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Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu 176 bệnh nhân viêm dạ dày mạn có 

Helicobacter pylori. Thông qua việc xác định Helicobacter pylori đề kháng 

kháng sinh bằng phương pháp Epsilometer và điều trị tiệt trừ Helicobacter 

pylori bằng phác đồ bốn thuốc có bismuth (EBMT), luận án đã có những 

đóng góp mới sau: 

- Trong lĩnh vực Helicobacter pylori đề kháng kháng sinh, đây là một 

trong những đề tài đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phương pháp Epsilometer 

để khảo sát Helicobacter pylori đề kháng clarithromycin, levofloxacin ở 

bệnh nhân viêm dạ dày mạn. Luận án đã góp phần cung cấp dữ liệu đề 

kháng kháng sinh đáng tin cậy cho các chuyên gia tiêu hoá có chiến lược 

điều trị tiệt trừ phù hợp đồng thời cung cấp một số yếu tố liên quan giúp 

xác định đối tượng bệnh nhân nhiễm chủng Helicobacter pylori đề kháng 

clarithromycin.  

- Về mặt điều trị, đây cũng là một trong những đề tài đầu tiên ở Việt 

Nam đánh giá hiệu quả điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori của phác đồ bốn 

thuốc có bismuth EBMT ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn. Trong bối cảnh đề 

kháng của Helicobacter pylori với kháng sinh đang ngày càng gia tăng, 

phác đồ EBMT đã chứng tỏ có hiệu quả tiệt trừ Helicobacter pylori đạt 

mức chấp nhận ở bệnh nhân điều trị lần đầu và sau thất bại lần đầu. Bên 

cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn có thể giúp tiên lượng được khả năng 

thành công của phác đồ EBMT thông qua xác định mức tuân thủ dùng 

thuốc tốt của người bệnh.  
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We studied on 176 patients with Helicobacter pylori-associated chronic 

gastritis. Identifying antibiotic resistance Helicobacter pylori by Epsilometer 

method and using bismuth-containing quadruple regimen for Helicobacter 

pylori eradication, the dissertation has made the following new contributions: 

- In the field of antibiotic resistance Helicobacter pylori, this is one of 

the first studies in Vietnam that using the Epsilometer method to survey 

clarithromycin, levofloxacin resistance of  Helicobacter pylori in patients 

with chronic gastritis. The dissertation has contributed to the provision of 

reliable data on the antibiotic resistance for the gastroenterology experts to 

put forward appropriate eradication strategies and also give number of 

related factors to identify patients infected with clarithromycin resistance 

Helicobacter pylori.  

- In terms of the treatment, our research is also one of the first studies in 

Vietnam that evaluates the efficacy of Helicobacter pylori eradication by 

bismuth-containing quadruple regimen in patients with chronic gastritis. In 

the context of increased resistance of Helicobacter pylori to antibiotics, the 

EBMT regimen has proved to be effective in eradicating Helicobacter pylori 

at the acceptable level for patients receiving the first treatment and after the 

initial failure. Besides, research results can help to make prognosis about the 

success of the regimen through identifying the level of patient’s good 

medication adherence.  
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