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Nh»ng ñiŠu CÀn Bi‰t 
 

Vø B¶c Phát BŒnh Cúm CÀm Loåi (Cúm Gà) H5N1  
 
Vø B¶c Phát BŒnh Cúm Gà 2003-04  
M¶t vø b¶c phát bŒnh cúm cÀm loåi (avian influenza), thÜ©ng ÇÜ®c g†i là cúm gà, Çang lây nhiÍm cho gà vÎt ª nhiŠu nÜ§c Á châu. 
Vø b¶c phát này do vi rút H5N1, m¶t thÙ loåi (subtype) cûa vi rút cúm loåi A gây ra. Nh»ng vø lây nhiÍm nÖi con ngÜ©i cÛng Çã 
ÇÜ®c ghi nhÆn. 
• Ÿ gia cÀm: Nh»ng vø b¶c phát bŒnh cúm loåi A (H5N1) Çã ÇÜ®c xác nhÆn ª  nhiŠu nÜ§c Á châu. 

ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t, xin ghé vào trang nhà cûa T° ChÙc Th‰ Gi§i vŠ SÙc KhÕe ñ¶ng VÆt (World Organization for Animal 
Health) ª ÇÎa chÌ http://www.oie.int. 

• Ÿ loài ngÜ©i: Vø b¶c phát bŒnh cúm gà Çã tåo ra nh»ng vø lây nhiÍm vi rút H5N1 nÖi con ngÜ©i. Nh»ng vø tº vong Çã ÇÜ®c ghi 
nhÆn. Vào th©i Çi‹m này ngÜ©i ta tin r¢ng nh»ng ca lây nhiÍm Çó phát sinh tØ s¿ ti‰p xúc v§i gà vÎt bÎ bŒnh ho¥c v§i nh»ng ch‡ 
có vÃy phân cûa gà vÎ bÎ bŒnh. M¶t cu¶c ÇiŠu tra Çang ÇÜ®c ti‰n hành Ç‹ xác ÇÎnh nguÒn gÓc cûa s¿ lây nhiÍm nÖi con ngÜ©i.  
ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t, xin ghé vào trang nhà cûa T° ChÙc Y T‰ Th‰ Gi§i (WHO) ª ÇÎa chÌ http://www.who.int/en/ . 

 
Nh»ng Thông Tin VŠ BŒnh Cúm Loåi A (H5N1)  
• BÓi cänh: Cúm A (H5N1) là m¶t thÙ loåi cûa vi rút bŒnh cúm Loåi A. Các loåi chim hoang là nÖi sinh cÜ t¿ nhiên cûa vi rút này, 

vì th‰ mà bŒnh cúm này có tên là cúm cÀm loåi (giÓng chim) ho¥c cúm gà. Vi rút này ÇÜ®c cách ly lÀn ÇÀu tiên tØ nh»ng con chim 
(häi y‰n) ª Nam Phi næm 1961. Vi rút này lÜu hành trong các loåi chim chóc, gà vÎt trên kh¡p th‰ gi§i. Vi rút này rÃt dÍ lây lan ª 
giÓng chim và gây ra ch‰t chóc cho các loåi chim, Ç¥c biŒt là cho các loåi gia cÀm nhÜ gà.  

• Lây nhiÍm: Thông thÜ©ng, vi rút này không lây nhiÍm cho con ngÜ©i. Tuy nhiên, trong næm 1997, trÜ©ng h®p ÇÀu tiên cûa vø lây 
nhiÍm vi rút H5N1 tr¿c ti‰p tØ chim sang ngÜ©i Çã ÇÜ®c xác nhÆn trong m¶t vø b¶c phát bŒnh cúm gà trong sÓ gà vÎt ª HÒng 
Kông; vi rút này Çã gây bŒnh n¥ng vŠ ÇÜ©ng hô hÃp cho 18 ngÜ©i, trong Çó có 6 ngÜ©i Çã bÎ thiŒt mång. TØ Çó trª Çi, Çã có thêm 
nh»ng trÜ©ng h®p lây nhiÍm vi rút H5N1 nÖi con ngÜ©i. (Xin xem thêm "Nh»ng Thông Tin Cæn Bän VŠ BŒnh Cúm Gà" Basic 
Information about Avian Influenza.) NhÜng cho Ç‰n nay, vi rút H5N1 chÜa có khä næng lây lan m¶t cách có hiŒu quä tØ ngÜ©i 
sang ngÜ©i. ñây là m¶t vÃn ÇŠ Çang ÇÜ®c theo dõi ch¥t chë và Çang ÇÜ®c ÇiŠu tra trong vø b¶c phát này.  

• Lây lan: Nh»ng giÓng chim bÎ bŒnh thäi vi rút ra ngoài qua nÜ§c mi‰ng, nÜ§c mÛi và phân. Vi rút cúm gà lây lan trong sÓ các loåi 
chim chóc, gà vÎt khi các loåi Ç¶ng vÆt này ti‰p xúc v§i phân mang mÀm bŒnh. NgÜ©i ta tin r¢ng hÀu h‰t các ca bŒnh cúm gà 
H5N1 nÖi con ngÜ©i phát sinh tØ s¿ ti‰p xúc v§i các loåi gà vÎt bÎ bŒnh ho¥c nh»ng ch‡ có mÀm bŒnh. 

 
Dång vi rút H5N1 hiŒn nay 
Dång vi rút H5N1 gây ra vø b¶c phát hiŒn nay Çã ÇÜ®c xác ÇÎnh trình t¿ nhiÍm s¡c th‹. Sau Çây là phÀn tóm lÜ®c nh»ng ÇiŠu Çã bi‰t 
ÇÜ®c: 
• TÃt cä các gien ÇŠu có nguÒn gÓc chim chóc. ñiŠu này có nghïa là vi rút này chÜa thû Ç¡c nh»ng gien tØ vi rút gây bŒnh cúm nÖi 

con ngÜ©i, m¶t diÍn ti‰n së khi‰n cho viŒc lây lan tØ ngÜ©i này sang ngÜ©i khác trª nên dÍ dàng hÖn.  
• Có phÀn ch¡c là Çang có nh»ng dång khác nhau cûa vi rút H5N1 lÜu hành trong lúc này. K‰t quä xác ÇÎnh trình t¿ gien cûa nh»ng 

mÅu vi rút ª Hàn QuÓc và ª ViŒt Nam cho thÃy là nh»ng vi rút ª hai nÜ§c này có khác nhau chút ÇÌnh.  
• K‰t quä xác ÇÎnh trình t¿ gien cûa nh»ng mÅu vi rút cúm A (H5N1) trong nh»ng ca bŒnh nÖi con ngÜ©i ª ViŒt Nam cho thÃy vi rút 

này có tính chÃt chÓng låi thuÓc kháng vi rút ÇÓi v§i thuÓc amantadine và thuÓc rimantadine, là hai loåi thuÓc kháng vi rút thÜ©ng 
ÇÜ®c dùng Ç‹ trÎ bŒnh cúm. Hai loåi thuÓc kháng vi rút còn låi (oseltamavir và zanamavir) vÅn còn có công hiŒu Ç‹ trÎ dång vi rút 
H5N1 này. 

 

http://www.cdc.gov/flu/avian/facts.htm
http://www.oie.int/
http://www.who.int/en/
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Ngæn ChÆn S¿ Lây Lan 
Chìa khóa cûa viŒc ngæn chÆn Çà lây lan cûa dÎch bŒnh này là tiêu hûy (gi‰t ch‰t) nh»ng chim chóc, gà vÎt bÎ bŒnh ho¥c có khä næng bÎ 
lây bŒnh. ñiŠu này Çã ÇÜ®c th¿c hiŒn Ç‹ ki‹m soát vø b¶c phát cúm gà H5N1 ª HÒng Kông næm 1997. NhiŠu chuyên gia tin r¢ng ÇiŠu 
này Çã Çóng m¶t vai trò c¿c kÿ quan tr†ng trong viŒc tránh cho dÎch bŒnh không lây lan thêm cho nhiŠu ngÜ©i khác. VŠ phÀn vø b¶c 
phát hiŒn nay ª Á châu, các chính phû Çang ti‰n hành công tác tiêu hûy gà vÎt Ç‹ ngæn chÆn s¿ lây lan cûa vi rút này. Nh»ng bŒnh nhân 
Çang ÇÜ®c ch»a trÎ và cách ly, và các cu¶c ÇiŠu tra Çang ÇÜ®c ti‰n hành Ç‹ xác ÇÎnh nguÒn lây nhiÍm.  
 
ñiŠu Gì Së Xäy Ra 
Toàn b¶ các loåi vi rút cúm ÇŠu có khä næng bi‰n Ç°i. Có khä næng là m¶t loåi vi rút có th‹ bi‰n chûng Ç‹ có th‹ gây bŒnh nÖi con 
ngÜ©i và có th‹ lây lan m¶t cách dÍ dàng tØ ngÜ©i này sang ngÜ©i khác. Vì nh»ng vi rút này thÜ©ng là không gây bŒnh nÖi con ngÜ©i 
cho nên con ngÜ©i có rÃt ít ho¥c hoàn toàn không có khä næng miÍn nhiÍm Ç‹ chÓng låi chúng. Trong trÜ©ng h®p m¶t loåi vi rút cúm 
gà có th‹ gây bŒnh cho con ngÜ©i và thû Ç¡c khä næng lan truyŠn m¶t cách dÍ dàng tØ ngÜ©i này sang ngÜ©i khác thì m¶t "Çåi dÎch 
cúm" có th‹ b¡t ÇÀu xäy ra.   
 
S¿ −ng Phó Cûa CDC ñÓi V§i Vø B¶c Phát Này 
CDC Çang c¶ng tác ch¥t chë v§i WHO và nh»ng ÇÓi tác khác Ç‹ giäi quy‰t vø b¶c phát này. VŠ phÀn mình, CDC có nh»ng hoåt Ç¶ng 
sau Çây: 
• Khªi Ç¶ng Trung Tâm ñiŠu Hành Tình HuÓng KhÄn CÃp Ç‹ cung cÃp dÎch vø ÇiŠu h®p và Ùng phó liên tøc 24 gi© m‡i ngày. 
• Phái 6 nhân viên (gÒm có các nhà dÎch tÍ h†c, các chuyên viên phòng thí nghiŒm và m¶t chuyên viên quän lš d» liŒu) tham gia 

vào toán ÇiŠu tra cûa WHO ª ViŒt Nam Ç‹ làm viŒc chung v§i gi§i h»u trách y t‰ và thú y ViŒt Nam nh¢m thÄm ÇÎnh mÙc Ç¶ cûa 
vø b¶c phát dÎch bŒnh trong dân chúng và trong các loåi Ç¶ng vÆt, nhÆn diŒn nh»ng y‰u tÓ rûi ro cûa viŒc lây nhiÍm cho con 
ngÜ©i, và xác ÇÎnh nh»ng Ç¥c tính cûa nh»ng vi rút cúm A (H5N1) ÇÜ®c cách ly tØ nh»ng ca bŒnh nÖi con ngÜ©i và nÖi gà vÎt. 

• V§i tÜ cách là 1 trong 4 Trung Tâm C¶ng Tác v§i T° ChÙc Y t‰ Th‰ Gi§i (WHO Collaborating Centers) thu¶c Mång LÜ§i BŒnh 
Cúm Toàn CÀu cûa T° ChÙc Y t‰ Th‰ Gi§i (WHO Global Influenza Network), các phòng thí nghiŒm cûa CDC Çang th¿c hiŒn 
nh»ng vø xét nghiŒm nghiêm nh¥t ÇÓi v§i nh»ng mÅu bŒnh phÄm tØ Á châu Ç‹ xác ÇÎnh xem nh»ng Ç¥c tính cûa loåi vi rút H5N1 
xuÃt hiŒn hÒi gÀn Çây có khác v§i nh»ng loåi vi rút cúm gà khác hay không. CÀn có nh»ng thông tin này Ç‹ giúp phát tri‹n m¶t 
loåi thuÓc chûng cúm H5 cho tình huÓng hiŒn nay. 

• Trung Tâm C¶ng Tác v§i T° ChÙc Y t‰ Th‰ Gi§i cûa CDC Çang phát tri‹n nh»ng b¶ døng cø thº nghiŒm Ç‹ phân phát cho các 
phòng thí nghiŒm ª tÃt cä các nÜ§c Á châu, Hoa Kÿ, và nh»ng nÖi khác Ç‹ giúp h† phát hiŒn loåi vi rút H5N1 m§i xuÃt hiŒn hÒi 
gÀn Çây. 

 
Nh»ng Khuy‰n NghÎ Cûa CDC  
Dành Cho Khách Du Hành: CDC khuyên nh»ng ngÜ©i du hành t§i các nÜ§c ª Á châu có nh»ng vø b¶c phát dÎch cúm gà H5N1 Çã 
ÇÜ®c ghi nhÆn nên tránh Çi t§i các tråi nuôi gà vÎt, tránh ti‰p xúc v§i nh»ng con vÆt ª các ch® có bán chim chóc gà vÎt còn sÓng, và 
tránh ti‰p xúc v§i nh»ng ch‡ có th‹ bÎ vÃy phân cûa gà vÎt ho¥c cûa nh»ng loài vÆt khác. ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t, xin ghé vào trang SÙc 
KhÕe Cûa Khách Du Hành trong website cûa CDC ª ÇÎa chÌ http://www.cdc.gov/travel/. 
 
Dành Cho Các CÖ Quan Y T‰ và Nh»ng NgÜ©i Hành NghŠ Chæm Sóc SÙc KhÕe: CDC Çã cung cÃp cho các cÖ quan y t‰ ª Hoa Kÿ 
nh»ng nguyên t¡c hÜ§ng dÅn lâm th©i vŠ viŒc tæng cÜ©ng công tác theo dõi và xét nghiŒm ª phòng thí nghiŒm Ç‹ giúp nhÆn diŒn 
nh»ng trÜ©ng h®p bŒnh cúm H5N1 có th‹ ÇÜ®c du nhÆp vào nÜ§c MÏ. (Xin xem website cûa CDC vŠ bŒnh cúm Ç‹ bi‰t thêm chi ti‰t 
vŠ nh»ng khuy‰n nghÎ này.) 

 
 
 

ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t, xin truy cÆp www.cdc.gov/flu ho¥c http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
ho¥c g†i ÇiŒn thoåi cho ÇÜ©ng giây nóng cûa CDC ª sÓ (888) 246-2675 (Ti‰ng Anh), (888) 246-2857 (Ti‰ng Tây Ban Nha),  

ho¥c (866) 874-2646 (Dành Cho NgÜ©i Khi‰m Thính). 

 

http://www.cdc.gov/travel/
http://www.cdc.gov/flu
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
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