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Phát hiện 56 cá thể muỗi vằn tự nhiên dương tính với vi-rút Zika tại Nha Trang 

Trong hoạt động nghiên cứu giám sát bệnh Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tại TP. Nha Trang 

để chuẩn bị cho việc mở rộng nghiên cứu ứng dụng phương pháp Wolbachia trên đất liền 

trong những năm tới, Dự án Hướng tới Loại trừ Sốt xuất huyết tại Việt Nam (Dự án) đã thu 

thập và lưu trữ 23.682 cá thể muỗi Aedes aegypti (còn gọi là muỗi vằn) (cái) tự nhiên ở TP. 

Nha Trang trong thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 5/2016.  

Sau khi Việt Nam ghi nhận một số ca nhiễm Zika trên người từ tháng 4/2016, chúng tôi đã tiến 

hành xét nghiệm các cá thể muỗi vằn tự nhiên này để xác định xem chúng có nhiễm vi-rút 

Zika, Dengue và Chikungunya hay không. Kết quả cho thấy có 56 cá thể muỗi vằn tự nhiên 

dương tính với Zika (0,24%), 29 cá thể muỗi vằn tự nhiên dương tính với vi-rút Dengue 

(0,12%) và không có cá thể nào dương tính với vi-rút Chikungunya. Như vậy vi-rút Zika đã có 

mặt (với tỷ lệ rất thấp) trong quần thể muỗi vằn tự nhiên ở Nha Trang. 

Chúng tôi đã thông báo thông tin này cho Bộ Y tế và các cơ quan Y tế địa phương như 

một phần trong những hoạt động hợp tác thường xuyên của Dự án. Việc phát hiện các 

trường hợp nhiễm Zika trên người ở một số địa phương trong thời gian gần đây phản ánh 

một thực tế rằng vi-rút Zika hiện đã lưu hành trong muỗi vằn tự nhiên ở nhiều nơi tại 

Việt Nam. Do đó, người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát muỗi và 

phòng, tránh muỗi đốt đã được Bộ Y tế khuyến cáo để phòng bệnh SXHD và Zika.  

Vi khuẩn Wolbachia là một loại vi khuẩn tự nhiên, đã được chứng minh có khả năng ức 

chế sự phát triển của vi-rút Dengue và Zika trong cơ thể muỗi vằn và đã được khẳng định 

là an toàn cho con người, động vật và môi trường. Vào tháng 3/2016, Tổ chức Y tế Thế 

giới đã khuyến nghị rằng Wolbachia là một trong những phương pháp tiềm năng để đáp 

ứng khẩn cấp cho công tác kiểm soát trung gian truyền bệnh và chuẩn bị sẵn sàng cho 

việc phòng, chống vi-rút Zika.  

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, phương pháp Wolbachia đã nhận được ủng hộ từ 

các chính phủ, các cấp chính quyền và cộng đồng. Qua hơn 10 năm nghiên cứu trong 

phòng thí nghiệm và trên thực địa tại Nha Trang, Dự án chúng tôi hi vọng sẽ có thể tiếp 

tục và mở rộng hoạt động trong thời gian tới.  

Dự án Hướng tới Loại trừ Sốt xuất huyết tại Việt Nam là một nghiên cứu hợp tác giữa Viện 

Vệ sinh Dịch tễ Trung ương với Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế Khánh Hoà thuộc 
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Chương trình Loại trừ Sốt xuất huyết. Dự án được tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật từ Đại học Monash 

(Australia) với mục tiêu dài hạn là phát triển ứng dụng muỗi vằn mang vi khuẩn tự nhiên 

Wolbachia nhằm hạn chế lây truyền bệnh Sốt xuất huyết Dengue, Zika trong cộng đồng.  

Chương trình Loại trừ Sốt xuất huyết là một chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế phi 

lợi nhuận do trường Đại học Monash, Australia chủ trì. Chương trình được sự hỗ trợ của 

chính phủ các nước và các nhà tài trợ, bao gồm Quỹ cho Viện sức khỏe Quốc gia như là 

một phần chương trình “Những thử thách lớn về sức khoẻ toàn cầu” của Quỹ Bill và 

Melinda Gates, Quỹ Wellcome Trust, Quỹ Tahija và Quỹ Gia đình Gillespie./. 

Các yêu cầu thông tin từ báo chí và truyền thông xin vui lòng liên hệ: 

ThS. Phạm Thị Hồng Vân - Trưởng nhóm Truyền thông và Tham vấn Cộng đồng  

Di động: 090 995 9994 I Email: van.pham@eliminatedengue.com  

	

	

	

	

	

	

	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự án Hướng tới Loại trừ Sốt xuất huyết tại Việt Nam  
Văn phòng thực địa: Viện Pasteur Nha Trang, Số 08 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà  
Điện thoại: (058) 356 1545 - 098 613 5753 
Email: edpvietnam@eliminatedengue.com I Website: http://www.loaitrusotxuathuyet.vn  


