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Nội dung trình bày 

1. Tình hình viêm gan B và C trên thế giới và 

Việt Nam. 

2. Kế hoạch triển khai phòng chống viêm 

gan tại Bệnh viện Bạch Mai. 
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PHẦN 1: 

Tình hình viêm gan trên thế 

giới và việt nam 



4 

VIÊM GAN B 
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Tỉ lệ nhiễm HBV 

Châu Á - 

Thái Bình Dương  
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ĐẶC ĐIỂM VIÊM GAN B 

 Thế giới có 257 triệu người mang HBV, gây tử vong 

887.000 người/năm do biến chứng xơ gan, ung thư tế 

bào gan (2015).  

 9% biết mình bị nhiễm. Trong số này chỉ 8% 

được điều trị. 

 HBV tấn công tế bào gan gây tổn thương gan cấp và 

mạn tính. 

 VGB là vấn đề sức khoẻ nghề nghiệp ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới người lao động.  

 1982: Vắc-xin VGB ra đời, có hiệu quả phòng bệnh tới 

95% khỏi các biến chứng xơ gan, ung thư gan. 

WHO - 2018 
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CHU TRÌNH NHÂN LÊN  CỦA HBV 

7 http://clinicalgate.com/hepatitis-b-and-d/ 

(ccc DNA: covalently closed circular DNA) 
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LÂY TRUYỀN VIÊM GAN B 

 HBV có thể sống ngoài cơ thể ít nhất 7 ngày và có thể lây 

nhiễm nếu không có kháng thể bảo vệ.  

 Thời gian ủ bệnh 30-180 ngày, virus có thể phát hiện 30-60 

ngày sau khi nhiễm. 

 Nguyên nhân chủ yếu lây HBV là truyền từ mẹ sang con chu 

sinh hoặc lây ngang trong 5 năm đầu của trẻ.  

 HBV lây truyền qua tổn thương da, niêm mạc, máu, nước 

bọt, dịch tiết cơ thể (tinh dịch, dịch âm đạo,..). 

 Người lớn <5% chuyển thành mạn tính, lây truyền chủ yếu 

do tái sử dụng bơm kim tiêm, người tiêm chích ma tuý. 

 Một phần đáng kể lây qua các thủ thuật y tế: phẫu thuật 

viên, nha sỹ, xăm trổ, dùng chung vật sắc nhọn: dao cạo 

râu,..   
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Nguy cơ lây nhiễm khi phơi nhiễm  

nghề nghiệp xuyên qua da 

Virus Khoảng Trung bình 

VGB 2 – 40 %  30% 

VGC 0 – 7 % 3.0 % 

HIV 0.2 – 0.5 % 0.3% 

VGB dễ lây hơn HIV 100 lần! 
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Tiến triển viêm gan B 
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XÉT NGHIỆM CÁC MARKERS HBV 

11 

HBsAg (Hepatitis B surface Antigen) 

Xuất hiện đầu tiên sau nhiễm HBV 

Dƣơng: nhiễm HBV; >6 tháng: mạn 

Định lƣợng HBsAg giúp theo dõi, đánh 

giá và tiên lƣợng điều trị. 

HBsAg có thể mất sớm trong VGSV B 

cấp (5-10% trước khi có triệu chứng; 

 28% khi LS vừa cải thiện). 

 HBsAg (-) vẫn chưa loại nhiễm HBV 

Anti HBs (HBsAb) 

 Dƣơng: đã khỏi; miễn 

nhiễm với HBV, 

vaccine. 

 Âm: trong 15% VGB 

hồi phục 
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XÉT NGHIỆM CÁC MARKERS HBV… 
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HBcAg (Hepatitis B core Antigen) 

Kháng nguyên lõi, có trong nhân TB gan bị nhiễm 

Không có trong huyết thanh  Không làm XN HBcAg 

Anti HBc (HBcAb) 

Xác định đã từng nhiễm HBV; IgM: nhiễm cấp; IgG: nhiễm mạn 

Anti HBc IgM: giúp chẩn đoán nhiễm HBV cấp, gđ cửa sổ (HBsAg 

và Anti HBs đều âm); dƣơng # 20% trƣờng hợp VGSV B mạn 
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XÉT NGHIỆM CÁC MARKERS HBV… 
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HBeAg (Hepatitis B early Antigen) 

•Xuất hiện sớm sau HBsAg, mất sớm trong nhiễm HBV cấp 

•Là bằng chứng của tăng sinh và lây nhiễm cao (HBeAg có thể âm 

do đột biến Precore, Basal core promoter). 

Anti-HBe (HBeAb) 

Xuất hiện trong giai đoạn hồi phục hoặc tái kích hoạt (reactivation) 

(Hepatology A Clinical textbook, 2th Edition, p.95, 2010) 
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CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN B CẤP 
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Phơi nhiễm 
HBV < 6 tháng 

1 

Lâm sàng: có thể mệt, 
vàng mắt, vàng da,... 2 

+ AST, ALT tăng cao (thƣờng trên 5 lần ULN).  

+ Anti HBc IgM (+);  

   HBsAg (+) hoặc (-),  

+ Bilirubin tăng, chủ yếu trực tiếp (vàng da).  
3 
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CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN B MẠN 
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AST/ALT tăng từng đợt hoặc 

liên tục > 6 tháng 

HBsAg (+) > 6 tháng hoặc 

HBsAg (+) và Anti HBc IgG 

(+)  

Có bằng chứng mô bệnh học tiến triển, xơ gan 
(sinh thiết gan/Fibroscan/Fibrotest/APRI)  

1 

2 

3 
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CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ VGSV B 

Interferon-alfa 

Lamivudin 

Adefovir 

Peg-interferon-alfa 

Telbivudine

Tenofovir 

1990 1998 2002 2005 2006 2008 

Entecavir

2016 

TAF 

Điều trị viêm gan B mạn là điều trị suốt đời! 
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Các thuốc điều trị viêm gan B 

hiện nay 

ETV  TDF  TAF 
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Đáp ứng WHO 

 3/2015, WHO ra “Hướng dẫn phòng, chẩn đoán, 
chăm sóc và điều trị viêm gan B” với các khuyến 
cáo: 

 Thúc đẩy sử dụng các xét nghiệm đơn giản, thăm 
dò không chảy máu để đánh giá giai đoạn của gan 
và tiêu chuẩn điều trị.  

 Ưu tiên điều trị cho nhưng người có bệnh gan tiến 
triển vó nguy cơ tử vong cao.  

 Khuyến khích sử dụng các thuốc nucleos(t)ide 
analogues có hàng rào kháng thuốc cao (tenofovir, 
entecavir, entecavir cho trẻ 2–11 tuổi). 

 Khuyến cáo điều trị và theo dõi định kỳ suốt đời 
đối với xơ gan.  



19 19 
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VIÊM GAN C 



Tỉ lệ nhiễm HCV  

Châu Á - 

Thái Bình Dương  



22 

Gánh nặng của viêm gan C 

 170 triệu người trên thế giới bị VGC. 

 Nguy cơ thành mạn tính: 75-85% 

 Nguy cơ xơ gan:  

 - 10% trong vòng 20 năm. 

 - 20% trong vòng 30 năm. 

  Tử vong liên quan xơ gan: 1-5%/năm 

  Tỉ lệ K gan ở BN xơ gan: 1-4%/năm 

WHO, Hepatitis C. Facts sheet No 164. CDC. MMWR 1998 

3.CDC. Hepatitis C . September 2000 
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Các đường lây 

truyền của 

dialysis unit 

VIÊM GAN 

SIÊU VI C 

MA  TÚY TÌNH DỤC 

XĂM MÌNH 

TRUYỀN   MÁU 
CHẠY THẬN NHÂN TẠO 

NHÂN VIÊN Y TẾ 

XUYÊN QUA DA 

MẸ LÂY CHO CON 

Lây 

truyền 

HCV 
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Chu kỳ nhân lên HCV 
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Cấu trúc và protein mã hóa bộ gen HCV  
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Tiến triển tự nhiên của HCV 

Ổn định 

85% - 90% 

Suy gan, HCC, 
25% (2% - 4% tổng số nhiễm) 

Tiến triển 
chậm 

75% 

Tự khỏi 

15% - 40% 

Nhiễm HCV cấp 

Xơ gan 

10% - 15% 

 HCV mạn 

60% to 85% 

NIH Management of Hepatitis C Consensus Conference Statement. June 10-12, 2002. Available 
at: http://consensus.nih.gov/2002/2002HepatitisC2002116html. Accessed April 10, 2007. 

26 
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Tình hình VGC ở Việt Nam 

 Tỷ lệ nhiễm HCV ở Việt Nam thấp trong dân số 
chung (1-2%).  

 Tập trung chủ yếu ở những người tiêm chích ma 
túy (Có thể tới 90%).  

 VGC giống như HBV là nguyên nhân chính gây 
ung thư gan và bệnh gan ở Việt Nam. 

 BN viêm gan C mãn tính khó khăn trong tiếp cận 
điều trị do giá thành của thuốc kháng vi rút cao. 

 Việt Nam hiện đang xây dựng hướng dẫn Quốc 
gia về điều trị bệnh viêm gan C. 
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Tỷ lệ đồng nhiễm viêm gan B/C/HIV 

 ở PKNT HIV – BV Bạch Mai (2015) 

HBV:    12% 

HCV:    31% 

B+, C+:  6%  

n = 1010  
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Tiến triển viêm gan C đồng 

nhiễm HIV 
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CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN VI RÚT C MẠN 

  Thời gian nhiễm HCV > 6 tháng  

  Có hoặc không có biểu hiện lâm sàng.  

  Anti-HCV (+) và HCV RNA (+) hoặc HCVcoreAg (+). 

  Không có/hoặc có xơ hoá gan, xơ gan.  



Adapted from the US Food and Drug Administration, Antiviral Drugs Advisory Committee Meeting,  

April 27-28, 2011, Silver Spring, MD.  
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Những tiến bộ trong điều trị viêm gan C 



Sự phát triển trong điều trị viêm gan virus C mạn 

Hiện tại đã  có 50 loại 

DAAs khác nhau và 

cách phối hợp thuốc 

khác nhau, tỷ lệ khỏi 

bệnh đã đạt đến > 95%. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSpszR86jMAhVMF5QKHX8RA7IQjRwIBw&url=http://atm.amegroups.com/article/view/7999/9620&bvm=bv.119745492,d.dGY&psig=AFQjCNF3ByYDRKzuM4ql0BzPPi6S41lDWA&ust=1461643263985169
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Hướng dẫn điều trị viêm gan C  

Bộ Y tế VN (2016) 
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Thuốc mới DAAs  

điều trị viêm gan C  
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Thuốc mới DAAs  

điều trị viêm gan C  
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Tên thuốc Dạng bào chế Liều dùng 

PegIFNα2a 
Bơm dung dịch 0,5ml 
chứa 180, 135, 90 μg 

180μg/lần/tuần, tiêm dưới da bụng, 
12- 24 tuần (giảm liều nếu có tác 
dụng bất lợi) 

PegIFNα2b 
Lọ bột hoặc bơm tiêm 
chứa 100, 80, 50μg 

1,5μg/kg/lần/tuần, tiêm dưới da 
bụng, 12-24 tuần (giảm liều nếu có 
tác dụng bất lợi) 

Ribavirin (RBV) 
Viên nang 200, 400, 
500mg 

1000 mg cho người dưới 75kg; 1200 
mg cho người trên 75 kg;  uống hàng 
ngày trong 12, 24 tuần tùy phác đồ 
(giảm liều nếu có tác dụng bất lợi) 

Sofosbuvir (SOF) Viên nén 400mg 

1 viên/ngày, uống, buổi sáng, 
(không sử dụng cho người bệnh có 
mức lọc cầu thận 
<30ml/phút/1,73m2). 

Daclatasvir (DCV) Viên nén 30, 60mg 1 viên/ngày, uống, buổi sáng 

Sofosbuvir/ 
Ledipasvir (LDV) 

Viên nén chứa 400mg 
SOF /90mg LDV 

1 viên/ngày, uống, buổi sáng, tránh 
các thuốc kháng a xít 

Sofosbuvir/ 
Velpatasvir (VEL) 

Viên nén chứa 400mg 
SOF /100mg VEL 

1 viên/ngày, uống, buổi sáng 

Paritaprevir (PTV)/ 
Ombitasvir (OBV)/ 
Ritonavir  

Viên nén chứa: 75mg 
PTV/12,5mgOBV/ 
50mg ritonavir 

2 viên/ngày, uống, buổi sáng, uống 
trong bữa ăn 

Dasabuvir (DSV) Viên nén 250mg  
2 viên/ngày, uống, 1 viên buổi sáng, 
1 viên buổi chiều, uống trong bữa ăn 

Simeprevir (SMV) Viên nhộng 150 mg 1 viên/ngày, uống trong bữa ăn 

Grazoprevir 
(GZR)/elbasvir 
(EBR) 

Grazoprevir 100mg 
/elbasvir 50mg 

1 viên/ngày 

Peg-interferon 

Ribavirin 

DAAs 

THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN C 
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Bệnh nhân không xơ gan 

Kiểugen SOF/LDV 
SOF + 

DCV 
SOF+RB

V 
GZR/EB

R 
SOF/VEL 

SMV + 

SOF 
PTV/OBV 

/r + DSV 
PTV/OBV

/r 
PegIFN + 

RBV+SOF 

1a 12 tuần 12 tuần Không 12 tuần 12 tuần 12 tuần 
12 tuần 

(+RBV) 
Không 12 tuần 

1b 12 tuần 12 tuần Không 12 tuần 12 tuần 12 tuần 12 tuần Không 12 tuần 

2 Không 12 tuần 12 tuần Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 

3 Không 12 tuần 24 tuần Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 

4 12 tuần 12 tuần Không 12 tuần 12 tuần 12 tuần Không 
12 tuần 

(+RBV) 
12 tuần 

5,6 12 tuần 12 tuần Không Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 
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Bệnh nhân xơ gan còn bù 
Kiểu 

gen 
SOF/LDV 

SOF + 

DCV 

SOF+RB

V 
GZR/EBR SOF/VEL 

SMV + 

SOF 

PTV/OBV 

/r + DSV 
PTV/OBV/r 

PegIFN + 

RBV+SOF 

1a 

24 tuầnhoặ

c 12 tuần 

(+RBV) 

24 tuầnho

ặc 12 

tuần 

(+RBV) 

Không 12 tuần 12 tuần 

24 tuầnh

oặc 12 

tuần 

(+RBV) 

24 tuần 

(+RBV) 
Không 12 tuần 

1b 

24 tuầnhoặ

c 12 tuần 

(+RBV) 

24 tuầnho

ặc 12 

tuần 

(+RBV) 

Không 12 tuần 12 tuần 

24 tuầnh

oặc 12 

tuần 

(+RBV) 

12 

tuần(+RBV) 
Không 12 tuần 

2 Không 12 tuần 
16 - 20 

tuần 
Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 

3 Không 
24 tuần± 

RBV 
Không Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 

4 

24 tuầnhoặ

c 12 tuần 

(+RBV) 

24 tuầnho

ặc 12 

tuần 

(+RBV) 

Không 12 tuần 12 tuần 

24 tuầnh

oặc 12 

tuần 

(+RBV) 

Không 
24 tuần 

(+RBV) 
12 tuần 

5,6 

24 tuầnhoặ

c 12 tuần 

(+RBV) 

24 tuầnho

ặc 12 

tuần 

(+RBV) 

Không Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 
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Phòng ngừa viêm gan C 

Không có vắc xin viêm gan C. Nguy cơ lây nhiễm có thể được 
giảm bằng cách: 

Tránh tiêm không cần thiết và không an toàn; 

Tránh các sản phẩm máu không an toàn; 

Tránh thu gom và xử lý chất thải sắc nhọn không an toàn; 

Tránh sử dụng ma túy trái phép và dùng chung dụng cụ tiêm 
chích; 

Tránh quan hệ tình dục không an toàn với người bị nhiễm vi 
rút viêm gan C; 

Tránh dùng chung các vật dụng cá nhân sắc nhọn có thể bị 
nhiễm bẩn với máu bị nhiễm vi rút; 

Tránh xăm trổ hoặc xâu khuyên và châm cứu bằng các dụng 
cụ bị nhiễm bẩn. 
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Phần 2: Kế hoạch triển khai 

phòng, chống viêm gan tại 

Bệnh viện Bạch Mai 
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Thực trạng  

 Chưa có kế hoạch tầm soát bệnh viêm gan B cho 
toàn thể cán bộ viên chức trong BV. Ước tính hàng 
trăm nhân viên BV bị nhiễm HBV, HCV.  

 Nhiều khoa có nguy cơ lây nhiễm viêm gan: Ngoại, 
gây mê, HSTC, chống NK, truyền nhiễm,… 

 Nhiều nhân viên chưa biết tình trạng nhiễm của 
mình, chưa bao giờ được tiêm phòng vaccine.  

  Nhiều người bị viêm gan B, C chưa được theo dõi 
điều trị.    

 Bệnh viện đã triển khai: tiêm vaccine, điều trị viêm 
gan B ngoại trú theo BHYT, hệ thống xét nghiệm 
đầy đủ (Vi sinh, chẩn đoán hình ảnh, ung bướu,..).  
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1- Sàng lọc viêm gan 

 Khoa Vi sinh. 

 Khoa Khám bệnh 

 Khoa Khám bệnh theo yêu cầu 

 Khoa Tiêu hoá 

 Khoa Truyền nhiễm  

 Trung tâm Ung bướu – YHHN 

 TT Huyết học 

 Khoa Ngoại 
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Quy trình sàng lọc viêm gan 

 Xét nghiệm HBsAg: 
• Nếu âm tính: Định lượng anti-HBs  

• Nếu dương tính: 
 HBeAg, Anti-HBe.  

 HBV DNA  

 Chức năng gan: AST/ALT, Bilirubin, đông máu cơ bản, AFP, PIVKA,..  

 NẾU CÓ CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ : LĨNH THUỐC VÀ THEO DÕI TẠI PHÒNG KHÁM 
TRUYỀN NHIỄM - KHOA KHÁM BỆNH.  

 Định lượng anti-HBs:  
• Nếu < 10 IU/mL: Tiêm phòng vaccine viêm gan B tại khoa Truyền 

nhiễm.   

• Nếu > 10 IU/mL: Tiêm nhắc lại sau 10 năm.  

 Anti-HCV: 
• Nếu dương tính:  

 Định lượng HCV RNA 

 Genotype  

 Chức năng gan: AST/ALT, Bilirubin, Đông máu cơ bản. AFP, PIVKA-II… 

 Fibroscan 
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2- TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC-XIN 

KHAI TRƢƠNG 10/7/2018  
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Vắc xin Viêm gan B 

 Engerix B 10mcg/0.5ml cho trẻ em 

 Engerix B 20mcg/ 1ml cho ngƣời lớn 

  Liệu trình 3 mũi tiêm, mỗi mũi cách 

nhau 01 tháng, nhắc lại sau 4 năm. 

 An toàn, hiệu quả.  

Sản xuất từ Bỉ 
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Các vắc xin hiện có tại  

khoa Truyền nhiễm 

STT 
Tên vắc xin Phòng bệnh 

1 
Engerix B 10mcg/0.5ml Viêm gan B (TE) 

2  Engerix B 20mcg/1ml Viêm gan B (NL) 
3  Gardasil 0.5ml Ung thư cổ tử cung 
4  SAT Huyết thanh uốn ván 
5  MMR Sởi, quai bị, rubella 
6  Rotarix Rotavirus 
7  Synflorix Phế cầu 
8  BCG Lao 
9  Jevax Viêm não Nhật bản 
10  Varivax Thuỷ đậu 
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Tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh  

 Theo WHO: 8,6 triệu ngƣời Việt 

nam nhiễm VG B. 

 Đƣờng lây truyền chính ở Việt 

nam là từ mẹ sang con. 

 Tỷ lệ tiêm VG B sơ sinh tại Việt 

nam vào năm 2013 là 56%. 

 Khoa Sản, khoa Nhi.  
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Kết luận 

 Viêm gan B, C là nguyên nhân hàng đầu gây xơ 
gan, ung thư gan.  

 Nhiễm viêm gan B tỷ lệ cao trong cộng đồng và 
nhân viên y tế. 

 Xét nghiệm sàng lọc đơn giản.  

 Điều trị viêm gan B lâu dài, tốn kém, tuy nhiên 
có thể dự phòng được bằng tiêm văc-xin.   

 Viêm gan C đã có thuốc điều trị khỏi hẳn, chi phí 
điều trị cao, chưa được thanh toán bảo hiểm. 

 BV Bạch Mai hoàn toàn có thể quản lý tốt sức 
khoẻ viêm gan toàn diện cho cán bộ viên chức 
của BV.  
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Xin trân trọng cảm ơn!  


