
 

VIÊM GAN  
   
HỎI:  
Gần đây tôi có cho máu 

nhân dịp phong trào hiến máu 
tại sở làm. Vài ngày sau tôi 
nhận được thư báo của Ngân 
Hàng Máu cho biết máu của tôi 
không dùng được vì có cực vi 
trùng viêm gan loai B. Tôi trước 
giờ không bệnh hoạn gì vẫn 
thấy khỏe mạnh như thường, 
không hiểu tại sao trong máu 
có loại cực vi trùng nay. Xin cho 
biết lý do? Có gì nguy hiểm 
không? Chữa trị ra sao? Tôi 
cũng sắp lấy vợ. Xin cho biết 
phải làm gì để phòng ngừa lây 
cho gia đình.  

Phạm Đ. H.  
   
ĐÁP:  
Bệnh viêm gan (hepatitis) do 

cực vi trùng là bệnh thông 
thường, xảy ra rất nhiều tại các 
xứ có trình độ y tế thấp như Việt 
Nam. Có bốn loại cực vi trùng 
gây ra viêm gan. Loại A và loại 
B được xác định rõ ràng từ 
nhiều năm trước. Loại C (trước 
kia gọi là non A -non B virus) 
mới được xác định và có thí 
nghiệm rõ ràng trong vòng một 
năm nay. Loại D (còn gọi là 
delta agent) ít quan trọng hơn, 
phải đi kèm với cực vi trùng loại 
B mới sinh bệnh được.  

Loại A truyền bệnh bằng 
đường tiêu hoá là loại nhẹ hơn 
cả, ít khi làm nguy hiểm đến 
tính mạng và tự khỏi không để 
lại biến chứng. Loại B quan 
trọng hơn, thường truyền nhiễm 
do máu tuy cực vi trùng này có 
thể truyền qua các tiết dịch của 
cơ thể như nước bọt, nước mắt, 
sữa mẹ, nước tiểu, tinh dịch v.. 
v... Điều này rất quan trọng vì 

ngoài việc lây bệnh viêm gan 
do cực vi trùng loại B vì truyền 
máu hoặc dùng kim chích bẩn 
của những dân ghiền chích 
choác, hai cách thức làm cho 
lây bệnh thường nhất là do gần 
gũi sinh lý và truyền bệnh từ mẹ 
sang con khi mới sinh. Ở những 
xứ chậm tiến như Việt Nam 
hiện tại, mức độ mắc bệnh viêm 
gan loại B với cực vi trùng tồn 
tại trong máu vô hạn định có 
thể nhiều đến độ từ 5 đến 20% 
toàn thể dân chúng có cực vi 
trùng B trong máu. Do đó 
truyền bệnh từ mẹ sang con khi 
mới sinh như tại Việt Nam ta là 
điều rất thường thấy và giải 
thích tại sao bệnh này có thể 
truyền từ thế hệ này sang thế 
hệ khác và rất nhiều người có 
cực vi trùng B từ lúc mới sinh 
cho đến hết đời. 

Trường hợp của ông trước 
giờ không bệnh hoạn gì mà thử 
máu có cực vi trùng viêm gan 
loại B có thể là do mắc bệnh lúc 
mới sinh từ người mẹ truyền 
sang. Cực vi trùng này tiếp tục 
tồn tại tuy không gây ra triệu 
chứng gì và người bệnh không 
hề biết cho đến khi vì một sự 
tình cờ thử máu mới khám phá 
ra (như khi đi cho máu tại Ngân 
Hàng Máu). Hoặc có thể là do 
lây bệnh từ một người khác lúc 
đã trưởng thành tuy nhiên triệu 
chứng quá ít và không biết hay 
không đuợc định bệnh là viêm 
gan.  

Những triệu chứng của bệnh 
viêm gan có thể thay đổi và 
nặng nhẹ tùy từng trường hợp. 
Thường khi mới lây bệnh, người 
bệnh thấy mệt mỏi, biếng ăn, 
hay buồn nôn, ói mửa, có thể bị 
sốt nhẹ, ít khi sốt quá cao. Sau 
một đến hai tuần thấy đi tiêu 

vàng đậm như trà đặc và bắt 
đầu thấy vàng mắt. Trong thời 
gian này gan sưng to lên và 
thường thấy đau ở dưới cạnh 
sườn phía bên phải. Tình trạng 
này kéo dài hai, ba tuần sau đó 
vàng mắt bớt dần và người 
bệnh dần dần bình phục. Cực vi 
trùng loại A nhẹ hơn cả, sau 
một đến hai tháng thì khỏi hẳn 
và hầu như rất hiếm khi để lại 
biến chứng. Loại B và loại C 
nặng hơn có thể phải đến ba, 
bốn tháng mới khỏi hẳn bệnh. 
Hai loại này cũng gây nhiều 
biến chứng. Một số ít bệnh 
nhân bị nặng quá, gan bị viêm 
với tế bào gan bị huỷ diệt quá 
nhiều không hồi phục được, 
người bệnh sẽ mê man và có 
thế chết (tỷ lệ thường dưới 1 %). 
Những biến chứng khác thường 
xảy ra khi cơ thể không chống 
cự và tiêu diệt được cực vi trùng 
này tiếp tục tồn tại trong cơ thể 
và gây ra viêm gan kinh niên. 
Viêm gan kinh niên có thể chỉ bị 
nhẹ, triệu chứng ít tuy nhiên 
nhiều trường hợp có thể bị nặng 
và gây ra bệnh cứng gan 
(cirrhosis) gan bị chai, bụng 
trướng, phù thũng và sau cùng 
suy gan rồi chết. Một biến 
chứng quan trọng khác về sau 
này là ung thư gan, đặc biệt đối 
với cực vi trùng loại B. Hầu hết 
các bệnh ung thư gan 
(hepatoma) của người Việt 
Nam (cũng như các xứ chậm 
tiến khác) là do cực vi trùng loại 
B gây ra. Tuy nhiên mức độ xảy 
ra tương đối cũng ít.  

Vấn đề chữa trị bệnh viêm 
gan do cực vi trùng thực sự 
cũng giống như các bệnh do 
cực vi trùng khác, vẫn chưa có 
thuốc trị đến nơi đến chốn. Khi 
bị viêm gan cấp tính, nếu bị nhẹ 



 

chỉ cần nghỉ ngơi để cơ thể tự 
hồi phục. Chữa trị là khi bị nặng 
cần nhập viện để ngăn ngừa 
biến chứng, giữ cho cơ thể đủ 
nước, giữ cho huyết áp, hô hấp 
bằng nhân tạo nếu cần, ngừa 
chảy máu, ngừa mê man v.v. .. 
Nguyên tắc là giúp cho cơ thể 
đủ năng lực để hồi phục lại. 
Bệnh viêm gan kinh niên cũng 
thế, chưa có thuốc để trị cực vi 
trùng hữu hiệu, tuy nhiên gần 
đây một số khảo cứu cho thấy 
chất Interferon có thể giúp ích 
khá nhiều để diệt cực vi trùng 
loại C. Đối với cực vi trùng loại 
B, interferon giúp ích ít hơn tuy 
nhiên có thể có công hiệu 
khoảng 30%. Thuốc này trị liệu 
công phu, dài hạn, tốn tiền và 
gần đây đã được bán trên thị 
trường để trị liệu bệnh viêm gan 
kinh niên loại C và loại B.  

Vì vấn đề chữa trị bệnh viêm 
gan do cực vi trùng loại B và C 
khó khăn, vấn đề phòng ngừa 
quan trọng hơn cả. Riêng cực vi 
trùng loại B đã có thuốc chích 
ngừa rất hữu hiệu. Trường hợp 
một người trong máu đã có cực 
vi trùng loại B tất nhiên chích 
ngừa vô ích, tuy nhiên như 
trường hợp của ông sắp cưới 
vợ, việc ngừa bệnh viêm gan do 
cực vi trùng loại B là điều cần 
thiết. Vì trường hợp dân Việt 
Nam tỷ lệ dân chúng đã có cực 
vi trùng B trong máu rồi khá cao 
so với dân Hoa Kỳ chẳng hạn 
nên trước khi chích ngừa, người 
vợ sắp cưới của ông nên thử 
máu để biết bệnh trạng của 
mình:  

- Nếu trong máu đã có cực vi 
trùng loại B (thử nghiệm này gọi 
là HBs Ag, chữ viết tắt của 
Hepatitis B surface antigen): 
Chích ngừa vô ích.  

-  Nếu trong máu không có 
cực vi trùng loại B (negative 
HBsAg) nhưng đã có kháng thể 
chống lại cực vi trùng B (HBs 
Ab: Hepatitis B surface 
antibody) có nghĩa là cơ thể 
trước kia đã bị bệnh viêm gan 
nhưng chống cự hữu hiệu, diệt 
hết được cực vi trùng và đã có 
đặc tính miễn nhiễm, tạo ra 
những kháng thể diệt cực vi 
trùng. Trường hợp này không 
cần phải chích ngừa.  

-  Nếu trong máu không có 
cực vi trùng B (negative 
HBsAg) nhưng cũng không có 
kháng thể (negative HBsAb): 
nên chích ngừa. Thuốc ngừa 
phải chích làm ba lần: lần đầu, 
lần thứ nhì sau một tháng, và 
lần thứ ba sau sáu tháng. 
Thuốc chích ngừa rất có hiệu 
quả, ngừa được khoảng 90% 
trường hợp, tuy thuốc khá mắc 
tiền.  

Trường hợp những người 
đàn bà có cực vi trùng loại B 
trong máu khi mang bầu và sắp 
sinh phải chích ngừa cho em bé 
sơ sinh ngay để tránh việc 
truyền nhiễm bệnh này. Khi 
vừa sinh ra phải chích ngay 
huyết thanh có kháng thể 
chống cực vi trùng (hepatitis B 
immune globulin) sau đó trong 
vòng 7 ngày phải chích thuốc 
ngừa như đã nói ở trên và chích 
tiếp một tháng rồi sáu tháng 
sau.  

Vấn đề chích ngừa lúc mới 
sanh này đối với những xã hội 
như Việt Nam chúng ta sẽ là 
điều cần phải làm để tránh 
được tình trạng mẹ truyền cho 
con và cứ thế tiếp tục gây ra tỷ 
lệ bệnh viêm gan càng ngày 
càng nhiều với những biến 
chứng vì ảnh hưởng tai hại cho 

dân chúng và cho cả xã hội. 
Tuy nhiên chỉ trừ một vài nước 
như Đại Hàn điều chế thuốc 
ngừa lấy rẻ tiền, có thể áp dụng 
trên phương diện rộng lớn, các 
quốc gia chậm tiến khác chưa 
thể áp dụng sâu rộng để ngăn 
chận việc truyền nhiễm bệnh 
viêm gan loại B này vì thuốc 
ngừa quá mắc tiền.   


