do ăn 

những món ăn như rau sống bị vấy bẩn mầm bệnh chưa được xử lý đúng cách. Thí dụ ăn 

rau thủy sinh chứa nang ấu trùng sán lá lớn ở ruột hay ở gan, bị nhiễm bệnh sán lá gan, 

ruột. 

Ngoài những yếu tố thuận lợi kể trên, những hoạt động khác của con người, tuy 

không thường xuyên nhưng khi tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh cũng có thể mắc phải 

như những người đi thám hiểm rừng, hoạt động vui chơi, giải trí ở rừng, đi săn bắn, bơi 

lội…  

9. PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐỘNG VẬT: 

Như đã trình bày ở các phần trên, bệnh động vật là một mảng rất rộng và đa dạng, 

thể hiện một mối quan hệ hết sức phức tạp giữa người và các động vật. Việc phòng bệnh 

động vật cần có sự phối hợp liên ngành: y khoa các thấy thuốc phát hiện và thông báo các 

trường hợp bệnh; thầy thuốc thú y cho biết những động vật có khả năng truyền mầm bệnh 

sang người; các nhà dịch tễ học và khoa học môi trường cần có những quy hoạch về môi 

trường và những biện pháp giáo dục sức khỏe hiệu quả. Việc phòng chống bệnh động vật 

về mặt lý thuyết tương đối dễ, nhưng trên thực tế gặp rất nhiều trở ngại, đặc biệt là  sự 

phối hợp liên ngành thiếu chặt chẽ. Ngoài ra, cần sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể 

trong cộng đồng xã hội.  

Phòng bệnh chung bao gồm những biện pháp nhằm tiêu diệt mầm bệnh mọi lúc, 

mọi nơi, trên người, trên động vật, nguồn bệnh hay vật trung gian truyền bệnh, không để 

cho bệnh bùng phát. Đây là trách nhiệm của liên ngành: y khoa, thú y và khoa học môi 

trường. 
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Những biện pháp giáo dục sức khỏe để từng cá thể biết dự phòng bệnh cho mình 

như giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh nhà cửa. Quản lý tốt 

những thú nuôi… 
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Abstract 

There have been many clinical designations for crossover second toe deformity, including 

plantar plate tears, hammertoe, metatarsalgia, predislocation syndrome and metatarsophalangeal 

joint (MPJ) instability. However, the crossover second toe is a common and high problematic 

case of foot and ankle. Mostly, the issue is associated with some form of progressive bone 

metabolic degenerative condition as deforming arthritis that ends with a multitude of forefoot 

deformities. Although multiple theories have been suggested, the true underlying cause of the 

deformity is multifactorial and only some of these factors have been scientifically analyzed and 

clarified. This makes the situation more problematic as the procedure requires to treat associated 

bone deformities, tendinopathies and neuropathies all at the same time in order to achieve a good 

outcome. Anatomically and pathologically this condition is a result of few condition such as the 

aging process, the gradual deprivation of bone structure consequently of metabolic disorders and 

a chronic inflammatory state as result of a prolonged increasing of medial pull of the flexor 

apparatus effects in rupture or attenuation of the lateral collateral ligaments of the second MPJ 

complex with valgus tendency exacerbating the underlying problem and inflammation. A second 

co-deforming force is the dorsal pull of the long and short extensor tendons without opposition 

from the plantar plate resulting in a hammertoe deformity with dorsal contracture or dislocation 

of the toe at the MPJ. Therefore it’s essential to consider soft tissue deformity together with 

osseous deformity in crossover second toes. Inevitably, those who treat the condition commonly 

note there is a long metatarsal associated with the deformity with presence of tear to the plantar 

soft tissue structures together with prolonged periods of high peak pressures during walk. 

An adjunctive concern is due to hypermobility of the first ray linked with elevated pressures  

from plantar to the second metatarsal head region. The direct pressure coupled with adductus of 
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the hallux, which may cause dorsal displacement of the second toe, may be also be one of the 

basic causes of the crossover second toe.We reported a case of a 56-year-old woman presented to 

our formation with multiple joint osteo-arthritis with painful swelling on shoulders, bilateral 

knees, lower back, ankles with a visible bilateral cross over second toe condition. An MRI and 

X-ray were performed, and objectified a multiple osteoarthritis and grade 4 dual cross over 

second toe syndrome with deformity associated with hallux valgus, hallux rigidus, neuroma of 

the third intermetatarsal space with metatarsus sub-luxation. The patient received a treatment of 

autologous PB-SCs infusion during a period of 3 weeks, the results showed a complete recovery 

of cross over second toe condition on both left and right foot. 

 

Introduction 

The term “second crossover toe” was firstly introduced by Coughlin in 1987 to describe a 

multi-plane deformity at the MPJ [1,2]. Anatomically and mechanically, the crossover second 

toe deformity is a results from instability of the second MPJ in conjunction with further 

feebleness resulting from hallux abducto-valgus deformity and often gastrocnemius equinus. The 

instability occurs in the MPJ is also a event that is combined with a subluxation and/or 

dislocation in a dorsal and medial direction [2,3]. Chronicity of this state leads to plantar plate 

rupture and collateral ligament damage [2,3]. The presence of abducto-valgus deformity may 

increase the instability of the second MPJ that eventually determines to the crossover toe 

deformity [2,3]. This deformity may be associated with neuroma of the second intermetatarsal 

space [4,5]. The stabilizing structures of the 2nd MTP joint tend to decline under the presence of 

chronic inflammation or trauma [1-5]. Eventually, the disorder start enhancing a domino 

succession of events where each single component of the structure begin to fall apart. As lateral 
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collateral ligament collapses, it leads to a medial deviation of the second toe and 3 of the plantar 

plate and its flexor tendon attachments misplace converging medially. As consequence it 

develops a combination of eccentric forces that tend to generate extra-additional medial 

displacement, with an overwhelming pulling forces from extensor tendons [5-7].The plantar 

plate is the second structure to cede, there is an inclination with weight-bearing to move the 

proximal phalanx dorsally, with a consequent resistance force of both plantar plate and the 

intrinsic flexors (interossei and lumbricles) forcing the proximal phalanx back into a more 

resting position at the MTP joint.Hyperextension forces on the proximal phalanx play a crucial 

role on either stretching or weakening of the plate, leading to a general instability that end up to a 

dorsomedial subluxation of the proximal phalanx on the metatarsal head [5-7].Further, the 

presence of arthritic changes also may be fully highly influential to the degeneration of the 

structure and can be determined from radiographic evaluation and MRI, particularly those 

changes associated with systemic process such as rheumatoid arthritis and the inflammatory 

arthritis [3].The current case of a 56-year-old woman presented with multiple joint osteoarthritis 

with painful and swelling on shoulders, bilateral knees, lower back and ankles with a visible 

bilateral cross over second toe condition (Fig. 1-3). As far as we know this the first case of a 

patient suffering of a crossover second toe deformity that has been successfully treated with 

autologous PB-SCs infusion during a period of 21 days. 

Case Presentation 

A 56-year-old female presented with multiple site deforming osteo-arthritis, six months 

previous the visit she received a completely bilateral knee prosthesis replacement. The patient 

was considerably overweight. The joint damages were visible on both ankles and feet with a 

bilateral second toes cross-over condition. The supportive ligaments were noticeably weak and 
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lead to failure of the joint to stabilize the toe. Physical evaluation identified severe pain on both 

ankles and knees during walking, there were moment she needs a support for moving, the area of 

knees and ankles showed swelling and tenderness, lower limbs muscle atrophy, contractures and 

deformities are present on both feet. The injured ankle’s active and passive range of motion were 

evaluated and compared with the contralateral movements, flexion, extension, rotation were 

precisely evaluated. It was assessed the specific nature of the pain, including its quality, 

radiation, severity, and timing, as well as palliative and aggravating factors. In addition, the 

patient pointed out the most painful area and indicate where the pain radiates during walking. X-

ray were performed, and reified a grade 3/4 dual cross over second toe syndrome with deformity 

associated with hallux valgus on right side, hallux rigidus both right and left (Fig. 1), neuroma of 

the 1stintermetatarsal space with metatarsus sub-luxation on both right and left. In addition there 

was arthritis process on phalanges joint on both feet (Fig. 2)   

 

Figure 1. Bilateral metatarsal dislocation with deformities that end on 4th stage Crossover second 

toe syndrome. There is a visible valgus formation on R foot and arthritic process at metatarsal-

phalangeal joint bilaterally. This type of condition and deformity is often associated with hallux 
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valgus, hallux rigidus, a hammertoe, or a neuroma. It has a peak incidence in women older than 

50 years. 

 

 Additional conditions and symptoms included fatigue, sleeping issues, nocturia, 

constipation, gastro-esophageal reflux (GERD), chronic urinary tract, and weight gain. She was 

taking Arthrotec (a combination of diclofenac and misoprostol), nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs (NSAIDs) to reduce pain and inflammation. Against the advice of her rheumatologist, she 

had recently discontinued taking prednisone due to significant side effects. Lab tests to identify 

 

 

         A 

 

        B 



7 
 

Figure 2. Arthritis can affect any joint in the body. This x-ray shows an MTP big toe joint 

affected by arthritis underlying imbalances and to direct treatment were ordered. Treatment 

included dietary, nutritional, hormonal, and mind/body support.  

Imaging and Lab Tests 

Clinical examination performed in her hometown (MRI-Xray) were sufficient for an 

accurate diagnosis, however additional laboratory test were also performed:  

Normal CBC count; 

Lipid and Liver profile: high Cholesterol 6.27 mM/L (normal range 3.37-5.18 mM/L); 

Hormon profile: Estradiol high 53.26 pg/mL (normal range post menop. 0-50), low 

Testosterone 

 

       

    A     B 

Figure 3. The presence of crossover second toe deformity on both A) left and B) right feet. The 

condition is a derivation of mutltiple factore locally and distally. Locally there is a lack of 

compensatory forces derived from the different tendons of the area which is consequently to a 

gradual degenerative arthritic process that eventually erode cartilage, bone and damages tendons; 
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distally on of the main issues is due to degeneration of ankle and knee structure that cause a 

deviation of correct posture. Determining a a deviant force pressure on feet. 

2.64 ng/dl (normal range female 20-120 ng/dl), low IGF-< 25 ng/ml (normal range >40 yo 50-

250 ng/ml), low Vitamin D 11 ng/ml (normal range 50-150 ng/ml);  

Immunity and Inflammation: TNFalpha high 10.6 pg/ml (normal range <8), Il 6 high 7.8 pg/ml 

(normal range <7). 

Telomere analysis by RT-PCR CFX 96 (Biorad) has been performed at that time and the results 

showed normal activity of telomerase and long telomere inside cells 12.5 Kb /chromosome and 

287.5 Kb/cells that increased after the treatment to 16.3 Kb and 376.8 (normal range 1.70 to 

24.83 kb). 

 

 

Materials and Methods 

Treatment 

Patient’s education is the key of an appropriate treatment [8]. An understanding of what 

caused the problem is essential to prevent its future occurrence. While the inflammatory response 

is essential to the healing process, limitation of its intensity, duration and pain is the goal of early 

treatment. Conventional management of these issues is mainly based on management 

inflammatory processes and the first-line therapies include rest, corticosteroids, nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAIDs) with immobilizing splint [8-10]. Surgical intervention, 

though considered effective and curative in nearly all cases [11] is the only solution left in those 

case who do not respond to more conservative management [12-13]. In the present case the 

treatment was quite innovative and in combination with a plaster immobilization in association 
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with active movements every other day and a low glycemic index diet as recommended in 

several edited studies [14-15].  We enrolled the participant during early 2016. The eligible 

patient was a 56 year old woman having chosen stem cell therapy rather than conventional 

treatment (for reasons unrelated to the study), so it was possible to assess the association between 

changes in lifestyle and changes in telomere length without potentially confounding treatments. 

There were not specific inclusion criteria the protocol for this study was approved by the TTU 

institutional review board. The patient provided written informed consent. 

Interventions 

Patient underwent to basic life style change intervention and a course of 15 injection of 

autologous PB-SCs, 1 injection per time, isolated and incubated in our facility. Injection were 

performed by using a micro-needle (JBP Japan), partly locally and bilaterally under medial 

malleoli, on Tibialis Anterior tendon, on Extensor Allucis longus and brevis, on 1stinterosseus 

and on the insertion of Tibialis Posterior tendon. The patient received a course of supportive 

medication to enhance and promote mobilization of stem cells from bone marrow niches into 

circulatory system (Table 1). A physician and two nurses were on site during procedures, after 

the first 6 months a new meeting is required and patient could continue to meet on their own for 

two times per month for the duration of the study.  

Peripheral blood mononuclear cells 35 mL blood was drawn from the participant into 

heparin tubes at baseline. The samples were anonymized so that laboratory technicians were 

unaware of treatment group and collection time. PB-SCs were isolated within 1 h with Ficoll 

Table 1  

Support medication 

MEDICINE TIME Ml 
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 Vit B (Cenexi SAS France) 5 2 

Vitamin D (HauptPharmaLivron France) 4 1 

Hemax 4.000 I.U. (Biosidus SA Argenetina) 3 2 

Vit B  (Cenexi SAS France) 2 5 

15 10 

GF2 (Laenex Lab. Japan) 20 2 

GF1 (Lucchini Lab Swiss) 1 2 

Hepatin (BTO Pharma.co. LTD Korea) 1 5 

Hydrocortisone (Hsinchu Taiwan) 1 2 

Vitamin C (Cenexi SAS France) 7 5ml 

GH implant 1 8mg 

Vit K (Rotexmedica Germany) 4 10mg/1ml 

Testosterone (Subcutaneous) 1 100 mg 

gradient (Ficoll-Paque PLUS, GE Healthcare, Pittsburgh, PA, USA) with ratio 1:2 (1 portion 

Ficoll, 2 portions blood) . Viable PB-SCs were counted with the Trypan blue exclusion method 

(0·4% Trypan blue stain, Invitrogen, Grand Island, NY, USA) of 10⁷/mL. Primary PB-SCs were 

cultured in 25-T flasks (Nunc-thermo scientific USA) with 5 ml SFM medium (Gibco 

Technologies USA) and incubated at 37°C-05% CO2 for 48 hours. PB-SCs (attached ones) were 

harvested by using 2 ml trypsin-EDTA and collected in 2 mL patient’s serum. Viable cells were 

counted using the Trypan blue exclusion method to obtain 10⁶ cells/ml. After centrifugation at 

5024 g in a refrigerated microcentrifuge (Silfradent, Bologna, Italy) at 4°C for 15 min, 

cells/pellets at the bottom was aspirated off.  

Telomere Length Measurement by Quantitative PCR 
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Real-time telomere quantitative PCR (qPCR) was used for the telomere length 

measurements. The methods is well established and has been shown to be reliable process to 

measure the telomere length in previous scientific studies and in basic research [25,26]. 

Lymphocytes were collected from fresh blood by venipuncture into vacutainer blood tubes 

(Silfradentheparine). The blood was diluted blood 1:1 with HBSS and gently invert to mix 

Overlay diluted blood onto 1/3 volume of Ficoll-Paque and centrifuged 400 g for 30 min at 

20degC. Lymphocyte layer were moved to a fresh tube using a Pasteur pipette and diluted with 

3x volume HBSS at room temperature the whole was then centrifuged at 180 g for 10 minutes. 

Once supernatant was discarded the cell pellet were re-suspended with in HBSS. Cell count and 

viability test was performed by using haemocytometer and trypan blue.  The real-time qPCR 

method described by O’Callaghan and Fenech was used based on the Cawthon procedure for 

relative measurement of telomere length (TL) with a modification that considered the use of an 

oligomer standard to quantify a TL.Power SYBR I mastermix (Applied Biosystems, #4367396). 

Contains AmpliTaq Gold DNA polymerase, dNTPs, SYBR I Green Dye, opitimised buffers and 

passive reference dye (ROX). For this study, the β-globin gene (hgb) was used as the single copy 

reference. Real time kinetic quantitative PCR determines the fractional cycle (Ct) number at 

which the well’s accumulating fluorescence crosses a set threshold of 40 that is several standard 

deviations above baseline fluorescence. A standard curve is established by dilution of known 

quantities of a synthesized 84 mer oligonucleotide containing only TTAGGG repeats. The 

number of repeats in each standard is calculated using standard techniques, the oligomer standard 

is 84 bp in length (TTAGGG repeated 14 times), with a molecular weight (MW) of 26667.2, the 

weight of telomere standard is: 2.6667 × 104/6.02 × 1023 = 0.44 × 10-19g. The highest 

concentration standard (TEL STD A) has 60 pg of telomere oligomer (60 × 10-12g) per reaction, 
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thus there are 60 × 10-12/0.44 × 10-19 = 1.36 × 109 molecules of oligomer in TEL STD A. The 

quantity of telomere sequence in TEL STD A is calculated based on the formula: 1.36 × 109 × 84 

(oligomer length) = 1.18 × 108 kb of telomere sequence in TEL STD A. A standard curve has 

been obtained by a calculation based on aTLqPCR assay on serial dilutions of TEL STD A (10-1 

[1.18 × 108] through to 10-6 [1.18 × 103] dilution). In order to keep a constant 20 ng of total DNA 

per reaction tube plasmid DNA (pBR322) was supplemented to each standard. The information 

of telomeric sequence per sample in kb was measured by using the standard curve. 

Discussion 

There is some disagreement regarding the true etiology of crossover second toe 

syndrome, however is frequently described as a gradual degenerative condition where the foot 

structure tend to deform under a steady dynamic antithetic and non-compensatory forces belong 

to the structure itself. Haddad was the first to suggest a staging system, starting from synovitis 

and mild medial deviation at metatarsal joint, dorsomedial deviation (subluxation) at the 

metatarsal joint, the overlapping of the Hallux and complete dislocation at the metatarsal joint 

synovitis. This process is accompanied by a constant inflammatory process around the tendon 

sheaths, fascia plantaris and nerves together with a bone degenerative processes such as 

osteoarthritis and rheumatoid arthritis; this concept is supported in this condition by the 

resolution of the symptoms in the majority of cases with the use of anti-inflammatory therapies, 

such as oral NSAID or peritendinous corticosteroid injections and eventually surgical 

intervention [16]. The preferred option is always to proceed with non-invasive procedures 

however in case of mild-severe deformities the option is soft tissue procedures or a shortening 

osteotomy of the second metatarsal, the distal oblique metatarsal osteotomy, known as the Weil 

osteotomy [17,18].  
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Here, we describe an autologous PB-SC–based strategy for clinical application (Fig. 4). 

Transplantation of hPB-SCs, which include both pluripotent and multipotent stem cells such as 

neural stem cells, mesenchymal stem cells, hematopoietic stem cells, embryonic like stem cells 

and progenitor NK cells in clinical application, have been the subject of other recent reviews 

[19,20]. The current case is a very unique case where this condition has been adjusted through e 

series of autologous PB-SCs micro injection either directly on pain site or distally. We claim that 

thanks to immune-modulatory properties, regenerative ability and anti-inflammatory effects of 

stem cells present in peripheral blood, the affected area eased showing an improvement either on 

mobility or pain and therefore in tendon contractility. The idea behind these improvements in 

such short time may be related to stem cells ability to trigger the repair process by homing to the 

damaged part of the tissue and carrying out regeneration. Cell therapy renovates lost tissues, in 

this case newly osteoblasts and tenocytes replace the dead ones and their progenitors. The 

immediately phase after their introduction it’s their modulating activity within their micro-

environment by introducing other cell types able to restore missing proteins and growth factors 

to an otherwise deficient environment which are responsible for cell proliferation, 

cytoprotection, and angiogenesis, recovering the lost tissue functions [21]. A further intriguingly 

result that came out from this study is the increase of telomere length after the stem cell 

treatment. Telomere analysis by RT-PCR performed before treatment, telomere length 12.5 

Kb/single cell chromosome and 287.5 Kb/totality cells, show a rise after the treatment 

respectively of 16.3 Kb and 376.8 Kb (normal range 1.70 to 24.83 kb). As a well-accepted 

concept, telomere length diminishes with time leading to karyotype instability, senescence, 

apoptosis, or oncogenic transformation of somatic cells affecting quality life and expectancy 

[22,23]. Yet, senescence per se it’s a process that have been associated with metabolic 
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degenerative disorders, such as cardiovascular disease, diabetes, atherosclerosis, bone/cartilage 

degeneration and cancer. Thus, the major challenge is to determine the link between senescent 

cells and age-related tissue functionality, trying to point out a possible correlation in terms of 

cause-effect condition [24-26]. Absolutely in this case, the use of autologous hPB-SCs resulted 

in an interesting benefit effects on reassessing the crossover second toe deformity, reducing pain 

and associated discomforts and augmenting telomere length (Fig. 5).  

Conclusion 

This study is a part of a major and larger ongoing project with hPB-SCs and degenerative 

condition and telomere we are well aware that more data and evidences are needed to confirm 

and establish a more solid and valuable procedure. 

                    

                       A      B 

Figure 4. A) During the course and B) after the course of autologous PB-SCs injected directly on 

site, the crossover second toe tended to normalize. It seems that the area was completely 

decontracted and without major pain or discomforts.  
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Figure 5. Left) hPB-SCs stained by Giemsa 5 days under microscope 200x; Right) hPB-SCs 

under microscope 5 days culture in SFM. 
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I. MỞ ĐẦU 

 Ngày nay thầy thuốc phải đối mặt với loại nhiễm trùng gây ra bởi vi trùng 

đa kháng thuốc. Thí dụ cụ thể trong y văn thế giới là Staphylococcus aureus 90% 

các trường hợp đã kháng với Penicillin. 50% các trường hợp vi trùng Escherichia 

coli kháng với Amoxycillin.  

 Điều đáng ngại là số kháng sinh mới ngày càng ít dần: trong 20 năm qua số 

thuốc kháng sinh do FDA phê duyệt giảm 50%. Số vi trùng đa kháng thuốc gia 

tăng, nguy cơ khủng bố sinh học cũng đe dọa khiến cho việc dùng thuốc trị vi 

trùng đa kháng thuốc lúc này có tính thời sự nhất. 

 Về mặt thực hành có thể kể các vi trùng đáng ngại hiện nay gồm có:  

 -MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus), 

 -VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus), 

 -Penicillin resistant Streptococcus pneumoniae 

 -ESBL (Extended Spectrum Betalactamase) do Gram-negative Bacteria, 

 -Acinetobacter Baumannii, 

 -Pseudomonas aeruginosa. 

II. CƠ CHẾ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH. 

 Có nhiều cơ chế giúp vi trùng kháng lại kháng sinh. 

2.1.Vi trùng tiết men phá hủy kháng sinh. 

Thí dụ Staphylococcus tiết Bétalactamase hủy Penicillin G. Các trực trùng 

Gram âm khác tiết các men Betalactamase khác. Các vi trùng Gram âm kháng lại 

Aminoglycoside (qua trung gian Plasmid) tiết các men hủy thuốc. 

2.2.Vi trùng thay đổi tính thấm kháng sinh. 

 Thí dụ Tetracycline không tụ tập trong vi trùng kháng thuốc được. Polymyxin 

cũng tương tự. Streptococci tự nhiên cản sự hấp thu Aminoglycoside. Cơ chế là 

màng ngoài của vi trùng cản sự chuyên chở thuốc vào tế bào vi trùng. Nếu cùng lúc 

đó có một thuốc tác dụng trên vỏ vi trùng như Penicillin thì tình trạng khá hơn.  

2.3.Vi trùng thay đổi thụ thể tiếp xúc với kháng sinh. 
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 Thí dụ vi trùng kháng Aminoglycoside bằng cách thay đổi protein đặc hiệu 

ở vị trí 30S trên Ribosome là vị trí kháng sinh sẽ tập kết vào. Kháng Erythromycin 

là thay đổi protein ở vị trí 50S trên Ribosome. 

 Hiện tượng kháng Penicillin và Cephalosporin như Streptococcus pneumonia 

kháng Penicillin là do PBP (Penicillin Binding Protein) bị thay đổi.  

2.4.Vi trùng thay đổi đường biến dưỡng. 

 Thí dụ một số vi trùng kháng Sulfonamide do không dùng đường tổng hợp 

PABA ngoại bào thông thường mà dùng được folic acid dạng có sẵn. 

2.5.Vi trùng thay đổi men biến dưỡng. 

 Vì thế kháng sinh ít ảnh hưởng trên men này và vi trùng vẫn hoạt động được. 

 

 
 

Hình 1. Vi trùng tiết men phá hủy 

kháng sinh.  

Hình 2. Vi trùng biến đổi cấu trúc 

đích. 
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Hình 3. Vi trùng thay đổi tính thấm với 

kháng sinh. 

Hình 4. Vi trùng thay đổi đường biến 

dưỡng. 

 

III. VI TRÙNG MRSA (METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCCUS 

AUREUS). 

 Mặc dù ngày nay Methicillin không còn được dùng nữa nhưng từ này vẫn 

còn thông dụng để nhắc đến một loại vi trùng đa kháng thuốc rất quan trọng. Cần 

phân biệt hai loại nhiễm: 

 

3.1.Nhiễm MRSA trong cộng đồng:  

 Nhiễm trùng trong cộng đồng như nhọt, viêm mô tế bào và nhiễm trùng vết 

thương. Loại này điều trị đơn giản như dẫn lưu mủ và dùng kháng sinh. 

 Đa số vi trùng còn nhạy với Macrolides (Erythromycin, Clarithromycin), 

Lincosamides (Clindamycin, Lincomycin), với Trimethoprim/Sulfamethoxazole 

(Bactrim) và họ Tetracyclines. 

 Nhạy với Erythromycin đồng nghĩa nhạy với Clindamycin. Đây là thuốc 

hàng đầu cho nhiễm trùng cộng đồng từ nhẹ đến trung bình.  Doxycycline cũng 

có thể dùng cho nhiễm trùng nhẹ. 

3.2.Nhiễm MRSA trong bệnh viện:  

 Loại nhiễm trùng bệnh viện rất nguy hiểm và rất khó trị vì số kháng sinh 

còn nhạy cảm rất hạn chế. Nhiễm trùng nặng cần cho bệnh nhân nhập viện và khởi 

trị ngay với Vancomycin. 

 Thuốc mới có nhiều hứa hẹn là Tigecycline. 

IV. VI TRÙNG VRE (VANCOMYCIN RESISTANT ENTEROCOCCI). 

 Bệnh hiếm khi xảy ra trong cộng đồng.  

 Enterococcus faecium và Enterococcus faecalis hay được nhắc đến. Loại vi 

trùng này bình thường ít độc nhưng có thể trở nên cực độc ở người suy giảm miễn 

dịch nặng có dùng kháng sinh phổ rộng trước đó. 
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 Năm 1990 ở Mỹ ghi nhận tình trạng kháng Vancomycin đầu tiên. Vi trùng 

nằm trong hệ tiêu hóa và lây lan qua bàn tay của nhân viên y tế.  

 Nhiễm vi trùng này thường xảy ra trong bệnh viện và kèm với các vi trùng 

đa kháng thuốc khác. Đa số là nhiễm trùng tiểu.  

 Nguyên nhân: bệnh nhân trước đó có dùng Vancomycin, Cephalosporin phổ 

rộng, nằm iện kéo dài, suy thận, có dùng ống nuôi ăn, vi trùng thường sống trong 

các trung tâm chăm sóc lâu dài (long-term care facilities). 

 Cơ chế kháng thuốc của vi trùng gồm: 

  -biến chủng protein gắn với Penicillin, 

  -vi trùng tiết ra men betalactamase, 

  -thay đổi men liên quan họ Aminoglycoside, 

  -vi trùng tạo bơm đẩy kháng sinh ra ngoài, 

  -vi trùng thay đổi cấu trúc của thành tế bào vi trùng. 

 Loại nhiễm trùng này rất khó điều trị vì: 

 -lan tràn nhanh, 

 -số kháng sinh còn dùng được rất hạn chế. 

 Vi trùng thường kháng với Macrolides, Lincosamides, Cephalosporins, và 

Trimethoprim/Sulfamethoxazole (Bactrim). 

 Vi trùng cũng có hai nhóm: 

 *Van A: kháng với vancomycin và teicoplanin, 

 *Van B: kháng với vancomycin nhưng còn nhạy với teicoplanin. Ở Úc thì 

Van B chiếm đa số. 

 Chọn thuốc điều trị VRE còn tùy vào mức độ nhiễm trùng và loại Van A 

hay Van B. 

 Enterococcus faecalis còn nhạy với Penicillin và Amoxycillin (cần phải 

dùng với liều cao) với điều kiện là bệnh nhân không dị ứng với Penicillin. 

 Enterococcus faecalis kháng với Penicillin và Amoxycillin thì chỉ còn 

linezolide và daptomycin dưới dạng tiêm truyền. 
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 Điều may mắn là nhiễm trùng tiểu với Van A và Van B còn nhạy với 

nitrofurantoin và norfloxacin.  

 Thuốc mới có nhiều hứa hẹn là Tigecycline. 

V.VI TRÙNG ESCHERICHIA COLI SINH MEN ESBL. 

 Năm 1983, cùng lúc ở Mỹ và Đức phát hiện ra hiện tượng kháng thuốc lạ 

với nhiều kháng sinh thường dùng do vi trùng Escherichia coli và họ Klebsiella 

gây ra. Các vi trùng này tiết men betalactamase nên men được gọi là men 

betalactamase phổ rộng (Extended Spectrum Betalactamase: ESBL).  

 Năm 2010, Turnidge báo cáo trên 5% vi trùng này ở Úc kháng kháng sinh 

Amoxycillin, Cefazolin/Cephalexin và Trimethoprim/sulfamethoxazole. Đa số vi 

trùng còn nhạy với Fluoroquinolones (Norfloxacin và Ciprofloxacin) và 

Nitrofurantoin.  

 Hiện nay vi trùng còn kháng thêm Cephalosporin thế hệ 3 (Cefotaxime, 

Ceftriaxone), Gentamicin và Fluoroquinolones. 

 

Bảng 1. Chọn kháng sinh cho vi trùng đa kháng thuốc. 

 

Loại vi 

trùng 

đa kháng 

Đề kháng  

với thuốc 

Gây 

nhiễ

m 

trùng 

Thuốc tốt cho nhiễm 

trùng từ nhẹ đến trung 

bình 

MRSA bệnh 

viện 

Penicillin 

Methicillin 

Erythromycin 

Tetracyclines 

Bactrim 

Ciprofloxacin 

Mọi 

loại 

Rifampicin+Flusidic 

acid, Tigecycline 
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MRSA cộng 

đồng 

Penicillin 

Methicillin 

Erythromycin 

Tetracyclines 

Bactrim 

Ciprofloxacin 

Mọi 

loại 

Clindamycin, 

Tigecycline 

VRE Penicilli, Amoxycyclin, 

Vancomycin 

Nhiễ

m 

trùng 

tiểu 

Nitrofuranoin, 

Norfloxacin, 

Tigecycline 

Escherichia 

coli đa kháng  

(ESBL) 

Amoxycyclin, 

Amoxycyclin/clavulanate, 

Cefazolin,Cefalexin,  

Trimethoprim/sulfamethoxazo

le, Cefotaime, Ceftriaxone  

Nhiễ

m 

trùng 

tiểu 

Amoxycyclin/clavulanat

e (nếu còn nhạy) 

Norfloxacin (nếu còn 

nhạy) 

 

Pseudomona

s aeruginosa 

đa kháng  

Ticarcillin, Ceftazidime, 

Meropenem, Gentamicin, 

Tobramycin, Norfloxacin, 

Ciprofloxacin 

Nhiễ

m 

trùng 

tiểu 

Norfloxacin hay 

Ciprofloxacin (nếu còn 

nhạy) 

Acinetobacte

r 

baumaunnii 

Kháng nhiều thuốc  Colistin, Tigecycline 

Streptococcu

s 

pneumoniae 

Macrolides,Lincosamides, 

Tetracyclines và 

Trimethoprim/Sulfamethoxaz

ole 

 Amoxycillin uống 1g / 

mỗi 8 giờ 

 

VI.CÁC VI TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT ĐA KHÁNG THUỐC KHÁC. 

 Họ Klebsiella cũng gây bệnh cảnh lâm sàng tương tự. Thuốc trị tốt là    
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Trimethoprim/sulfamethoxazole hay Fluoroquinolones (nếu còn nhạy) và 

Carbapenem cho nhiễm trùng nặng. 

VII.VI TRÙNG STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ĐA KHÁNG. 

 Ngày nay nhờ có vaccin ngừa ở trẻ con nên tần suất bệnh trên thế giới có 

giảm nhưng bệnh vẫn còn. Vi trùng kháng với Macrolides,Lincosamides, 

Tetracyclines và Trimethoprim/Sulfamethoxazole. 

 Ở Úc tỷ lệ vi trùng kháng thuốc là 10%. Thuốc còn dùng được là 

Amoxycillin uống 1g / mỗi 8 giờ. 

VIII.VI TRÙNG PSEUDOMONAS AERUGINOSA ĐA KHÁNG. 

 Trong cộng đồng vi trùng cũng đa kháng gây nhiễm trùng tiểu phức tạp. Vi 

trùng này trong thiên nhiên đã kháng nhiều thuốc qua các cơ chế: 

 -bơm đẩy kháng sinh ra ngoài vi trùng, 

 -mất các lỗ porin ở thành tế bào vi trùng, 

 -thay đổi các đích của enzyme, 

 -sinh men betalactamase, 

 -sinh men metallocarbapenemase, 

 -thay đổi các enzyme với họ Aminoglycoside. 

 Số kháng sinh còn nhạy rất hạn chế gồm: Ticarcillin, Piperacillin,  

Ceftazidime, Cefepime và Meropenem, Aminoglycosides (Gentamicin,  

Tobramycin, Amikacin), Fluoroquinolones (Norfloxacin, Ciproloxacin).  

 Nếu nhiễm trùng nặng có thể dùng: Ciprofloxacin, Gentamicin, 

Tobramycin, Ceftazidime, Piperacillin-Tazobactam (Tazocin), Ticarcillin-

Potassium Clavulanate (Timentin), Imipenem, Meropenem, Amikacin, Colistin. 

 Do vi trùng rất khó trị nên các tác giả khuyến cáo nên dùng phối hợp hai 

thứ trong đó có Aminoglycoside. 

IX.VI TRÙNG ACINETOBACTER BAUMANNII ĐA KHÁNG. 

 Đây là vi trùng Gram âm háo khí, bình thường ít độc, gây nhiễm trùng cơ 

hội sau khi bệnh nhân dùng Cephalosporin, Quinolones và Carbepenem liều cao. 

Cơ chế đề kháng qua tiết men betalactamase. 
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 Điều trị rất khó và bệnh lan tràn nhanh. Có thể dùng: 

 -Colistimethate sodium (người lớn và trẻ con) 2,5 mg/kg lên đến 150 

mg/kg, mỗi 12 giờ, 

 -Tigecycline 100 mg IV (liều đầu tiên) sau đó 50 mg IV mỗi 12 giờ (người 

lớn).  Thời gian điều trị là 14 đến 21 ngày nhưng phải điều chỉnh tùy từng bệnh 

nhân. 

 Một nhóm kháng sinh quan trọng là Tetracycline.. Được phát hiện năm 

1940, Tetracycline có phổ rất rộng hiệu quả trên nhiều loại vi sinh. Thuốc được 

dùng rộng trong việc phòng ngừa và điều trị trên người lẫn trên thú. Đến năm 

1953 lần đầu tiên thuốc bị đề kháng.   

 Cho đến 2005, hậu duệ của Tetracyclines là Tigecycline ra đời. Thuốc có 

tác dụng mạnh trên vi trùng háo khí lẫn kỵ khí Gram âm và Gram dương. Dù trên 

Pseudomonas aeruginosa thuốc không có tác dụng nhưng nhiều hứa hẹn với các 

vi trùng đa kháng thuốc hiện nay. 

X. KẾT LUẬN. 

 Mặc dù đối với vi trùng đa kháng số kháng sinh còn tác dụng có hạn chế 

nhưng trong nhiều tình huống chúng ta có thể điều trị được sau khi nghiên cứu cẩn 

thận tình trạng của bệnh nhân. 

 Một lần nữa cho thấy việc dùng kháng sinh rất phức tạp và thầy thuốc cần 

quan tâm đến việc dùng kháng sinh hợp lý để tránh đa kháng ngày nay đã là vấn 

nạn toàn cầu. 

 Một cách cần lưu ý để đối phó với tình hình nhiễm khuẩn đa kháng thuốc là 

dùng lại các thuốc cũ và xoay dần các thuốc.  
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Abstract 

The paper examined how technology integration into teaching and learning in Technical 

Communication course or a non-CALL course compared that with a CALL course. The finding was that 

besides tools dedicated to CALL and non-CALL courses respectively, the applications of technological 

tools in non-CALL and CALL environments shared the common characteristics. CALL as well as non-

CALL practitioners were suggested experimenting available tools and considering the purpose of the 

course and the learning tasks before technological tools can be utilized to its fullest potential in the 

classroom. 

Introduction 

The use of technology in the classroom has increasingly been the subject of many studies in 

recent years (Mohammed & Al-Karaki, 2008). That said, integrating technology and the Internet into the 

classroom is becoming more of a focus because effective use of educational technologies has been 

recognized as an integral part of providing high-quality education. Bax (2003) suggested using 

computer-assisted language learning (CALL) as a normal component in the language classroom. Jarvis 

(2004) noted, “Computers now form a significant aspect of academic study whatever the discipline” (p. 

114). To effectively deliver the content knowledge of a course, teachers are expected to utilize some 

sorts of technology to enhance students’ learning. Widely accepted, the integration of technology in the 

classroom by different teachers within and across disciplines is different. For example, teachers of CALL 

courses could use technology in the classroom differently from teachers of other courses, thereinafter 

referred to as non-CALL courses. Alternatively, teachers in face-to-face classrooms might use technology 

differently from those of non-conventional classrooms. According to Levy and Stockwell (2006), 

applications and technologies used in language learning should not be necessarily the same to those used 

in other courses in other disciplines, but integrating technology in the classroom to achieve the learning 
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goals and continuity of technology use was essential. Therefore, the question to answer is how 

technology is integrated into teaching and learning in non-CALL environments rather than CALL 

settings, and whether the technological integration of the two environments completely differs from each 

other, or there are some applications in common between the two. Therefore, the aim of the paper is 

addressing the aforementioned idea that is worded into the following questions: 

1.   How is technology integrated into teaching and learning in non-CALL environments? 

2.   What application does this have in CALL, if any? 

Literature Review 

Technology integration 

Technology integration is characterized as “the effort to use technology in an educational 

context” (Graham et al., 2009, p. 70). In Levy and Stockwell’s (2006) words, integration means thinking 

about ways to combine classroom and lab-based learning, or combine in-class and out-of-class tasks, or 

the offline and online component of a course. Interpretively, teachers use technology to devise classroom 

activities, engage students with technology-oriented activities, and create a stimulating learning 

environment that meets individual learner differences. 

Relationship between technology integration and student learning performance 

It is widely admitted that students who learn in classes where teachers frequently apply computer 

technology in instruction are likely to positively respond to computer technology use to enhance their 

learning. It was found in Keengwe’s (2007) study that the relationship between teacher integration of 

technology into classroom instruction and students’ perceptions of the technology influenced their 

learning. Eight hundred undergraduate students at a Midwest public university were randomly selected as 

informants to the study. The general findings confirmed the assumption about the relationship between 

teacher use of computer for instruction and student learning effects. However, the results also revealed that 
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some participants lacked computer skills in various computer applications that facilitated their learning.  

Therefore, the author suggested direct instructions on how to use technology applications efficiently. 

Technology integration in face-to-face classrooms 

Bauer (2001) explored ways of enriching the traditional classroom environment by using 

common components of online learning to teach K-12 music teachers. The author used and integrated 

Internet-based tools and materials into the classroom in terms of bulletin board discussions, online 

quizzes to provide materials and check students’ responses to assignments before class meetings. 

According to the author, electronic or bulletin board discussions provided more flexibility during 

face- to-face class time. The author said, “While I still conduct discussions in class, I have moved several 

discussion activities to a Web-based bulletin board, allowing class time to be used for other projects” (n. 

p.). Bauer also found that, after online quizzes, students had some “knowledge” about the assigned 

readings prior to the class to be ready for discussion and material expansion. Also, online materials in 

terms of a designated web site or scanned readings in library reserves helped save students’ time. The 

author asserted that “while many think of Internet-based learning only as distance learning, the same 

technologies are valuable for classes in more traditional, face-to-face settings” (n. p.) 

Jarvis (2004) investigated classroom applications of computers on delivering English as a 

Foreign Language (EFL) courses as well as the providers’ attitudes toward computer use at British 

universities. The findings based on survey questionnaires were that the Internet was the most popular 

application of all computer-based material types, and second to the Internet was the word processor that 

was integrated to produce word-processed writing tasks. The author also reported the use of other 

software applications such as Power Point, Excel, authoring programs, concordances, and CD ROMs for 

authentic materials in classrooms. According to the author, the attitudes toward computer use were 

positive because computers were motivating. 
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It is universally known that the Internet is the richest, most prodigious, and most resourceful 

means to find information and it has been extensively used in many educational and scientific fields. 

Mohammed & Al-Karaki (2008) conducted a study on the attitudes of students toward the integration of 

the web as a medium of communication and a learning tool in traditional teaching as well as the 

percentage and effects of the Internet usage for learning. Five hundred and two male and female students 

at the Hashemite University of Jordan joined the study through survey questionnaires, lesson 

observations, interviews, and project reports. The results showed that using Internet in all university 

facilities was necessary, and students should be directed to employ Internet in university education to 

enrich their learning outcomes and experience. Remarkably, the study showed that the most common 

uses of the Internet in the university were email and Internet search. Although the authors said the 

Internet could not replace entirely face-to-face learning, it could be a good alternative and bring up “new 

ways of teaching at a wider scope” (p. 241). 

According to Michaels (1995), methods and media were integrated to produce an effective 

Technical Communication class. These include workbooks, handouts, projection devices, slides, 

audio/visual tapes, and extensive use of the Internet and computers to write technical documents and 

translate information. 

Michaels’s observation was echoed by Collins and Wende (2002, as cited in Jarvis, 2004, p. 114) 

that “ICT [Information Communication Technology] use, in terms of email, word-processing, Power 

Point, and the Web, has become standard as part of the teaching and learning process” (p. 7). Obviously, 

these uses of computers in non-CALL classes appeared to have a lot in common with the computer 

integration in CALL classes. 

Methodology 

As mentioned above, applications of computers in face-to-face non-CALL courses could have 
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some in common with that in CALL. However, before coming to the conclusion, it is necessary to 

examine how technology is integrated in teaching and learning in non-CALL classrooms. By having one-

month field work in the Technical Communications course of 27 students at Minnesota State University, 

Minnesota, in the US and conducting two semi-structured interviews, pre-interview and post-interview with 

the course professor. 

Participants. 

The participants were twenty-seven students (22 males and 5 females) in the face-to-face course 

of Technical Communication 271, section 2 at Minnesota State University, Mankato. The age of most of 

the students in this class ranged from 18 to 22. These students majored in various disciplines such as 

construction management, information system, automobile engineering, dietetics, and biology. There 

were 13 seniors, 7 juniors, 5 sophomores, and 2 freshmen taking this course. According to the instructor, 

the Technical Communication class (TC) was the service course, and a number of students from different 

majors were required to take the course to satisfy the writing requirements. The instructor said students in 

this TC class were required to have knowledge and skills with using computers from basic computer 

courses. Specifically, they had experience using some common application programs of Microsoft Office 

such as Word, Power Point, and Microsoft Project as well as effectively using some tools to search on 

the Internet. Students did in-class assignments individually or cooperatively on composing technical 

writing projects. 

The class instructor had many years of experience in teaching, and he taught the TC class aiming 

to personalize students’ technical communication by learning how to write technical documents 

successfully and comment on classmates’ communication work practically. The instructor taught in the 

workshop style, i.e., moving around the class, asking students questions, talking with them, and helping 

them stay on task. The instructor used Desire to Learn, a course management system, to communicate 
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with the class, some websites on the Internet to create activities and assignments, the document camera 

with a projection system to show the class agenda, Microsoft Office 2010 suite, and other common 

technological tools such as Doodle and Google services. 

The researcher’s role. 

The researcher went to observe the TC class in a computer lab located at the building Wissink 

118, at Minnesota State University, Mankato twice a week on Mondays and Wednesdays within a 

month. In the class, the researcher took notes of the activities and interactions between the instructor and 

students, using Microsoft Project 2010. The researcher did not join or interfere with students’ activities, 

but he observed the class activities and used a separate computer to document what happened in class as 

well as followed the teachers’ instructions on the assignments. Although he was not able to log in Desire 

to Learn (D2L) for the class activities directly, he was given the links to the websites in case the class 

activities had something to work with the sites from the Internet. Also, in class the researcher particularly 

observed the way the instructor managed the class activities and built rapport with students. After the 

class observation time, he immediately rewrote and converted the in-class field notes into journals. 

Data collection and analysis. 

The data was collected in terms of in-class field notes describing activities and interactions that 

the instructor and students did in the classrooms. The field notes were immediately converted into 

journals soon after the class observation to make sure what had happened in the class was documented 

and was not influenced by any internal and/or external factors (Fink, 2010). Along with the class 

observation journals, the data was also collected from the two interviews with the course instructor. The 

semi-structured interview was used because the researcher expected to cover questions in the protocol 

and have opportunities to ask for clarification, experience, and additional information from the instructor. 

The first interview was implemented on the first day of class observation, and the final interview was on 
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the last day of the class observation. The researcher used the ipod to record the two interviews at 

Minnesota State University, Mankato. The interviews were then transcribed using Express Scribe, and 

the data was qualitatively analyzed under the cross-comparison and correlation between the findings in 

the literature and the content of the class observation journals and the interviews. 

Discussion 

This section is dedicated to discussing the two issues from the two aforementioned research 

questions. 

Technology integration in teaching and learning in the face-to-face Technical Communication 

course 

The answer to the question on how technology is integrated in teaching and learning in non- 

CALL classrooms, specifically in TC class often depends on the purpose of a course, and the appropriate 

choice and use of the hardware and software as well as the programs dedicated to the particular course. 

According to the TC instructor, a successful learning environment required an “activity system” made up 

of components such as the learning goals, the instructor, students, and technology. The instructor stressed 

that the purpose of this TC class had to personalize students’ technical communication by focusing on 

writing technical documents successfully, and it determined on how technology was integrated in the 

class. The teacher and students were observed to use a variety of programs such as Word processor, 

Microsoft Project, Google Docs that were said to be dedicated to writing, specifically writing technical 

documents effectively and efficiently. Second, the instructor’ experience in technology use also 

contributed to the way technology is used in the class. The instructor shared in the interview that he had 

many years of teaching experience as well as plenty of experience in technology use as he also worked as 

an instructional designer and technical writer for GeoLearning, Inc. Therefore, he tried to adjust the use 

of technology according to students’ feedback and his personal experience. Also, the instructor 
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considered students’ needs and got to know their technical background and experience when using a 

certain technological tool to help shape the way of integrating technology in the class. Third, the students 

for the most part were reported to have experience in using computers and technology. It could be 

because the majors they specialized in required the use of computers, and the instructor stressed that the 

students were encouraged to learn by discovery or to learn technology by an experiential learning 

approach. Having knowledge about the three integral components probably helped integrate technology 

in the Technical Communication class effectively and efficiently. 

Along with the three above-mentioned “pillars”, the final and the most important determinant of 

technology integration in the classroom is the availability and accessibility of the technology itself. It 

was found in the TC class that besides a face-to-face interaction, the major medium for the teacher and 

students to interact and communicate to each other inside and outside of the class was D2L course 

management system of the university. It was learned that before the class time, the teacher had posted 

some tasks or assignments on D2L, and during the class, students were instructed to go to D2L to see the 

tasks required individually or cooperatively that they had to complete on that class meeting. Students 

were scaffolded to use some websites on the Internet related to their tasks to get the information or data, 

and they had to get their assignments done and submit their papers back on D2L before they left the 

class. In case some students could not complete their papers in class, they were suggested to submit their 

papers into the dropbox on D2L as soon as possible. When some students asked questions or submitted 

their papers on D2L ahead of the time, the teacher would answer them or give some feedback. It was 

observed that D2L activities in every class meeting. It could be understood that the use of the Website or 

the Internet in this TC class was consistent and congruent with that in Michaels’s (1995) paper on 

Technical Communication class as well as in many studies in the literature such as Bauer (2001), 

Graham et al. (2009), Jarvis (2004), or Mohammed & Al-Karaki (2008). 
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An integral activity that allowed the teacher to instruct students and enabled students to complete 

their D2L assignment tasks was the use of the Internet that was considered a “must-have” resource in 

Technical Communication. Therefore, the instructor fully utilized some Google services on the Internet 

in the classroom. Very often the instructor suggested students to use Google or some of the Google 

services such as Google Search, Google Docs, Google Map, or Google Translate to seek the information 

or perform an operation. An example for this was that the instructor asked students to use Google Map to 

find out the distance between Mankato and Minneapolis, or use Google Map to interpret the maps and 

analyze the map data in terms of textual, visual, graphical, table aspects. Another activity was to use 

Google Translate to compare the accuracy of the information between the two versions written in two 

languages. This notion concurred with Franco (2010) that Google applications could be used in teaching 

regardless of face-to-face, hybrid, or online settings. 

It was observed that other common programs were also used in this Technical Communication 

class. As the class focused on writing technical documents, students used Microsoft Word extensively to 

write their papers. The use of Microsoft Word in this class was found concurring with many studies 

(Keengwe, 2007; Jarvis, 200). So, word processing still appeared to be one of the “strongest supports for 

composition writing”. Furthermore, students used Microsoft PowerPoint 2010 to present a topic of their 

interest or assigned by the teacher to class, or used email to contact with the instructor or their peers. In 

every class meeting, the instructor used the document camera connected with a projection system as a 

way to display the agenda of the class activities. Interestingly, students were encouraged to use Doodle, a 

program for time scheduling, to schedule their in-class presentation with the instructor, and they also 

used Microsoft Project 2010, project management software as an alternative way to document and record 

their answers to assignments. This reflects Levy and Stockwell’s (2006) finding that “CALL can equally 

provide process materials, not only in such forms as the word processor, but also in terms of the structure 
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and sequencing of authentic tasks and activities…” (p. 238). As said elsewhere that students in this 

Technical Communication course were encouraged to use the experiential learning approach and their 

presentations on certain software or programs reflected this style of learning. In general, students were 

found to extensively use computers and the Internet to complete their tasks individually or cooperatively. 

In short, the Technical Communication course employed Desire to Learn (D2L), a course 

management system, to provide online access to class content, homework, tests and assessments, grades, 

and other external learning resources. Some common Microsoft Office applications, namely Word 

Processor, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel and Microsoft Project were also utilized. Also, email 

was used to contact between the instructor and students and between students, and Doodle for time 

scheduling. Interestingly, such Google services as Google Docs, Google Map, Google Search or Google 

Translate were also used as addition to classroom activities. 

The application of technology in non-CALL shared with that in CALL 

As mentioned in the literature that technology integration in non-CALL classrooms appeared to 

have some in common with the computer integration in CALL class. Actually, as can be seen from the 

result of Question 1 as well as from the content of in-class observation journals and interviews, the use 

and integration of technology in the two settings, CALL and non-CALL are very much similar. First, for 

example, the use of D2L as a main medium for the teacher and students to interact and communicate 

with each other was found the same in both environments. Using the Internet for getting information and 

for knowledge increment extensively and “normally” in this non-CALL class reflected what CALL class 

did. The instructor advised it would be useful to teach any course in the computer lab with Internet 

access. This idea generally addressed the one more “crucial factor” that makes technology integration 

possible, that is, the institutional factor (Levy & Stockwell, 2006). In other words, to have technology 

integration in the classroom requires an infrastructural integration or institutional support, both 
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financially and technically. Second, some common Microsoft Office applications such as Microsoft Word, 

Power Point and Microsoft Project were important and necessary in both environments. The instructor 

said, “I would say it's [the use of Word and Power Point is] similar to my field in that we use software 

and hardware, but you use it for different purposes than we use it, but it's very important in both field”. 

Obviously, the use of Word and Power Point in this face-to-face TC class was found congruous with the 

use in CALL class, and this has also been seen in the literature. Interestingly, Microsoft Project, the 

project management software, was used in TC class believed that CALL students might use this program 

to manage their studies in CALL. The uses of computers in the face-to-face TC class shared a lot in 

common with CALL classrooms. This “likeness” was addressed in Jarvis’s (2004) words that no matter 

what discipline students major in, they were “expected to produce appropriately presented word-

processed assignments, to contact tutors and classmates by email, to use Power Point in presentations, to 

search, evaluate and where necessary paraphrase and reference material from the WWW” (p. 114).  

In short, the Technical Communication course or non-CALL course and CALL course employed 

more or less the same tools such as Desire to Learn (D2L), the Internet, Microsoft Office applications, 

email, and Google services. Also, the two settings encourage experiential learning, and the choice of 

technological tools depends on the course objectives rather than the tools themselves. 

Implications for CALL 

The findings in the face-to-face TC class have some implications for CALL in terms of the 

teacher-CALL practitioner, students, and institutions. First, a successful learning environment requires 

the learning goals, the teacher, students, and technology, and that CALL practitioners need to have 

flexible attitudes toward the design, syllabus, or curriculum. This notion concurs with Levy and 

Stockwell’s (2006) about the “middle path” that “a curriculum [is] devised not as a prescription, but 

rather as a guide or template, where there is considerable room to move within it as far as the specific 
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content is concerned” (p. 29). CALL practitioners need to use some common programs such as Word and 

Power Point effectively, keep up with the technology to know and select new and appropriate software 

and hardware to meet the needs and satisfy individual learner differences, as well as be able to use the 

Internet effectively and efficiently to find what they want to. Second, students are encouraged to learn by 

discovery because this experiential learning would help students know some other related programs that 

could help them deal with their tasks more effectively. Last, the infrastructural integration or institutional 

support for technology is always needed so that CALL practitioners have opportunities to perform 

experiments on some new hardware and software in teaching and learning. 

Conclusion 

This study has some limitations regarding the time length of the class observation, the proficiency 

level and experience of computer use of the instructor and students in TC class, and the researcher’s 

possible flaw in data analysis. However, the finding is consistent with many studies that besides tools 

dedicated to CALL and non-CALL courses respectively, the applications of technology in non-CALL 

and CALL environments share many things in common. Technology integration strongly depends on the 

purpose of the course and the learning tasks. This notion concurs with Levy and Stockwell (2006) that 

pedagogy or instructional method comes before the selection and use of technology. What is more, the 

instructor’s computer experience, students, and technology itself are also crucial determinants to 

technology integration. Therefore, the two settings are seen to share the fundamental technology 

integration in terms of the uses of D2L, the Internet, and some common programs of Microsoft Office. 

Technology can be a very effective teaching and learning tool, and proper integration presents students 

with rich and varied learning, but there is much for CALL practitioners to learn before technology can be 

utilized to its fullest potential in the classroom. 
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Tóm tắt 

Hiện nay các bác sĩ điều trị có thể gặp phải thất bại điều trị các nhiễm khuẩn cộng đồng khi 

sử dụng các kháng sinh đầu tay được khuyến cáo trong các tài liệu kinh điển. Lý do của các thất bại 

điều trị này là vì các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn cộng đồng hiện nay đã đề kháng với các kháng sinh 

đầu tay thông dụng. Minh họa cụ thể nhất là tình trạng đề kháng các kháng sinh như ampicillin, 

erythromycin, co-trimoxazol, và tetracycline của các tác nhân vi khuẩn chủ yếu nhất gây nhiễm 

khuẩn hô hấp cộng đồng. Đối với các nhiễm khuẩn phải nhập viện và nhiễm khuẩn bệnh viện thì 

các nhà điều trị cũng phải đối phó với tỷ lệ cao S. aureus kháng methicillin, trực khuẩn đường ruột 

tiết ESBL, P. aeruginosa đa kháng và A. baumannii kháng diện rộng. Chính vì các kiểu hình đề 

kháng này mà bác sĩ rất khó lựa chọn được một phát đồ kháng sinh điều trị hiệu quả cho các nhiễm 

khuẩn đang nằm viện hay mắc phải do nằm viện.  Để giúp các bác sĩ điều trị có thể chọn lựa kháng 

sinh đầu tay hiệu quả hay điều chỉnh được kháng sinh đầu tay, các phòng thí nghiệm lâm sàng tại 

các bệnh viện phải có khả năng phát hiện được một cách chính xác các đề kháng cần được quan tâm 

trên tác nhân vi khuẩn gây bệnh phân lập được từ bệnh nhân. Mục tiêu này đòi hỏi không chỉ phòng 

thí nghiệm phải tuân thủ các qui trình xét nghiệm kháng sinh đồ chuẩn (SOP) mà còn thường xuyên 

thực hiện nội kiểm để có thể phát hiệt được các sai sót trong quá trình xét nghiệm kháng sinh đồ. 

Ngoài ra, trước khi phúc trình kết quả đến lâm sàng, phòng xét nghiệm phải biết nhận dạng được 

các kết quả kháng sinh đồ bất thường để kiểm tra phát hiện được các sai sót hệ thống hay các bất 

thường thật sự mang ý nghĩa. Tham gia ngoại kiểm cũng rất cần thiết để phát hiện được các sai sót 

hệ thống. 
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The antibiotic resistance situation in Việt Nam and the role of the critical laboratory of 

clinical microbiology 

 

Abstract 

The clinicians today can face the treatment failure to the community acquired infection with 

the first line of antibiotics recommended from the classical guildline. The reason for this antibiotic 

treatment failure is due to the resistance to the first line antibiotic of the most common pathogens. 

One of the typical illustration is the resistance to ampicillin, erythromycin, cotrimoxazol and 

tetracycline of the most common respiratory bacterial pathogens causing community acquired 

respiratory infection. To the in-patients with infection and hospital infection, the clinicians have to 

face the high ratio of S. auresu resitance to methicillin, enterobacteriaceae with ESBL production, 

MDR P. aeruginosa and XDR A. baumannii. Because of these phenotypic resistances, the clinicians 

hardly select the best empirical treatment to the in-patient with bacterial infection. In order to help 

the clinicians to select the appropriate first line antibiotic treatment as well as to adjust the imperical 

antibiotic treatment, the clinical microbiology laboratories must have the potency to recognize 

correctly the considered resistances on the bacterial pathogens isolated from the patient.  This target 

requires the laboratory not only follow-up tightly the SOP for the antibiotic susceptibility testing, 

but also regularly carry-out the internal quality control to detect the error in the lab processing. In 

addition, before reporting the result to the clinicians, the laboratory must recognize the uncommon 

results to recheck for the systemic error or for the abnormal resistance detection. Participate the 

external quality control is also required for the quality assurance of the clinical microbiology 

laboratory. 

 

Đề kháng các kháng sinh của các tác nhân vi khuẩn cộng đồng 

Hiện nay các bác sĩ điều trị có thể gặp phải thất bại điều trị các nhiễm khuẩn cộng đồng khi sử 

dụng các kháng sinh đầu tay được khuyến cáo trong các tài liệu kinh điển. Lý do của các thất bại điều trị 
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này là vì các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn cộng đồng hiện nay đã đề kháng với các kháng sinh đầu tay 

thông dụng. Xin minh họa cụ thể nhất là tình hình đề kháng các kháng sinh của các tác nhân vi khuẩn gây 

nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng, một nhiễm khuẩn rất thường gặp không chỉ tại các quốc gia đang phát 

triển mà cả các quốc gia phát triển.  

Tác nhân vi khuẩn thường gặp gây các bệnh lý nhiễm khuẩn hô hấp dưới cộng đồng là 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae và Moraxella catarrhalis[1-4]. Ngoài các tác nhân vi 

khuẩn trên thì Streptococci tiêu huyết β và các tác nhân vi khuẩn không điển hình như Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, C. psittaci, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis và 

Bordetella parapertussis dù là các tác nhân ít gặp hơn nhưng cũng là những tác nhân cần phải được quan 

tâm.  

Về tình hình đề kháng các kháng sinh của S. pneumoniae thì trong vài thập  niên trở lại đây, 

nhiều nghiên cứu đặc biệt là ở Châu Á đã báo động tình hình vi khuẩn S. pneumoniae đa kháng các 

kháng sinh thường được sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp công đồng bao gồm penicillin, 

macrolides, cotrimoxazol, tetracycline, và báo động nguy cơ đề kháng fluoroquinolon[5-9]. Tổng kết 

nghiên cứu SOAR mà chúng tôi thực hiện trong năm 2010-2011[10] cho thấy tỷ lệ vi khuẩn S. 

pneumoniae đề kháng penicillin theo tiêu chuẩn biện luận mới là 1%, nhưng MIC90 của penicillin đối với 

vi khuẩn là 3µg/ml cao hơn so với ghi nhận trước đây là 2µg/ml trong nghiên cứu đa trung tâm vào năm 

2007. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu SOAR cũng ghi nhận tỷ lệ đề kháng cao đối với các kháng sinh 

macrolide (96-97%), clindamycin (85%), cefuroxime (71%), cefaclor (88%), cotrimoxazol (91%), 

tetracycline (79%) và chloramphenicol (68%). Tỷ lệ vi khuẩn kháng amox/clav là rất thấp, chỉ 0.3%; tuy 

nhiên MIC90 của Amox/Clav là 3µg/ml cao hơn so với kết quả nghiên cứu năm 2007 (2µg/ml).  Nghiên 

cứu cũng ghi nhận đã có 5% vi khuẩn kháng được ofloxacin, so với nghiên cứu năm 2007 chưa có vi 

khuẩn kháng fluoroquinolones được ghi nhận. 

Đối với tác nhân H. influenzae thì trước đây ampicillin vẫn được coi là kháng sinh đặc trị hữu 

hiệu nhất. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó, vào năm 1974 đã có các báo cáo về các trường hợp 

vi khuẩn H. influenzae kháng ampicillin[11-14]. Nghiên cứu SOAR đã được chúng tôi thực hiện đa trung 
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tâm năm 2010-2011 trên 200 chủng H. influenzae phâp lập từ nhiễm khuẩn hô hấp cấp trong đó có 146 

từ nhiễm khuẩn hô hấp dưới[10], kết quả cho thấy có đến 49% vi khuẩn là kháng được ampicillin và cơ 

chế chủ yếu vẫn là tiết enzyme β-lactamase với tỷ lệ phát hiện được là 41%. Vi khuẩn cũng kháng cao 

với cotrimoxazol (83%), Tetracycline (93%). Dù enzyme β-lactamase của vi khuẩn H. influenzae là loại 

cổ điển không thể kháng được các cephalosporin thế hệ hai, nhưng chúng tôi vẫn ghi nhận 25% kháng 

cefuroxime và 27% kháng cefaclor. Có 31% H. influenzae là không nhạy cảm với azithromycin vì có 

MIC cao hơn tiêu chuẩn nhạy cảm và CLSI vẫn chưa đưa ra tiêu chuẩn MIC đề kháng. Tuy nhiên vi 

khuẩn vẫn còn nhạy cảm cao với amox/clav với tỷ lệ nhạy cảm lên đến 99.5%, và chúng tôi cũng ghi 

nhận MIC90 của amox/clav là 3µg/ml. Cũng giống như H. influenzae, trước đây ampicillin vẫn được coi 

là kháng sinh đặc trị hữu hiệu cho các nhiễm khuẩn Moraxella catarrhalis. Tuy nhiên hiện nay kháng 

sinh điều trị kinh nghiệm này đã được ghi nhận là bị M. catarrhalis đề kháng với tỷ lệ cao, lên đến 100% 

như ở Thái Lan[15], hay 79% như ở Malaysia[16]. Tại Việt Nam cho đến hiện nay vẫn chưa có một công 

bố khoa học nào về tỷ lệ tiết β-lactamase trên M. catarrhalis, tuy nhiên tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

trong năm 2009 chúng tôi đã ghi nhận tỷ lệ 41% M. catarrhalis tiết được enzyme β-lactamase. Dù có tỷ 

lệ cao tiết được enzyme β-lactamase, nhưng cũng giống như H. influenzae, β-lactamase của M. 

catarrhalis vẫn còn là loại cổ điển, nghĩa là vi khuẩn vẫn còn nhạy cảm được với các β-lactamase 

inhibitor và các cephalosporin thế hệ 2. 

Đối với tác nhân Streptococcus pyogenes thì cho đến hiện nay, chưa có ghi nhận vi khuẩn S. 

pyogenes (hay còn được gọi là vi khuẩn liên cầu tiêu huyết beta nhóm A) kháng được penicillin. Tuy vậy 

vẫn có khá nhiều trường hợp thất bại điều trị với penicillin trên lâm sàng là do vi khuẩn được các vi 

khuẩn Staphylococci cùng quần cư trên vùng hầu họng tiết được enzyme beta-lactamase bảo vệ. Ngoài 

ra, S. pyogenes cũng đã được ghi nhận có đề kháng với các macrolides[17,18], chính vì vậy nên nhà lâm 

sàng một khi muốn sử dụng macrolides để điều trị các viêm amydale cấp thì rất cần thiết phải điều chỉnh 

sau khi có kết quả kháng sinh đồ. Các tác nhân Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, M. 

pneumoniae, C. pneumoniae, C. psittaci, và L. pneumophila được xếp vào nhóm các tác nhân vi khuẩn 

không điển hình do đặc điểm chung là có cấu trúc vách không hoàn chỉnh, khó nuôi cấy phân lập được 
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trong các phòng thí nghiệm lâm sàng của bệnh viện vì đòi hỏi điều kiện nuôi cấy cũng như môi trường 

nuôi cấy đặc biệt chỉ có tại các phòng thí nghiệm chuyên sâu nghiên cứu về các vi khuẩn này. Do vậy tại 

các phòng thí nghiệm lâm sàng, phương tiện để phát hiện các tác nhân này thường là phải dựa vào các 

thử nghiệm miễn dịch phát hiện trực tiếp tác nhân gây bệnh trong mẫu thử như nhuộm kháng thể huỳnh 

quang; hay thử nghiệm miễn dịch phát hiện kháng thể đặc hiệu tác nhân gây bệnh trong huyết thanh bệnh 

nhân. Đối với các tác nhân M. pneumoniae, C. pneumoniae và L. pneumophila, tuy thử nghiệm miễn 

dịch phát hiện kháng thể đặc hiệu bằng kỹ thuật ELISA là dễ dàng áp dụng nhất nhưng vấn đề khó khăn 

nhất mà phòng thí nghiệm cũng như các nhà lâm sàng gặp phải chính là vấn đề biện luận được kết quả để 

có thể có được chẩn đoán xác định tác nhân gây bệnh. Nếu dựa vào động học xuất hiện kháng thể trên 

huyết thanh kép (lấy 2 lần cách nhau 2 tuần) thì kết quả ELISA sẽ không hữu dụng vì ít có bệnh nhân nào 

có thể lấy được máu 2 lần. Nếu dựa vào hiệu giá IgM đặc hiệu thì sẽ dễ cho kết quả không chính xác nếu 

chúng ta sử dụng bộ kit ELISA không chuẩn, không chất lượng. Ngày nay, giải pháp PCR để phát hiện 

các tác nhân vi khuẩn không điển hình trong các mẫu đàm cũng đã được nhiều nhà nghiên cứu phổ biến 

và hy vọng đây là một giải pháp hữu dụng nhất vì độ nhạy cao cũng như kết quả kịp thời đến tay lâm 

sàng. Về vấn đề đề kháng các kháng sinh, do cấu trúc vách không hoàn chỉnh nên các kháng sinh thuộc 

họ β-lactam có cơ chế tác động ức chế sự tổng hợp vách tế bào vi khuẩn sẽ không có tác dụng lên các tác 

nhân vi khuẩn không điển hình. Đây chính là sự đề kháng tự nhiên của các tác nhân vi khuẩn này. Tuy 

nhiên các kháng sinh macrolides và fluoroquinolones là các kháng sinh rất hiệu quả để điều trị các tác 

nhân vi khuẩn không điển hình và hiện nay cũng chưa có ghi nhận rõ ràng về sự đề kháng. Chính vì vậy 

đây là các nhóm kháng sinh đầu tay để các nhà lâm sàng sử dụng trong các trường hợp nhiễm khuẩn hô 

hấp dưới đã xác định hay chưa thể loại trừ tác nhân vi khuẩn không điển hình mà không cần thiết phải có 

xét nghiệm nhạy cảm kháng sinh. 

Đề kháng các kháng sinh của các tác nhân vi khuẩn bệnh viện 

Tác nhân vi khuẩn thường gặp trong các nhiễm khuẩn bệnh viện và cả trên các bệnh nhân 

nhiễm khuẩn nằm tại bệnh viện là các vi khuẩn thuộc nhóm ESKAPE có tình trạng và khuynh 

hướng đa kháng (MDR = Multi Drug Resistance) tức là kháng với ít nhất 2 kháng sinh, kháng diện 
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rộng (XDR = Extended Drug Resistance) tức là chỉ còn nhạy với 1 kháng sinh và kháng toàn bộ 

(PDR = Pan Drug Resistance) tức là không còn kháng sinh nào nhạy cảm, đó là: Enterococcus 

faecium kháng vancomycin, S. aureus kháng methicillin, K. pneumoniae và Enterobacter spp tiết 

ESBL/KPC/AmpC, Acinetobacter baumannii và Pseudomonas aeruginosa đa kháng. Tại Việt 

Nam, các nghiên cứu gần đây đã cho thấy có các tình trạng đề kháng các kháng sinh trên các vi 

khuẩn này mà chúng ta phải quan tâm đối phó, đó là: 

1. Đối phó với các vi khuẩn Enterobacteriaceae tiết ESBL: Hiện nay các nhà y học 

trên thế giới phải đối phó các vi khuẩn Enterobacteriaceae như K. pneumoniae, E. coli, 

Enterobacter và Proteus tiết enzyme β-lactamase phổ rộng (ESBL) là một thế hệ enzyme β-

lactamase mạnh nhất đề kháng được tất cả các thế hệ cephalosporin kể cả thế hệ 3 và 4[19-21]. Tại 

Việt Nam, đã có nhiều công trình nghiên cứu cho thấy tỷ lệ khá cao các vi khuẩn E. coli, K. 

pneumoniae và Enterobacter trang bị được ESBL[22-25]. Nghiên cứu SMART tại Việt Nam thực 

hiện trên các vi khuẩn E. coli và K. pneumoniae phân lập từ nhiễm khuẩn ổ bụng và nhiễm khuẩn 

đường tiết niệu năm 2011[26] cho thấy tỷ lệ tiết ESBL theo thứ tự là 54% và 37%. Công trình nghiên 

cứu tổng kết tình hình đề kháng các kháng sinh ghi nhận từ 15 bệnh viện tại Việt Nam[27] (GARP-

VN) cho thấy tỷ lệ vi khuẩn E. coli và K. pneumoniae tiết ESBL là rất đáng báo động tại nhiều bệnh 

viện như Chợ Rẫy (49% và 58%), Việt Đức (57% và 49%), Nhiệt Đới Quốc Gia (55% và 73%), 

Bình Định (36% và 54%). Một nghiên cứu đa trung tâm tìm hiểu tình hình đề kháng các kháng sinh 

trên các trực khuẩn Gram [-] gây nhiễm khuẩn bệnh viện được công bố năm 2009[28] đã cho thấy 

một tỷ lệ rất đáng báo động vi khuẩn E. coli (64%), K. pneumoniae (66%) và Enterobacter (46%). 

Nghiên cứu đa trung tâm này cũng thống nhất với các nghiên cứu của SMART[19-21,26] cho thấy các 

vi khuẩn E. coli, K. pneumoniae và Enterobacter một khi đã tiết được ESBL thì sẽ không chỉ đề 

kháng được với các kháng sinh thông thường hay các kháng sinh cephalosporin tất cả các thế hệ mà 

còn có tỷ lệ cao kháng được các aminoglycosides và các fluoroquinolones nữa. Kháng sinh hữu 

hiệu dành cho điều trị vi khuẩn ESBL là carbapenem, tuy nhiên cứu cánh này hiện nay đang bị đe 

dọa do vi khuẩn E. coli và K. pneumoniae có khả năng tiết được các enzyme carbapenemase phá 
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huỷ carbapenem và nguồn gốc là trên plasmid hay trên các transposon (gene nhảy được), đó là 

blaKPC và NDM1 hiện đang rất phổ biến tại Nam Á (Ấn Độ và Pakistan), châu Âu, và châu Mỹ. 

Nguy cơ này cũng đã xuất hiện tại Việt Nam qua phát hiện của chúng tôi trên 8/10 chủng K. 

pneumoniae kháng imipenem phân lập được từ một bệnh viện ở miền Bắc Việt Nam, hay gần đây 

nhất tại bv. Nguyễn Tri Phương.  

2. Đối phó với P. aeruginosa và A. baumannii kháng diện rộng (XDR): Ngoài vấn 

đề phải đối phó với các trực khuẩn đường ruột sinh ESBL để trở nên bất trị với các cephalosporin 

thế hệ 3 và 4, các nhà y học trên thế giới hiện nay còn phải đối phó với một tình trạng đề kháng diện 

rộng (XDR) kể cả imipenem, trên các trực khuẩn Gram [-] không lên men như P. aeruginosa và 

Acinetobacter vì các trực khuẩn này có khả năng trang bị rất nhiều cơ chế đề kháng, và kiểu hình đề 

kháng đa kháng sinh có thể được chọn lọc và tích hợp với nhau rất dễ dàng trong quá trình điều trị 

kháng sinh, kể cả dùng các carbapenems mạnh như imipenem và meropenem[29-33]. Tình hình đề 

kháng diện rộng các kháng sinh của P. aeruginosa và A. baumannii cũng được ghi nhận trong một 

số nghiên cứu tại Việt Nam[34,35]. Tổng kết của GARP-VN[27] cho thấy tỷ lệ P. aeruginosa và A. 

baumannii phân lập được từ 15 bệnh viện tại Việt Nam đề kháng được imipenem là trong khoảng 

20-30%. Một nghiên cứu đa trung tâm thực hiện vào năm 2009-2010 trên 493 chủng P. aeruginosa 

và 184 chủng A. baumannii phân lập từ 16 bệnh viện tại Việt Nam[28] cho thấy tỷ lệ kháng 

imipenem là 21% và 51%.  

3. Đối phó với S. aureus kháng methicillin và có MIC của vancomycin vượt quá 

1.5µg/ml gây thất bại điều trị vancomycin: Đứng trước tình hình S. aureus kháng với penicillin 

do gần 100% có khả năng tiết được enzyme penicillinase phá huỷ được penicillin, các nhà lâm sàng 

phải chỉ định penicillin M để điều trị các nhiễm khuẩn do S. aureus. Tuy nhiên hiện nay các bác sĩ 

điều trị phải đối phó với thách thức là tác nhân S. aureus kháng được penicillin M (MRSA) với tỷ lệ 

ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, một nghiên cứu đa trung tâm thực hiện năm 2005[36] trên 235 

chủng S. aureus phân lập được từ các trường hợp lâm sàng nhiễm khuẩn do S. aureus cho thấy tỷ lệ 

MRSA là 47%. Tổng kết tại Bệnh Viện Chợ Rẫy và Bạch mai[37] cũng cho thấy tỷ lệ MRSA là 57% 
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và 43%. Tổng kết của GARP-VN[27] cho thấy tỷ lệ MRSA ghi nhận từ 15 bệnh viện tại VN vào năm 

2008 là từ 30% đến 64%. Bệnh viện Thống Nhất TP. HCM từ năm 2005 đến 2007 đã ghi nhận có 

đến 79% S. saprophyticus và 40% S. aureus phân lập từ nhiễm khuẩn đường tiết niệu kháng 

methicillin. Chỉ định kháng sinh dành cho MRSA là vancomycin, tuy nhiên hiện nay chỉ định này 

đang phải đối diện với một thách thức mới, không phải là do xuất hiện đề kháng vancomycin mà là 

do MIC của vancomycin đối với S. aureus bị tăng vượt quá 1.5µg/ml gây thất bại điều trị 

vancomycin trên lâm sàng. Thách thức này hiện nay đã được ghi nhận tại bệnh viện Bạch Mai và 

bệnh viện Chợ Rẫy với ghi nhận 46% các chủng MRSA là có MIC của vancomycin ≥2µg/ml và 

93% có MIC ≥1.5µg/ml[37].  

4. Đối phó với enterococci kháng vancomycin (VRE): Enterococci kháng 

vancomycin được ghi nhận lần đầu tiên tại Âu Châu vào năm 1988 và sau đó lan tràn khắp nơi trên 

thế giới. Không chỉ tại các nhiễm khuẩn bệnh viện, VRE còn là thách thức trong các nhiễm trùng tại 

các trung tâm chăm sóc y tế như ghi nhận của CDC là có đến 4% gây ra do VRE[38]. Nguồn gốc lây 

nhiễm VRE là tình trạng người lành mang VRE (từ tiếp xúc với người bệnh, và trong cộng đồng là 

từ các trại chăn nuôi gia súc/gia cầm). Việt Nam chưa có các báo cáo quốc gia về tình trạng VRE, 

nhưng chúng ta phải cảnh giác về nguy cơ này vì nhiễm trùng gây ra do VRE thường đi đôi với gia 

tăng chi phí điều trị cũng như tử vong cao. Nguồn gốc gene của VRE là do vi khuẩn có các gene 

VanA-B-C-D-E và F trong đó gene VanA-B và C là có tầm quan trọng nhất về lâm sàng. Gene 

kháng vancomycin của enterococci là trên plasmid và transposon do vậy lây lan cao[39]. Vi khuẩn 

mang VanA thì kháng cả vancomycin lẫn teicoplanin, trong khi mang VanB hay VanC thì không 

kháng teicoplanin, nhưng may mắn là VanA ít gặp nhất do vậy kháng sinh dùng cho điều trị VRE là 

teicoplanin hay linezolide. Cơ chế đề kháng là vi khuẩn thay đổi nối D Alanine-D Alanine thành D 

Alanine-D lactate không cho vancomycin bám vào để ngăn cản sự thành lập lưới peptidoglycan. 

Vai trò của xét nghiệm kháng sinh đồ chuẩn mực 

Xét nghiệm kháng sinh đồ có rất nhiều ý nghĩa, từ khía cạnh điều trị trên bệnh nhân cho đến 

các khía cạnh lớn hơn. Đối với bác sĩ: kháng sinh đồ là xét nghiệm phát hiện sự đề kháng kháng 
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sinh của vi khuẩn thử nghiệm nhờ đó mà giúp bác sĩ sử dụng các kháng sinh bị vi khuẩn đề kháng. 

Đối với bệnh viện: Các tổng kết kháng sinh đồ từng quí hay từng năm tại bệnh viện sẽ giúp các nhà 

chuyên môn xây dựng phát đồ điều trị kháng sinh bước đầu theo kinh nghiệm. Đối với các nhà 

quản lý: các tổng kết kháng sinh đồ theo thời gian sẽ giúp theo dõi được tình hình và khuynh hướng 

đề kháng các kháng sinh để có chiến lược phòng chống qua quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý. Đối 

với các công ty dược: các kết quả kháng sinh đồ sẽ giúp các nhà dược học tìm kháng sinh mới hay 

đưa ra được công thức/cách sử dụng mới của các kháng sinh hiện có để giúp cho dược lực của 

kháng sinh vượt qua được đề kháng. Chính do mang nhiều ý nghĩa như vậy nên xét nghiệm kháng 

sinh đồ đòi hỏi phải được thực hiện với các qui trình chuẩn mực và sử dụng các nguyên vật liệu đạt 

chất lượng để kết quả từng kháng sinh đồ được đảm bảo chính xác, nhờ vậy các tổng kết kháng sinh 

đồ mới có sự tin cậy để mang đến các ý nghĩa lớn hơn. 

Có hai phương pháp làm xét nghiệm kháng sinh đồ thường được thực hiện tại các phòng thí 

nghiệm vi sinh lâm sàng, đó là phương pháp kháng sinh đồ bằng kỹ thuật khuếch tán kháng sinh 

trong thạch và phương pháp tìm MIC. Nguyên tắc là kháng sinh được tẩm lên đĩa giấy với một hàm 

lượng theo quy định được đặt trên bề mặt môi trường thạch dinh dưỡng đã được trải vi khuẩn. 

Trong quá trình ủ, kháng sinh từ đĩa giấy khuếch tán ra môi trường thạch và ức chế sự phát triển của 

vi khuẩn, nhờ vậy tạo thành một vòng không có vi khuẩn mọc (gọi là vòng vô khuẩn) xung quanh 

đĩa kháng sinh. Đo đường kính vòng vô khuẩn này và so với tiêu chuẩn đánh giá vòng vô khuẩn để 

biện luận là vi khuẩn kháng, nhạy hay trung gian đối với kháng sinh được thử nghiệm. Phương pháp 

tìm MIC: Là kháng sinh đồ xác được được nồng độ tối thiểu của kháng sinh, tính bằng µg/ml, có 

thể ức chế được vi khuẩn thử nghiệm. Có nhiều phương pháp hiện nay có thể sử dụng tại phòng thí 

nghiệm lâm sàng để làm kháng sinh đồ tìm MIC, đó là các phương pháp pha loãng kháng sinh trong 

môi trường lỏng tube hay trong các giếng pha loãng, pha loãng kháng sinh trong thạch, phương 

pháp E-test, và phương pháp tự động. Kết quả kháng sinh đồ là MIC (µg/ml) và so với bảng tiêu 

chuẩn chính là điểm gãy pK/pD của kháng sinh để cho được kết quả kháng hay nhạy với kháng 

sinh. Kỹ thuật kháng sinh đồ tìm MIC có giá thành đắt hơn kháng sinh đồ phương pháp khuếch tán, 
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do vậy trong điều kiện hiện nay thì chỉ nên áp dụng kỹ thuật kháng sinh tím MIC trong một số 

trường hợp: (1) Một số vi khuẩn mà tiêu chuẩn biện luận kháng hay nhạy đối với một số kháng sinh 

phải dựa trên MIC của các kháng sinh đó vì không có tiêu chuẩn biện luận dựa trên đường kính 

vòng vô khuẩn, ví dụ kháng sinh đồ của S. pneumoniae đối với kháng sinh penicillin, 

amoxicillin/clavulanic, và rất nhiều kháng sinh beta-lactam khác; hay Acinetobacter đối với 

colistin, hay nhiều trực khuẩn không lên men chỉ có tiêu chuẩn biện luận kháng hay nhạy đối với 

kháng sinh dựa trên MIC chứ không có tiêu chuẩn dựa trên đường kính vòng vô khuẩn[8]. (2) Một 

số các trường hợp nhiễm trùng nặng mà mà bác sĩ điều trị chỉ có trong tay các kháng sinh đặc trị đã 

bị ghi nhận đề kháng vừa hay tác nhân vi khuẩn gây bệnh là đa kháng, lúc này bác sĩ điều trị rất cần 

phải có MIC của các kháng sinh đặc trị này để xem xét có thể nâng liều lượng của kháng sinh khi sử 

dụng trên bệnh nhân đến mức nào để có hiệu quả. (3) Một số trường hợp nhiễm trùng dai dẵng, 

nhiễm trùng ở các vị trí thuốc khó tác động vào thì việc chỉ định kháng sinh đồ theo MIC cũng cần 

thiết để bác sĩ điều trị có thể duy trì thuốc ở nồng độ hữu dụng cao hơn MIC của vi khuẩn gây bệnh. 

(4) Trên một số trường hợp cần phải chủ động liều lượng của kháng sinh tránh độc tính cho bệnh 

nhân thì thông số MIC cũng cần thiết để nhà điều trị chủ động được liều lượng kháng sinh cho bệnh 

nhân chỉ ở mức cần thiết. 

Đảm bảo chất lượng của xét nghiệm kháng sinh đồ chuẩn mực 

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm kháng sinh đồ như chất lượng nguyên liệu, kỹ 

năng thực hành, phương pháp thử nghiệm. Đảm bảo chất lượng thử nghiệm kháng sinh đồ là tổng thể của 

nhiều quá trình như nội kiểm (Internal Quality control, IQC), đánh giá chất lượng nội bộ (Internal 

quality assessment, IQA), đánh giá chất lượng bên ngoài (External quality assessment, EQA). Trong đó, 

quá trình nội kiểm đóng vai trò chủ yếu và cần phải được thực hiện thường quy để kiểm soát độ chính 

xác của thử nghiệm, chất lượng nguyên vật liệu và những sai số ngẫu nhiên. Tuy nhiên, các quá trình 

khác của đảm bảo chất lượng như đánh giá nội bộ và bên ngoài, thẩm định quy trình… giúp phát hiện 

những sai số không điển hình và sai số hệ thống trong thử nghiệm kháng sinh đồ. 
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1. Kiểm soát chất lượng môi trường kháng sinh đồ: Môi trường cơ bản thực hiện thử 

nghiệm kháng sinh đồ là Mueller Hinton Agar (MHA) và cation-adjusted Mueller-Hinton broth 

(CAMHB). Đây cũng là môi trường thực hiện kháng sinh đồ thường quy trên các vi khuẩn dễ mọc. 

Trên vi khuẩn khó mọc có thể dựa trên môi trường cơ bản này và bổ sung thêm yếu tố tăng trưởng 

hoặc sử dụng môi trường khác tùy thuộc vào từng loại vi khuẩn. 

Mỗi lô môi trường mới cần phải được kiểm tra chất lượng và so sánh với lô môi trường trước đó. Có thể 

thực hiện thử nghiệm song song trên lô môi trường mới và cũ, bao gồm thử nghiệm trên môi trường 

kháng sinh đồ cho vi khuẩn khó mọc. Bên cạnh những vi khuẩn thử nghiệm thường quy thường là dòng 

vi khuẩn nhạy, cũng cần thử nghiệm trên cả những dòng vi khuẩn kháng. Mỗi lô môi trường mới cần 

phải kiểm tra độ vô trùng, khả năng mọc của vi khuẩn trên môi trường, nhất là đối với vi khuẩn khó mọc 

và vòng vô khuẩn xung quanh đĩa kháng sinh trên vi khuẩn chuẩn. Nếu vòng vô khuẩn lớn hơn hoặc nhỏ 

hơn so với giới hạn cho phép thì có thể do môi trường quá mỏng hoặc dày. Hoặc có thể do các yếu tố 

khác của môi trường như pH, nồng độ cation lưỡng cực, hàm lượng thymidine…. Môi trường cần phải 

có pH trung tính (từ 7,2 đến 7,4). Một số kháng sinh (aminoglycoside, macrolide…) bị giảm hiệu lực 

trong môi trường pH thấp, trong khi đó một số kháng sinh khác (penicillin…) lại tăng hiệu lực. Sự thay 

đổi của các cation lưỡng trị (Mg2+, Ca2+) là có ảnh hưởng đến kháng sinh đồ trên một số kháng sinh như 

aminoglycoside, tetracycline và daptomycin. Thừa cation này sẽ làm giảm đường kính vòng vô khuẩn 

hoặc tăng giá trị MIC. Ngược lại, nếu thiếu cation sẽ làm gia tăng đường  kính vòng vô khuẩn hoặc giảm 

giá trị MIC. Nồng độ thích hợp của Ca2+ là 20-25mg/L và của Mg2+ là 10-12,5mg/L. Riêng với kháng 

sinh đồ bằng phương pháp khuếch tán từ đĩa kháng sinh, nếu môi trường có chứa nhiều thymidine và 

thymine thì có thể sẽ ức chế tác động của sulfonamide và trimethoprime, làm cho vòng vô khuẩn của 

những kháng sinh này nhỏ lại hoặc thậm chí không có vòng vô khuẩn.  

2. Kiểm soát chất lượng đĩa kháng sinh: Đĩa kháng sinh cần phải kiểm soát chất lượng dựa 

vào giới hạn đường kính vòng vô khuẩn trên các vi khuẩn chuẩn và phải được bảo quản đúng yêu cầu 

trong phòng xét nghiệm. Đĩa kháng sinh được bảo quản dưới 8oC và có thể -20oC. Việc bảo quản đĩa 

kháng sinh ở nhiệt độ lạnh cần phải có chất chỉ thị hút ẩm và tránh ánh sáng. Để tránh bị hút ẩm do hơi 
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nước ngưng tụ và làm giảm hoạt lực, đĩa kháng sinh cần phải để cân bằng với nhiệt độ phòng trước khi 

sử dụng. Không được sử dụng đĩa kháng sinh đã hết hạn dùng hoặc đóng gói không đạt. Đĩa kháng sinh 

có chứa beta-lactamase inhibitor (clavulanic acid, sulbactam, tazobactam…) và imipenem là rất nhạy 

cảm với độ ẩm, ánh sáng và rất dễ bị giảm hoạt lực. Nếu kết quả kiểm tra chất lượng thường quy vòng vô 

khuẩn nhỏ hơn giới hạn dưới cho phép hoặc vòng vô khuẩn có xu hướng nhỏ dần, có thể đĩa kháng sinh 

đã bị giảm chất lượng. Với những loại đĩa kháng sinh phối hợp β-lactam với β-lactamase inhibitor, cần 

phải kiểm tra chất lượng trên vi khuẩn E. coli ATCC 35218 để đánh giá chất lượng của β-lactamase 

inhibitor.  

3. Kiểm soát chất lượng thử nghiệm MIC: Thử nghiệm MIC cần được kiểm tra chất lượng 

thường quy trên chủng vi khuẩn chuẩn mỗi khi có lô mới hoặc một thành phần mới như môi trường, 

kháng sinh…  

4. Kiểm soát chất lượng kỹ thuật làm thử nghiệm kháng sinh đồ: Một số yếu tố kỹ thuật có 

ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm kháng sinh đồ cần phải được kiểm soát thường xuyên: (1) Huyền dịch 

vi khuẩn: huyền dịch vi khuẩn có ảnh hưởng rất lớn đến thử nghiệm kháng sinh đồ. Nếu huyền dịch vi 

khuẩn quá đậm sẽ làm cho vòng vô khuẩn nhỏ lại hoặc MIC tăng. Nếu huyền dịch quá nhạt, sẽ làm cho 

vòng vô khuẩn có xu hướng lớn hoặc làm giảm MIC. Huyền dịch vi khuẩn phải tương đương độ đục 

chuẩn 0,5 Mc Fardland. Việc sử dụng quang phổ kế có thể đánh giá độ đục huyền dịch chính xác hơn, 

nhưng rất khó thực hiện thường quy. Trên thực tế, có thể đánh giá độ đục bằng mắt thường theo hướng 

dẫn đã trình bày. (2) Thao tác thực hiện: đối với kháng sinh đồ bằng đĩa kháng sinh thì cần phải làm khô 

mặt thạch trước khi trải vi khuẩn. Dùng tăm bông lấy vừa đủ huyền dịch và trải thật đều trên mặt thạch. 

Sau khi trải huyền dịch vi khuẩn, phải để mặt thạch khô trước khi đặt đĩa kháng sinh. Đối với phương 

pháp MIC vi pha loãng trong môi trường lỏng thì cần lưu ý thao tác pha loãng kháng sinh (nếu có) và 

thao tác cho huyền dịch vi khuẩn vào các giếng thử nghiệm. Lưu ý cho huyền dịch vi khuẩn từ giếng có 

nồng độ kháng sinh thấp đến giếng có nồng độ kháng sinh cao. (3) Cách đọc kết quả: cần phải đo đường 

kính vòng vô khuẩn chính xác và đúng phương pháp (qua ánh sáng phản xạ hoặc ánh sáng truyền thẳng), 

nhất là trong những trường hợp đường kính vòng vô khuẩn nằm ở giao điểm giữa nhạy và trung gian 
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hoặc giữa trung gian và kháng. Đối với phương pháp MIC bằng vi pha loãng cần đọc kết quả qua ánh 

sáng truyền thẳng và đánh giá mức độ mọc của vi khuẩn so với giếng đối chứng (không có chứa kháng 

sinh). Khi đọc kết quả kháng sinh đồ bằng phương pháp pha loãng kháng sinh trong thạch thì cần phải 

phân biệt khúm khuẩn với vết chấm của huyền dịch vi khuẩn. (4) Phương pháp thực hiện: tuân thủ đúng 

yêu cầu kỹ thuật của phương pháp thực hiện. Kháng sinh đồ bằng phương pháp khuếch tán từ đĩa kháng 

sinh nếu theo phương pháp Kirby-Bauer thì phải sử dụng tăm bông trải đều huyền dịch trên đĩa thạch, 

nhưng nếu theo phương pháp CDS thì là tráng đều huyền dịch vi khuẩn lên đĩa thạch và hút bỏ phần 

huyền dịch dư thừa. Cần lưu ý là độ đục huyền dịch vi khuẩn thử nghiệm của hai phương pháp này là 

không giống nhau. Kháng sinh đồ bằng MIC thì hàm lượng vi khuẩn tùy thuộc vào thể tích huyền dịch 

cho vào môi trường kháng sinh đồ. (5) Biện luận kết quả kháng sinh đồ: dựa theo tiêu chuẩn biện luận 

(CLSI, EUCAST…) và phải đáp ứng các chuẩn mực mà tiêu chuẩn yêu cầu như độ đục huyền dịch vi 

khuẩn, phương  pháp thực hiện, hàm lượng đĩa kháng sinh, điểm gãy vòng vô khuẩn hoặc MIC… Chẳng 

hạn như thực hiện kháng sinh đồ với piperacillin bằng đĩa kháng sinh trên Enterobacteriaceae. Nếu theo 

CLSI thì phải sử dụng đĩa kháng sinh có hàm lượng 100µg và tiêu chuẩn biện luận là kháng (≤17mm), 

nhạy (≥21mm). Nhưng theo EUCAST sử dụng đĩa kháng sinh 30µg và tiêu chuẩn biện luận kháng sinh 

đồ là kháng (≤ 15mm), nhạy (≥18mm). 

5. Chương trình kiểm soát chất lượng: Chất lượng thử nghiệm kháng sinh đồ cần phải được 

theo dõi liên tục bằng kiểm tra chất lượng, đặc biệt là nội kiểm định kỳ và khi có bất kỳ thay đổi về 

nguyên vật liệu, thiết bị, phương pháp, cũng như nhân sự…v.v…. Bảng 1 trình bày tần số kiểm tra chất 

lượng nên làm.  

Bảng 1: Tần số kiểm tra chất lượng thử nghiệm kháng sinh đồ nên thực hiện tại phòng thí nghiệm vi sinh 

lâm sàng 

Thông số thử nghiệm 
Số ngày  kiểm tra chất lượng liên 

tiếp 
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1 5 30 

Đĩa kháng sinh 

Khi sử dụng lô mới hoặc số lô mới ×   

Khi thay đổi nhà sản xuất ×   

Định kỳ hàng tuần ×   

Môi trường thạch thực hiện kháng sinh đồ 

Khi sử dụng lô mới hoặc số lô mới ×   

Khi thay đổi nhà sản xuất  ×  

Định kỳ hàng tuần ×   

Thử nghiệm MIC 

Khi sử dụng lô mới hoặc số lô mới ×   

Tăng độ pha loãng ×   

Giảm độ pha loãng ×   

Thay đổi phương pháp (cùng nhà sản xuất)   × 

Khi thay đổi nhà sản xuất    × 

Khi thay đổi nhà sản xuất môi trường  ×  

Định kỳ hàng tuần ×   

Kỹ thuật kháng sinh đồ 

Thay đổi phương pháp chuẩn bị huyền dịch (thí dụ từ 

cách so độ đục bằng mắt sang sử dụng quang phổ kế) 

 ×  

Thay đổi phương pháp thực hiện kháng sinh đồ (thí dụ 

từ phương pháp Kirby Bauer sang CDS) 

  × 

Thay đổi phương pháp đọc kết quả kháng sinh đồ (thí 

dụ đọc kết quả vòng vô khuẩn từ đo bằng thước sang 

  × 
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máy tự động) 

Nhân sự 

Đánh giá nhân viên mới  ×  

Đánh giá nhân viên định kỳ hàng năm ×   

Một số kết quả kháng sinh đồ bất thường cần phải kiểm tra lại  

Có một số kết quả kháng sinh đồ mà người làm xét nghiệm phải phải kiểm tra lại định danh 

và kháng sinh đồ trước khi trả lời kết quả cho lâm sàng, đó là: (1) Vi khuẩn Enterobacteriaceae đề 

kháng hoặc trung gian với carbapenem. (2) vi khuẩn C. freundii, Enterobacter, S. marcescens nhạy 

với ampicillin, cephalothin, cefazolin. (3) P. vulgaris, Providencia, Klebsiella nhạy với ampicillin. 

S. maltophilia nhạy với carbepenem. (4) H. influenzae không nhạy với aztreonam, carbepenem, 3rd 

cephalosporin, fluoroquinolone. (5) N. gonorhoeae không nhạy với 3rd cephalosporin. (6) E. 

faecalis kháng với ampicillin, penicillin, linezolid. E. faecium kháng với linezolid. (7) 

Staphylococcus trung gian hoặc kháng với vancomycin, linezolid. (8) S. pneumoniae kháng với 

fluoroquinolone, không nhạy với linezolid và vancomycin. (9) Streptococcus tiêu huyết β không 

nhạy với ampicillin, penicillin, 3rd cephalosporin, linezolid, và vancomycin. (10) Viridans 

streptococci không nhạy với vancomycin, và linezolid. (11) Acinetobacter baumannii kháng với 

colistin. 

Một số sai sót thường gặp trong xét nghiệm kháng sinh đồ 

Xét nghiệm kháng sinh đồ tại các phòng thí nghiệm lâm sàng có thể cho kết quả sai lệch. 

Chúng tôi liệt kê ra đây một số sai lệch thường gặp và phân tích các nguyên do của các sai lệch này: 

(1) Tụ cầu kháng methicillin (MRS): Sai lệch thường gặp là tỷ lệ phát hiện thấp hơn thực tế. Lý do 

là thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiệm MRS đòi hỏi nhiệt độ ủ không quá 35oC và phải ủ đủ 24h để 

có thể phát hiện được kiểu hình dị kháng. Một lý do nữa là đĩa kháng sinh oxacillin rất dễ bị hỏng 

và không thể sử dụng để thử nghiệm trên SCN (ngoại trừ S. lugdunensis). Chính vì vậy hiện nay 

CLSI khuyến cáo nên dùng đĩa cefoxitin vì gây cảm ứng MRS tốt hơn. (2) Tụ cầu kháng 

vancomycin: Sai lệch thường gặp là ghi nhận tụ cầu kháng vancomycin trong khi thực tế thì rất 
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hiếm gặp được tụ cầu kháng methicillin. Lý do chủ yếu của sai lệch này là nhầm Acinetobacter với 

tụ cầu do nhuộm Gram sai. Ngoài ra còn có một lý do nữa là đĩa kháng sinh vancomycin bị hỏng. 

Hiện nay CLSI khuyến cáo bỏ kháng sinh đồ vancomycin trên tụ cầu bắng phương pháp khuếch tán 

kháng sinh trong thạch mà thay vào đó là phải làm kháng sinh đồ bằng MIC để cho được kết quả 

hữu dụng lâm sàng hơn. (3) Enterobacteriaceae kháng carbapenem: Hiện nay chỉ có một tỷ lệ thấp 

enterobacteriaceae là kháng được carbapenem (imipenem, meropenem..). Do vậy một phòng thí 

nghiệm nào đó ghi nhậm một tỷ lệ cao enterobacteriaceae kháng được carbapenem thì có thể đây là 

ghi nhận sai mà nguyên do thường là vì đĩa kháng sinh imipenem, meropenem hay ertapenem bị 

giảm chất lượng. (4) Acinetobacter kháng colistin: Sai lệch có thể gặp là ghi nhận acinetobacter 

kháng colistin vì tỷ lệ này hiện này còn rất thấp. Lý do của sai lệch là do chất lượng đĩa kháng sinh 

colistin bị giảm hay thậm chí đĩa colistin bị hỏng. Hiện nay CLSI khuyến cáo không làm kháng sinh 

đồ colistin đối với acinetobacter bằng phương pháp khuếch tán mà phải bằng phương pháp tìm MIC 

do vậy các kết quả kháng sinh đồ theo phương pháp khuếch tán là không còn đúng nữa. (5) Phát 

hiện ESBL: Sai lệch thường nhất là không phát hiện được hết mà bỏ sót các vi khuẩn sinh ESBL. 

Lý do chủ yếu là không làm được hay không đủ kỹ thuật chuẩn để phát hiện đủ vi khuẩn sinh 

ESBL. Hậu quả của sai lệch này là cung cấp cho lâm sàng kết quả sai lệch về kháng sinh đồ các 

kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 hay 4. Chính vì vậy nên hiện nay CLSI đã khuyến cáo không cần 

phải làm kháng đồ phát hiện ESBL mà chỉ cần thay đổi điểm gãy đường kính vòng vô khuẩn hay 

điểm gãy MIC khi đọc kết quả kháng sinh đồ các kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 và 4. Thử 

nghiệm phát hiện ESBL chỉ cần làm và phúc trình cho khoa chống nhiễm khuẩn của bệnh viện mà 

thôi. (6) Phát hiện AmpC cảm ứng: Sai lệch thường gặp là không phát hiện AmpC mà nguyên do 

chủ yếu là không thấy được tầm quan trọng của phát hiện AmpC nên không để ý hát hiện. (7) KSĐ 

non-enterobacteriaceae: Sai lệch thường gặp nhất là làm sai phương pháp kháng sinh đồ vì CLSI 

hiện nay khuyến cáo phải làm kháng sinh đồ đa số các kháng sinh bằng phương pháp tìm MIC chứ 

không phải bằng phương pháp khuếch tán.
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