
 

	  

	  

Viện nghiên cứu Y khoa Woolcock và  
cuộc chiến chống lại bệnh lao tại Việt Nam 

 

Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock thuộc Trường đại học Sydney là một 
trong những tổ chức hàng đầu về nghiên cứu các bệnh đường hô hấp và rối 
loạn giấc ngủ. Từ năm 2009, Viện đã hợp tác với Chương trình chống lao 
Quốc gia Việt Nam (NTP) để cải thiện sức khỏe đường hô hấp ở Việt Nam 
thông qua nghiên cứu hợp tác và nâng cao năng lực.  

Trong  5 năm qua, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock Việt Nam đã mở rộng 
quy mô gồm hai văn phòng đại diện với hơn 25 nhân viên làm toàn thời 
gian. Thêm vào đó, có hơn 300 cán bộ y tế thuộc hệ thống Chương trình 
chống lao Quốc gia Việt Nam đóng vai trò tích cực trong việc triển khai các 
dự án của Viện. Viện Woolcock đã thiết lập một nền tảng vững chắc dựa 
trên những nghiên cứu mà chúng tôi triển khai tại Việt Nam, từ khoa học cơ 
bản đến y tế công cộng và các dự án tập trung vào chính sách.   

Nghiên cứu tầm soát lao ở những người tiếp xúc hộ gia 
đình với người mắc lao – ACT1 và ACT2 
Một tỷ lệ lớn bệnh nhân lao tại Việt Nam không đến các cơ sở y tế để điều 
trị bệnh. Sàng lọc bệnh lao chính vì vậy trở thành một ưu tiên tối ưu trong 
nỗ lực kiểm soát bệnh. Các nghiên cứu phát hiện lao chủ động chú trọng 
vào việc thử nghiệm chiến lược sàng lọc lao trong các cơ sở khác nhau.  

Nghiên cứu ACT1 và ACT2 được bắt đầu từ năm 2009 và dự kiến kết thúc 
vào năm 2015, nghiên cứu tập trung vào việc sàng lọc những người sống 
cùng gia đình với người mắc bệnh lao.   

Nghiên cứu thử nghiệm ban đầu ACT1, đã sàng lọc hơn 500 người tiếp xúc 
hộ gia đình với những bệnh nhân lao có kết quả soi đàm dương tính tại 4 
quận/huyện ở Hà Nội. Nghiên cứu đã phát hiện được một tỷ lệ cao số mắc 
lao ở những người tiếp xúc, gấp khoảng 3 lần so với cộng đồng nói chung.  

Kết quả này là nền tảng cơ bản cho một nghiên cứu lớn hơn, được gọi là 
ACT2, với mục đích so sánh hiệu quả phát hiện ca bệnh lao chủ động với 
hiệu quả phát hiện lao một cách bị động theo quy trình thường quy. Đến 
tháng 06 năm 2013, chương trình này đã thu nhận được 10.818 bệnh nhân 
lao trên 15 tuổi và 25.329 người tiếp xúc tại 70 trung tâm y tế quận/huyện 
trên 8 tỉnh/thành phố của cả nước. Người tiếp xúc được sàng lọc 4 lần trong 
suốt 2 năm bằng phim X-quang ngực và sàng lọc triệu chứng lâm sang, 
đồng thời thực hiện các xét nghiệm vi sinh đối với những người nghi mắc 
lao. Nghiên cứu đã được triển khai trong hệ thống Chương trình Chống lao 
quốc gia, tất cả các hoạt động thu nhận người tham gia nghiên cứu, sàng 
lọc và theo dõi đều được thực hiện bởi cán bộ y tế của Chương trình Chống 
lao quốc gia.  

 

 

Bệnh lao là một bệnh lây truyền qua đường 
hô hấp và có ảnh hưởng lớn đến ngành y tế 
của nhiều nước đang phát triển, trong đó có 
Việt Nam - nơi mà tỷ lệ hiện mắc lao cao nhất 
tại Châu Á. Gần 2/3 trong tổng số 180,000 ca 
bệnh mới mỗi năm ở Việt Nam được chẩn 
đoán mắc bệnh, điều đó chỉ ra một lỗ hổng 
lớn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của 
quốc gia.   

 

Sứ mệnh của chúng 
tôi ở Việt Nam 

 
Để cải thiện sức khỏe đường hô hấp 

tại Việt Nam thông qua các nghiên 
cứu có chất lượng cao, ứng dụng 

bằng chứng trong thực hành và nâng 
cao năng lực nghiên cứu tại địa 

phương.  

• Là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực 
nghiên cứu, giáo dục và đào tạo về 
sức khỏe đường hô hấp ở Việt Nam.  
 

• Triển khai các nghiên cứu chất lượng 
cao để góp phần giải quyết các vấn 
đề sức khỏe của người Việt Nam. 
 

• Cùng với cộng đồng, các cơ quan 
chính phủ, các nhà thực hành lâm 
sàng và các nhóm vận động chính 
sách đưa ra các khuyến nghị chính 
sách và thực hành để cải thiện sức 
khỏe đường hô hấp ở Việt Nam.  

 
• Nâng cao năng lực trong nghiên cứu, 

y học lâm sàng và đào tạo trong mọi 
lĩnh vực về sức khỏe đường hô hấp. 
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 Nghiên cứu sàng lọc bệnh lao tại cộng đồng – ACT3 
Sàng lọc bệnh lao tại cộng đồng đã được thực hiện thành công ở 
nhiều quốc gia phát triển trên thế giới vào giữa thế kỷ 20. Cách tiếp 
cận trên đã góp phần làm giảm nhanh chóng tỷ lệ mắc bệnh lao 
trong giai đoạn này. Với mục đích áp dụng các kinh nghiệm trên thế 
giới, Dự án ACT3 sẽ sử dụng những kỹ thuật tiên tiến để triển khai 
chiến lược này ở Việt Nam.  
Nghiên cứu ACT3 bắt đầu triển khai từ tháng 10/2013 đến 2018 và 
được tài trợ bởi NHMRC. Nghiên cứu ACT3 là một thử nghiệm lâm 
sàng ngẫu nhiên có đối chứng, sàng lọc trên cộng đồng, thu nhận 
120.000 người trưởng thành từ 120 ấp ở một tỉnh nông thôn hẻo 
lánh ở phía Nam của Việt Nam. Cán bộ y tế sẽ tiến hành sàng lọc tại 
hộ gia đình, sàng lọc triệu chứng và xét nghiệm đờm sử dụng kỹ 
thuật khuếch đại acid nucleic di động, Xpert MTB/RIF. Nghiên cứu 
này còn sử dụng dịch tễ sinh học phân tử và kỹ thuật phân tích hệ 
thống không gian để tìm ra sự lây nhiễm bệnh lao trong cộng đồng, 
và xác định những cụm dân dư có nguy cơ mắc bệnh cao.  
Nghiên cứu về tính nhạy cảm về gen với bệnh lao - GenTB 
Các yếu tố về gen có vai trong quan trọng trong sự phát triển của 
bệnh lao. Kiến thức về cơ chế gen của bệnh sẽ giúp phát triển các 
chiến lược mới về vắc xin phòng lao và các kỹ thuật chẩn đoán lao. 
GENTB là một nghiên cứu về tính nhạy cảm về gen của người với 
bệnh lao. Nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Centenary của 
trường Sydney, hợp tác với Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock. Ba 
bệnh viện ở miền Bắc Việt Nam đã được chọn để thu nhận hơn 
1.500 bệnh nhân lao và 1.500 người khỏe mạnh để đối chứng, với 
mục địch so sánh hệ gen của họ để xác định liệu có yếu tố đặc thù 
về gen nào có liên quan đến sự nhạy cảm với bệnh lao hay không. 
DNA được chiết tách từ các mẫu máu của người tham gia nghiên 
cứu và chuyển sang Sydney để kiểm tra những hệ gen đa dạng có 
thể làm tăng tính nhạy cảm với bệnh lao ở người. Kết quả sơ bộ 
kiểm tra một số đoạn gen đã cho thấy một số phát hiện đầy hứa 
hẹn; việc thu nhận thêm đối tượng và tiến hành thêm các kiểm 
nghiệm sẽ được thực hiện trong thời gian không xa.  
Nâng cao năng lực nghiên cứu về bệnh lao - MECOR 
Nâng cao năng lực nghiên cứu là một giá trị cốt lõi của Viện nghiên 
cứu Y khoa Woolcock. Chính vì vậy, trong 4 năm vừa qua, Viện 
nghiên cứu Y khoa Woolcock đã thực hiện một chương trình đào tào 
nghiên cứu cho các cán bộ y tế Việt Nam mang tên Các phương 
pháp trong dịch tễ, lâm sàng và triển khai nghiên cứu (MECOR). 
Dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Guy Marks đến từ trường Đại học 
Sydney, Giáo sư Sonia Buist từ Oregon và Phó Giáo sư Nguyễn 
Viết Nhung của Chương trình Chống lao quốc gia Việt Nam, các 
khóa học tập trung kéo dài một tuần được tổ chức hàng năm cho 
các cán bộ y tế trong ngành hô hấp, y tá, cán bộ xét nghiệm và các 
lĩnh vực tương tự khác trên toàn quốc. Phần lớn các giảng viên là 
người Việt Nam, bên cạnh đó có giảng viên quốc tế là  các nhà 
nghiên cứu đến từ Úc và Mỹ. Các khóa học thường niên đào tạo về 
thiết kế và triển khai nghiên cứu phù hợp với của địa phương, – với 
mong muốn sẽ đăng tải kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa 
học quốc tế. Hơn 100 sinh viên đã tham gia khóa học, một số trong 
số đó đã tiếp tục học thêm các khóa cao hơn. Trong tương lai, khóa 
học sẽ được chuyển giao cho Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao tính 
bền vững.  
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