
VIRUT VÀ NHỮNG CĂN BỆNH NGUY HIỂM 

(GV: Trần Thị Lành, bộ môn Sinh học, tổ Tự nhiên) 

I. Một số thông tin cơ bản về virut 

1. Khái niệm 

Virut là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ (đo bằng 

nanomet) và có cấu tạo rất đơn giản, hệ gen chỉ chứa một loại axit nucleic (ADN hoặc 

ARN) được bao bọc bởi phân tử prôtêin. Virut sống kí sinh nội bào bắt buộc. 

 
Hình 1: Một số loại Virut  

2. Cấu tạo của virut                                                                                                     
                                                                     

                                         Lõi:  ADN hoặc ARN) 

 

  Nuclêocapsit  

                  (Kết cấu cơ bản)  

Virut                                             Vỏ: Prôtêin (Capsit) 

 Vỏ ngoài : Do lipit và prôtêin tạo thành 

(Vỏ ngoài chỉ có ở một số loại virut) 

Axit nuclêic có thể là ADN sợi đơn hay sợi kép, hoặc ARN sợi đơn hay sợi 

kép). Capsit: được cấu tạo từ các đơn vị hình thái gọi là capsôme. Tổ hợp axit nucleic 

và vỏ capsit gọi là nucleôcapsit. 

Một số virut còn có thêm vỏ ngoài được tạo bởi lipit kép và prôtêin.Trên vỏ 

ngoài có thể có gai glicôprotêin chứa các thụ thể giúp virut hấp phụ trên bề mặt tế bào 

vật chủ. 

 
Hình 2: Cấu trúc của virut. 



3. Phân loaị virut 

Để phân loại virut người ta có thể căn cứ vào đặc điểm loại axit nucleic (ADN 

hoặc ARN sợi đơn hay sợi kép) hoặc căn cứ vào đặc điểm vỏ prôtêin, vật chủ, phương 

tiện lây truyền… 

 Đơn giản nhất là dựa vào vật chủ để phân loại virut, chia thành 3 nhóm: 

Virut kí sinh ở người và động vật. Virut kí sinh trên côn trùng biến côn trùng 

thành vật chủ, thậm chí côn trùng còn biến thành ổ chứa nếu vô tình lây lan virut cho 

các đối tượng khác. Tùy loại mà virut kí sinh ở côn trùng có dạng trần hoặc nằm trong 

vỏ bọc prôtêin đặc biệt dạng tinh thể gọi là thể bọc. Khi côn trùng ăn lá cây chứa virut, 

chất kiềm trong ruột côn trùng sẽ phân giải vỏ bọc, giải phóng virut và virut sẽ xâm 

nhập vào tế bào ruột giữa hoặc theo dịch bạch huyết lan khắp cơ thể. 

Virut kí sinh ở vi sinh vật. Hiện biết khoảng 3000 loại phagơ kí sinh ở vi sinh 

vật nhân sơ hoặc vi sinh vật nhân thực. Hoạt động ký sinh gây hại của phagơ đã gây ra 

những thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp vi sinh vật như sản xuất thuốc 

kháng sinh, mì chính, thuốc trừ sâu sinh học,... 

Virut kí sinh ở thực vật. Hiện biết khoảng 1000 loại virut kí sinh ở thực vật. 

Phần lớn virut lây nhiễm vào cơ thể thực vật thông qua vết côn trùng chích và sau khi 

nhân lên trong tế bào, virut lây lan sang tế bào khác thông qua cầu sinh chất nối giữa 

các tế bào. Cây nhiễm virut thường có những biểu hiện điển hình như sau: lá đốm 

vàng, nâu hoặc xuất hiện sọc, vằn ; thân lùn hoặc còi cọc; lá xoăn hoặc héo, vàng và dễ 

rụng... Biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống lây nhiễm virut ở thực vật là chọn 

giống sạch bệnh, vệ sinh đồng ruộng và tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh. 

4. Chu kì nhân lên của virut trong tế bào chủ (Lấy ví dụ ở phage) 

Chu kì nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn: Giai đoạn hấp phụ, giai đoạn xâm 

nhập, giai đoạn tổng hợp, giai đoạn lắp ráp và giai đoạn phóng thích 

      Giai đoạn 1:  Giai đoạn hấp phụ. Có sự liên kết đặc hiệu giữa gai glicôprôtêin 

của virut với thụ thể bề mặt của tế bào chủ. Có loại virut chỉ hấp phụ lên bề mặt của 

một loại tế bào vật chủ. Có loại virut có thể hấp phụ lên bề mặt của một vài loài. VD: 

Virut cúm lợn có thể lây nhiễm cả lợn lẫn người. Để quá trình hấp phụ có hiệu quả cao 

môi trường thường chứa nhiều các ion Ca2+, Mg2+ 

Giai đoạn 2:  Giai đoạn xâm nhập. Đối với phage thì chỉ có phần lõi được tuồn 

vào trong, còn vỏ ở bên ngoài. Đối với virut động vật, đưa cả nucleôcapsit vào sau đó 

mới cởi bỏ vỏ. Khi phage được hấp phụ lên tế bào vi khuẩn ở điểm thụ thể, thì đĩa gốc 

được cố định tại điểm đó nhờ 6 sợi lông đuôi. Enzim lysozim được tiết ra phân giải 

peptidoglycan của thành tế bào, các ion Ca2+ được giải phóng làm họat hoá  ATP ở 

phần đuôi bao đuôi co lại bộ gen của virut vào trong tế bào vật chủ. 

      Giai đoạn 3:  Giai đoạn tổng hợp. Sử dụng các nguyên liệu và enzim của vật 

chủ để sinh tổng hợp các thành phần của virut (trừ 1 số virut có enzim riêng tham gia 

vào sinh tổng hợp) 

           Giai đoạn 4: Giai đoạn lắp ráp. Lắp phần vỏ và phần lõi vào tạo thành virut 

hoàn chỉnh 

           Giai đoạn 5: Giai đoạn phóng thích. Virut sẽ phá vỡ tế bào và phóng thích ra 

ngoài:  Nếu virut làm tan tế bào gọi là virut độc. Nếu virut không làm tan tế bào gọi là 

virut ôn hoà. 

 



 
Hình 3: Chu kì nhân lên của virut trong tế bào chủ 

5. Virut gây bệnh và ứng dụng 

a. Tác hại của virut 

- Phage (virut kí sinh ở vi sinh vật) gây những thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công 

nghiệp vi sinh  

- Virut kí sinh ở thực vật gây nhiều bệnh như xoăn lá cây cà chua, thân cây bị lùn hay 

còi cọc... 

- Virut kí sinh ở côn trùng: Chúng kí sinh những côn trùng ăn lá cây, làm hại cây trồng 

- Virut kí sinh ở động vật và người gây nhiều bệnh nguy hiểm. 

b. Ứng dụng của virut trong thực tiễn  

Trong sản xuất các chế phẩm sinh học. Hiện nay, virut có vai trò quyết định 

trong việc sản xuất một số loại dược phẩm: intefêron, insulin,.. Một số phagơ chứa các 

đoạn gen không thực sự quan trọng nên nếu cắt bỏ đi cũng không ảnh hưởng đến quá 

trình nhân lên của chúng. Dựa vào đặc điểm này mà người ta đã cắt bỏ một số gen để 

thay vào đó các gen mong muốn (gen quy định tổng hợp insulin, intefêron ở người...). 

Nhờ vậy mà có thể tạo ra các chế phẩm sinh học tương ứng với số lượng lớn và giá 

thành hạ. 

Trong nông nghiệp: thuốc trừ sâu từ virut. Việc sử dụng thuốc trừ sâu từ virut 

thay thế cho thuốc trừ sâu hóa học hiện đang được xã hội đặc biệt quan tâm bởi tính 

khả quan và an toàn của dòng chế phẩm này. So với thuốc trừ sâu hóa học, thuốc trừ 

sâu từ virut có một số ưu điểm sau: Có tính đặc hiệu cao, chỉ gây hại cho một số sâu 

nhất định; không gây hại cho người, động vật và côn trùng có ích. Virut được bao 

trong thể bọc nên có thể bảo quản, tồn tại rất lâu ngoài cơ thể côn trùng. Dễ sản xuất, 

hiệu quả cao và giá thành hạ. 

II. Virut nguyên nhân gây ra những căn bệnh nguy hiểm ở người 

Virut kí sinh ở động vật và người gây nhiều bệnh nguy hiểm. Sau đây tôi xin đề cập 

một số căn bệnh cực kì nguy hiểm do virut gây ra 

1. HIV/ AIDS – CĂN BỆNH THẾ KỶ CỦA CẢ NHÂN LOẠI 

* Tổng quan bệnh HIV 



HIV là viết tắt của từ human immunodeficiency virut chính là virut gây suy 

giảm miễn dịch ở người. HIV/AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, 

bệnh liệt kháng) là một bệnh gây ra do bị nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người 

Giai đoạn đầu của bệnh có triệu chứng giống cúm nhưng sau đó thì không có 

dấu hiệu gì trong một thời gian dài. Bệnh tiến triển khi hệ miễn dịch bệnh nhân suy 

giảm, cũng là lúc bệnh nhân dễ mắc các loại nhiễm trùng cơ hội hoặc khối u khác 

thường 

HIV/AIDS không thể chữa khỏi và không có thuốc chủng ngừa. Tuy nhiên điều 

trị bằng thuốc kháng virus có thể làm chậm tiến trình của bệnh và kéo dài tuổi thọ cho 

bệnh nhân. 

 
Hình 4: Virut HIV (human immunodeficiency virut) 

* Nguyên nhân bệnh HIV 

Nguyên nhân của bệnh HIV là do virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV) 

thuộc họ retroviridae. Khi cơ thể mắc phải thì virus HIV sống ở các tế bào quan trọng 

trong hệ thống miễn dịch của con người như lympho bào T hay đại thực bào, tế bào 

tua làm giảm mạnh số lượng tế bào dẫn tới suy giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể tạo 

điều kiện cho các nhiễm trùng cơ hội khác 

* Triệu chứng bệnh HIV 

Nhiễm HIV có 3 giai đoạn tương ứng với các triệu chứng cho từng giai đoạn cụ thể 

như sau: 

Giai đoạn nhiễm trùng cấp tính (nhiễm trùng tiên phát): Giai đoạn khi mà người 

bệnh vừa tiếp nhận các chất dịch cơ thể từ người nhiễm trước đó, virus giai đoạn này 

nhân lên rất nhanh. Khoảng 2-4 tuần sau phơi nhiễm, hầu hết bệnh nhân sẽ mắc bệnh 

cúm với triệu chứng phổ biến bao gồm: sốt, nổi hạch, viêm họng, phát ban, đau cơ, 

khó chịu, lở miệng và thực quản. Ít phổ biến hơn có thể kể đến như nhức đầu, buồn 

nôn và nôn, sưng gan lách, sút cân và các triệu chứng thần kinh khác. Thời gian của 

các triệu chứng trung bình là 28 ngày và ngắn nhất là 1 tuần. Vì các tính chất không rõ 

ràng của triệu chứng nên bệnh nhân thường không nhận ra dấu hiệu của HIV 

Giai đoạn mãn tính: Đây là giai đoạn mà sự bảo vệ mạnh mẽ của hệ miễn dịch 

sẽ làm giảm số lượng của các hạt virus trong máu, chuyển sang giai đoạn nhiễm HIV 

mãn tính. Giai đoạn này có thể kéo dài từ 2 tuần đến 20 năm tùy trường hợp, trong 



suốt thời gian này HIV hoạt động trong các hạch bạch huyết nên các hạch này thường 

xuyên bị sưng do phản ứng với một lượng lớn virut. Bệnh nhân vẫn khả năng lây bệnh 

trong giai đoạn này 

Giai đoạn AIDS: Giai đoạn này xảy ra khi sự miễn dịch qua trung gian tế bào 

bị vô hiệu và xuất hiện nhiễm trùng do một loạt các vi sinh vật cơ hội gây ra. Khởi 

phát của các triệu chứng có thể là giảm cân vừa phải và không giải thích được, nhiễm 

trùng đường hô hấp tái phát (viêm phế quản, viêm họng, viêm tai giữa), viêm da, loét 

miệng, phát ban da. Đặc trưng của sự mất sức đề kháng nhanh là sẽ nhanh chóng bị 

nhiễm vi nấm Candida species gây nấm miệng hoặc nhiễm vi khuẩn gây bệnh lao. Sau 

đó, các virus herpes tiềm ẩn sẽ được kích hoạt gây tổn thương ngày càng nặng và đau 

đớn như: bệnh zona, ung thư hạch bạch huyết,…Viêm phổi do nấm cũng phổ biến và 

thường gây tử vong 

* Các con đường lây truyền bệnh HIV 

Bệnh nhân HIV/AIDS là nguồn truyền nhiễm duy nhất của HIV, không có ổ chứa 

nhiễm trùng ở động vật. HIV lây truyền chủ yếu qua 3 con đường: 

HIV lây qua đường máu: HIV có thể lây truyền qua máu và các chế phẩm của máu 

có nhiễm HIV thông qua: Dùng chung bơm kim tiêm (nhất là người tiêm chích ma 

túy). Dùng chung các loại kim xăm trổ, châm cứu, dụng cụ xăm lông mi, xăm mày, 

lưỡi dao cạo,… Dùng chung hoặc chưa được tiệt khuẩn đúng cách các dụng cụ phẫu 

thuật, dụng cụ khám chữa bệnh. Lây truyền qua các vật dụng dính máu của người khác 

(bàn chải đánh răng). Lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu như dính máu nhiễm 

HIV vào nơi có vết thương hở 

HIV lây qua đường tình dục: HIV lây qua đường tình dục khi các dịch thể như máu, 

dịch sinh dục nhiễm HIV xâm nhập vào cơ thể bạn tình. Tất cả hình thức quan hệ tình 

dục với một người nhiễm HIV đều có nguy cơ lây nhiễm HIV. Tuy nhiên, mức độ 

nguy cơ là cao nhất vẫn là qua đường hậu môn rồi mới tới đường âm đạo vào cuối 

cùng là đường miệng 

HIV lây truyền từ mẹ sang con: Khi mang thai: virut HIV từ máu mẹ qua nhau thai 

sẽ vào cơ thể thai nhi. Khi sinh: HIV từ nước ối hay dịch âm đạo xâm nhập vào trẻ sơ 

sinh hoặc từ máu mẹ dính vào niêm mạc của trẻ. Khi cho con bú: HIV có thể lây qua 

sữa hoặc các vết nứt ở núm vú người mẹ và tiếp xúc với tổn thương trên niêm mạc 

miệng ở trẻ 

* Đối tượng nguy cơ bệnh HIV 

Ứng với những đường truyền của HIV thì các đối tượng nguy cơ mắc HIV có thể là: 

Người sử dụng chung các vật dụng đâm trực tiếp vào cơ thể như tiêm chích ma túy, 

xăm trổ hoặc những người sử dụng chung vật dụng hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bị 

nhiễm HIV 

Người quan hệ tình dục bừa bãi, quan hệ tình dục với nhiều người, tệ nạn mại dâm,… 

Trẻ có mẹ bị nhiễm HIV trước và trong thời gian mang thai và cho con bú 

* Phòng ngừa bệnh HIV 

Có một số cách phòng ngừa HIV cho bản thân đáng quan tâm như: 

Hiểu rõ cách thức lây lan của HIV để có biện pháp phòng tránh sự tiếp xúc của bản 

thân với các con đường lây nhiễm HIV 



Tránh uống rượu và tuyệt đối không sử dụng ma túy đếu là những chất ảnh hưởng đến 

khả năng suy nghĩ và hành động, thúc đẩy những hành vi không an toàn làm tăng nguy 

cơ nhiễm HIV. 

Quan hệ tình dục an toàn: sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, nếu bạn tình là 

người bị nhiễm HIV thì phải quan hệ tình dục an toàn cùng với thường xuyên xét 

nghiệm HIV 

Không bao giờ dùng chung bơm kim tiêm: chính là hình thức dễ dàng mang HIV từ 

người này sang người khác 

Tránh chạm vào máu của người khác và chất dịch cơ thể khác, những chất dịch bao 

gồm tinh dịch, dịch âm đạo, niêm mạc trực tràng, sữa mẹ, dịch ối, dịch não tủy và hoạt 

dịch trong khớp 

* Các biện pháp chẩn đoán bệnh HIV 

Vì các triệu chứng của HIV ở giai đoạn khởi phát hay tiến triển đều không điển 

hình và dễ nhầm lẫn với các bệnh khác nên phương pháp chẩn đoán xác định HIV là 

dựa vào xét nghiệm. Có các loại xét nghiệm HIV sau: Xét nghiệm axit nucleic (NAT): 

xét nghiệm này giúp tìm kiếm virut HIV thực sự có trong máu hay không và cho biết 

lượng virut trong máu. Xét nghiệm NAT khá chính xác trong giai đoạn đầu nhiễm 

HIV tuy nhiên khá tốn kém và chỉ sử dụng khi người bệnh có nguy cơ phơi nhiễm HIV 

cao hay xuất hiện các triệu chứng sớm của HIV. Xét nghiệm kháng nguyên/ kháng thể: 

xét nghiệm dùng để tìm cả kháng nguyên và kháng thể HIV. Xét nghiệm kháng thể: 

Hầu hết các test nhanh hay xét nghiệm tại nhà là xét nghiệm kháng thể, xét nghiệm 

kháng thể HIV sử dụng máu tĩnh mạch thì phát hiện HIV sớm hơn so với xét nghiệm 

mẫu dịch tiết cơ thể. Khi có kết quả dương tính với bất kì xét nghiệm kháng thể nào thì 

người bệnh cần xét nghiệm theo dõi để xác nhận kết quả. 

* Các biện pháp điều trị bệnh HIV 

Hiện tại không có vaccine nào để phòng ngừa lây nhiễm HIV cũng như không 

có một biệt pháp nào có thể loại bỏ hoàn toàn virut HIV ra khỏi cơ thể 

Tuy nhiên nhờ liệu pháp điều trị kháng virut (ART) sử dụng thuốc ARV có tác dụng 

làm chậm sự nhân lên của HIV trong cơ thể, làm tăng cường hệ miễn dịch giúp chất 

lượng cuộc sống của những người bị AIDS đã cải thiện đáng kể 

Lựa chọn hiện nay là kết hợp hai hay nhiều loại thuốc kháng retrovirus và một chất ức 

chế protease hoặc một thuốc ức chế reverse transcriptase nnon-nucleoside (NNRTI). 

Với điều trị như vậy thì cho thấy kết quả HIV âm tính lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng 

virus sẽ tăng trở lại khi ngưng điều trị. 

2. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVIC – 19 

Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVIC – 19 do virut corona gây ra đang là mối lo ngại 

của toàn nhân loại. Sau đây là một số thông tin cơ bản, chúng ta cần biết liên quan đến 

căn bệnh này. 

* Corona virut 2019  

Coronavirus 2019 (2019-nCoV) là một loại virut đường hô hấp mới gây bệnh 

viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Virut 

này được xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ lớn chuyên bán 

hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 2019-nCoV là chủng virut 

mới chưa được xác định trước đó. Ngoài chủng coronavirus mới phát hiện này, đã có 6 

chủng coronavirus khác được biết tới ngày nay có khả năng lây nhiễm ở người. 



 
Hình 5: Corona virut 2019. 

* Nguồn gốc của virut corona 2019  

Các cơ quan y tế và đối tác y tế đang nỗ lực để xác định nguồn gốc của 2019-

nCoV. Virut corona là một betacoronavirus, giống như MERS và SAR, tất cả đều có 

nguồn gốc từ vật chủ từ loài dơi. Virut corona là một họ virut lớn, phổ biến ở nhiều 

loài động vật khác nhau bao gồm lạc đà, mèo và dơi. Phân tích cây di truyền của virut 

này đang được tiếp tục để biết nguồn gốc cụ thể của virut. SARS, một loại coronavirus 

khác xuất hiện lây nhiễm cho người, bắt nguồn loài từ cầy hương, trong khi MERS, 

một loại coronavirus khác lây nhiễm cho người, bắt nguồn từ lạc đà. 

* Cơ chế 2019-ncov lây lan như thế nào? 

Virrut này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ 

người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang người có thể 

xảy ra liên tục. Ở người, virut lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với 

dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virut, việc ho, 

hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm. 

Virut cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh 

chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng 

có thể bị phơi nhiễm virut khi xử lý các chất thải của người bệnh. 

* Những triệu chứng và biến chứng 2019-ncov có thể gây ra: 

Theo báo cáo ở bệnh nhân mắc 2019-nCoV từ nhẹ đến nặng bao gồm các triệu 

chứng: sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau 

khi tiếp xúc nguồn bệnh. Tới khi khởi phát, nCOV có thể diễn biến đến viêm phổi 

nặng, suy hô hấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy 

giảm miễn dịch. 

 Trên đây là một số thông tin cơ bản về virut cũng như các căn bệnh nguy hiểm 

do virut gây ra, hy vọng sẽ giúp ích cho người đọc trong việc phòng chống các căn 

bệnh do virut gây ra. Ngoài hai căn bệnh trên thì còn rất nhiều căn bệnh nguy hiểm do 

virut gây ra ở người.  


