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Từ 2003-2007, toàn thế giới đã có 207 người tử vong vì nhiễm cúm gia cầm A H5N1. Dịch
cúm A H5N1 trên gia cầm bùng phát từ năm 1997 đến nay, từ nhiều nước châu Á, châu
Phi nay đã lan rộng khắp thế giới và trở thành nguy cơ toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) đã cảnh báo và “thiết kế kịch bản” của một đại dịch khi xảy ra trường hợp virut
cúm A H5N1 lây từ người sang người.
Quan tâm lớn nhất của WHO là làm sao đối phó với thảm họa bằng vaccin hữu hiệu trong tình
trạng “biến chủng” khôn lường của virut mà năng lực sản xuất vaccin hiện có của cả thế giới
hiện nay hầu như bằng không, vì đây là vaccin mới chưa có công nghệ sản xuất.

Theo tính toán của các chuyên gia, nếu cộng năng lực sản xuất của các nhà sản xuất vaccin
cúm thông thường hiện nay lại cũng chỉ đáp ứng 350 triệu liều cho nhu cầu 6,5 tỷ người.

Công nghệ sản xuất vaccin cúm thông thường đã có từ 60 năm nay ở các nước phát triển thuộc
châu Âu và Bắc Mỹ, giá luôn ở mức cao nên ít phổ cập tại các nước đang phát triển. Trước
hiểm hoạ mới, WHO kêu gọi các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam sớm phát triển
công nghệ sản xuất để chủ động đối phó với đại dịch.

Các vaccin cúm A H5N1 dự tuyển hiện nay

Cũng như vaccin cúm thông thường, công nghệ sản xuất vaccin cúm A H5N1 dạng tiêm bắp
thuộc các loại sau: vaccin toàn thân tế bào virut, vaccin mảnh (tiểu phần) vỏ virut và kháng
nguyên tinh chế (HA và NA). Tùy mức đầu tư trang thiết bị, trình độ công nghệ và dự kiến giá
thành mà nhà sản xuất lựa chọn công nghệ phù hợp để sản xuất ra 1 trong 3 loại vaccin trên.

Đa số các nước: Mỹ, Úc, Hungary, Pháp... đang phát triển loại vaccin toàn thân tế bào vì dễ
triển khai và bảo đảm có công hiệu cao trên người. Một số nước đang nghiên cứu vaccin dạng
phun nhằm giảm phản ứng phụ và tiện lợi cho người sử dụng.

Công nghệ di truyền “ngược dòng”

Công nghệ gen hiện đại đã tạo ra chủng sản xuất vaccin cúm A H5N1 HIBRG-14 thích ứng
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mạnh trên tế bào phôi trứng gà. Chủng gốc lấy từ bệnh nhân người Việt Nam ở Hà Nam (ký
hiệu A/1194/2004) chứa 8 gen trong đó 2 gen quyết định kháng nguyên NA và HA (đã loại bỏ
gen gây độc). Điều đặc biệt của chủng này còn chứa 6 gen lấy từ chủng A/PR/8/34 (H1N1) nên
vaccin có thể có tác dụng miễn dịch chéo với cúm thông thường.

Công nghệ nuôi cấy

Là loại virut tăng sinh theo kiểu nảy chồi (giống virut dại) nên việc nuôi cấy virut này rất khó thu
được số lượng lớn kháng nguyên. Đây chính là nguyên nhân tạo giá thành cao của loại vaccin
này. Phương pháp nuôi cấy trên trứng gà có phôi vẫn tỏ ra hiệu quả đối với chủng NIBRG-14
khi so với các phương pháp nuôi cấy trên dòng tế bào khác (VERO, MDPK, RER.C6 và cả
chính tế bào màng niệu đệm phôi gà).

Công nghệ hấp phụ

Tá dược hấp phụ phổ biến hiện nay là Al(OH)3 và Al (PO4) với hàm lượng giảm xuống thấp
nhất tới 0,31mg/ml tương thích hàm lượng 6microgam/liều. Bằng công thức hấp phụ ấy vaccin
sẽ có giá thành thấp mà ít phản ứng phụ và đặc biệt công hiệu bảo vệ trên người khá cao
(78%). Ngoài ra, nhiều nơi đang nghiên cứu sử dụng các tá chất như MF59 – hỗn dịch dầu +
nước hay chitosan loại tan có độ deacetyl trên 94%.

Công nghệ tách lọc

Việc thu virut môi trường nuôi cấy bao gồm cả công đoạn phá vỡ tế bào là những thách thức
không nhỏ cho các nhà nghiên cứu hiện nay. Nhiều thiết bị mới đã được sử dụng cho mục đích
này như ly tâm lạnh siêu tốc, lọc chéo hay ly tâm liên tục. Đương nhiên, các thiết bị này rất đắt
cũng như để lựa chọn làm chủ từng loại đòi hỏi trình độ cao về kiến thức và tay nghề của các
chuyên viên trong lĩnh vực sản xuất vaccin.

Công nghệ tinh chế
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Có nhiều phương pháp tinh chế trong sản xuất vaccin virut nói chung như phương pháp hóa
học, vật lý, enzyme. Với vaccin cúm A H5N1 bất hoạt toàn thân tế bào có thể sử dụng các thiết
bị ly tâm (siêu tốc, phân vùng và liên tục). Để làm vaccin chỉ có thành phần HA-NA tăng độ an
toàn thì phải sử dụng các phương pháp sắc ký (ái lực, cột hoặc lỏng cao áp).

Bằng sự đầu tư thích đáng của WHO và Nhà nước là điều bảo đảm cho công nghệ vaccin Việt
Nam hội nhập “đi tắt đón đầu” giải quyết thành công thách thức của đại dịch cúm A H5N1. Sự
đầu tư nói trên đang được đặt vào tay các nhà khoa học của Viện Vaccin và Sinh phẩm y tế
Nha Trang, những người có bề dày kinh nghiệm sản xuất vaccin 29 năm sẽ khẳng định kỳ
vọng “sớm có vaccin hữu hiệu phòng chống cúm gia cầm ở Việt Nam”.
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