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Tóm tắt: 
 

180 bệnh nhân viêm dạ dày đến khám và điều trị tự nguyện tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 

đáp ứng các tiêu chuẩn của nghiên cứu. Các bệnh nhân này được thu thập thông tin như: tuổi, giới 

tính, nơi ở, công việc, số lần điều trị, đau thượng vị, đầy bụng, khó tiêu, chán ăn sụt cân... và được 

sinh thiết mẫu tại các vị trí hang vị, thân vị và rìa các ổ loét hoặc các tổ chức thâm nhiễm nghi ung 

thư dạ dày. Tách chiết DNA tổng số từ các mẫu bệnh phẩm, khuếch đại đặc hiệu vùng gen ITS2 và 

phân tích trình tự gen, đồng thời nuôi cấy sinh thiết trên môi trường máu để xác định sự có mặt của 

các loại nấm trong dạ dày người bệnh. Kết quả cho thấy, tỉ lệ nhiễm nấm là 70/180, chiếm 38,9%.  
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Abstract: 
 

180 gastric patients who met the standards of the study, voluntarily came to Hai Duong Provincial 

General Hospital for examination and treatment. Information about patients such as age, gender, 

residence, occupation, numbers of treatment, epigastric pain, bloating, indigestion, poor appetite 

and weight loss... was collected. These patients were taken for endoscopy to have endoscopic 

biopsy samples at the antrum, body and edge of the gastric ulcer, organizations suspected of 

infiltrating stomach cancer. DNA was extracted from samples, specific amplification of the ITS2 

region and gene sequence analysis. Simultaneously, blood and biopsy cultures were used to detect 

the presence of fungi in patients’ stomach. The res ults have showed that fungal infection rate 

account for 38.9% (70/180).      
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