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8. Chuyên ngành: Di truyền học
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Đã xác định được tại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thuộc khu vực Bắc Trường Sơn,
Việt Nam có mặt 3 loài ký sinh trùng sốt rét là P. falciparum, P. vivax và P. malariae. Trong đó P.
faciparum chiếm tỷ lệ là 60,44%, P. vivax là 38,83% và P. malariae là 0,73%.
- Kết quả nghiên cứu đã xác định được quần thể P. falciparum và P. vivax ở khu vực Bắc Trường Sơn,
Việt Nam có tính đa hình di truyền cao. Trong đó:

+ Đối với quần thể P. falciparum: ở locus msp1 xác định được kiểu gen K1 chiếm tỷ lệ là 33,49%, MAD20
là 49,76% và RO33 là 16,75%, phát hiện được 29 alen, giá trị MOI (Multiplicity of Infection) là 1,40. Ở
locus msp2 xác định được kiểu gen FC chiếm tỷ lệ là 41,79%, IC là 58,21%, phát hiện được 23 alen, giá
trị MOI là 1,33. Ở locus glurp xác định được 9 alen và giá trị MOI là 1,19.
+ Đối với quần thể P. vivax: ở locus Pvcs xác định được kiểu gen VK210 chiếm tỷ lệ là 53,40%, kiểu gen
VK247 là 46,60%, phát hiện được 5 alen, giá trị MOI là 1,25. Ở locus Pvmsp1, phát hiện được 3 alen và
giá trị MOI là 1,25 ở đoạn F1; có 5 alen và giá trị MOI là 1,19 ở đoạn F2 và 4 alen và giá trị MOI là 1,28 ở
đoạn F3. Các số liệu thu được về đa hình di truyền của quần thể P. vivax ở khu vực Bắc Trường Sơn là
những số liệu lần đầu tiên được công bố ở Việt Nam.
- Đã xác định được ở khu vực Bắc Trường Sơn, Việt Nam, tỷ lệ mẫu bệnh nhân nhiễm P. falciparum
kháng với pyrimethamin là 79,01%, với sulfadoxin là 19,75% và chloroquin là 56,17%. Tỷ lệ P. falciparum
trong quần thể mang kiểu gen đột biến kháng với pyrimethamin là 63,68%, với sulfadoxin là 18,71% và
với chloroquin là 47,15%. Số liệu về đột biến kháng thuốc của P. falciparum với pyrimethamin, sulfadoxin
và chloroquin tại 2 tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế lần đầu tiên được công bố.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn.
Kết quả thu được của nghiên cứu góp phần đánh giá tình hình lan truyền sốt rét, thực trạng KSTSR
kháng một số thuốc sốt rét ở 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thuộc khu vực Bắc
Trường Sơn, Việt Nam. Đây là cơ sở khoa học giúp Chương trình quốc gia phòng chống và loại trừ sốt
rét lựa chọn biện pháp phòng chống và thuốc điều trị sốt rét thích hợp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng
đồng.
13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo.
- Tiếp tục tiến hành khảo sát đa hình di truyền của quần thể P. falciparum và P. vivax tại các tỉnh có sốt
rét lưu hành để có số liệu đầy đủ về vốn gen của KSTSR ở nước ta, làm cơ sở xây dựng ngân hàng
gen của ký sinh trùng sốt rét tại Việt Nam.
- Tiếp tục nghiên cứu về đột biến kháng của P. falciparum với các thuốc đã và đang sử dụng nhằm theo
dõi thực trạng lan truyền KSTSR kháng thuốc và góp phần đề ra các biện pháp phòng chống sốt rét phù
hợp, mang lại hiệu quả điều trị và kinh tế cao.
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