
Một loại vi trùng coronavirus mới, du nhập vào Việt Nam, có 

thể lây từ người sang người 

 
Các Nhà Khoa Học Úc Tăng Tốc Chế Tạo Thuốc Ngừa Corona Virus 

 
 

Sự xuất hiện và lan truyền của loại vi trùng coronavirus mới (2019-nCoV) từ Vũ Hán, 

Trung Quốc, đã trở thành mối lo ngại cho sức khỏe toàn cầu. 
Kể từ khi coronavirus phát hiện ra vào cuối tháng 12 năm 2019, một vài quốc gia đã báo 

cáo các trường hợp vi trùng này du nhập vào nước họ từ những du khách Trung Quốc. 

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2020, một người đàn ông Trung Quốc, 65 tuổi bị bệnh huyết áp 

cao, tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch vành được đặt stent và ung thư phổi đã được đưa 

vào khu cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân bị sốt, nóng lạnh vào ngày 17 tháng 

1, tức là đúng 4 ngày sau khi ông và vợ bay đến Hà Nội từ quận Wuchang ở Vũ Hán, nơi 

xảy ra vụ dịch 2019-nCoV. Ông ta cho biết ông đã không hề đi các chợ bán đồ ẩm ướt 

(nơi bán các gia súc chết hay sống) ở Vũ Hán. 
Khi nhập bệnh viện, bệnh nhân Trung quốc này được nằm cách biệt xa hẳn các người 

bệnh khác và được điều trị bằng các thuốc chống vi trùng (virus), thuốc kháng sinh (trụ 

sinh) dùng để trị nhiều loại vi khuẩn (Bacteria/Bakterien), và các biện pháp hỗ trợ khác. 

Vào ngày 25 tháng 1, vì khó thở bệnh nhân được tiếp dưỡng khí oxy thông qua mũi. Cùng 

trong ngày 25.01. bệnh nhân hết sốt, hết nóng lạnh. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã 

được cải thiện kể từ ngày 26 tháng 1. Người vợ không có triệu chứng bị nhiễm trùng. 
  
Người con trai của cặp vợ chồng người Trung quốc, 27 tuổi, sống ở Long An từ tháng 10 

năm 2019. Anh con trai không hề đi du lịch đến Vũ Hán, nơi có vụ dịch 2019-nCoV đang 

lan rộng và anh ta không liên hệ với bất kỳ ai trở về Việt Nam từ Vũ Hán. Vào ngày 17 

tháng 1, anh ra Nha Trang gặp bố mẹ và ở chung phòng với bố mẹ trong 3 ngày trong một 

phòng khách sạn có máy lạnh. Vào ngày 20 tháng 1, anh con trai bị ho và bị sốt, nóng 

lạnh. Anh cũng cho hay đã bị nôn mửa và đi tiêu chảy một lần trước khi nhập viện. Điều 

này cho thấy thời gian ủ bệnh vi trùng 2019-nCoV có thể là 3 ngày hoặc ít hơn. Khi được 

đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cùng với cha vào ngày 22 tháng 1, người con trai bị sốt, nhiệt 

độ lên đến 39 ° C, nên bệnh viện lập tức đưa anh ta vào khu cách biệt, cô lập. Mẫu lấy ở 

cổ họng người con trai được xác định là có vi trùng 2019-nCoV. Bác sỹ kết luận cha anh 

là nguồn lây nhiễm sang con trai, mặc dù các cuộc thử nghiệm minh xác hai vi trùng từ bố 

và con hoàn toàn giống nhau chưa được thực hiện. Sau ngày 23 tháng 1 tình trạng sức 

khỏe của người con trai đã ổn định. 
Gia đình người Trung quốc này đã đi du lịch thăm bốn thành phố Việt Nam bằng nhiều 

phương tiện di chuyển khác nhau như máy bay, tàu hỏa (xe lửa) và taxi. Người ta đã xác 

định được là có 28 người có quan hệ gần gũi với gia đình nói trên và tất cả 28 người này 

đều không có các triệu chứng nhiễm trùng 2019-nCoV. 
  
Chúng ta nhận xét được điều gì qua việc nhiễm trùng trình bày trên: 
  

1.      Thời gian ủ bệnh (incubation time: Anh ngữ,  Inkubationszeit: Đúc ngữ), thời 

gian từ lúc nhiễm trùng đến lúc phát bệnh, kéo dài 3 đến 4 ngày. Ông bố phát bệnh 

ngày 17.01 : 4 ngày sau khi rời Vũ Hán, người con trai phát bệnh ngày 20.01 tức là 

3 ngày sau khi gặp bố mẹ vào ngày 17.01 và ở chung phòng với bố mẹ. 

2.      Vi trùng lây từ người sang người (từ bố sang con) 



3.      Lây bệnh từ người sang người, nhưng lại tùy cá nhân: người mẹ không có triệu 

chứng bị nhiễm trùng Coronavirus dù hàng ngày sống bên chồng! 28 người khác 

có quan hệ gần gũi với gia đình cũng không có triệu chứng nhiễm trùng. 
4.      Phương pháp chữa trị: người bố cần thuốc chống vi trùng (Virostatika), thuốc 

kháng sinh (Antibiotika), tiếp dưỡng khí oxy. Người con trai: không thấy bản tin 

nhắc đến thuốc men hay các biện pháp chữa trị 

khác!                                                                                                                            

                                                                                                                                     

       Phụ chú: có sự khác biệt căn bản giữa vi trùng(virus) và vi khuẩn 

(bacteria/Bakterien). Cho đến nay không có thuốc gì chống vi trùng (Virostatika) 

hiệu nghiệm cả, so sánh với thuốc kháng sinh (antibiotics/Antibiotika) diệt trừ 

đươc rất nhiều loại vi khuẩn. 

5.      Thời gian lành bệnh: người bố: 3 – 4 ngày (nhập viện ngày 22.01., hết sốt ngày 

25.01.). Người con trai: 2 ngày (nhập viện 22.01, sức khỏe ổn định sau ngày 

23.01.) 
6.      Tình trạng sức khỏe và các căn bệnh khác ảnh hưởng đến việc lây, nhiễm 

trùng: người bố mắc nhiều bệnh (huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim, ung thư phổi) 

sức đề kháng miển dịch suy giảm, nền cần nhiều loại thuốc điều trị. Người con: 

không thấy nhắc đến trong bản tin, có lẽ còn trẻ, không có tiền bệnh, sức miễn dịch 

còn cao. 
7.      Yếu tố tuổi tác: người bố (65 tuổi) cần thuốc thang điểu trị, 3 đến 4 ngày mới 

lành bệnh. Người con (27 tuổi) sau 2 ngày sức khỏe đã ổn định. Người mẹ, không 

thấy ghi tuổi của bà, nhưng chắc bà cũng cỡ tuổi 60, bà khỏe, không có triệu chứng 

nhiễm trùng gì cả. 
  
Kết luận: tương tự như các bệnh do vi trùng/virus gây ra như Cúm (tiếng Anh: flu, 

tiếng Đức: Grippe), chứng suy giảm miễn dịch (tiếng Anh/Đức: AIDS),……….còn rất 

nhiều câu hỏi về bệnh nhiểm trùng 2019-nCoV chưa được trả lời thỏa đáng. Các nhà 

khoa học còn phải đang tiếp tục nghiên cứu về các bệnh này. 
  
Vài dóng góp với Quý vị và ACE. 
Mong quý vị và ACE cùng góp ý. 
  
Kính 
Duong Hong-An 
___________________ 
Dr. Hong-An Duong 
hongan.duong@web.de 
https://sites.google.com/site/networksavevietnamsnature/ 
www.vietnam21.info 
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Tại đây, các nhà khoa học sẽ trở thành người đầu tiên thử nghiệm và kiểm 

tra virus đã phát triển để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của nó. 

Trong tuần này, các nhà khoa học Úc tuyên bố họ là những người đầu tiên 

ngoài Trung Quốc phát triển được một phiên bản virus corona nuôi cấy 

trong phòng thí nghiệm. Bây giờ, virus đã được gửi đến một trong những 

phòng thí nghiệm khoa học an toàn nhất của Úc – Phòng thí nghiệm Thú y 

Úc của CSIRO. 

 

Cơ sở “có tính ngăn chặn cao” ở Geelong chứa các mẫu của một số loại 

virus nguy hiểm nhất thế giới, như Zika, Ebola và SARS. (Ảnh: CSIRO) 

Đây là một cơ sở “có tính ngăn chặn cao” chứa một số loại virus nguy 

hiểm nhất thế giới như Ebola, Zika và SARS. 

 Đột phá vĩ đại của Úc: Tái tạo thành công virus corona để thế 
giới tăng tốc tìm ra loại vắc xin chữa bệnh Đọc ngay 

Các nhà khoa học CSIRO sẽ cố gắng hiểu thêm về cách thức virus corona 

mới hoạt động và thử nghiệm các phương pháp điều trị tiềm năng. 

Giáo sư Bill Rawlinson từ Bệnh viện Y tế bang NSW và Đại học New 

South Wales cho biết việc nuôi cấy được virus corona mới là một bước 

tiến rất lớn để thử nghiệm thuốc chống virus. 
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“Hiện tại, có khoảng 230 phương pháp điều trị tiềm năng cho virus 

corona mới đang được thử nghiệm trên khắp thế giới. Bằng cách có virus 

sống, chúng tôi có thể kiểm tra các loại thuốc chống virus trong ống 

nghiệm, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể biết được loại nào có thể hoạt 

động chống lại virus này và loại nào sẽ được đưa vào thử nghiệm”, ông 

nói. 

 

Các nhà khoa học Úc là những người đầu tiên phát triển coronavirus trong 

phòng thí nghiệm bên ngoài Trung Quốc. (Ảnh: CSIRO) 

Các nhà khoa học từ Đại học Queensland đang sử dụng công nghệ mới để 

phát triển vắc-xin trong vòng bốn tháng. Sự phát triển này sẽ giúp thực 

hiện mục tiêu đó nhiều hơn. 

Giám đốc y tế và an toàn sinh học của CSIRO Rob Grenfell cho biết nếu 

một loại vắc-xin có thể được sản xuất và bắt đầu được thử nghiệm nhanh 

chóng thì đó sẽ là vắc-xin đầu tiên trên thế giới. 

 Nhóm nghiên cứu Hong Kong thông báo tin vui về việc phát 
triển thành công vắc xin tiêu diệt virus corona 

“Với cúm lợn, tôi biết rằng một số đội thực sự đã phát triển một loại vắc-

xin trong khoảng 9 tuần hoặc lâu hơn sau khi dịch bệnh bùng phát, thật 

http://afamily.vn/nhom-nghien-cuu-hong-kong-thong-bao-tin-vui-ve-viec-phat-trien-thanh-cong-vac-xin-tieu-diet-virus-corona-20200129123746744.chn
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tuyệt vời. Nhưng phải đến mùa cúm tiếp theo thì mới có một loại vắc-xin 

được sử dụng trong dân số nói chung”, ông nói. 

Vì lý do an ninh sinh học, không ai sẽ thảo luận về cách thức virus được 

vận chuyển từ cơ sở này sang cơ sở khác, nhưng họ nói rằng quy trình này 

rất an toàn. 

Chuyên gia về virus học của CSIRO, ông Trevor Drew, cho biết virus này 

đã được xử lý trong các tủ nơi không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa vật liệu 

và các nhà khoa học. “Nếu phải tiếp xúc, chúng tôi có thể mặc những bộ 

đồ rất phức tạp với nguồn có hệ thống lọc không khí riêng”, ông Trevor 

nói. 

 

Khoảng 230 phương pháp điều trị coronavirus tiềm năng đang được thử 

nghiệm trên khắp thế giới. (Ảnh: CSIRO) 

Tiến sĩ Grenfell cho biết Phòng thí nghiệm Thú y Úc là một trong những 

viện nghiên cứu hàng đầu về xử lý mầm bệnh nguy hiểm: “Trung tâm tại 

Geelong là một trong số ít những nơi trên Trái đất thực sự có thể thực hiện 

loại công việc này. Chúng tôi đã tham gia nhiều năm trong các nỗ lực toàn 

cầu để đối phó với các bệnh như Ebola, Zika”. 

Các nhà khoa học ở Trung Quốc đã chia sẻ thông tin di truyền về virus để 

các bác sĩ ở các quốc gia khác có thể chẩn đoán virus corona mới ở bệnh 

nhân. Nhưng họ đã không chia sẻ một bản sao thực sự của virus, vì vậy với 



sự sẵn có của phiên bản do Úc phát triển có nghĩa là các nhà khoa học hiện 

có thể thử nghiệm các loại vắc-xin có thể. 

Xem trực tiếp buổi tư vấn: “Thông tin về virus Corona, các bệnh hô hấp – 

Cách phòng ngừa và điều trị” trên Mạng xã hội Lotus cùng các các chuyên 

gia hàng đầu về y tế dự phòng của Trung tâm tiêm chủng Trẻ em và Người 

lớn (VNVC). 

Buổi giao lưu trực tuyến diễn ra vào lúc 20h thứ 6 ngày 31/1/2020. 

Tải app Lotus để xem trực tiếp tại đây: http://bit.ly/2m6uJ36 

------------------------------- 

Nguồn: https://tinhay4u.net/ban-sao-virus-corona-moi-do-uc-san-xuat-duoc-dua-den-phong-thi-

nghiem-bao-mat-cao-chuyen-chua-mot-so-loai-virus-nguy-hiem-nhat-the-gioi/ 

www.vietnamvanhien.org 
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