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Cúm A H7N9  
"avian influenza A(H7N9) virus"

Khoa Nhiễm

BS Nguyễn Trần Nam

Câu chuyện

• 25/3: người ñàn ông 58 tuổi sống ở Thượng Hải nhập

viện Fudan University (bắt ñầu bệnh từ 21/3)

• sốt, ho, chán ăn, nuốt ñau, tức ngực, suy hô hấp diễn

tiến nặng

• hình ảnh viêm phổi lan tỏa 2 bên

• CT ngực tổn thương phổi nặng,

Kèm tràn dịch màng phổi
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Câu chuyện

• Mẫu phết họng ñược xét nghiệm (+) với H7N9

• ðồng thời 7 mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân khác 

chuyển ñến cũng dương tính với H7N9

• Các bệnh nhân trên có / không tiếp xúc với gia cầm

• Xác ñịnh thêm nhiều chim bồ câu tại 1 chợ ở Thượng 

Hải nhiễm H7N9 nhưng không chết

Tình hình bệnh

• 31/3/2013 : chính thức 3 ca nhiễm H7N9 ñầu tiên

• 2/4/2013: thêm 4 ca nhiễm ở Giang Tô. Không ghi 

nhận mối liên hệ của 4 người này

• 4/3/2013: ca tử vong ñầu tiên là người ñàn ông 87 tuổi 

• 10/3/2013: ca tử vong thứ 2 là người ñàn ông 27 tuổi

• 4/5/2013: 127 ca nhiễm – 27 ca tử vong tại 10 tỉnh/TP  

Trung Quốc và 1 ca tại ðài Loan
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Tình hình dịch bệnh cúm
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Tình hình dịch bệnh cúm

Virus Cúm A

Gắn kết protein đặc hiệu theo loài
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Siêu vi xâm nhập

vào đường hô hấp

Sinh sôi, nhân số
lượng và làm viêm

phù nề đường thở

Tấn công vào cơ
thể thông qua hệ

mạch máu

Cúm hoạt động ra sao?

Cơ chế lây nhiễm
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Dịch cúm H5N1

• Số ca mắc tính đến 2013 là 124 ca (2013: 1 ca)

• Số ca tử vong: 62 ca

• Đường lây truyền từ gia cầm bị nhiễm bệnh 

sang người

• Khả năng điều trị thành công chỉ với những 

trường hợp chưa diễn tiến nặng phải thở
máy

• Phòng ngừa: khó khăn vì các ổ dịch gia cầm 

còn rải rác (chim yến ở Phú Yên)

Virus cúm A/H7N9

• Vi rút cúm A (H7N9) là chủng có nguồn gốc gen từ vi rút cúm

gia cầm và một số loài chim, có khả năng gây nhiễm cho người

dẫn ñến viêm phổi nặng tiến triển nhanh, tỉ lệ tử vong cao.

• ðường lây truyền của vi rút cúm A (H7N9) hiện tại chưa ñược

hiểu rõ và chưa có bằng chứng về sự lây truyền vi rút từ người

sang người.

• Chưa có trường hợp cúm A/H7N9 nào ghi nhận tại Việt Nam
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Virus cúm A/H7N9

ðặc ñiểm dịch tễ 

• Nguồn lây chưa rõ, chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người.

• Vi rút cúm A(H7N9) ở người có nguồn gốc gen từ vi rút cúm gia cầm.

• Phương thức lây truyền: chưa rõ.

• Hầu hết mọi người chưa có miễn dịch do ñây là chủng vi rút mới.

• Tuổi mắc bệnh, giới mắc bệnh: ñộ tuổi mắc bệnh cao ở nhóm >60 tuổi, chủ 

yếu là nam giới.

• Hiện chưa có vaccin phòng bệnh, các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là vệ 

sinh cá nhân,rửa tay với xà phòng, ngăn ngừa lây truyền tại cộng ñồng
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Danh pháp

Nhóm cúmNhóm cúm

Nguồn gốc địa lí Số phân lập

Năm phân lập

Theo danh pháp của WHO

Khuyến cáo của WHO

• Không hạn chế ñi lại giữa các quốc gia

• Vệ sinh cá nhân là biện pháp phòng bệnh 

hiệu quả:

- Rửa tay bằng xà phòng.

- Che miệng khi ho.
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Chẩn ñoán cúm

Lứa tuổi thường gặp là người lớn tuổi. 

Chẩn ñoán cúm
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Biểu hiện lâm sàng

• Tương tự cúm H5N1

– Thời gian ủ bệnh 5 – 7 ngày

– Mệt mỏi, chán ăn, ñau nhức người

– Sốt cao, ho, khó thở

– Viêm phổi nặng, diễn tiến nhanh ñến suy hô hấp

Chẩn ñoán cúm A/H7N9
(làm lại slide này)
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• Ca bệnh xác ñịnh

– Ca bệnh nghi ngờ

– Khẳng ñịnh bằng xét nghiệm

• PCR/giải trình từ gen

• Phân lập virus cúm A/H7N9

Chẩn ñoán cúm A/H7N9

ðiều trị cúm
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Nguyên tắc ñiều trị

• Các ca bệnh nghi ngờ ñều cần ñược khám và cách ly 

tại bệnh viện, làm các xét nghiệm chẩn ñoán

• Các ca bệnh xác ñịnh phải ñược nhập viện ñiều trị và 

cách ly hoàn toàn

• Sử dụng thuốc kháng virus càng sớm càng tốt

• Hồi sức hô hấp

• ðiều trị suy ña tạng

ðiều trị

• Hạ sốt tích cực

• ðiều chỉnh các rối loạn nước, ñiện giải, kiềm toan

• Kháng sinh khi không loại trừ bội nhiễm
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ðiều trị

ðiều trị
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Thuốc ñiều trị cúm ñang lưu hành

• ức chế protein M2

– Amantadine

– Rimantadine

• ức chế men 

neuramidase (NAI)

– Oseltamivir

– Zanamivir
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Oseltamivir

ức chế men neuraminidase 

bằng cách tranh chấp phản 

ứng tách liên kết acid sialic 

Oseltamivir
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Oseltamivir

Zanamivir

•Tác dụng trực tiếp vào phổi

•Có hiệu quả sau 10 giây

•T1/2 là 2.5 – 5 giờ
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ðiều trị

Dịch cúm A(H7N9) có nguy cơ 
xâm nhập, lan truyền và bùng phát rất cao

• Chủng vi rút mới cúm A(H7N9) chưa từng gây bệnh cho 

người

• ðã phát hiện vi rút cúm A(H7N9) trên chim bồ câu bán tại 

chợ ở Trung Quốc nhưng chưa có bằng chứng về việc vi 

rút cúm A(H7N9) lây truyền từ gia cầm sang người hoặc từ 

người sang người.

• ðặc tính của vi rút cúm A dễ biến ñổi, nguy có lây nhiễm từ 

người sang người là có thể xảy ra.



04/03/2014

20

Dịch cúm A(H7N9) có nguy cơ 
xâm nhập, lan truyền và bùng phát rất cao

• Tình hình dịch tại Trung Quốc liên tục gia tăng, diễn biến 

phức tạp,rải rác tại nhiều tỉnh gây khó khăn trong việc 

kiểm soát sự lan truyền và khống chế dịch.

• Vấn ñề vận chuyển, nhập lậu gia cầm qua biên giới hết

sức phức tạp khó có khả năng ngăn chặn. Việc giao lưu 

ñi lại của người dân giữa hai quốc gia là rất lớn, trong 

khi ñó cộng ñồng chưa có miễn dịch.

Xin chân thành cám ơn!


