Tạp chí Công nghệ Sinh học 16(3): 553–564, 2018

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA
PHÂN LẬP TỪ MẪU THỊT LỢN, THỊT BÒ VÀ THỊT GÀ TẠI CÁC CHỢ BÁN LẺ TẠI
HÀ NỘI
Nguyễn Thanh Việt1, Nghiêm Ngọc Minh2, Võ Thị Bích Thuỷ2, *
1
2

Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y
Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

*

Người chịu trách nhiệm liên lạc. E-mail: thuytbvo@igr.ac.vn
Ngày nhận bài: 09.8.2017
Ngày nhận đăng: 31.10.2017
TÓM TẮT
Salmonella kháng thuốc kháng sinh là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng trên toàn
thế giới. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang để xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella từ thịt bán lẻ ở Hà
Nội và sự nhạy cảm của chúng đối với 8 loại kháng sinh phổ biến trong điều trị và chăn nuôi ở Việt Nam. Tổng
số 25/90 (27,8%) mẫu dương tính với Salmonella. Có 9 serovar được xác định, bao gồm S. Typhimurium
(44%), S. Derby (16%), S. Warragul, S. Indiana, S. Rissen (8%), và S. London, S. Meleagridis, S. Give, S.
Assine (4 %). S. Typhimurium (44%) là serovar phổ biến nhất. Đặc biệt có 13 chủng (52%) kháng ít nhất một
loại kháng sinh. Tỷ lệ Salmonella đa kháng là 69,23% (9/13 mẫu), 44% (11/25 mẫu) Salmonella kháng
streptomycin và tetracycline, 32% (8/25 mẫu) kháng chloramphenicol. Tất cả các chủng đều nhạy cảm với
ceftazidime. Dữ liệu này chỉ ra rằng thịt bán lẻ là nguồn chứa Salmonella đa kháng phơi nhiễm cho con người.
Cần thiết lập các chương trình giám sát, kiểm soát Salmonella và tình hình sử dụng kháng sinh ở Việt Nam để
bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng trực tiếp về tình trạng
nhiễm Salmonella trong thực phẩm và sự lưu hành các chủng kháng kháng sinh ở Hà Nội.
Từ khóa: Kháng kháng sinh, thịt bán lẻ, Salmonella

ĐẶT VẤN ĐỀ
Salmonella là một trong những tác nhân gây ngộ
độc thực phẩm phổ biến nhất trên thế giới, với hàng
triệu ca nhiễm hàng năm, trong đó có hàng trăm
nghìn người đã chết. Salmonella có mặt ở khắp mọi
nơi, phân bố rất khác nhau tùy theo vị trí địa lý. Tất
cả Salmonella đều có khả năng gây bệnh cho người.
Việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, trong dự
phòng và điều trị bệnh đã và đang diễn ra trong
nhiều thập kỷ qua là một trong những nguyên nhân
chính tạo ra các Salmonella kháng thuốc. Hậu quả là
gây khó khăn cho việc kiểm soát nhiễm khuẩn, dự
phòng và điều trị bệnh, gây thiệt hại về người, kinh
tế và là gánh nặng cho toàn xã hội (Osterblad et al.,
2001; Xi et al., 2009). Ở một số quốc gia phát triển,
ngành chăn nuôi sử dụng khoảng 50% đến 80%, các
ngành trồng trọt, thủy sản sử dụng khoảng 5% lượng
kháng sinh tiêu thụ và số còn lại là sử dụng để điều
trị bệnh trên người (Cully, 2014). Việc sử dụng
kháng sinh ở người và thú y đã tạo ra áp lực chọn lọc

lớn, dẫn đến xuất hiện và lây lan vi khuẩn kháng
thuốc. Khoảng 30-90% số thuốc kháng sinh được sử
dụng không bị chuyển hóa và tồn tại ngoài môi
trường (Sarmah et al., 2006). Nồng độ cao các kháng
sinh sử dụng trong dự phòng dẫn đến ô nhiễm nước
thải và gây áp lực chọn lọc lên vi khuẩn. Đây là
nguyên nhân người ta tìm thấy kháng sinh và gen
kháng thuốc của vi khuẩn trong nước thải (Pellegrini
et al., 2011).
Từ năm 1995 đến 2000, tỷ lệ kháng penicillin
của phế cầu tăng từ 8% lên hơn 70%. Việt Nam có tỷ
lệ vi khuẩn kháng penicillin (71,4%), và
erythromycin (92,1%) cao nhất ở Châu Á (Song et
al., 2004). Tỷ lệ kháng thuốc của trẻ em ở đô thị cao
gấp 22 lần so với trẻ em ở nông thôn (Parry et al.,
2000). Trong năm 2009, hầu hết phế cầu còn nhạy
cảm với ceftriaxone. Gia tăng đề kháng tetracycline
và chloramphenicol đã được theo dõi trong 11 năm,
điều này liên quan đến việc sử dụng kháng sinh
trong nông nghiệp (Hoa et al., 2011). Tỷ lệ S.
Typhimurium đa kháng thuốc là 50% (Hoa et al.,
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1998). Tỷ lệ kháng nalidixic acid tăng từ 4% lên
97% trong 12 năm (Chau et al., 2007; Le et al.,
2007).
Trong những năm gần đây, Bộ Y tế đã
thành lập chương trình kiểm soát vi khuẩn kháng
thuốc, bao gồm việc thiết lập một hệ thống các cơ
quan giám sát. Vì vậy, thông tin về vi khuẩn kháng
thuốc nói chung và Salmonella kháng thuốc nói
riêng ở từng thời điểm, từng địa phương là cần thiết.
Nghiên cứu thực trạng kháng kháng sinh của
Salmonella sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho dự
phòng, kiểm soát bệnh tật cũng như kiểm soát ô
nhiễm thực phẩm và quy định sử dụng kháng sinh
trong điều trị và chăn nuôi.
NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nguyên liệu
Các mẫu thịt lợn, thịt bò và thịt gà thu thập tại
các chợ bán lẻ tại Hà Nội theo TCVN 4833-1 : 2002
(ISO 3100 -1).
Các loại môi trường nuôi cấy, định danh
Salmonella: Buffered Peptone Water (CM0509),
Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth Base
(CM0343), XLT-4 (Xylose Lactose Tergitol™ 4)
Agar (CM1061), Modified Semi-solid RappaportVassiliadis (MSRV) Agar (ISO) (CM1112), Kligler
Iron Agar (CM0033), Rambach Agar, Brain Heart
Infusion Broth (BHI) (CM1136), Mueller-Hinton
Agar (CM0337) của Hãng Oxoid Ltd., Basingstoke,
United Kingdom. Nutrient Agar (Merck 1.05450,
Germany).
Bộ kháng huyết thanh Salmonella polyvalent O,
Salmonella monovalent O và monovalent H (SIFIN,
Berlin, Germany).
Các khoanh giấy kháng sinh: ampicillin 10µg
(AM), ceftazidime 30µg (CAZ), gentamycin 10µg
(GN), streptomycin 10µg (S), ciprofloxacin 5µg
(CIP), chloramphenicol 30µg (C), tetracycline 30 µg
(TE), và sulfamethoxazol/trimetoprim 23,75/1,25 µg
(SXT) (BD Diagnostics, North Carolina, USA).
Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang được
xây dựng để thu thập mẫu từ các chợ bán lẻ tại địa
bàn Hà Nội trong năm 2016 để xác định tỷ lệ nhiễm
và đặc điểm kháng thuốc của Salmonella phân lập
được.
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Phương pháp thu thập mẫu
Số lượng mẫu là 90 (bao gồm 30 mẫu thịt lợn,
30 mẫu thịt gà và 30 mẫu thịt bò) thu thập ngẫu
nhiên tại 10 chợ ở Hà Nội. Mỗi chợ được thu thập
mẫu 3 lần trong 3 ngày khác nhau. Các mẫu được bỏ
vào túi nilon chuyên dụng vô trùng có nẹp kéo và
bảo quản ở 4oC đến 10oC trong hộp vận chuyển mẫu
chuyên dụng. Mẫu đã thu thập được vận chuyển về
phòng thí nghiệm trong 24 giờ và tiến hành nuôi cấy
theo quy trình ISO 6579-2014 trong 24 giờ. Tên các
mẫu được mã hóa riêng, ghi thời gian lấy mẫu, nhiệt
độ môi trường xung quanh, tên cửa hàng, địa điểm,
loại mẫu, thời gian vận chuyển và nhiệt độ phòng thí
nghiệm lúc thực hiện nuôi cấy.
Phương pháp nuôi cấy, định danh
Các mẫu được tiến hành nuôi cấy, định danh
ngay khi về đến phòng thí nghiệm theo quy trình
ISO 6579-2014. Toàn bộ mẫu định danh và làm
kháng sinh đồ được tiến hành tại Học viện Quân y.
Các kháng sinh sử dụng gồm: Ampicillin 10µg,
Ceftazidime 30µg, Gentamycin 10µg, Streptomycin
10µg, Ciprofloxacin 5µg, Chloramphenicol 30µg,
Tetracyclin
30
µg,
and
Sulfamethoxazol/Trimetoprim 23,75/1,25 µg (BD
Diagnostics).
Phương pháp kháng sinh đồ
Tất cả Salmonella được làm kháng sinh đồ theo
phương pháp Kirby-Bauer (Hudzicki, 2016). Các
kháng sinh được lựa chọn theo hướng dẫn của CLSI2015, và cũng là các kháng sinh hay sử dụng trong
điều trị lâm sàng và chăn nuôi.
Phương pháp xử lý số liệu
Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để phân tích các
số liệu thống kê thu được.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Kết quả nuôi cấy và phân lập vi khuẩn
Salmonella
Trong tổng số 90 mẫu thu thập được từ ba nguồn
thịt gà, thịt bò và thịt lợn, có 25 mẫu phân lập được
Salmonella, chiếm tỷ lệ 27,8% (25/90). Trong số các
mẫu nhiễm Salmonella, mẫu thịt gà chiếm tỷ lệ lớn
nhất là 36,7% (11/30), tiếp theo là mẫu thịt lợn, chiếm
tỷ lệ 30% (9/30), và cuối cùng là mẫu thịt bò chiếm tỷ
lệ ít nhất với 16,7% (5/30) (Bảng 1). Không tìm thấy
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ nhiễm
Salmonella và ba nguồn phân lập trên với p>0,05.
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Bảng 1. Kết quả phân lập Salmonella ở các mẫu nghiên cứu.
Dương tính

Âm tính

Mẫu

Tổng số mẫu
Số mẫu

Tỷ lệ (%)

Số mẫu

Tỷ lệ (%)

Thịt gà

11

36,7

19

63,3

30

Thịt lợn

9

30,0

21

70,0

30

Thịt bò

5

16,7

25

83,3

30

Tổng số

25

27,8

65

72,2

90

2

χ = 3,102; df = 2; p = 0,212

Có tất cả 9 serovar khác nhau được định danh từ
25 chủng Salmonella phân lập được. Salmonella
Typhimurium phổ biến nhất với 11 chủng, chiếm tỷ
lệ 44% (11/25). Tiếp theo là Salmonella serovar
Derby với tỷ lệ 16% (4/ 25). Các Salmonella serovar
Warragul, Indiana, và Rissen chiếm tỷ lệ như nhau là
8% (2/25). Bốn chủng còn lại gồm Salmonella
serovar London, S. Meleagridis, S. Give và S.
Assine, chiếm tỷ lệ ít nhất với 4% (1/25) (Hình 1 và
Bảng 2).
Trong số các Salmonella phân lập được, mẫu thịt
gà và thịt lợn có số serovar phân lập được bằng nhau
là 5, trong khi đó các mẫu thịt bò chỉ phân lập được

một serovar là Typhimurium. Typhimurium là
serovar duy nhất phân lập được ở cả ba nguồn thịt.
Trong 11 mẫu thịt gà nhiễm Salmonella, phổ biến
nhất là Typhimurium với 4 chủng, chiếm tỷ lệ 36,4%
(4/11). Phổ biến hàng thứ hai là Warragul, Indiana
và Rissen với 2 chủng, chiếm tỷ lệ 18,2% (2/11).
Ngược lại, Derby phổ biến nhất trong các mẫu thịt
lợn với 4 chủng, chiếm tỷ lệ 44,4% (4/9),
Typhimurium phổ biến hàng thứ hai với 2 chủng,
chiếm tỷ lệ 22,2% (2/9). Thịt bò nhiễm Salmonella ít
nhất với 5 mẫu và tất cả đều là Typhimurium (Bảng
2). Tỷ lệ các serovar nhiễm trong các mẫu thịt lợn,
thịt bò và thịt gà liên quan với nhau có ý nghĩa thống
kê với p<0,05.

A

B

Hình 1. Số lượng (A) và tỷ lệ phần trăm các serovar phân lập được (B).
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Bảng 2. Kết quả định type Salmonella phân lập được.
Mẫu thịt gà

Mẫu thịt lợn

Mẫu thịt bò

Số mẫu

Tỷ lệ %

Số mẫu

Tỷ lệ %

Số mẫu

Tỷ lệ %

Warragul

2

18,2

0

0

0

London

0

0

1

11,1

Derby

0

0

4

Indiana

2

18,2

Meleagridis

0

Give

Serotype

Tổng số

Tỷ lệ %

0

2

8

0

0

1

4

44,4

0

0

4

16

0

0

0

0

2

8

0

1

11,1

0

0

1

4

0

0

1

11,1

0

0

1

4

Rissen

2

18,2

0

0

0

0

2

8

Typhimurium

4

36,4

2

22,2

5

100

11

44

Assine

1

9,1

0

0

0

0

1

4

Tổng số

11

100

9

100

5

100

25

100

Fisher’s exact test = 21,058; p = 0,015.

Kết quả thực hiện kháng sinh đồ Salmonella
Có 52% (13/25) chủng kháng ít nhất một kháng
sinh, trong đó có 69,23% (9/13) đa kháng thuốc. Tất
cả Salmonella phân lập được đều nhạy cảm với
ceftazidime. Hai kháng sinh bị kháng nhiều nhất là
streptomycin và tetracycline (11 chủng mỗi loại),
tiếp theo là chloramphenicol với 8 chủng kháng,
ampicillin và trimethoprim-sulfamethoxazole với 7
chủng kháng, gentamicin có hai chủng kháng và chỉ
có duy nhất một chủng kháng ciprofloxacin. Có mối
liên quan chặt chẽ giữa tỷ lệ các chủng kháng thuốc
với từng kháng sinh nghiên cứu (Fisher’s exact test =
40,261; p <0,001). Tuy nhiên, tỷ lệ từng serovar
kháng các kháng sinh AM, CAZ, GN, S, CIP, C, TE,
SXT là khác nhau có ý nghĩa thống kê với p<0,05
(Fisher’s exact test = 36,493; p = 1). Đặc biệt, S.
Typhimurium kháng các kháng sinh nghiên cứu với
tỷ lệ cao nhất. Trong số các Salmonella phân lập
được, S. Assine kháng ít kháng sinh nhất, chỉ kháng
chloramphenicol (Bảng 3).
Salmonella phân lập được từ thịt lợn kháng
nhiều kháng sinh nhất: 66,7% (6/9 chủng), trong đó
44,4% (4/9) đa kháng thuốc. Tiếp theo là các chủng
phân lập từ thịt gà: 36,4% (4/11) trong đó 27,3%
(3/11) đa kháng. Chỉ có duy nhất 1 chủng S.
Typhimurium từ thịt bò kháng kháng sinh và là
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chủng đa kháng. Typhimurium chiếm tỷ lệ lớn ở cả
ba nguồn phân lập (11 chủng), nhưng chỉ có 3 chủng
kháng kháng sinh đồng thời là chủng đa kháng
thuốc. Số chủng đa kháng có nguồn gốc từ thịt gà là
lớn nhất (4 chủng), tiếp theo là thịt lợn (3 chủng),
cuối cùng là thịt bò (1 chủng). Không thấy mối liên
quan có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ kháng thuốc của
các serovar với các nguồn phân lập chúng (Fisher’s
exact test = 18,610; p = 0,855) (Bảng 4).
Có 13 chủng (52%) kháng ít nhất một kháng sinh,
đáng chú ý là tất cả 25 chủng phân lập được đều nhạy
cảm với ceftazidime. Các chủng phân lập được từ thịt
lợn có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất với 99,9%, tiếp
theo là các chủng phân lập được từ thịt gà (36,4%), tỷ lệ
kháng thuốc thấp nhất là ở các chủng phân lập được từ
thịt bò (20%). Các Salmonella phân lập được từ thịt lợn
chiếm tỷ lệ lớn nhất kháng các kháng sinh AM, S, và
TE. Salmonella từ thịt gà chiếm tỷ lệ lớn trong kháng
chlorampheniol, đặc biệt các chủng kháng CIP chỉ tìm
thấy ở thịt gà. Thịt bò là mẫu ít nhiễm Salmonella nhất
và các chủng có nguồn gốc từ loại mẫu này nhạy cảm
với nhiều kháng sinh nhất. Tất cả Salmonella phân lập
được từ thịt bò đều nhạy cảm với ba kháng sinh là
CAZ, GN và CIP. Không có mối liên quan giữa các
serovar theo nguồn phân lập và tỷ lệ kháng từng loại
kháng sinh (Fisher’s exact test = 7,724; p = 0,907)
(Bảng 5).
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Bảng 3. Kết quả kháng sinh đồ của Salmonella phân lập được.
Kháng sinh

Serovar (số lượng)

AM

CAZ

GN

S

CIP

C

TE

SXT

Warragul (2)

0

0

0

0

0

1

1

1

London (1)

0

0

0

1

0

0

1

0

Derby (4)

1

0

0

3

0

0

2

0

Indiana (2)

1

0

1

1

1

1

1

1

Meleagridis (1)

1

0

0

1

0

1

1

1

Give (1)

1

0

0

1

0

1

1

1

Rissen (2)

0*

0

0

1

0

1

1

1

Typhimurium (11)

3

0

1

3

0

2

3

2

Assine (1)

0

0

0

0

0

1

0

0

Số chủng kháng (13)

7

0

2

11

1

8

11

7

Số chủng nhạy (11)

17

25

23

14

24

17

14

18

Số chủng trung gian (1)

1

0

0

0

0

0

0

0

Tỷ lệ % kháng (52)

28

0

8

44

4

32

44

28

Tỷ lệ % nhạy (44)

68

100

92

56

96

68

56

72

Tỷ lệ % trung gian (4)

4

0

0

0

0

0

0

0

M

SL

Fisher’s Exact test = 36,493; p = 1

Fisher’s Exact test = 40,261; p = 0.

Bảng 4. Kết quả kháng sinh đồ của Salmonella theo nguồn phân lập.
Mẫu thịt gà

Serotype
(số lượng)/%

SL

Warragul

(2)

London

-

Derby

R
(1)
50

S
(1)
50

Mẫu thịt lợn
M
(1)
50

SL

(4)
(1)
50

(1)
50

(1)
50

Indiana

(2)

Meleagridis

-

(1)

Give

-

(1)

Rissen

(2)

Typhimurium

(4)

Assine

(1)

Tổng số

11

(1)

(1)

(1)

50

50

50

(0)

(4)

(0)

0

100

0

(1)

(0)

(0)

100

0

0

(4)

(7)

(3)

36,4

63,6

27,3

S

Mẫu thịt bò

(1)

-

R

(1)
100
(1)
25

0
0
(3)
75

0
(0)
0

M

(1)

(4)

(1)

20

80

20

(1)

(4)

(1)

20

80

20

-

(1)
100
(1)
100

(0)
0
(0)
0

(1)
100
(1)
100

-

-

(2)

(0)

(2)

100

0

100

(9)

S

-

-

(2)

R

(5)

(6)

(3)

(4)

66,7

33,3

44,4

(5)

Viết tắt: S (sensitive), R(resistant), M (đa kháng thuốc), SL (số lượng), - (không phát hiện được). Fisher’s exact test =
18,610; p = 0,855.
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Bảng 5. Số lượng và tỷ lệ (%) kháng thuốc của Salmonella.

Mẫu thịt

Số
chủng

Gà

11

Lợn

9

Bò

5

Tổng

25

Số chủng /(%) kháng các kháng sinh

Tỷ lệ
(%)

AM

CAZ

GN

S

CIP

C

TE

SXT

4

2

0

1

2

1

4

3

3

(36,4)

(18,2)

(0)

(9,1)

(18,2)

(9,1)

(36,4)

(27,3)

(27,3)

8

4

0

1

8

0

3

7

3

(99,9)

(44,4)

(0)

(11,1)

(88,9)

(0,0)

(33,3)

(77,8)

(33,3)

1

1

0

0

1

0

1

1

1

(20,0)

(20,0)

(0)

(0,0)

(20,0)

(0)

(20,0)

(20,0)

(20,0)

13

7

0

2

11

1

8

11

7

(52,0)

(28,0)

(0)

(8,0)

(44,0)

(4,0)

(32,0)

(44,0)

(28,0)

Fisher’s exact test = 7,724; p = 0,907.

Hình 2. Tỷ lệ kháng kháng sinh của Salmonella phân lập được.

Tỷ lệ kháng từng nhóm kháng sinh của
Salmonella theo từng nguồn phân lập được trình bày
ở hình 2. Tất cả Salmonella phân lập được từ thịt gà
đều kháng kháng sinh (trừ ceftazidime). Không có
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chủng nào phân lập được từ thịt lợn và thịt bò kháng
CIP. Salmonella có nguồn gốc từ ba nguồn thịt đều
kháng các kháng sinh AM, S, C, TE và SXT, trong
đó các chủng phân lập được từ thịt lợn có tỷ lệ kháng
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cao nhất. Toàn bộ Salmonella phân lập được từ thịt
bò đều nhạy cảm với CAZ, GN và CIP.
Trong số 13 chủng kháng kháng sinh, các chủng
phân lập được từ thịt lợn chiếm tỷ lệ cao nhất (8/13
tương đương 61,5%), tiếp theo là các mẫu có nguồn
gốc từ thịt gà (4/13 tương đương 30,8%), và các mẫu
phân lập được từ thịt bò có tỷ lệ ít nhất (1/13 tương
đương 7,7%). Trong số các chủng phân lập được từ
thịt gà thì có tới 3 chủng kháng ít nhất 3 nhóm kháng

sinh. Chủng Indiana kháng nhiều kháng sinh nhất với
7 loại kháng sinh khác nhau. Số chủng kháng thuốc
phân lập được từ thịt lợn là nhiều nhất (8 chủng),
trong đó có 5 chủng là đa kháng. Có 3 nhóm, mỗi
nhóm có 2 chủng có kiểu hình kháng thuốc giống
nhau, kháng từ 2 đến 4 nhóm kháng sinh. Chỉ có một
chủng Typhimurium từ thịt bò là đa kháng thuốc, kiểu
hình kháng thuốc của chủng này giống với chủng
Give và Meleagridis phân lập được từ thịt lợn.

Bảng 6. Kiểu hình kháng kháng sinh của Salmonella phân lập được.
Nguồn phân lập/Serovar

Kiểu hình kháng

Số chủng

Thịt gà
Indiana

C, TE, SXT, S, AM, GN, CIP

Rissen

C, TE, SXT, S

Warragul
Assine

61,5

1

7,7

C, TE, SXT, S, AM, GN
C, TE, SXT, S, AM

Meleagridis

C, TE, SXT, S, AM

Derby

TE, S, AM

Typhimurium SL2

TE, S, AM

Derby

TE, S

London

TE, S
S

Thịt bò
Typhimurium SB

8

C

Give

Derby

30,8

C, TE, SXT

Thịt lợn
Typhimurium SL1

Tỷ lệ %

4

C, TE, SXT, S, AM

Bảng 7. Kiểu hình kháng kháng sinh của Salmonella đa kháng thuốc.
Số KS bị kháng

Kháng sinh (số chủng)

Số chủng (%)

Salmonella serovar

Ba

C, TE, SXT (1)
TE, S, AM (2)

3 (33,3)

Typhimurium SL2, Warragul
Derby

Bốn

C, TE, SXT, S (1)

1 (11,1)

Rissen

Năm

C, TE, SXT, S, AM (3)

3 (33,3)

Meleagridis, Give, Typhimurium
SB

Sáu

C, TE, SXT, S, AM, GN (1)

1 (11,1)

Typhimurium SL1

Bảy

C, TE, SXT, S, AM, GN, CIP (1)

1 (11,1)

Indiana

Tổng số

9
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Kiểu hình kháng thuốc của Salmonella đa kháng
dao động từ 3 loại đến 7 loại kháng sinh. Trong số 9
chủng đa kháng thuốc, có 3 chủng (33,3%) kháng 3
nhóm kháng sinh, 1 chủng (11,1%) kháng 4 nhóm
kháng sinh, 3 chủng (33,3%) kháng 5 nhóm kháng
sinh, 1 chủng (11,1%) kháng 6 nhóm kháng sinh và
đặc biệt có 1 chủng (11,1%) kháng tới 7 nhóm kháng
sinh (bảng 6). Kiểu hình kháng thuốc phổ biến là: kiểu
1 (TE, S, AM) ở hai chủng, chiếm tỷ lệ 22,2%, và
kiểu 2 (C, TE, SXT, S, AM) ở 3 chủng, chiếm tỷ lệ
33,3%. Hai kiểu hình kháng thuốc phổ biến này đều
có ở S. Typhimurium. Đáng chú ý là kiểu một chỉ có ở
Salmonella phân lập được từ thịt lợn (Bảng 7).
THẢO LUẬN
Tình trạng nhiễm Salmonella xảy ra ở mọi nơi
trên thế giới, bao gồm các nước phát triển và đang
phát triển. Hậu quả là làm gia tăng tỷ lệ bệnh tật và
gánh nặng cho nền kinh tế toàn cầu (Stevens et al.,
2008). Do đó, việc theo dõi tình trạng nhiễm khuẩn
và xu hướng kháng kháng sinh ở các vi khuẩn phân
lập được từ thực phẩm, từ người bệnh là cần thiết để
đưa ra luật sử dụng kháng sinh trong điều trị và trong
chăn nuôi (Cummings et al., 2013).
Nghiên cứu này của chúng tôi cung cấp mới về
tỷ lệ nhiễm, xu hướng kháng kháng sinh và tình
trạng đa kháng thuốc của vi khuẩn Salmonella phân
lập được từ thịt lợn, thịt bò và thịt gà tại các chợ bán
lẻ ở Hà Nội. Đã có một số nghiên cứu của các tác giả
khác được công bố về vấn đề này ở Việt Nam nhưng
tập trung vào các thực phẩm khác với thời gian và ở
các khu vực địa lý khác nhau (Ta et al., 2014; Thai,
Yamaguchi, 2012).
Thật khó để so sánh mức độ nhiễm Salmonella ở
thực phẩm trong các nghiên cứu khác nhau vì mỗi
nghiên cứu tiến hành trong thời gian, khu vực địa lý
và từng loại thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, việc
so sánh này cũng phần nào phản ánh được tình trạng
ô nhiễm, tỷ lệ kháng thuốc của Salmonella khác
nhau ở các khu vực trên thế giới và Việt Nam. Rất
khó để so sánh số liệu về tỷ lệ nhiễm Salmonella ở
các nghiên cứu khác nhau bởi vì việc xác định tỷ lệ
này có thể bị sai lệch do sự đa dạng trong phương
pháp thu thập mẫu, do mùa thu thập và kỹ thuật thực
hiện khác nhau (Li et al., 2013).
Trong nghiên cứu này, tỷ lệ nhiễm Salmonella là
27,8% (thịt gà nhiễm 36,7%, thịt lợn nhiễm 30%, và
thịt bò nhiễm 16,7%), thấp hơn so với tỷ lệ nhiễm
của một số nghiên cứu khác ở Việt Nam như: Hà Nội
năm 2009 (39,9% tổng số mẫu), Bắc Ninh, Hà Nội,
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Hà Tây từ năm 2007 đến 2009 (41,1% tổng số mẫu),
Hà Nội, Sài Gòn, Phú Thọ, Lâm Đồng (48,7% tổng
số mẫu) (Ta et al., 2014), Miền Bắc (41,7% tổng số
mẫu) (Thai, Yamaguchi, 2012), Thành phố Hồ Chí
Minh từ 2012 đến 2015 (69,7% tổng số mẫu)
(Nguyen et al., 2016). Tỷ lệ nhiễm Salmonella này
cũng thấp hơn tỷ lệ nhiễm trong kết quả nghiên cứu
được công bố ở một số nơi khác như: Lào (hơn 80%
tổng số mẫu) (Boonmar et al., 2013), Guatemala
(34,3% tổng số mẫu) (Jarquin et al., 2015), Yangon,
Myanmar (97,9% tổng số mẫu) (Moe et al., 2017),
Thái Lan (41% tổng số mẫu) (Patchanee et al.,
2016), Úc (trên 35% tổng số mẫu) (Pointon et al.,
2008). Bỉ (36,5%) (Uyttendaele et al., 1999), Quảng
Đông, Thiểm Tây và Tứ Xuyên (43,3%) (Yang et
al., 2014), Nhật Bản (29,8%) (Katoh et al., 2015),
Hàn Quốc (42%) (Choi et al., 2015).
Kết quả nhiễm Salmonella trong nghiên cứu của
chúng tôi cao hơn tỷ lệ nhiễm ở Colombia (27% tổng
số mẫu) (Donado-Godoy et al., 2012), Washington
(11% tổng số mẫu) (Mazengia et al., 2014), Hà Lan
(8,6% tổng số mẫu) (Straver et al., 2007), Romania
(13,2%) (Tirziu et al., 2015). Trong 9 serovar phân
lập được, phổ biến nhất là Typhimurium. Ở các
nghiên cứu khác serovar phổ biến cũng khác nhau
như: Albany (Moe et al., 2017), Rissen (Patchanee et
al., 2016), Panama (Niyomdecha et al., 2016), Derby
(Cai et al., 2016), Infantis (Katoh et al., 2015; Tirziu
et al., 2015), Virchow (Choi et al., 2015), Enteritidis
(Yang et al., 2014), Anatum ( Thai, Yamaguchi,
2012). Chúng tôi không tìm thấy mối liên quan có ý
nghĩa thống kê giữa tỷ lệ nhiễm Salmonella và ba
nguồn phân lập, kết quả này giống với kết quả
nghiên cứu của Samaxa et al. (2012). Sự khác biệt
trong tỷ lệ nhiễm Salmonella có thể là do loài vi
khuẩn này sống phổ biến ở môi trường và đóng một
vai trò quan trọng trong việc lây nhiễm giữa các
nguồn bệnh (Foltz, 1969; Winfield, Groisman,
2003). Tác nhân gây bệnh này được truyền qua thức
ăn hoặc nước bị ô nhiễm cho nên các nguồn thực
phẩm khác nhau có thể nhiễm các loài Salmonella
khác nhau. Các loài Salmonella phân bố rất khác
nhau tùy theo từng quốc gia, khu vực (Butaye et al.,
2006; Folster et al., 2015). Sự khác biệt về tỷ lệ
nhiễm Salmonella này cũng có thể do điều kiện vệ
sinh của từng địa phương nơi các mẫu nghiên cứu
được thu thập.
Tỷ lệ kháng kháng sinh là 52%, kết quả này thấp
hơn kết quả của một số nghiên cứu ở Việt Nam
(62,2%) (Nguyen et al., 2016), Nhật Bản (89,9%)
(Katoh et al., 2015), Algeria (90,32%) (Mezali,
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Hamdi, 2012). Trong số các chủng kháng thuốc này,
Salmonella phân lập từ lợn có tỷ lệ kháng kháng sinh
cao nhất (66,7%), tiếp theo là Salmonella phân lập từ
gà (36,4%), cuối cùng là Salmonella phân lập từ bò
(20%). Trong số Salmonella kháng thuốc, S.
Typhimurium có tỷ lệ kháng cao nhất. Kết quả này
khác so với kết quả nghiên cứu của một số tác giả
khác. Samaxa và cs, Salmonella phân lập được từ bò
có tỷ lệ kháng thuốc cao nhất, tiếp theo là từ lợn,
cuối cùng là từ gà. S. Muenchen kháng nhiều kháng
sinh nhất (Samaxa et al., 2012). Trong công bố của
Thai và cs thì tỷ lệ kháng thuốc ở các Salmonella
phân lập được từ thịt gà cao hơn các Salmonella
phân lập từ thịt lợn (Thai, Yamaguchi, 2012).
Tỷ lệ vi khuẩn đa kháng phân lập được là
69,23% (9/13), thấp hơn kết quả nghiên cứu của
Tirziu et al., (2015) là 71,4% và Katoh et al., (2015)
là 90,2%. Tỷ lệ này cao hơn so với báo cáo của
Nguyen et al., (2016) (41,1%), và Cai et al., (2016)
(37,2%). Các kháng sinh bị kháng nhiều nhất là là
streptomycin và tetracycline. Kết qủa này tương tự
với kết quả nghiên cứu của một số tác giả trước đây
(Moe et al., 2017; Nguyen et al., 2016; Patchanee et
al., 2016; Niyomdecha et al., 2016). Điều này có
khác biệt so với kết quả công bố của một số tác giả
khác trên thế giới. Trong nghiên cứu của Mezali,
sulphonamides bị kháng nhiều nhất (Mezali, Hamdi,
2012). Trimethoprim-sulfamethoxazole bị kháng
nhiều nhất trong công bố của Moe et al. (2017).
Toàn bộ Salmonella phân lập được đều nhạy cảm với
ceftazidime, đây cũng là kháng sinh không bị kháng
trong nghiên cứu của (Tirziu et al., 2015; DonadoGodoy et al., 2015; Andoh et al., 2016; Thai,
Yamaguchi, 2012). Điều này chỉ ra rằng ceftazidim
là thuốc có tác dụng để điều trị Salmonella.
Tỷ lệ kháng thuốc, tỷ lệ đa kháng và số lượng
kháng sinh bị đề kháng là khác nhau ở các nghiên
cứu đã được công bố. Sự khác biệt này có thể là do
lạm dụng kháng sinh trong điều trị và chăn nuôi, làm
tăng áp lực chọn lọc lên vi khuẩn dẫn tới xuất hiện
nhiều chủng Salmonella đa kháng thuốc khác nhau
theo vùng địa lý (Molla et al., 2006; Nguyen et al.,
2013; Zewdu, Cornelius, 2009).
Trong nghiên cứu này, các kháng sinh bị kháng
nhiều là streptomycin, tetracycline, chloramphenicol,
ampicillin, và trimetroprim/sulfamethoxazol. Kết
quả này là tất nhiên vì đây đều là những kháng sinh
được sử dụng nhiều trong điều trị và chăn nuôi ở
Việt Nam. Nghiên cứu này cũng cho thấy
ceftazidime là một kháng sinh tốt có thể dùng để
điều trị nhiễm Salmonella. Ceftazidime đã được phổ

biến rộng rãi do hiệu quả của nó, do đó cần phải
giám sát tình hình sử dụng và kháng kháng sinh này.
Đối với Salmonella có nguồn gốc thực phẩm, kháng
thuốc đáng quan tâm nhất là đề kháng quinolones và
cephalosporin, cả hai nhóm kháng sinh này đều được
đề cập đến trong danh sách các kháng sinh quan
trọng của WHO trong lĩnh vực y học.
Các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam cho
thấy Salmonella phân bố khác nhau theo địa lý và
nguồn phân lập. Các serovar phổ biến cũng khác
nhau theo vùng địa lý. Tỷ lệ kháng kháng sinh và đa
kháng thuốc cũng khác nhau. Vì vậy việc tiến hành
nghiên cứu tỷ lệ nhiễm Salmonella ở thực phẩm và
đặc điểm kháng thuốc của chúng là cần thiết.
KẾT LUẬN
Kết quả của nghiên cứu này cung cấp bằng
chứng trực tiếp về tình trạng nhiễm Salmonella trong
thực phẩm và lưu hành các chủng kháng kháng sinh
trong thịt bò, thịt lợn và thịt gà ở Hà Nội. Do đó, để
kiểm soát sự xuất hiện của vi khuẩn kháng kháng
sinh, việc giám sát chế biến thực phẩm và sử dụng
kháng sinh trong chăn nuôi là rất cần thiết.
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ
Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
(NAFOSTED) trong đề tài mã số: 106-NN.042015.41.
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SUMMARY
Salmonella resistance to antimicrobials is a major health problem in the world. Thus, we conducted a
cross-sectional study to determine the prevalence of Salmonella serovars isolates from retail meats in Ha Noi
and their susceptibility to 8 antimicrobials commonly used in the treatment and growth promotion in domestic
livestocks in Vietnam. Salmonella was detected in 25/90 (27.8%) samples. Nine different serovars were
identified, including S. Typhimurium (44%), S. Derby (16%), S. Warragul, S. Indiana, S. Rissen (8%), and S.
London, Meleagridis, Give, Assine (4%). S. Typhimurium (44 %) is the most prevalent types. Resistance to at
least one antibiotic was showed in 13 strains (52%). All isolates were 44% (11/25) resistant to streptomycin
and tetracycline, 32% (8/25) resistant to chloramphenicol. The multiple antimicrobial resistance accounted for
69.2% of isolates (9/13). All strains were susceptible to ceftazidime. This data indicated that the retail meats
could constitute a source of human exposure to multidrug-resistant Salmonella and therefore could be
considered a potential vehicle of resistant Salmonella foodborne diseases. There is an urgent need for
surveillance and control programmes on Salmonella and use of antimicrobials in Vietnam to protect the health
of consumers.
Keywords: Antibiotic resistance, retail meat, Salmonella
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