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Tóm tắt báo cáo 
 

 
Aedes aegypti là vector của một số arboviruses khác nhau như bệnh sốt xuất huyết, 
Chikungunya, virus sốt vàng da, và một số  khác, bao gồm cả các bệnh mới có thể xuất hiện 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Loài này thường sinh sống xung quanh hoặc bên trong nhà  
ở. Cho đến nay, chưa có phương pháp hoặc các loại vắc-xin đặc hiệu để chống lại bệnh sốt 
xuất huyết. Do đó, chương trình giám sát bệnh và kiểm soát vector là phương pháp duy nhất 
nhằm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, những biện pháp này chủ yếu liên quan 
đến các chương trình thuốc diệt muỗi với chi phí tốn kém, khó duy trì và áp dụng trong thời 
gian dài.Vì vậy, việc phát triển một phương pháp mới để kiểm soát hiệu quả muỗi Aedes 
aegypti bằng cách sử dụng vi khuẩn Wolbachia có ý nghĩa rất quan trọng. 
 
Dự án Ngăn chặn Sốt xuất huyết Dengue (SXH/D) là một chương trình nghiên cứu lớn với 
sự tham gia thực hiện của nhiều tổ chức và do Giáo sư Scott O'Neill, Trưởng khoa Khoa học 
tại Đại học Monash, khởi xướng. Đây là một cách tiếp cận mới hứa hẹn có thể kiểm soát các 
bệnh truyền qua muỗi như sốt xuất huyết và sốt rét. Chương trình này được tài trợ chủ yếu 
thông qua Grand Challenges thuộc Chương trình Sáng kiến Sức khỏe toàn cầu của Quỹ Bill 
& Melinda Gates. 
 
Đánh giá các tác động không mong muốn có thể xảy ra tại Việt Nam (gọi tắt là đánh giá rủi 
ro) được thực hiện dựa trên việc áp dụng khung lý thuyết phân tích rủi ro do Văn phòng 
quản lý công nghệ Gene (OGTR) của Úc phát triển. Quá trình thực hiện đánh giá rủi ro này 
được thực hiện trong khoảng thời gian 3 tháng.Đánh giá bao gồm nhiều cuộc thảo luận 
nhóm và một hội thảo lớn được tổ chức với sự tham gia nhiều nhà khoa học và đại diện cộng 
đồng nhằm nắm bắt tất cả các mối nguy có thể xảy ra, ước tính khả năng xảy ra, hậu quả, và 
mức độ rủi ro của việc phóng thả muỗi mang Wolabchia. Đây là một đánh giá toàn diện, 
đảm bảo tính  độc lập và với phương pháp thích hợp trong bối cảnh của Việt Nam. 
 
Mục tiêu của đánh giá rủi ro là xác định, mô tả và ước tính mức độ rủi ro của những tác 
động không mong muốn có thể xảy ra do phóng thả muỗi có chứa vi khuẩn Wolbachia đối 
với sự an toàn của con người và môi trường.Tác hại không mong muốn được ước tính trong 
một khoảng thời gian là 30 năm. 
 
Đánh giá rủi ro được thực hiện dựa trên giả thuyết là việc phóng thả muỗi mang Wolbachia 
sẽ gây hại nhiều hơn so với hậu quả tự nhiên gây ra bởi Aedes aegypti (tồn tại sẵn có trong 
tự nhiên) trong một khoảng thời gian 30 năm kể từ ngày phóng thả. Giả thuyết này được 
xem là “nút cuối”và được gọi là nút “Gây hại nhiều hơn”. Dựa trên giả thuyết về nút cuối, 
bốn nhóm ảnh hưởng được xác định, bao gồm: "Tác hại sinh thái học", "Tác hại hiệu quả 
quản lý", "Tác hại đối với y tế công cộng", và "Tác hại kinh tế-xã hội".  
 
Đánh giá được thực hiện tuần tự qua nhiều bước. Bước đầu tiên bao gồm xác định các nguy 
cơ và lập bản đồ quan hệ giữacác nguy cơ này. Kết quả là các chuyên gia đã thống nhất 
được tổng số 48 nguy cơ không mong muốn (nút) liên quan với nhau và liên quan với nút 
cuối “Gây hại nhiều hơn”. Mối quan hệ có điều kiện giữa các nguy cơ được thiết lập dưới 
dạng bản đồ mạng (mạng Bayes). 
 
Trong các bước tiếp theo, các chuyên gia sử dụng lý thuyết mạng Bayes và phần mềm ứng 
dụng BBN để ước tính khả năng (xác suất) xảy ra của các nguy cơ. Các chuyên gia thảo luận 
trên từng nút nguy cơ để ước tính xác suất xảy ra của nút đó trong mối liên quan có điều 
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kiện với xác suất xảy ra của điểm nút liên quan (nút con).Việc tính toán này đã đi đếnkết 
luận là 98% khả năng sẽ không xảy ra nút cuối “Gây hại nhiều hơn”. Khả năng không xảy ra 
của các nhóm rủi ro khác nhau lần lượt là: “Sinh thái học” 98%, “Hiệu quả quản lý” 94%, “y 
tế công cộng” 100%, và “Kinh tế-xã hội” là 99%.  
 
Trong bước phân tích cuối cùng, các chuyên gia thảo luận và ước tính hậu quả của các rủi 
ro nếu xảy ra. Sau đó, các chuyên gia đánh giá “mức độ rủi ro” cho 48 tác động không mong 
muốn dựa vào hậu quả và khả năng xảy ra của từng nguy cơ. Có 2 rủi ro được đánh giá là 
nguy cơ nhưng ở mức độ nguy cơ rất thấp bao gồm: 1)“Động vật ăn thịt”,2)“Truyền sang 
người”. Còn lại 46 nguy cơ tác hại khác bao gồm tác hại cuối  cùng “Gây hại nhiều hơn” 
được đánh giá ở mức có thể bỏ qua.  
 
Kết luận chung: Ước tính trong khoảng thời gian 30 năm, việc phóng thả muỗi Ae. aegypti 
mang Wolbachia có thể gây tác hại hơn so với tác hại vốn có của muỗi Ae. aegypti hiện 
đang tồn tại trong tự nhiên ở mức có thể bỏ qua.  
 
Khuyến cáo: Mặc dù ước tính khả năng xảy ra và hậu quả của những mối nguy hiểm có thể 
được xác định ở mức độ rất thấp hoặc có thể bỏ qua, nhóm tư  vấn đánh giá đề nghị dự án 
chú ý đến các biện pháp sau đây trong việc lập kế hoạch và giám sát dự án "phóng thả muỗi 
Aedes aegypti mang Wolbachia ở  đảoTrí Nguyên, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà " 
 

• Quá trình phóng thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia cần thiết phải tuân thủ tất cả 
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Việt Nam, như Luật Đa dạng sinh 
học, Quy chế bảo lãnh nhập khẩu động vật, các loài ngoại lai xâm hại. 

• Trong quá trình thử nghiệm trên thực địa, cần thiết phải giám sát nhằm đảm bảo số 
lượng Aedes aegypti mang Wolbachia hoàn toàn cách ly riêng với Aedes aegypti sẵn 
có trong tự nhiên. 

• Bên cạnh việc thành lập và thực hiện hệ thống theo dõi và giám sát, dự án cần xây 
dựng một kế hoạch để phát hiện và ứng phó kịp thời nếu có rủi ro xảy ra, và đảm bảo 
tuân thủ các quy định an toàn sinh học địa phương và quản lý các rủi ro. 

• Tất cả các biện pháp cần thiết để đối phó với bùng nổ dịch sốt xuất huyết có thể xảy 
ra cần phải được chuẩn bị và sẵn sàng tại thực địa thử nghiệm. 

• Dự án tại Việt Nam có thể áp dụng nhiều bài học kinh nghiệm từ việc phóng thả 
Ades aegypti mang Wolbachia tại Úc trong việc hạn chế và xử trí các rủi ro có thể 
xảy ra.  

• Cần thiết phải xây dựng những hướng dẫn quốc gia về nhân rộng, cách ly, và thử 
nghiệm phóng thả muỗi mang Wolbachia nhằm hạn chế và xử trí các rủi ro có thể 
xảy ra 

• Dự án cần tiếp tục các hoạt động tham gia của cộng đồng và đảm bảo rằng người dân 
địa phương được thông báo và hiểu biết đầy đủ về các khu vực của dự án thí điểm. 
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1. Giới thiệu 
 
 
Sử dụng Wolbachia là một khái niệm mới trong ngăn chặn bệnh SXH ở người trên thể giới 
cũng như ở Việt Nam. SXH là một trong những bệnh nguy hiểm do các loài muỗi là tác 
nhân truyền bệnh. Khoa học đã chứng minh rằng điều kiện khí hậu nhiệt đới điển hình rất 
phù hợp cho việc phát triển của vector truyền bệnh sốt xuất huyết, muỗi Aedes aegypti. Đến 
nay chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả để ngăn chặn và kiểm soát bệnh SXH. Các nhà 
khoa học trên toàn thế giới đã cố gắng thực hiện các dự án nghiên cứu để thử nghiệm và tìm 
kiếm các giải pháp để loại bỏ bệnh SXH, tuy nhiên việc sử dụng rộng rãi hóa chất trừ muỗi 
vẫn được coi là biện pháp chính khi có dịch sốt xuất huyết. Vì vậy, phát triển công nghệ mới 
bằng cách sử dụng một loại vi khuẩn để tiêu diệt các vi-rút là một giải pháp rất hứa hẹn để 
giúp Việt Nam, cũng như các nước vẫn còn tồn tại bệnh sốt xuất huyết có thể giải quyết vấn 
đề nan giải này. 
 
Đánh giá rủi ro tại Việt Nam được thực hiện theo phương pháp phân tích rủi ro do Văn 
phòng Quản lý công nghệ gen của Úc xây dựng. Khung phân tích này cung cấp hướng dẫn 
về qui trình và phương pháp phân tích rủi ro do việc phóng thả của các sinh vật biến đổi gen. 
Văn phòng Quản lý công nghệ gen đã khẳng định rằng muỗi có chứa Wolbachia không được 
coi là biến đổi gen. Tuy nhiên, văn phòng Quản lý công nghệ gen đã xây dựng một cấu trúc 
thích hợp cho đề án phóng thả sinh vật lạ vào môi trường. Do đó, đánh giá rủi ro của Việt 
Nam được phân tích trong bối cảnh Việt Nam đối với ba sinh vật thích hợp: các vật chủ 
Aedes aegypti, virus sốt xuất huyết, và vi khuẩn Wolbachia. Việc đánh giá rủi ro cũng tập 
trung vào phân tích những ảnh hưởng của việc phóng thả thí điểm muỗi mang Wolbachia 
đối với hành vi con người liên quan đến các yếu tố kinh tế-xã hội. Dựa trên phương pháp đã 
nêu, nhóm tư vấn cùng dự án đã tổ chức một cuộc hội thảo 2 ngày với sự tham gia của nhiều 
chuyên gia quốc tế và trong nước để thu thập ý kiến, thông tin, và phân tích rủi ro (Danh 
sách các chuyên gia kèm theo). 
 
Đánh giá rủi ro được tiến hành bởi một nhóm chuyên gia tư vấn độc lập trong nước. Nhóm 
tư vấn thực hiện thiết kế, tổ chức thảo luận và phân tích một cách toàn diện các rủi ro của 
việc phóng thả muỗi mang Wolbachia trong phạm vi dự án Ngăn chặn SXH. Nhóm tư vấn 
bao gồm một Trưởng nhóm, một chuyên gia về Aedes aegypti, một chuyên gia về virus 
SXH, một chuyên gia sức khỏe môi trường, và một chuyên gia về phương pháp đánh giá rủi 
ro môi trường.  
 
Các định nghĩa sử dụng trong báo cáo  
 
Tác hại Tác hại được xem là kết quả hoặc tác động bất lợi; điều này thường 

được định nghĩa trong điều kiện có hại đối với sức khỏe và an toàn của 
con người hoặc môi trường 

Nguy cơ 
 

Nguy cơ là một tác nhân có khả năng tác động xấu đến con người và 
môi trường. Một mối nguy cơ có thể xảy ra chỉ khi phơi nhiễm xảy ra. 
Một mối nguy cơ không phải luôn luôn gây ra tổn hại. Với một mức 
độ phơi nhiễm, nguy cơ có một xác suất nhất định xảy ra và một 
cường độ nhất định. 

Rủi ro Rủi ro là khả năng xảy ra của nguy cơ; điều này có thể được ước tính 
như khả năng thời gian tiếp xúc, khả năng có điều kiện về nguy cơ xảy 
ra phơi nhiễm. 

Mức độ rủi ro Được ước tính dựa trên khả năng xảy ra và hậu quả có thể có của rủi ro 
đó 
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Cấu trúc và nội dung báo cáo 
 

• Phần mở đầu: Giới thiệu ngắn gọn về đánh giá rủi ro.  
• Phần hai: Các thông tin cơ bản cần thiết về Ae. Aegpti, vi khuẩn Wolbachia và Dự án 

Ngăn chặn SXH tại Việt Nam.  
• Phần ba: Mục tiêu, phương pháp, và phạm vi của đánh giá rủi ro.  
• Phần bốn: Mô tả các bước thực hiện, kết quả của việc xác định nguy cơ và lập bản đồ 

các nguy cơ 
• Phần năm: Kết quả tính toán xác suất của các rủi ro đã được chuyên gia xác định 
• Phần sáu: Ước tính hậu quả và kết luận về khả năng “gây hại nhiều hơn” 
• Phần cuối cùng: Bàn luận và kết luận, các khuyến cáo đối với dự án nhằm hạn chế 

những rủi ro có thể xảy ra tại vùng phóng thả.  
 
 

 
 
Nhóm Tư vấn đánh giá (tử trái sang phải): Ths. Nguyễn Thu Hương, Ts. Nguyễn Việt Hùng, Gs. Nguyễn 
Văn Tuất, Ths. Nguyễn Đình Cường, Gs. Trương Quang Học, và Gs. Trương Uyên Ninh  
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2. Thông tin chung 
 

2.1 Aedes. aegypti 
 

Tên thường gọi là muỗi sốt vàng. Tên khoa học là: Aedes (stegomyia) aegypti (Linnaeus) 
(Insecta: Diptera: Culicidae). Tên đồng vật1: 
 

1762 Culex aegypti Linnaeus 
1848 Culex excitans Walker 
1828 Culex taeniatus Weidemann 
1962 Aedes aegypti Mattingly, Stone, and Knight 

 
Muỗi sốt vàng là loài phân bố toàn cầu. Muỗi có nguồn gốc từ châu Phi, sau đó theo các 
phương tiện giao thông phát tán ra các châu lục khác (Nelson 1986). Như tên gọi,  Aedes. 
aegypti là vecto  (vector) chính truyền bệnh sốt vàng, một bệnh phổ biến ở khu vực Nam Mỹ 
nhiệt đới, châu Phi và Đông Nam Á, và một số vùng ôn đới vào mùa hè.  
 
2.1.1. Phânloại 

 
Trên thế giới có khoảng 3.000 loài muỗi 
được chia thành 39 giống và 135 phân 
giống. Giống Aedes (Diptera: Culicidae) 
có khoảng 700 loài và chia thành nhiều 
phân giống trong đó có hai phân giống  
Aedes và Stegomyia. Loài Aedes 
aegypti có hai chủng, Aedes aegypti 
aegypti và Aedes aegypti formosus. 
Aedes aegypti formosus phân bố ở châu 
Phi, thích sống hoang dã (ngoài savan ít 
gần người hơn) chủng Aedes aegypti 
aegypti phân bố toàn cầu và truyền 
virus dengue (Mousson et al. 2005).  
 
Ở Viêt Nam, 205 loài muỗi đã được mô 
tả trong đó có 47 loài Aedes  (Bui P., 
Darsie RF Jr., 2008; Nguyen Duc Manh 
and Tran Duc Hinh, 2011 _ không thấy 
trong TLTK, nên bỏ đi). Hai loài muỗi 
Aedes là  Aedes aegypti và Aedes 
albopictus đã được xác định  
  
2.1.2. Đặc tính sinh học 

 
2.1.2.1. Vòng đời 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Nguồn: the Integrated Taxonomic Information System and International Commission on Zoological 
Nomenclature 

	  

Hình 1. Chu kỳ phát triển của muỗi sốt vàng 
Aedes aegypti) là các vecto chính truyền sốt 
dengue trên phạm vi toàn quốc. 
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Muỗi hoạt động vào mùa nóng ở phương Bắc và hoạt động quanh năm ở phương Nam. Khác 
với các loài muỗi Aedes khác, Aedes aegypti không qua đông trong pha trứng ở những vùng 
lạnh, tuy nhiên những quần thể phiá Nam muỗi vẫn hoạt động trong mùa đông xen với  giai 
đoạn ngừng hoạt động khi trời lạnh. Muỗi bị chết ở nhiệt độ dưới 5oC. Tuổi thọ của muỗi 
phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng của bọ gậy, nhiệt độ và độ ẩm, con cái sống tới một tháng, 
con đực sống ngắn hơn.   
 
Muỗi. Muỗi Aedes aegypti có kích thước nhỏ, màu nâu đen. Trên chân và cơ thể muỗi có 
những vảy làm thành các đốm, sọc màu trắng. Trên lưng muỗi có hai sọc chạy dọc tạo thành 
hình một chiếc đàn, đặc trưng cho loài muỗi này. Giống như nhiều loài muỗi khác, con đực 
muỗi Aedes aegypti thường nhỏ hơn con cái và có râu hình cầu lông rậm. Cả hai đặc điểm 
này đều có thể quan sát được bằng mắt thường. 
 
Muỗi sống được khoảng từ hai tuần đến một tháng phụ thuộc vào điều kiện môi trường  
(Maricopa, 2006). Aedes aegypti là loài đa hình, có ba dạng: dạng sống trong nhà, dạng sống 
ngoài tự nhiên và dạng sống quanh nhà. Dạng sống trong nhà thường sống ở thành phố, đô 
thị, ở quanh hay trong nhà. Dạng sống ngoài thiên nhiên thường phân bố ở vùng nông thôn 
sống trong các lùm cây hay trong rừng. Dạng sống gần nhà thường sống xung quanh nhà, 
trong các bụi cây hay các trang trại (Tabachnick et al., 1978).  
 
Aedes aegypti sống gần nhà nên thường thấy xung quanh khu nhà ở (Vezzani et al. 2005). 
Loài này đặc biệt phong phú ở thành phố và đô thị. Muỗi thường hút máu người vào buổi 
sáng sớm hoặc chiều muộn. Đôi khi con cái cũng hút máu vào ban đêm dưới ánh sáng điện. 
Muỗi thích máu người hơn máu động vật, nhất là hút quanh vùng mắt cá chân (Yasuno & 
Tonn 1970; Harrington et al. 2001; Scott et al., 2000). Muỗi cái hút máu nhiều lần có thể từ 
nhiều vật chủ để đẻ trứng (Scott et al., 1993; Michael et al., 2001;). Muỗi trưởng thành 
thường trú đậu trong nhà, ở những nơi tối như các mắc quần áo, sau các tủ, góc nhà... Aedes 
aegypti bay không xa, thường chỉ phát tán khoảng vài ba trăm mét từ nơi nở. Muỗi đực 
không hút máu mà hút mật hoa, nhựa cây để sống. Muỗi cái cần hút máu – nguồn protein 
cho sự phát triển trừng. Đới sống muỗi đực thường ngắn khoảng vài tuần, trong khi đó muỗi 
cái sống tới vài tháng.  
 
Trứng: Sau khi hút một lượng máu đủ, con cái phát triển trứng và đẻ trung bình từ 100 đến 
200 trứng một lần đẻ; tuy nhiên số lượng trứng đẻ phụ thuộc vào lượng máu hút được. Trong 
suốt đời sống muỗi cái có thể đẻ tới 5 lần.  Muỗi đẻ ít trứng hơn nếu hút được ít máu 
(Nelson, 1986). Trứng được đẻ trên mặt nước trong các vật chứa nước ăn hay chứa nước tạm 
thời như các vật tích nước mưa quanh nhà (bát, ống bơ, lốp xe, các hốc cây...). Trứng được 
đẻ riêng từng cái ở những chỗ khác nhau trên mặt nước. Muỗi không đẻ một lúc mà kéo dài 
hàng giờ phụ thuộc vào điều kiện đẻ (Fig. 2) (Clements, 1999). Thường thường trứng được 
đẻ ở phía trên mặt nước chút ít (Foster and Walker, 2002; Chadee, 2004; Montgomery & 
Ritchie, 2002; Montgomery et al., 2004). 
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Hình 2.Nơi sinh sống của Aedes aegypti 
 

Trứng muỗi Aedes aegypti có hình bầu dục, thon, dài khoảng 1 mm. Khi vừa đẻ, trừng có 
màu trắng nhưng sau vài phút trứng chuyển sang màu đen. Ở những vùng khí hậu nóng, 
trứng phát triển rất nhanh, chỉ khoảng vài ngày. Ngược lại, ở những vùng lạnh trứng phát 
triển kéo dài tới một tuần (Foster and Walker, 2002). Trứng Aedes aegypti có thể sống sót 
trong điều kiện khô hạn tới một năm, sau đó khi gặp nước trứng vẫn nớ. Đây là một đặc 
điểm gây nhiều khó khăn cho việc phòng trừ loài muỗi này (Nelson, 1984).  
 
Độ mắn đẻ của muỗi dao động từ 47.1 ± 14.2 đến 307.4 ± 86.4 trứng/ con cái ở các quần thể 
muỗi Arhentina (Tejerina et al., 2009) và >300 trứng/con cái ở hai quần thể Indonesia 
(Wahyuningsih et al., 2006), và từ 60 đến 100 trứng /một lần đẻ ở Việt Nam.  
 
Bọ gậy: Sau khi đẻ 1-2 ngày trứng nở thành bọ gậy. Bọ gậy có 4 giai đoạn phát triển gọi là 4 
tuổi. Thời gian từ bọ gậy tuổi 1 đến tuổi 4 mất khoảng 5 ngày. Bọ gậy không có cánh và 
sống trong nước. Bọ gậy Aedes aegypti hô hấp bằng oxy trong không khí qua ống thở nằm ở 
cuối bụng, giúp cho con vật treo cơ thể trong nước theo chiều đứng với lỗ ống thở tiếp xúc 
với mặt nước.  
 
Quăng: Bọ gậy tuổi 4 lột xác thành quăng. Quăng muỗi khác với đa số các côn trùng biến 
thái hoàn toàn khác là chuyển động và có khả năng phản ứng với các tác động từ bên ngoài. 
Quăng không dinh dưỡng và phát triển khoảng 2 ngày. Muỗi trưởng thành nở ra từ quăng và 
bay vào không khí.   
 
2.1.2.2. Chu kỳ mùa 

 
Muỗi hoạt động vào mùa nóng ở phương Bắc và hoạt động quanh năm ở phương Nam. Khác 
với các loài muỗi Aedes khác,Aedes aegypti không qua đông trong pha trứng ở những vùng 
lạnh, tuy nhiên những quần thể phiá Nam muỗi vẫn hoạt động trong mùa đông xen với  giai 
đoạn ngừng hoạt động khi trời lạnh. Muỗi bị chết ở nhiệt độ dưới 5oC. Tuổi thọ của muỗi 
phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng của bọ gậy, nhiệt độ và độ ẩm, con cái sống tới một tháng, 
con đực sống ngắn hơn.   
 
2.1.3. Phân bố địa lý 

 
Aedes aegypti có nguồn gốc từ châu Phi nhưng hiện nay phân bố toàn cầu trong các vùng 
nhiệt đới và cận nhiệt đới (Hình 3). Nguyên nhân là do sự di cư của con người: đầu tiên là 
muỗi phát tán tới châu Mỹ  theo sự buôn bán nô lệ trong thế kỷ 15 đến 19 sau đó là sang 
châu Á do sự phát triển buôn bán trong thế kỷ 18 - 19. Cuối cùng muỗi phân bố toàn cầu sau 
chiến tranh thế giới lần thứ 2 (Mousson et al., 2005).  Vùng phân bố của Aedes aegypti từ 40 
vĩ độ Bắc tới 40 vĩ độ Nam. 
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Hình 3. Phân bố toàn câu của bệnh sốt dengue và vector Aedes aegypti,  2009 
 
 
Các nhà khoa học đã dựa trên các số liệu khí hậu 1961-1990 và dự đoán BĐKH trong thời 
gian tới đã dự đoán vùng sốt xuất huyết cho giai đoạn 2080-2100 (B) so với năm 1990 (A) 
(Hình 3). Tính rủi ro mắc bệnh cho các vùng được tính theo tỷ lệ %: 0-10%, 10-20%.Tuy 
nhiên nhiều người không đồng ý với ý kiến cho rằng BĐKH phù hợp với sự tăng lên của 
bệnh SXH theo giả thuyết này. 
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Hình 4.  Phân bố toàn cầu của sốt dengue năm1990 (A) và dự đoán cho năm 2085 (B)2 

 
 
Hiện nay ở Việt Nam muỗi Aedes aegypti hầu như phân bố toàn quốc.  Muỗi rất phổ biến ở 
miền Nam và có thể bắt gặp trong suốt mùa mưa. Trên hình 4 là sự phân bố của hai loài 
vecto SXH (Kawada et al., 2009)  Aedes aegypti (đỏ) và  Aedes albopictus (vàng) theo sự có 
mặt của bọ gậy trong các lốp xe đươc khảo sát. Điều này khảng định cho sự phân bố toàn 
quốc của loài muỗi này.  
 
Ý nghĩa y học 
 
Aedes aegypti là côn trùng có hại. Muỗi hút máu gây mẩn ngứa khó chịu. Muỗi thường hút 
máu ban ngày trong nhà cũng như ngoài nhà. 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Nguồn: Hales S. et al., 2002. Potential effect of population and climate changes on global distribution of 
dengue fever: an empirical model. Lancet 360:830–834 
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Hình 5. Phân bố của Aedes aegypti (đỏ) và Aedes albopictus (vàng)  ở 
Việt Nam (Kawada et al., 2009) 

 
Có 4 tuýp virus dengue xuất huyết. Tất cả các tuýp này đều gây bệnh sốt dengue (DF) và 
SXH (DHF) - một dạng phổ biến và nguy hiểm hơn DF. Bệnh SXH gần như xảy ra trên toàn 
cầu và bao trùm một vùng với dân số khoảng 2.5 tỷ người - 40% dân số thế giới. Theo thông 
báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ  50 đến 100 triệu ca bệnh mỗi năm. 
 
Trong những thập kỷ gần đây, đã bùng nổ nhiều vụ dịch DF và DHF trên phạm vi toàn cầu. 
Có nhiều nhân tố tác độngđến sự bùng nổ này của bệnh. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số, quá 
trình đô thị hóa và sự giao lưu quốc tế đã là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đếnsự gia 
tăng của bệnh. Tốc độ gia tăng dân số cao và quá trình đô thị hóa thiếu kế hoạch đã dẫn tới 
điều kiện sinh hoạt không hợp vệ sinh, chật chội, cung cấp nước sinh hoạt không đầy đủ, hệ 
thống quản lý rác thải không tốt. Hậu quả là các dụng cụ dự trữ nước sinh hoạt, các vật dụng 
thải tích nước mưa...là những nơi sống và phát triển của vecto truyền bệnh gia tăng. Bên 
cạnh đó, sự giao lưu giữa các khu vực trên thế giới tăng lên cũng là một nguyên nhân quan 
trọng cho sự phát tán của bệnh, của các tuýp virus giữa các vùng. Độ rủi ro mắc bệnh DF và 
DHF ngày càng cao.  
 
Hiện nay, chúng ta chưa có các giải pháp đặc trị đối với bệnh DF, DHF. Vì vậy, chương 
trình giám sát và kiểm soát vecto là biện pháp duy nhất để khống chế bệnh này. Tuy nhiên 
những biện pháp này cũng vẫn phải kết hợp với các biện pháp dùng hóa chất để dập dịch khi 
cần thiết và chi phí thường rất tốn kém.  
 
Aedes aegypti đã được phát hiện ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 (Borel, 1930). Trường hợp 
DHF đầu tiên được phát hiện ở Đà Nẵng năm 1958. Hiện nay, DF và DHF ngày càng gia 
tăng với tốc độ cao, nhất là ở miền Nam (Hình 5, 6). Nguyên nhân có thể là do muỗi phát 
triển tính kháng thuốc, các dụng cụ chứa nước trong các gia đình cũng tăng lên do thiếu 
nước, phải dự trữ nhiều, cũng có thể do BĐKH...  
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Hình 6. Tình hình SXH ở Việt Nam 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Số ca SXH tại Việt Nam (BYT, 2010) 

 
 
2.1.4. Quản lý bệnh SXH 
 
Phòng chống Aedes aegypti là hoạt động rất khó khăn. Ví dụ, năm 1947, Tổ chức The Pan 
American Health Organization đã tiến hành một chương trình tiêu diệt  Aedes aegypti với hy 
vọng tiêu diệt dịch sốt vàng tại phía Tây châu Mỹ. Năm 1965, 19 nước đã hoàn thành 
chương trình và đã tuyên bố tiêu diệt được bệnh (Soper, 1965). Sau khi chương trình kết 
thúc, người ta chỉ dùng một lương thấp malathion để phòng trừ, nhưng muỗi  Aedes aegypti 
phát triển tính kháng hóa chất diệt muỗi (Gubler, 1989). Năm 1965, bang Florida bắt đầu 
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một chương trình tiêu diệt Aedes aegypti để phòng chống các vụ dịch sốt vàng và DF 
(Florida State Board of Health, 1965).  
 
Sau đó, Aedes aegypti đã phát triển trở lại khắp châu Mỹ, thậm chí sang cả Hoa kỳ. Hiện nay 
không có một chương trình tiêu diệt muỗi nào được triển khai ở quy mô rộng. Tuy nhiên, 
cũng có một số lộ trình nhằm cố gắng giảm số lượng của muỗi ở những địa phương riêng lẻ.  
 
Aedes aegypti là loại muỗi gần người, sống trong các vật chứa nước quanh nhà nên biện 
pháp hiệu quả nhất và rẻ nhất hiện nay để giảm quần thể muỗi là loại bỏnơi đẻ trứng của 
muỗi ở những vật trữ nước quanh nhà.  
 
2.1.4.1 Biện pháp sinh học 

 
Loại trừ nơi sống của bọ gậy – các dụng cụ tích nước bằng cách thay nước từ các lọ hoa, và 
các vật tích nước khác, loại bỏ các vật phế thải tích nước mưa quanh nhà (bát đĩa vỡ, lốp 
xe...) - nơi muỗi đẻ trứng. 
 
2.1.4.2 Biện pháp vật lý 
 
Ngăn ngừa không cho muỗi bay vào nhà bằng các biện pháp sau: 
• Dùng lưới thép cỡ 16 tới 18 để che cửa sổ. 
• Đóng cửa ra vào nếu không có mành che. 
• Bịt những lỗ hồng trên tường qua đó muỗi có thể bay vào nhà. 
• Dùng các vợt lưói chuyên dụng (điện) để diệt muỗi ở trong nhà  
• Dùng các bẫy điện, bẫy đèn 

 
2.1.4.3. Biện pháp hóa học và đấu tranh sinh học 
 
Có một số sản phẩm/vật liệu có thể sử dụng riêng lẻ hay kết hợp để phòng chống muỗi. Các 
biện pháp này có thể nhằm vào diệt trực tiếp muỗi (hóa chất diệt muỗi) hay bọ gậy (hóa chất 
diệt bọ gậy). Ở Việt Nam Bộ Y tế cấm không được dùng hóa chất diệt bọ gậy để bảo vệ 
nguồn nước sinh hoạt trong các gia đình. Biện pháp đấu tranh sinh học sử dụng cá hay các 
sinh vật ăn thịt khác như muỗi Toxorhynchites spp hay Mesocyclops spp để ăn bọ gậy muỗi. 
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2.2   Wolbachia 
 
2.2.1 Đặc điểm 

 
Wolbachia là vi khuẩn nội bào thuộc bộ Rickettsiales và được phân loại là một loài (W. 
pipientis) (Perlman và cộng sự 2006). Rickettsiales có bộ gen năng động với số đoạn lặp lại 
lớn hơn và thành phần gen không ổn định so với vi khuẩn nhân thực (Wernegreen 2005) bao 
gồm một thể thực khuẩn đặc biệt có tên gọi là WO phage (Sanogo và cộng sự 2005), nó có 
thể liên quan tới CI (tương kị chất tế bào) (Bordenstein & Reznikoff 2005). Bộ gen của 
Wolbachia có kích cỡ từ 1 tới 1,6 Mb, và loài Wolbachia được cấy vào muỗi vằn có bộ gen 
có kích cỡ ~1,36 Mb (Sun và cộng sự 2001), ví dụ wMel có kích cỡ 1,27 Mb (Wu và cộng 
sự 2004). Sự khác biệt lớn về gen giữa wMelPop và wMel là sự đảo ngược bộ gen đơn (Sun 
và cộng sự 2003). Bộ gen của wMel được cho là có số lượng phần tử gen di động DNA lặp 
lại lớn (Wu và cộng sự 2004) nhưng về sau người ta phát hiện bộ gen này có kích thước nhỏ 
và có ít các phần tử di động hơn so với wPip (Klasson và cộng sự 2008). Do cả mtDNA và 
Wolbachia đều được di truyền từ mẹ sang con, Wolbachia luôn gắn liền với sự suy giảm đa 
dạng mtDNA (Hale & Hoffmann 1990; Hurst & Jiggins 2005). Riegler và cộng sự (2005) đã 
tìm được bằng chứng cho thấy sự xuất hiện của wMel trên toàn cầu đối với D. melanogaster 
có mang haplotype mtDNA đặc biệt với tần suất cao. Turelli và cộng sự (1992) đã quan sát 
được D. melanogaster nhiễm Wolbachia ở California, tại đây tất cả các con ruồi nhiễm 
Wolbachia đều có haplotype mtDNA giống nhau. 
 
Vi khuẩn Wolbachia đã được phát hiện ở một loạt các động vật không có xương sống như 
cua, rệp và giun tròn (Sun và cộng sự 2003). Thường có tập tính như sinh vật ký sinh sống 
trong vật chủ có chân khớp và sinh vật cộng sinh trong giun tròn (Fenn & Blaxter 2006; 
Werren và cộng sự 2008; Mercot & Poinsot 2009). Hiện nay, mọi người vẫn đang tranh luận 
là Wolbachia nhiễm sang giun tròn có nên được phân loại thành một loài riêng hay không vì 
đặc điểm sinh học của nó khác hẳn với Wolbachia nhiễm sang côn trùng (Plarr và cộng sự 
2007). Wolbachia có thể được phát hiện ở vật chủ thông qua kỹ thuật PCR bằng cách sử 
dụng mồi dành riêng cho Wolbachia như protein trên bề mặt Wolbachia (Braig và cộng sự 
1998; Dobson và cộng sự 1999) hay gen ftsZ (Lo và cộng sự 2002). Ước tính có khoảng 
20% các loài côn trùng chứa Wolbachia (Cook & Butcher 1999; Werren 1997); Tuy nhiên 
có thể đây là sự ước tính chưa đầy đủ vì tỷ lệ nhiễm thấp, lấy mẫu chưa đủ và tỷ lệ âm tính 
sai do sử dụng chất mồi PCR không đủ nhạy (Jeyaprakash & Hoy 2000; Weinert và cộng sự 
2007). Stevens và cộng sự (2001) cho rằng tỷ lệ ước tính hợp lý có thể là 75% các loài động 
vật có chân khớp mang Wolbachia. Muỗi vằn Aedes aegypti không được coi là nơi cư trú tự 
nhiên của Wolbachia (Ruang-areerate & Kittayapong 2006) mặc dù nhiều loài muỗi khác 
thường bị nhiễm Wolbachia theo con đường tự nhiên (Tsai và cộng sự 2004; Rasgon & 
Scott 2004).  
 
Wolbachia di truyền từ mẹ sang con, và lây sang tế bào trứng của muỗi cái rồi tác động tới 
chu kỳ sinh sản của vật chủ ký sinh nhằm tăng cường sự phát tán của chúng (Stevens và 
cộng sự 2001; Tram và cộng sự 2003; Werren 1997). Chiến lược sinh sản gắn với nhiễm 
Wolbachia là sinh sản đơn tính, loại bỏ con đực hay tạo tính cái cho con đực để điều chỉnh 
tỷ lệ giới (Cook & Butcher 1999; Dyson và cộng sự 2002; Hurst và cộng sự 2002) và tương 
kỵ chất tế bào (CI) (McGraw & O'Neill 2004; Turelli 1994). Mặc dù chưa xác định được 
chính xác cơ chế gây ra CI, tương kỵ tế bào tạo khả năng kiểm soát sự lây truyền tác nhân 
gây bệnh cho động vật chân khớp bằng cách tạo ra cơ chế sao cho Wolbachia có thể xâm 
nhập loài vật chủ nhằm mong muốn phong tỏa virus (Kent & Norris 2005; Poinsot và cộng 
sự 2003). Tương kỵ tế bào tạo ra lợi thế giao phối cho con cái nhiễm Wolbachia, con cái này 
có thể giao phối với con đực nhiễm hoặc không nhiễm Wolbachia; Tuy nhiên, khi muỗi cái 
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không mang Wolbachia giao phối với muỗi đực mang Wolabachia thì trứng được thụ tinh sẽ 
chết. Nhiều loài Wolbachia có thể phát tán trong một loài vật chủ dẫn tới hiện tượng bội 
nhiễm và tương kỵ hai chiều trong các quần thể (Hoffmann & Turelli 1988). CI do 
Wolbachia gây ra thường cho phép một số lượng nhỏ cá thể con thâm nhập vào quần thể 
không mang Wolbachia. Hiện tượng này quan sát được cả ngoài thực địa (ví dụ Hoffmann 
và cộng sự 1986; Turelli & Hoffmann 1991) và trong phòng thí nghiệm, ví dụ như sau khi 
Xi và cộng sự (2005) cấy dòng wAlbB vào muỗi vằn Ae. aegypti thành công, họ có thể ổn 
định quẩn thể muỗi vằn Ae. aegypti sống trong lồng trong vòng 7 thế hệ. Brownstein và 
cộng sự (2003) sử dụng các mô hình để chứng tỏ rằng tần suất muỗi vằn Ae. aegypti được 
cấy Wolbachia ban đầu thấp (0,2 - 0,4) có thể ảnh hưởng tới một quần thể và làm giảm đáng 
kể sự lây truyền SXH, nhưng điều này có thể bị giới hạn bởi tỷ lệ CI đạt được và khả năng 
sinh sản của vật chủ giảm. 
 
Wolbachia có thể dẫn tới một loạt đặc tính kiểu hình sinh bệnh có lợi và trung lập cho vật 
chủ (Stouthamer và cộng sự 1999; Weeks và cộng sự 2002), trong đó bao gồm kéo dài tuổi 
thọ với điều kiện hạn chế nguồn thức ăn (Mair và cộng sự 2005) hoặc giảm tuổi thọ (Min & 
Benzer 1997), tăng sức đề kháng của giun tròn (Kambris và cộng sự 2009), khả năng sinh 
sản tăng (Vavre và cộng sự 1999; Wade & Chang 1995) hoặc giảm (Hoffmann và cộng sự 
1990; Min & Benzer 1997; Silva và cộng sự 2000; Wenseleers và cộng sự 2002; Wright & 
Barr 1980), khả năng phát tán giảm (Silva và cộng sự 2000) và giảm khả năng sống sót cũng 
như khả năng di chuyển (Evans và cộng sự 2009; Fleury và cộng sự 2000; Peng và cộng sự 
2008). Wolbachia được cho là bắt nguồn từ việc nuôi cấy ruồi giấm D. melanogaster trong 
phòng thí nghiệm vì loại vi khuẩn này chưa được tìm thấy trong các quần thể tự nhiên. Lần 
đầu tiên nó được chú ý là khi nó có tác động làm giảm sức khỏe và tuổi thọ của ruồi giấm 
Drosophila melanogaster thông qua sự sao chép hàng loạt gây hủy hoại tế bào (Min & 
Benzer 1997). Ngoài tác động làm giảm tuổi thọ,Wolbachia còn gây ra hiện tượng vòi muỗi 
‘bị mềm đi’ khi muỗi vằn Ae. aegypti cái già và không thể xuyên qua da người để hút máu 
(Turley và cộng sự 2009). Wolbachia cũng được phát hiện là kháng virus RNA trong vật chủ 
bằng cách trì hoãn sự tích lũy virus. Điều này được minh chứng thông qua Teixeira và cộng 
sự (2008), Hedges và cộng sự (2008) khi họ chứng tỏ được ruồi giấm D. melanogaster mang 
Wolbachia sống lâu hơn rất nhiều so với ruồi dấm không mang Wolbachia khi bị nhiễm 
RNA. Khả năng đề kháng này không có giá trị đối với virus DNA. Do đó, người ta đã chứng 
mình rằng Wolbachia có thể tác động tới một số nguồn bệnh xâm nhập muỗi vằn Ae. 
aegypti, trong đó có giun tròn, vi khuẩn gây bệnh, virus SXH, Chikulgunya và Plasmodium 
(Kambris và cộng sự 2009; Moreira và cộng sự 2009). 
 
Mối quan hệ gắn bó giữa Wolbachia và tế bào sinh sản của vật chủ được cho là sẽ làm tăng 
khả năng xảy ra hiện tượng di truyền gen theo chiều ngang (Woolfit và cộng sự 2009). 
Những so sánh về gen của động vật chân khớp và Wolbachia cho thấy hiện tượng này xảy ra 
lặp đi lặp lại, nhưng phần lớn vật chất được trao đổi không có tác dụng (Woolfit và cộng sự 
2009). Hotopp và cộng sự (2007) tìm thấy bằng chứng cho thấy Wolbachia có mặt trong bốn 
bộ gen của bốn loài côn trùng và bốn loài giun tròn. Nikoh và cộng sự (2008) ước tính 30% 
gen wMel đã xâm nhập vào bộ gen của bọ cánh cứng Callosobruchus chinensis khoảng 1 
triệu năm trước nhưng chúng đã không còn hoạt động. Klasson và cộng sự (2009) xác định 
được một gen hoạt động trong muỗi vằn Ae. aegypti và họ cho rằng đó là do đã từng có hiện 
tượng di truyền gen theo chiều ngang của Wolbachia đối với tổ tiên của muỗi vằn Ae. 
aegypti và Woolfit và cộng sự (2009) đã phát hiện rằng gen mã hóa cho protein bề mặt tuyến 
nước bọt chỉ có trong muỗi (bao gồm cả muỗi vằn Ae. aegypti) có chứa chất được coi là 
đồng đẳng trong Wolbachia với những bằng chứng cho thấy có sự trao đổi theo chiều từ sinh 
vật nhân thực sang vi khuẩn này thay vì theo chiều ngược lại. Ngoài sự trao đổi gen, 
Wolbachia có thể tương tác trực tiếp với bộ gen của vật chủ như Xi và cộng sự (2008) đã 
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quan sát được khi Wolbachia kích hoạt gen của vật chủ là ruồi giấm và điều đó giúp 
Wolbachia đi vào tế bào sinh sản. 
 
2.2.2 Phương pháp gây nhiễm 

 
Wolbachia được nuôi cấy trong các dòng tế bào côn trùng (Dobson và cộng sự 2002; 
Furukawa và cộng sự 2008; Jin và cộng sự 2009; O’Neill và cộng sự 1997; Xi & Dobson 
2005) mặc dù việc cấy loài vi khuẩn này sang vật chủ lạ bằng phương pháp vi tiêm có thể 
khó thực hiện và không biết trước được tỷ lệ thành công (McMeniman và cộng sự 2008). 
Ruang-areerate và Kittayapong (2006) đã thành công khi cấy hai dòng wAlbA và wAlbB 
vào muỗi vằn Ae. aegypti bằng cách vi tiêm vào muỗi trưởng thành. Wolbachia được sử 
dụng để cấy vào muỗi vằn Ae. aegypti trong dự án đang thực hiện bắt nguồn từ việc nuôi 
cấy ruồi giấm D. melanogaster trong phòng thí nghiệm của Australia. Wolbachia được duy 
trì trong dòng tế bào Ae. albopictus với ~240 thế hệ (khoảng 2,5 năm), sau đó được chuyển 
sang dòng tế bào Ae. aegypti và nuôi cấy trong 60 thế hệ nữa. Muỗi vằn sống Ae. aegypti 
được cấy vi khuẩn một cách ổn định nhờ phương pháp vi tiêm phôi (McMeniman và cộng 
sự 2008; McMeniman và cộng sự 2009).  
 
Động vật chân khớp có thể không bị nhiễm Wolbachia nếu dùng các kháng sinh như 
tetracycline và rifampicin hoặc xử lý nhiệt (Breeuwer & Werren 1993; Dobson & 
Rattanadechakul 2001; Dutton & Sinkins 2005; Glover và cộng sự 1990; Hermans và cộng 
sự 2001; Min & Benzer 1997). Van Opijnen & Breeuwer (1999) phát hiện 71% nhện đỏ 
(Tetranychus urticae) không còn bị nhiễm Wolbachia sau khi sinh sống ở nhiệt độ 32 °C 
trong vòng 4 thế hệ, và sau 6 thế hệ thì Wolbachia hoàn toàn biến mất. Họ nghi ngờ rằng 
nhiệt độ có thể đóng vai trò quan trọng quyết định tần suất lây nhiễm Wolbachia trong các 
quần thể tự nhiên. Kyei-Poku và cộng sự (2003) phát hiện rằng sử dụng tetracycline sẽ loại 
bỏ Wolbachia khỏi ong bắp cày Urolepis rufipes sau 4 thế hệ trong khi nếu xử lý nhiệt sẽ 
phải mất 6 thế hệ mới loại bỏ được Wolbachia, và mật độ Wolbachia sẽ giảm đi rất nhiều ở 
Ae. albopictus nếu được nuôi ở nhiệt độ 37°C so với 25 °C (Wiwatanaratanabutr & 
Kittayapong 2006).  
 
 
2.3   Dự án Ngăn chặn SXH ở Việt nam 
 
Dự án Ngăn chặn Sốt xuất huyết là một dự án nghiên cứu lớn được liên kết giữa nhiều viện 
nghiên cứu và do Giáo sư Scott O’Neil thuộc Khoa học sinh học, Đại học Monash (Úc) 
đứng đầu. Dự án này phát triển một phương pháp mới nhằm phòng chống các bệnh do muỗi 
gây ra như bệnh sốt xuất huyết và sốt rét.Dự án được tài trợ chủ yếu bởi Tổ chức 
nhữngthách thức lớn trong y học. Dự án thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu tại các 
cơ quan như Đại học Monash, Viện nghiên cứu Y học Queensland, Đại học Melbourne, Đại 
học James Cook, Bộ Y tế Queensland, Đại học California, Đại học Bang Bắc Carolina cũng 
như nhiều cộng sự ở Việt Nam và Thái Lan, Brazil. Tại Việt Nam, dự án đang được Viện Vệ 
sinh dịch tễ Trung ương thực hiện với sự hỗ trợ của Viện Pasteur Nha Trang và tổ chức phi 
chính phủ của Mỹ là FHI 360. Dựa án Ngăn chặn Sốt xuất huyết là một hoạt động đem lại 
nhiều lợi ích cho cộng đồng và phi lợi nhuận. 
 
Phương pháp được áp dụng trong chương trình nghiên cứu rất mới, đó là sử dụng vi khuẩn 
nội bào tồn tại sẵn trong cơ thể vật chủ, Wolbachia pipientis, nhằm ngăn chặn khả năng làm 
lây truyền virus sốt xuất huyết của vector chủ yếu của bệnh là muỗi vằn Aedes aegypti. Vi 
khuẩn này thường xuất hiện trong môi trường tự nhiên và được phát hiện ở hơn 20% loài 
côn trùng, trong đó có nhiều loài là sinh vật gây hại cho nông nghiệp và xuất hiện trong thức 
ăn được lưu trữ cho người, cũng như ở nhiều loài côn trùng đốt người như muỗi. Tuy nhiên, 
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vi khuẩn này không tự nhiên xuất hiện trong các loài muỗi vốn là các vector chính gây bệnh 
ở người – muỗi Aedes aegypti,. Trong nỗ lực nhằm giải quyết vấn nạn này, Đại học 
Queensland đã cấy thành công vi khuẩn Wolbachia vào cơ thể muỗi vằn Aedes aegypti, đó là 
vector chính làm lây truyền nhiều virus ở người như virus sốt xuất huyết, sốt vàng và 
Chikungunya. Vi khuẩn Wolbachia là vi khuẩn nội bào và không lây nhiễm từ cá thể muỗi 
này sang cá thể muỗi khác nhưng lại di truyền theo chiều dọc thông qua trứng của côn trùng 
mang vi khuẩn. Nó tạo ra cơ chế sinh sản được biết tới với tên gọi tương kỵ chất tế bào, 
nghĩa là Wolbachiacó thể thâm nhập vào quần thể côn trùng thông qua giao phối bằng cách 
làm giảm khả năng sinh sản của côn trùng cái không mang Wolbachianếu chúng giao phối 
với côn trùng đực mang Wolbachia. Giao phối giữa hai cá thể côn trùng đều mang 
Wolbachiasẽ cho ra thế hệ con mang vi khuẩn này. 
 
Một số nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm đã khẳng định rằng sự xuất hiện 
của Wolbachia trong cơ thể muỗi vằn Aedes aegypti đã làm giảm đáng kể khả năng muỗi 
này lây truyền sốt xuất huyết và các bệnh khác ở người. Điều này đã được thể hiện thông 
qua một số các cơ chế trong đó có sự tác động trực tiếp tới khả năng bệnh phát triển virus 
trong cơ thể muỗi mang Wolbachia cũng như những tác động gián tiếp như làm giảm tuổi 
thọ của muỗi. Gần đây, kết quả của những nghiên cứu này đã được xuất bản trên nhiều tạp 
chí khoa học có danh tiếng nhất trên thế giới như Khoa học (Science) và Tế bào (Cell). 
Những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã được nhân rộng, trong đó có một số thí 
nghiệm bán thực địa được thực hiện ở các lồng thực địa ngoài trời là khu thí nghiệm dành 
cho côn trùng an toàn sinh học Cấp độ 2 và được xây khép kín tại Cairns, Australia. Những 
thí nghiệm này cho thấy Wolbachia có thể xâm nhập thành công vào các quần thể muỗi vằn 
Aedes aegypti tự nhiên có giao phối với nhau. Bước tiếp theo của chương trình nghiên cứu là 
thực hiện một loạt các thí nghiệm trên thực địa để kiểm chứng phương pháp này. Do 
Wolbachiakhông phải là vi khuẩn lây lan theo con đường tự nhiên, những thí nghiệm thực 
địa này bao gồm phóng thả một số lượng nhỏ muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachiavà 
đó sẽ là “con giống” để nhân rộng vi khuẩn này trong quần thể muỗi tự nhiên. Theo dự 
báoWolbachiasẽ lan rộng trong quần thể Aedes aegypti thông qua giao phối qua nhiều thế hệ 
cho tới khi tất cả mỗi trong khu vực này đều mang vi khuẩn và nhờ đó có thể giảm khả năng 
lây truyền sốt xuất huyết. 
 
Phóng thả thí điểm ở Việt Nam 
 
Theo kế hoạch của dự án, một đợt phóng thả sẽ được tiến hành ở Việt Nam vào khoảng 
tháng 2/2012. Địa điểm dự định sẽ là đảo Trí Nguyên, một hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển 
Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa, thuộc bờ biển đông nam bộ của Việt Nam (xem chi tiết 
trong Hình 1). Trí Nguyên được lựa chọn vì lý do đảo này nằm tách biệt với đất liền, có số 
lượng muỗi vằn Aedes lớn vào mùa mưa, có dân số không đông với số lượng khoảng 711 hộ 
gia đình (xấp xỉ 3500 người) và nằm khá gần Viện Pasteur Nha Trang. 
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Hình 8. Bản đồ vị trí đảo Trí Nguyên 

 
Mục tiêu của đợt phóng thả thí điểm tại Việt Nam3: 

1. Chứng minh là Wolbachiacó thể lan truyền và xâm nhập vào cộng đồng muỗi trong 
tự nhiên. 

2. Chứng minh rằng Wolbachia có đặc tính kháng sốt xuất huyết khi xâm nhập vào 
muỗi trong điều kiện thực địa. 

3. Chứng minh với cộng đồng và nhiều quốc gia khác rằng cuộc phóng thả như vậy 
không gây tác động tiêu cực. 

 
Đợt phóng thả ở Trí Nguyên sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn.  
 
Giai đoạn thứ nhất là giảm số lượng muỗi vằn hiện có trên đảo Trí Nguyên bằng cách 
thường xuyên làm sạch dụng cụ chứa nước tại các hộ gia đình trong vòng 6-8 tuần bằng 
cách dùng vợt vớt sạch muỗi chưa trưởng thành trước khi chúng trở thành muỗi trưởng 
thành. Hy vọng rằng hoạt động này sẽ làm giảm đáng kể quần thể muỗi vằn ở đảo (lên tới 
90%). 
 
Giai đoạn hai là tiến hành phóng thả muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia. Kế hoạch 
của Dự án là sẽ tiến hành thả 10 ấu trùng tại mỗi hộ gia đình với tần suất một lần một tuần 
trong vòng 3 tháng. Những ấu trùng này sẽ được nuôi tại Viện Pasteur Nha Trang và chuyển 
tới đảo Trí Nguyên bằng thuyền. Các âu trùng sẽ được đặt trong những tách nhỏ treo trên xà 
nhà ngay ngoài nhà nhưng vẫn nằm dưới hiên nhà. Điều đó cho phép dễ dàng kiểm soát số 
lượng ấu trùng nở cũng như giúp các ấu trùng không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sinh 
hoạt trong gia đình. Hai ngày sau, cán bộ dự án cần quay lại từng gia đình, thu hồi và ghi lại 
số lượng ấu trùng chết/muỗi trưởng thành và đổ nước trong vật chứa đi. 
 
Giai đoạn ba là giai đoạn kiểm soát quần thể muỗi vằn để xem xét sự tồn tại của Wolbachia. 
Sau khi phóng thả sẽ giám sát hai tuần một lần, thu thập những lăng quăng/ấu trùng giai 
đoạn cuối ở các vật chứa trên thực địa và sau đó áp dụng PCR đối với các mẫu thu được để 
xác định xem chúng có mang Wolbachia không. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Mục tiêu cũng giống như mục tiêu của đợt phóng thả ở Australia 
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Trong cả ba giai đoạn này, dự án sẽ tiếp tục các hoạt động tham vấn cộng đồng về các hoạt 
động của dự án và trả lời bất kỳ băn khoăn hay câu hỏi gì của cộng đồng. Dự án sẽ tuyển 
cộng tác viên trong cộng đồng để thực hiện kiểm soát số lượng muỗi, phóng thả và giám sát 
các hoạt động, cũng như tham gia vào các hoạt động vận động cộng đồng dưới sự quản lý 
của các cán bộ có chuyên môn làm việc tại NIHE, Paster Nha Trang và các chuyên gia quốc 
tế. 
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3. Đánh giá rủi ro: Mục tiêu và phương pháp 
 
3.1 Mục tiêu và phạm vi đánh giá 
 
Đánh giá rủi ro tại Việt Nam được thực hiện dựa theo phương pháp phân tích rủi ro do Văn 
phòng Quản lý công nghệ gen của Úc xây dựng. Phương pháp này cung cấp một hướng dẫn 
đầy đủ về quá trình phân tích rủi ro có thể xảy ra đối với việc phóng thả của các sinh vật 
biến đổi gen. Văn phòng Quản lý công nghệ gen đã loại trừ khả năng muỗi có chứa 
Wolbachia được coi là biến đổi gen. Tuy nhiên, Văn phòng Quản lý công nghệ gen đã xây 
dựng một cấu trúc thích hợp cho một đề án phóng thả sinh vật lạ vào môi trường. Do đó, 
đánh giá rủi ro này được phân tích trong bối cảnh Việt Nam đối với ba sinh vật thích hợp: 
các vật chủ Aedes aegypti, virus sốt xuất huyết, và vi khuẩn Wolbachia. Việc đánh giá rủi ro 
cũng đưa ra những phân tích về những hành vi không mong muốn của con người xảy ra do 
tác động của việc phóng thả thí điểm muỗi mang vi khuẩn Wolbachia.  
 
Mục tiêu của đánh giá rủi ro là xác định, mô tả và đo lường những tác động không mong 
muốn cho sự an toàn của con người và môi trường có thể xảy ra do phóng thả muỗi có chứa 
vi khuẩn Wolbachia. Tác động không mong muốn được ước tính trong một khoảng thời gian 
là 30 năm. 
 
Đánh giá rủi ro nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây:  
 

• Những rủi ro nào có thể xảy ra?  
• Rủi ro có thể xảy ra như thế nào?  
• Khả năng rủi ro xảy ra (xác suất)?  
• Thiệt hại nghiêm trọng đến đâu nếu rủi ro xảy ra (hậu quả)?  
• Mức độ của rủi ro là gì? (phân tích kết hợp xác suất và hậu quả) 

 
3.2  Khung tiếp cận đánh giá  
 
Về cơ bản, đánh giá rủi ro được hiểu là quá trình xác định và đo lường các tác động tiềm ẩn 
của một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ vật lý, vi sinh vật, chất hóa học, hoặc nguy hại tâm lý 
trên một nhóm người nhất định hoặc hệ thống sinh thái theo một tập hợp các điều kiện cụ 
thể và trong một khoảng thời gian nhất định. Đã có rất nhiều định nghĩa cũng như nhiều mô 
hình đánh giá rủi ro khác nhau.  Đánh giá này sử dụng một phương pháp phân tích rủi ro bao 
gồm các thành phần sau: xác định mối nguy, khả năng xảy ra rủi ro, hậu quả của rủi ro, và 
dự báo mức độ rủi ro (Hình 8). 
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Hình 9. Khung tiếp cận đánh giá rủi ro 

 
3.3  Phân tích dựa trên ý kiến của chuyên gia 
 
Phân tích dựa trên ý kiến của chuyên gia về thực chất là phương pháp tổng hợp ý kiến của 
các chuyên gia theo một chủ đề khi có sự ‘không chắc chắn’ do không đầy đủ dữ liệu, hoặc 
khi các dữ liệu đó là không thể thu thập được bởi vì những hạn chế về nguồn lực. Lấy ý kiến 
chuyên gia bản chất là một phương pháp tìm kiếm sự đồng thuận. Phương pháp này thường 
được dùng trong nghiên cứu các sự kiện hiếm hoi. Quá trình phân tích dựa trên ý kiến của 
chuyên gia có thể liên quan đến việc tích hợp giữacác dữ liệu thực nghiệmvới sự "ước đoán" 
có cơ sở, với những tranh luận khoa học, và xác định một loạt các kết quả và xác suất có thể 
xảy ra. Phân tích dựa trên ý kiến của chuyên gia thường áp dụng phương pháp định lượng 
hóa sự “không chắc chắn”. Trong đánh giá rủi ro, phân tích của chuyên gia đã được sử dụng 
như một phương pháp chính để thu thập và tổng hợp ý kiến nhằm phân tích các vấn đề liên 
quan đến mối nguy hiểm và tổn hại cho con người và môi trường. 
 
3.4  Mạng Bayes (Bayesian Belief Network - BBN) 
 
Lý thuyếtmạng Bayes (Bayesian Belief Network-BBNs) được áp dụng trong đánh giá này để 
phát triển khung phân tích rủi ro và kết hợp các ý kiến của các chuyên gia nhằm tính toán 
xác suất có điều kiện, xác định giá trị rủi ro cho“nút cuối”. Mạng Bayes là một mô hình mô 
tả các trạng thái của một số cấu phần của một hệ thống được mô hình hóa và các cấu phần 
này có liên quan với nhau bằng xác suất có điều kiện. 
 
BBNs trong đánh giá được xây dựng bằng cách sử dụng phần mềm GeNIe 2.0, một phần 
mềm miễn phí do Decision Systems Laboratory, Đại học Pittsburgh phát triển và phổ biến4. 
BBN được xây dựng bằng cách xác định đại diện cho các biến là các nút nối với nhau bằng 
các liên kết chỉ rõ mối liên hệ có điều kiện. Một liên kết từ nút A (nút cha) đến nút B (nút 
con) chỉ ra rằng A và B có chức năng liên quan, hoặc rằng A và B là mối tương quan thống 
kê. Mỗi nút con (tức là một nút liên kết với một hoặc nhiều nút cha) có chứa một bảng xác 
suất có điều kiện (Conditional Probability Table - CPT). CPT xác định xác suất có điều kiện 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4http://genie.sis.pitt.edu/	  

KHÔNG CHẮC CHẮN  

• Rủi ro nào có thể xảy ra? 
• Rủi ro xảy ra như thế nào?  

 (Xác định nguy cơ) 

Mức độ rủi ro? 
(Ước tính rủi ro) 

Thiệt hại nghiêm trọng 
đến đâu ? 

(Đánh giá Hậu quả) 

Khả năng rủi ro xảy ra?  

(Đánh giá nguy cơ) 
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cho các nút trong một điều kiện cụ thểliên quan đến các nút “cha” của nó. Khi mạng được 
biên dịch, định lý Bayes được áp dụng theo các giá trị trong các CPT, do đó những thay đổi 
trong phân bố xác suất tại nút A được phản ánh trong những thay đổi trong việc phân phối 
xác suất tại nút B. 
 
Bằng cách đó, BBNs được sử dụng 
dưới 2 cấu thành:  
  
§ Lý thuyết mạng: Các kết nối 

trong một mạng đồ thị mô tả mối 
quan hệ giữa các biến. Việc áp 
dụng này sẽ giúp rút ra một 
mạng lưới giữa các nút, trong đó 
mối quan hệ xác suất được thiết 
lập. 
 

§ Lý thuyết xác suất: xác suất có 
điều kiện là xác suất của một sự 
kiện nếu một sự kiện khác xảy 
ra. Ứng dụng này hỗ tính toán 
khả năng của mỗi nút. 

 
Dù rằng trong một số đánh giá rủi ro 
có sự khác nhau do nhiều chuyên gia tham gia với những quan điểm khác nhau và “niềm 
tin” khác nhau, phương pháp tiếp cận Bayes sẽ giúp việc kết hợp một cách chính thức hóa 
các bàn luận về rủi ro với số ước tính khác nhau dựa trên kiến thức sẵn có. Cách tiếp cận này 
có thể có giá trị như kỹ thuật thống kê thông thường để ước tính xác suất. 
 

1.5 Các bước thực hiện đánh giá rủi ro tại Việt Nam 
 
Một nhóm tư vấn đánh giá độc lập gồm 5 chuyên gia được tuyển dụng làm việc với FHI 360 
và Viện VSDTTƯ để thiết kế và thực hiện đánh giá một các toàn diện rủi ro của việc phóng 
thả muỗi mang Wolbachia trong phạm vi dự án Ngăn chặn SXH. Nhóm này bao gồm một 
Trưởng nhóm, một chuyên gia Aedes aegypti, một chuyên gia về virus sốt xuất huyết, một 
chuyên gia sức khỏe môi trường, và một chuyên gia về phương pháp đánh giá rủi ro. 
 
Nhóm tư vấn đã thực hiện nhiều bước để tiến hành đánh giá (xem hộp 2). Nhóm đã tổ chức 
một số cuộc thảo luận và hội thảo để thu thập các ý kiến và thông tin từ các chuyên gia liên 
quan đến các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau và đại diện cộng đồng. Sau hội thảo, các thành 
viên trong nhóm làm việc trực tiếp với các chuyên gia khi cần thảo luận thêm hoặc sửa đổi 
các kết quả. Hội thảo "Đánh giá rủi ro của việc phóng thả muỗi Ae. Aegypti mang 
Wolbachiatrong kiểm soát sốt xuất huyết” đã được tổ chức tại Hà Nộitrong 2 ngày 14-ngày 
15 tháng 7 năm 2011. Mục tiêu của hội thảo là để thu thập và phân tích rủi ro dựa trên ý kiến 
của các chuyên gia trên việc phóng thả muỗi Ae. Aegyptimang Wolbachia. Các rủi ro tiềm 
tàng đã được đánh giá theo bốn lĩnh vực chính, bao gồm: i) thay đổi hệ sinh thái), ii) thay 
đổi hiệu quả quản lý, iii) ảnh hưởng Y tế công cộng, và iv) thay đổi kinh tế - xã hội. 

Box 1: Lý thuyết Bayes  

NẾU  E (sự kiện) xảy ra 

THÌ  H (Giả thuyết) xảy ra {xác suất  .p} 

 

Ví dụ:  

Nếu đường hỏng, thường có tắc đường 

 

NẾU đường hỏng 

THÌ tắc đường {S.xuất 0.85}  

 

 

p(A|B)=
p(A B)!
p(B)

)(
)(

)|(
Ap
ABp

ABp 
= p(A | B) = p(B | A)* p(A)

p(B)

p(A∩ B) = p(B∩ A) 
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Có 28 chuyên gia tham gia trực tiếp đánh 
giá rủi ro. Đây là những chuyên gia làm 
việc trong các lĩnh vực chuyên môn khác 
nhau có liên quan đếnAe. Aegypti nhưlĩnh 
vực kinh tế - xã hội,y tế công cộng, quản 
lý bệnh sốt xuất huyết, và một sốngười 
đại diện cộng đồng. Tất cả đều rấttích cực 
thảo luận và cho ý kiến chuyên môn về 
các chủ đề được lựa chọn. Các nhà hoạch 
định chính sách của Bộ Y tế, chuyên gia 
từ Viện VSDTTƯ, FHI 360, nhân viên từ 
dự án Ngăn chặn SXH Việt Nam, cũng 
tham gia và chứng kiến tại hội thảo. Để 
đảm bảo có đầy đủ thông tin, đã có 2 
chuyên gia về vi khuẩn Wolbachia và sốt 
xuất huyết từ Đại học Monash tham gia 
và cung cấp thông tin chi tiết về vi khuẩn 
Wolbachia và dự án tại Úc, nhưng họ đã 
không đưa ra ý kiến của họ trong phần 
bàn luận về rủi ro nhằm đảm bảo tính độc 
lập của đánh giá. 
 

Hội thảo bắt đầu với các bài thuyết trình các thông tin cơ bản về vi khuẩn Wolbachia và dự 
án Ngăn chặn SXH, cũng như kinh nghiệm về đánh giá rủi ro và phóng thả Wolbachia Ae. 
aegypti đã được thực hiện tại Úc. Thiết kế và tiến độ của dự án Ngăn chặn SXH tại Việt 
Nam cũng được trình bày chi tiết, đảm bảo tất cả các thông tin cần thiết được cung cấp rõ 
ràng. Cuối cùng, mục tiêu đánh giá rủi ro khách quan và phương pháp luận đã được trình 
bày bởi nhóm tư vấn. Tất cả những bài thuyết trình cho phép đảm bảo tất cả các chuyên gia 
có một mức độ tương tự của thông tin cũng như các hiểu biết về dự án và tạo điều kiện thuận 
lợi cho các cuộc thảo luận. Ngoài ra, hầu hết các chuyên gia tham gia hội thảo đã nhận được 
thông tin cơ bản về dự án Ngăn chặn SXH trước khi tham gia hội thảo. 
 
1.6 Hạn chế và tính không chắc chắn 
 
Do các đặc điểm của phương pháp luận, có thể có một vài hạn chế và không chắc chắn cho 
kết quả đánh giá rủi ro. Rõ ràng có sự khác biệt trong việc nhận thức về rủi ro giữa những 
nhà khoa học khác nhau. Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự khác biệt này, bao gồm: 
kinh nghiệm cá nhân về tác động rủi ro, nền tảng văn hoá-xã hội và niềm tin, khả năng thực 
hiện kiểm soát nguy cơ cụ thể, mức độ thông tin thu được từ các nguồn khác nhau, xu hướng 
ước tính nguy cơ rất thấp và đôi khi không tính toán hết được hết những rủi ro. Ở giai đoạn 
này của quá trình đánh giá, nguy cơ phải được coi là nguy cơ tiềm ẩn bởi vì nó chưa xảy ra 
trong thực tế hệ thống sinh thái. Có thể có đánh giá khác nhau do niềm tin khác nhau khi hạn 
chế kiến thức về vi khuẩn Wolbachia và muỗi mang Wolbachia. Hệ sinh thái này là một vấn 
đề phức tạp liên quan đến đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên, có chứa các loài khác 
nhau của các sinh vật sống, trong đó một số lượng lớn các loài ít được biết đến. 
   
  

Hộp 2: các bước thực hiện đánh giá  

Giai đoạn 1: Chuẩn bị  
• Bước 1: Xác dịnh vấn đề - điểm cuối 
• Bước 2: Lựa chọn chuyên gia 

– Phạm vi và phương thức lựa chọn 
chuyên gia  

– Thiết kế thảo luận chuyên gia  
– Chọn chuyên gia  
– Chuẩn bị các thảo luận  

Giai đoạn 2: Phân tích của chuyên gia  
• Bước 3: Xác định các nguy cơ và vẽ bản 

đồ nguy cơ  
• Bước 4: Tính xác suất của nguy cơ 
• Bước 5: Ước tínhhậu quả  
• Bước 6: Đánh giá mức độ nguy cơ  

Giai đoạn 3: Báo cáo và phổ biến 
• Bước 7: Viết báo cáo và phổ biến kết 

quả  
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4. Xác định vấn đề và nguy cơ 
 

4.1 Giới thiệu 
 
Bước phân tích này nhằm xác định và lập bản đồ vấn đề và các nguy cơ có thể xảy ra, nhằm 
trả lời các câu hỏi: Rủi ro nào có thể xảy ra? Và làm thế nào rủi ro có thể xảy ra? Các phân 
tích rủi ro đã được tiến hành hướng tới các vấn đề tác hại chính (vấn đề hoặc hậu quả nguy 
hiểm không mong muốn xảy ra) mà việc phóng thả này có thể cho kết quả gây hại nhiều hơn 
so với tự nhiên xảy ra do Aedes aegypti (Gây hại nhiều hơn). Nguy cơ xảy ra các tác động 
không mong muốn này được ước tính với một khung thời gian 30 năm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 10. Cây “Gây hại nhiều hơn” 
 
 
4.2 Phương pháp 
 
Mục đích của bước này là để xác định tất cả các rủi ro có thể xảy ra dưới 4 nhóm vấn đề đã 
được xác định, cũng như phân tích trong sự liên quan đến vấn đề mấu chốt "Gây hại nhiều 
hơn" của việc phóng thả Ae. Aegypti mang Wolbachia. Sự đánh giá của chuyên gia nhằm 
xác định nguy cơ và lập bản đồ được thực hiện theo các bước sau: i) xác định các nguy cơ và 
các sự kiện có thể, ii) thảo luận về các nguy cơ có thể xảy ra và các vấn đề liên quan, iii) 
hoàn thiện danh sách của các nguy cơ với các định nghĩa thống nhất. 

 
4.3 Kết quả 
 
4.3.1 Sinh thái học 
 
Trong quá trình thảo luận, các chuyên gia đã sử dụng cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái 
(HST) để xác định những rủi ro khi phóng thả Aedes aegypti mang Wolbachia ra tự nhiên. 
Cũng giống như các bệnh truyền nhiễm truyền qua vecto khác, sốt dengue là một hợp quần 
gồm 3 thành viên trong đó vật gây bệnh (virus dengue) được truyền từ người bệnh sang 
người lành qua vecto truyền bệnh, muỗi Aedes aegypti. Ba thành viên này có mối quan hệ 
dinh dưỡng chặt chẽ với nhau trong một môi trường có sự tương tác qua lại của các điều 
kiện tự nhiên và xã hội của HST nhân văn (Hình.10). Bất kỳ nhân tố sinh thái nào tác động 
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tới cấu trúc của HST này (kể cả nhân tố vô sinh hay hữu sinh) đều làm ảnh hưởng tới chức 
năng, và có thể cả sức khỏe của HST.  
 
Các rủi ro đối với hệ sinh thái đã được các chuyên gia trong Hội thảo đề xuất qua ba giai 
đoạn: i) các chuyên gia thảo luận về các hậu quả cuối cùng của những thay đổi sinh thái xấu 
hơn để trả lời những câu hỏi sau: 
 
- Ký sinh Wolbachia tác động tới vật chủ - muỗi  Aedes aegypti như thế nào? 
- Ký sinh Wolbachia parasite tác động tới môi trường tự nhiên xung quanh như thế nào?  
- Ký sinh Wolbachia parasite tác động tới con người như thế nào?  
 
Trong giai đoạn 2 các chuyên gia tham gia Hội thảo giải thích tất cả những rủi ro đã đề xuất 
(khoảng 18 rủi ro và sự kiện). Trong giai đoạn 3, các rủi ro được nhóm lại để loại bớt các rủi 
ro trùng nhau hoặc ít có ý nghĩa.  Sau đó thảo luận nhóm để thống nhất lại cho từng rủi ro. 
Cuối cùng, đã xác định được 14 rủi ro và 4 sự kiện không phát triển (Bảng 1). Các tác động 
sinh thái và nhánh của nguyên nhân gây ra tác hại hơn đã được xác lập (Hình. 11). 
 

 
Hình 11. Sơ đồ các mối quan hệ sinh thái của sinh quần bệnh SXH dưới tác động của muỗi 

Aedes aegyptimangWolbachia 
 
  

Không gian 

HST nhân văn 
Môi trường  

tự nhiên 

Môi trường  

Xã hội 

Toàn cầu 

Quốc gia 

Địa 
phương 

Thời gian (sau 30 năm….) 

SXH	  D	  
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Bảng 1. Các nguy cơ đối với Sinh thái 
 
1 Truyền ngang 

Wolbachia vào môi 
trường 

Nguy cơ Wolbachia truyền ngang từ một cơ thể như 
muỗi Aedes aegypti  mang Wolbachia vào 
môi trường  

2 Wolbachia truyền 
ngang sang cho động 
vật  

Nguy cơ Wolbachia truyền ngang cho các loài động vật 
khác  

3 Wolbachia truyền sang 
cho các động vật ăn 
muỗi 

Nguy cơ Wolbachia truyền ngang cho các loài động vật 
khi ăn phải các bọ gậy của muỗi mang 
Wolbachia (cá, bọ gậy muỗi tỗ, 
Mesocyclops...) hay ăn phải muỗi (chim, 
nhện, cóc) 

4 Wolbachia truyền sang 
cho các động vật khác 
ngoài động vật ăn 
muỗi 

Nguy cơ Wolbachia truyền ngang cho các loài động vật 
có hoặc không xương sống khác ngoài các 
động vật ăn muỗi.  

5 Wolbachia truyền cho 
người 

Nguy cơ Wolbachia truyền sang người qua muỗi đốt 
hoặc vô tình ăn phải động vật nhiễm 
Wolbachia.  

6 Cường độ truyền sốt 
Dengue của muỗi tăng  

Nguy cơ Hiệu quả truyền sốt Dengue của muỗi nhiễm 
Wolbachia tăng  

7 Hút máu tăng Nguy cơ Cường độ hoặc số lần hút máu của muỗi mang 
Wolbachia tăng 

8 Thời gian sống của 
muỗi tăng 

Nguy cơ Số ngày sống của muỗi cái tăng 

9 Truyền các loại virus 
khác 

Nguy cơ Muỗi mang Wolbachia có thể truyền các loại 
arbovirus khác như sốt Chikungunya hay sốt 
vàng 

10 Độ mắn đẻ của muỗi 
tăng 

Nguy cơ Tổng số trứng do một muỗi cái mang 
Wolbachia đẻ ra tăng                      

11 Thành phần vật chủ 
muỗi hút máu tăng 

Nguy cơ Số loài động vật mà muỗi mang Wolbachia 
hút máu tăng lên  

12 Thay đổi HST  Nguy cơ Khi thả muỗi mang Wolbachia ra môi trường 
làm thay đổi HST về cấu trúc hoặc chức 
năng/dịch vụ.  

13 Thay đổi vecto truyền 
bệnh sốt Dengue  

Nguy cơ Thả Aedes aegypti nhiễm Wolbachia có thể 
dẫn tới làm giảm quần thể muỗi Aedes aegypti 
địa phương, thâm chí có thể biến mất (tiêu 
diệt), một vector truyền bệnh khác có thể phát 
triển và thay thế (ví dụ muỗi Aedes 
albopictus) và dần chiếm  lĩnh ổ sinh thái 

14 Sức khỏe HST giảm Nguy cơ Thả Aedes aegypti mang Wolbachia có thể 
dẫn tới làm giảm sức khỏe HST hoặc là giảm 
sức chịu tải hoặc làm giảm các dịch vụ HST.  
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15 Gây hại nhiều hơn cho 
hệ sinh thái  

Nút cuối Thả Aedes aegypti mang Wolbachia dẫn tới sự 
thay đỏi sinh thái xấu hơn  

16 Vùng phân bố địa lý 
của muỗi mở rộng  

SKKPT Aedes aegypti mở rộng vùng phân bố địa lý ra 
khỏi giới hạn dự đoán hoặc nhanh hơn sự 
mong đợi   

17 Quần thể muỗi Aedes 
aegypti  lớn hơn 

SKKPT Mât độ quần thể muỗi Aedes aegypti   tăng lên  

18 Xuất hiện các loài 
muỗi mới 

SKKPT Các loài muỗi mới xuất hiện nhưng chưa ổn 
định quần thể.  

 
*SKKPT: Sự kiện không phát triển 
 
 
Nhánh Sinh thái thuộc cây “Gây hại nhiều hơn” 
 
Nhánh này bao gồm cấu phần chính là “Truyền ngang Wolbachia”, “Thay đổi hệ sinh thái” 
và “Cường độ truyền bệnh tăng”. Rủi ro của sự truyền ngang Wolbachia có thể theo hai 
cách: hoặc là truyền qua sự hút máu của muỗi, hoặc là gián tiếp thông qua việc truyền sang 
các động vật ăn thịt khi ăn phải muỗi mang Wolbachia (các giai đoạn trước trưởng thành: cá, 
bọ gậy muỗi, Mesocyclops; hoặc muỗi trưởng thành: chim, nhện, cóc). Nguy cơ được xem 
là nguy hiểm chính là sự truyền ngang của Wolbachia sang người. Có thể sự truyền ngang 
theo hai con đường, hoặc là trực tiếp qua sự hút máu của muỗi, hoặc là gián tiếp khi ăn phải 
các sinh vật nhiễm Wolbachia (Mesocyclops hay các động vật không xương sống ăn thịt 
khác) sống trong các vật chứa nước. Tuy nhiên, trên thực tế đến nay chưa có bằng chứng 
khoa học nào cho thấy có thể có sự lan truyền của Wolbachiasang người. Ngược lại, nhiều 
lập luận cho thấy việc lây truyền sang người là hầu như không thể xảy ra.  
 
 
 

 
 

 
 

Hình 12. Nhánh sinh thái thuộc cây “Gây hạinhiều hơn” 
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Rủi ro “Cường độ truyền bệnh tăng” của Aedes aegypti mang Wolbachia có thể theo hai con 
đường: i) Tuổi thọ của muỗi tăng và ii) Độ mắn để của muỗi cái tăng trong sự phụ thuộc vào 
cường độ hút máu hoặc thành phần vật chủ hút máu tăng. Sự rủi ro “Thay đổi HST” có thể 
xảy ra bằng các con đường khác nhau: i) Quần thể Aedes aegypti suy thoái thậm chí bị tiêu 
diệt và ii) Dịch vụ của HST như dịch vụ cung cấp thức ăn cho các vật ăn thịt, thụ phấn cho 
hoa một số loại cây có thể cũng bị suy giảm làm ảnh hưởng tới sức khỏe HST.  
 
Khi quần thể Aedes aegypti suy giảm, quần thể các loài muỗi khác từ nơi khác có thể xuất 
hiện, phát triển và có thể thay thế ổ sinh thái đó khi đã trống rỗng. Loài muỗi có thể nhất là  
Aedes albopictus, loài đã thay thế Aedes aegypti ở Châu Mỹ trước đây (Mousson et al. 
2005), và đang xảy ra ở Việt Nam hiện nay (Kawada et al., 2009}. 
 
4.3.2 Hiệu quả quản lý SXH 
 
Tham gia thảo luận nhóm hiệu quả quảnlý bao gồm các chuyên gia thuộc Cục bảo vệ thực 
vật, Viện môi trường nông nghiệp, Bộ tài nguyên và môi trường, Cục thú y Việt Nam, và 
Viện VSDT Trung ương, Bộ Y tế. Chủ để thảo luận của nhóm“Hiệu quả quản lý” là những 
ảnh hưởng không mong muốn liên quan đến quản lý và phòng chống muỗi và bệnh sốt xuất 
huyết có thể xảy ra việc phóng thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia. Mối quan tâm đầu tiên 
đối với nhóm chuyên gia quản lý là qui trình phê chuẩn việc phóng thả muỗi mang 
Wolbachia. Theo Pháp lệnh đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua và phê duyệt số 
36/2001 UBTVQH 10, ngày 25/7/2001 về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật5 thì muỗi mang vi 
khuẩn Wolbachia thuộc đối tượng do Bộ Y tế kiểm soát. Nghĩa là bất kỳ một hoạt động nào 
liên quan đến nhập hoặc xuất khẩu Wolbachia thì trách nhiệm và các biện pháp an toàn sẽ do 
Bộ Y tế chịu trách nhiệm. Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia thống nhất là việc đưa 
muỗi mang khuẩn Wolbachia vào Việt nam đang được thực hiện theo đúng qui trình. 
 
Các chuyên gia đã quan ngại về việc làm thế nào để vi khuẩn Wolbachia có thể phòng chống 
hiệu quả bệnh SXH trong điều kiện sinh cảnh mới, làm thế nào để việc thả muỗi có thể được 
quản lý và giám sát ở đảo cách ly? chiến lược mới về phòng chống bệnh SXH có thể dẫn 
đến việc hình thành loài virus thứ yếu mà có thể gây hại hơn cho con người không? Cuối 
cùng, nhóm chuyên gia chọn ra 8 mối nguy cơ chính với các định nghĩa cụ thể (bảng 2). Bên 
cạnh đó là 2 sự kiện cũng được bàn luận nhưng sẽ không được tiếp tục phân tích trong các 
chương sau (sự kiện không phát triển).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật do Ủy ban Thường vụ 
Quốc Hội ban hành ngày 25/7/2001 
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Gs. Nguyễn Văn Tuất hướng dẫn thảo luận nhóm 2 - xác định bản đồ các nguy cơ  
Bảng 2. Các nguy cơ đối với Hiệu quả quản lý 

STT Định nghĩa Loại Diễn giải 
1 Hiệu quả quản lý 

giảm 
 

Nút cuối 

 

Việc thả muỗi Aedes aegypti mang vi khuẩn 
Wolbachia có thể ảnh hưởng đến hiệu quả 
quản lý muỗi và bệnh SXH 

2 Kháng thuốc diệt 
muỗi 

Nguy cơ  Việc sử dụng muỗi mang Wolbachia có thể 
dẫn tới sự kháng thuốc diệt muỗi, yêu cầu 
liều lượng cao hơn và nhiều chủng loại thuốc 
hơn. 

3 Xuất hiện bệnh mới Nguy cơ  Việc thả muỗi Aedes aegypti mang vi khuẩn 
Wolbachia có thể là nguyên nhân xuất hiện 
bệnh mới và kéo theo các phương thức quản 
lý mới 

4 Giảm quan tâm với 
Chương trình phòng 
chống bệnh SXH 

Nguy cơ  Đẩu tư và quan tâm đối với chương trình 
SXH giảm sút do quá tin tưởng vào phương 
pháp mới.   

5 Tăng biện pháp tránh 
muỗi tại gia đình 
 

 

Nguy cơ  Hộ gia đình có thể tăng cường các biện pháp 
tránh muỗi do người dân không tin vào hiệu 
quả của muỗi mang Wolbachia, hoặc muỗi 
mang Wolbachia không hiệu quả trong 
phòng chống SD/SXHD. 

6 Khả năng phơi nhiễm Nguy cơ  Con người có thể phơi nhiễm nhiều hơn với 
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*SKKPT:Sự kiện không phát triển 
 
 
Sơ đồ nhánh “hiệu quả quản lý” của cây “gây hại nhiều hơn”  

 

 
 

Hình 13. Nhánh “Hiệu quả quản lý” của cây “Gây hại nhiều hơn” 
 

Trong số 8 nguy cơ, nhóm chuyên gia đã phân tích ảnh hưởng của từng nguy cơ và mối liên 
hệ với nhau dẫn với nguy cơ chung - điểm nguy cơ cuối cùng (nút cuối) là giảm hiệu quả 
quản lý. Bốn nguy cơ trực tiếp liên quan đến những ảnh hưởng hiệu quả quản lý  được thảo 
luận bao gồm “sự kháng thuốc”, “xuất hiện bệnh mới”, “giảm quản lý muỗi” và “tăng phơi 
nhiễm”. Nguyên nhân của các nguy cơ nêu trên có thể liên quan tới khả năng “xuất hiện vi 
khuẩn mới” kém hiệu quả và không mang lại kết quả như mong đợi. Bên cạnh đó là sự 

SXH tăng lên nguy cơ lây nhiễm SXH 

 
7 Hình thành chủng vi 

khuẩn mới 
 

Nguy cơ  Wobachia có thể biến đổi thành 1 chủng vi 
khuẩn khác có hiệu lực thấp hơn trong phòng 
chống SXH so với Wolbachia, dẫn tới cần 
tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh. 

8 Hoạt động kiểm soát 
muỗi giảm 

Nguy cơ Mâu thuẫn lợi ích hoặc giả định cho rằng 
muỗi vằn Ae. aegypti mang Wolbachia sẽ 
giúp giải quyết vấn đề SXH, vì vậy đầu tư 
vào kiểm soát sự phát triển của muỗi vằn 
giảm 

9 Diện tích phát tán 
tăng lên 

SKKPT*  Sự phân bố địa lý của Ae. aegypti mở rộng ra 
ngoài khu vực dự kiến hoặc tăng nhanh hơn  
so với tỷ lệ dự kiến. 

10 Loài muỗi mới xuất 
hiện 

SKKPT Loài muỗi mới có thể xuất hiện (nhưng 
không xâm nhập) 
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“giảm quan tâm và đầu tư” cho chương trình quản lý muỗi và “tăng cường các biện pháp 
tránh muỗi tại hộ gia đình”.(Hình 12)  
 
4.3.3 Y tế công cộng 
 
Nhóm chuyên gia y tế công cộng bao gồm các thành viên là chuyên viên Bộ Y tế, Viện 
Pasteur Nha Trang, và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Mục tiêu của nhóm chuyên gia là 
thu thập thông tin về các nguy cơ tiềm tàng mà muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia 
gây ra cho sức khỏe con người. “Sức khỏe cộng đồng xấu đi” là tình huống mà tất cả các 
nguy cơ tiềm tàng này được muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia gây ra cho cộng đồng 
nằm trong khu vực đó cũng như các khu vực lân cận.  

Các chuyên gia đã thảo luận và xác định các nguy cơ bằng cách trả lời câu hỏi “Tác động 
sức khỏe nào sẽ xảy ra khi phóng thả muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia vào môi 
trường?” Các chuyên gia cũng cân nhắc rằng sẽ có thể có sự trùng lặp về các nguy cơ được 
đưa ra bởi nhóm Y tế công cộng và các nhóm khác, đặc biệt là nhóm Sinh thái và nhóm 
Quản lý. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia vẫn đưa ra tất cả nguy cơ theo cách đánh giá của mình 
rồi sau đó loại trừ khi so sánh với các nhóm khác để tránh trùng lặp. 

Các nguy cơ được liệt kê và chia làm bốn nhóm nhỏ. Bốn nhóm này được chia ra dựa vào 
việc virut dengue, Wolbachia, muỗi và con người bị tác động như thế nào khi muỗi vằn 
Aedes aegypti mang Wolbachia được phóng thả vào trong môi trường. Các nguy cơ liên 
quan đến virut dengue được đưa vào nhóm “Tiến hóa của virut dengue”. Các nguy cơ này 
liên quan đến việc virut dengue tiến hóa và biến đổi thành các chủng khác nhau. Việc truyền 
ngang của Wolbachia, đặc biệt là truyền sang người là một nguy cơ đặc biệt đối với sức 
khỏe con người. Tuy nhiên, nguy cơ này được cho là quan trọng hơn đối với nhóm Sinh thái 
học nên đã được đưa ra khỏi danh sách các nguy cơ của nhóm Y tế công cộng. 

Các nguy cơ liên quan đến các véc tơ truyền bệnh là muỗi như mật độ, hành vi đốt người 
bao gồm tần suất, lựa chọn vật chủ, khả năng truyền nhiễm các bệnh khác, tăng khả năng 
truyền bệnh sốt dengue v.v...Sự thay đổi nhịp sinh học của muỗi khi đốt người cũng được đề 
cập. Trong quá trình thảo luận các chuyên gia còn đưa ra ý kiến cân nhắc về việc đưa 
Wolbachia vào muỗi có thể gây ra những thay đổi cơ bản và khiến muỗi đực trở thành muỗi 
đốt người hoặc tác động đến khả năng kháng thuốc diệt côn trùng của muỗi. Một trong 
những nguy cơ khác là vòng đời của muỗi cũng có thể trở nên dài hơn. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu về sinh học của muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia của các nhà nghiên 
cứu của dự án tại Úc kết luận rằng những thay đổi tăng tuổi thọ và nhịp sinh học của muỗi là 
không có khả năng xảy ra. Muỗi đực khi bị nhiễm Wolbachia sẽ trở thành muỗi đốt cũng 
hoàn toàn không có cơ sở. Nguy cơ về việc muỗi sẽ trở nên kháng thuốc diệt côn trùng sẽ 
được đưa vào chương trình của nhóm Hiệu quả Quản lý. 

Liên quan đến con người, 3 nguy cơ chính được xác định là: “tăng độ nặng của bệnh” “ca 
sốt dengue”, “tăng số ca bệnh do các thay đổi về lây truyền, bệnh học và tiến hóa của virut. 
Các triệu chứng lâm sàng trở nên phức tạp làm cho việc chẩn đoán và điều trị gặp khó khăn 
hơn, từ đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng là một nguy hại. Ngoài ra, trong nội 
dung báo cáo thuộc phần này không đưa nhận thức của cộng đồng về phòng chống sốt 
dengue là một nguy cơ vì nguy cơ này sẽ được đề cập trong thảo luận của của nhóm tác 
động kinh tế-xã hội. 

Tất cả các nguy cơ này đã được định nghĩa một các ngắn gọn phản ánh các nguy cơ có thể 
xảy ra như thế nào và hậu quả nó có thể gây ra ra sao. Bảng 3 trình bày 9 nguy cơ, 1 điểm 
cuối và 2 sự kiện không phát triển của nhóm Y tế công cộng 
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Bảng 3. Các nguy cơ đối với Y tế công cộng 

1.  Mật độ muỗi  
 

Nguy cơ Mật độ của muỗi vằn Aedes aegypti mang 
Wolbachia(ví dụ như ở mỗi hộ gia đình) cao hơn mật 
độ trong tự nhiên của muỗi Aedes aegypti. Điều này 
có thể do thay đổi trong khả năng sinh sản, vòng đời, 
và biến động quần thể.  

2.  Tần suất hút máu Nguy cơ Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia đốt nhiều 
hơn so với Aedes aegypti bình thường trong tự nhiên. 
Điều này là do các thay đổi về sinh lý, hành vi hoặc 
các thay đổi khác. 

3.  Ưa thích vật chủ Nguy cơ Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia hút máu 
của đối tượng đích nhiều hơn bình thường. Nhóm đối 
tượng đích có thể là nhóm trẻ em, nam giới hoặc nữ 
giới. 

4.  Tiến hóa của virut 
dengue 

Nguy cơ Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia làm cho 
vius dengue biến đổi thành các chủng khác và truyền 
nhiều bệnh sốt xuất huyết hơn.  

5.  Lây truyền sốt 
xuất huyết 

 

Nguy cơ Khả năng lây truyền sốt xuất huyết của muỗi vằn 
Aedes aegypti mang Wolbachia cao hơnAedes 
aegypti trong tự nhiên. Điều này có thể do mật độ 
muỗi, tần suất hút máu, ưa thích vật chủ, và các thay 
đổi về triệu chứng lâm sàng (xem số 6). 

6.  Thay đổi triệu 
chứng lâm sàng 

Nguy cơ Các triệu chứng lâm sàng gây ra bởi muỗi vằn Aedes 
aegypti mang Wolbachia bị thay đổi và khác biệt hơn 
so với các triệu chứng thông thường gây ra bởi Aedes 
aegypti. Điều này sẽ dẫn tới các khó khăn trong chẩn 
đoán và điều trị.  

7.  Các mầm bệnh 
khác 

 

Nguy cơ Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia lây truyền 
các mầm bệnh khác ngoài virut sốt xuất huyết (các 
loại virut, vi khuẩn và ký sinh trùng khác). Việc lây 
truyền này có thể do nồng độ muỗi, vật chủ ưu tiên 
hay tần suất hút máu.  

8.  Tăng ca bệnh Nguy cơ Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia gây ra số 
ca sốt xuất huyết nhiều hơn so với Aedes aegypti. 
Điều này có thể do thay đổi trong việc lây truyền 
bệnh sốt xuất huyết. 

9.  Bệnh nặng hơn 

 

Nguy cơ Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia gây ra các 
ca sốt xuất huyết nặng hơnAedes aegypti. Độ trầm 
trọng của bệnh là do sự thay đổi của virut dengue và 
các thay đổi trong triệu chứng lâm sàng.  

10.  Suy giảm sức khỏe 
cộng đồng   
 

Nút cuối Tình hình sức khỏe của con người bị suy giảm do 
muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia được giải 
phóng. Việc này có thể do việc tăng số ca sốt xuất 
huyết, tăng độ trầm trọng của bệnh và/hoặc việc tăng 

STT Định nghĩa Loại Diễn giải 
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mầm bệnh.  

11.  Lây truyền của 
Wolbachia sang 
người 

SKKPT* Wolbachia lây truyền sang người. 

12.  Muỗi đực trở 
thành vật đốt 
người 

SKKPT Muỗi đực sẽ đốt người giống như muỗi cái.  

 
* Sự kiệnkhông phát triển 
 
 
Nhánh “Y tế công cộng” của cây “Gây hại nhiều hơn” 
 
Khi các chuyên gia đã nhất trí về danh sách các nguy cơ, bước tiếp theo là xây dựng một cây 
giả định phản ánh các mối quan hệ nhân quả giữa nguy cơ và điểm cuối. Hình 13 thể hiện 
mối liên hệ giữa các nguy cơ. Điểm cuối “Y tế công cộng” bị ảnh hưởng bởi độ nặng của 
bệnh và số lượng các ca bệnh sốt xuất huyết, và “các bệnh khác” gây nên (bảng 3). Nguy cơ 
tăng số lượng các ca bệnh do lây truyền sốt xuất huyết bị ảnh hưởng bởi 3 nguy cơ liên quan 
đến muỗi (mật độ, tần suất đốt và ưa thích vật chủ) và phức tạp hóa các triệu chứng lâm 
sàng. Ba nguy cơ liên quan đến muỗi cũng là ba yếu tố có tác động lên các mầm bệnh khác. 
Cuối cùng, sự tiến hóa của virut dengue cũng có liên quan với độ trầm trọng của bệnh và 
phức tạp hóa các triệu chứng lâm sàng (Hình 13). 
 

 
 

Hình 14.  Nhánh “Y tế công cộng” của cây “Gây hại nhiều hơn” 
 

 
4.3.4 Kinh tế - Xã hội 
 
Các chuyên gia đánh giá về khả năng tác động tiêu cực đến kinh tế-xã hội được tiến hành 
giữa các quan điểm khác nhau từ đại diện của cộng đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban 
nhân dân phường Vĩnh Nguyên, Sở Y tế Khánh Hòa và Hội Nông dân. Tiếp theo các bước 
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như các nhóm khác, sự đánh giá của chuyên gia trước hết nhằm mục đích khám phá tất cả 
các nguy cơ có thể (mối nguy hiểm khi muỗi có mang vi khuẩn Wolbachia được phóng thả). 
 
Nhánh Kinh tế - Xã hội của cây "gây tác hại nhiều" được xác định là tác động không mong 
muốn đối với kinh tế- xã hội. Đây là kết quả bao gồm hai nhóm các nguy cơ: 1) ảnh hưởng 
có hại hơn tới các khía cạnh xã hội, và 2) tác động có hại về kinh tế. Phạm vi tác động tiêu 
cực đã được mô tả ban đầu là trên đảo Trí Nguyên nơi dự kiến sẽ chọn làm thực địa nghiên 
cứu. Tác động sau đó đã được thảo luận trong một khu vực mở rộng hơn, tỉnh Khánh Hòa. 
 
Khi bắt đầu thảo luận, một danh sách dài các mối nguy cơ có thể được đưa ra dưới hai nhóm 
nguy cơ: Kinh tế và xã hội. Do tỉnh Khánh Hòa là một khu du lịch bãi biển nổi tiếng, các 
chuyên gia tập trung mối quan tâm của họ về các tác động về các khía cạnh kinh tế liên quan 
đến giảm du lịch. Thêm vào đó là nguy cơ giảm thu nhập, hai mối nguy cơ khác được thảo 
luận, bao gồm cả "giảm giá trị bất động sản" và "giảm việc làm". Nhiều ý kiến cho rằng việc 
phóng thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia có thể gây cho người dân cảm giác sợ khi sống 
trong khu vực thử nghiệm, vì vậy mọi người sẽ có xu hướng không đầu tư tiền vào bất động 
sản và giảm quan tâm của họ trong việc tìm kiếm và duy trì việc làm trong khu vực đó. Bên 
cạnh việc giảm thu nhập, chi phí có thể tăng lên và được coi là một mối nguy cơ ở cả hai 
cấp: chính phủ và hộ gia đình. Các chuyên gia đưa ra nhiều lý do để thảo luận. Ví dụ, chính 
phủ cần phải tăng ngân sách để giám sát chặt chẽ biện pháp mới này, các hộ gia đình có thể 
chi tiêu nhiều tiền hơn để tránh bị muỗi đốt bằng cách mua thêm thiết bị và vật liệu để kiểm 
soát muỗi. 
 
Về thay đổi xã hội, những nguy cơ đã được xác định liên quan đến thay đổi hành vi, bất 
đồng ý kiến, lo lắng, và ảnh hưởng sinh hoạt. Tác động do “sai lệnh báo chí" đã được xem là 
một trong những mối nguy cơ có khả năng gây ra các tác động trên. Hậu quả là việc cung 
cấp không đầy đủ hoặc không rõ ràng về việc phóng thả muỗi Aedes. Aegypti mang vi khuẩn 
Wolbachia. Do đó, người dân lo lắng và không tới sinh sống và lao động tại khu vực phóng 
thả. Một vấn đề khác cũng được quan tâm liên quan đến các xung đột ý kiến diễn ra tại địa 
bàn thử nghiệm phương pháp này. Do thiếu thông tin đầy đủ, sẽ có nhiều ý kiến khác nhau 
và dẫn đến xung đột quan điểm cũng như mọi người cảm thấy lo lắng hoặc thậm chí nghi 
ngờ chính sách của chính quyền địa phương. 
 
Có hai sự kiện “không phát triển” được đề cập: 1) Wolbachia di chuyển qua biên giới và 2) 
tăng cường di cư. Sau khi xem xét cẩn thận, tất cả các chuyên gia đồng ý rằng hai sự kiện 
này hầu như sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, các mối nguy cơ sau đó đã được loại trừ khỏi 
danh sách các mối nguy cơ cho các phân tích tiếp theo (Bảng 4) 
 
 

Bảng 4. Các nguy cơ đối với Kinh tế-xã hội 

1.  Tác hại hơn đối với 
kinh tế-XH 

Nút cuối Việc phóng thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia 
có thể gây hại điều kiện kinh tế - xã hội  

2.  Tác động kinh tế Nguy cơ	   Việc phóng thả của muỗi mang vi khuẩn 
Wolbachia có thể làm giảm kinh tế trong khu vực 
thông qua giảm thu nhập và tăng chi phí  

3.  Thay đổi về xã hội Nguy cơ	   Việc phóng thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia 
có thể thay đổi hành vi xã hội 

4.  Giảm thu nhập Nguy cơ	   Cá nhân và doanh nghiệp có thể bị mất thu nhập 
thông qua giảm du lịch, bất động sản hoặc việc 
làm. 

5.  Tăng chi phí Nguy cơ	   Chi phí có thể được tăng lên do nhiều biện pháp 
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cần thiết để bảo vệ và giám sát muỗi 
6.  Giảm giá trị bất động 

sản 
Nguy cơ	   Giá trị tài sản có thể giảm do người dân sợ sinh 

sống ở nơi thả muỗi mang Wolbachia. 
7.  Giảm hiệu quả Nguy cơ	   Ảnh hưởng có hại đến nền kinh tế bằng cách giảm 

lao động theo mùa hoặc thường xuyên  
8.  Giảm du lịch Nguy cơ	   Giảm du lịch do sợ muỗi mang Wolbachia có 

trong khu vực du lịch. 
9.  Tăng chi phí công Nguy cơ	   Nhiều chi phí cần thiết cho các biện pháp phòng 

ngừa  
10.  Tăng chi phí hộ gia 

đình 
Nguy cơ	   Hộ gia đình có thể tăng chi phí mua sắm trang 

thiết bị, dụng cụ phòng muỗi đốt  
11.  Mâu thuẫn quan điểm SKKPT Có thể có những bất đồng quan điểm liên quan 

đến việc phóng thả muỗi mang Wolbachia tại địa 
phương 

12.  Giảmnhập cư Nguy cơ	   Tỷ lệ người đến sống tại vùng thả muỗi mang 
Wolbachia có thể giảm. 

13.  Thay đổi hành vi  Nguy cơ	   Người dân trong khu vực có thể thay đổi thực 
hành của họ trong việc ngăn ngừa muỗi và bệnh 
sốt xuất huyết do sự hiểu lầm của họ về 
Wolbachia 

14.  Anh hưởng sinh hoạt Nguy cơ	   Sự hiện diện của muỗi nhiều hơn có thể gây rắc 
rối cho cuộc sống hàng ngày của người dân 

15.  Lo lắng Nguy cơ	   Do thiếu thông tin hoặc sự hiểu lầm về biện pháp 
phóng thả, người dân có thể rơi vào  tình trạng lo 
lắng  

16.  Sai lệch báo chí  Nguy cơ Phương tiện truyền thông có thể cung cấp các 
thông tin không rõ ràng gây hiểu nhầm và lo lắng 
trong người dân 

17.  Truyền qua biên giới SKKPT Muỗi mang Wolbachia có thể lây lan qua biên 
giới sang các nước khác 

18.  Tăng di cư  SKKPT Người dân có thể sẽ di cư khỏi vùng phóng thả do 
sợ tác hại 

 
 
Nhánh “Kinh tế-xã hội” của cây “Gây hại nhiều hơn”  
 
Dựa trên các mối nguy cơ (các nút) được xác định, các cuộc thảo luận tiếp theo tập trung 
vào xây dựng mạng để mô tả mối quan hệ nhân quả giữa tất cả các nút và các liên kết đến 
điểm cuối của nhánh cây "Gây hại nhiều hơn" (Hình 14). 8 nút “cha” (màu vàng) và tám nút 
“con” (màu xanh) được xác định. 
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Hình 15. Nhánh “Kinh tế - Xã hội” của cây “Gây hại nhiều hơn” 

 
Theo hình 15, người ta tin rằng việc phóng thả sẽ gây ra thay đổi tiêu cực trong kinh tế bằng 
cách tăng chi tiêu và giảm thu nhập. "Giảm thu nhập" được coi là do "giảm bất động sản", 
"làm giảm năng suất", và "du lịch giảm". Trong khi đó, tăng chi phí công và hộ gia đình xuất 
hiện là một lý do cho chi phí ngày càng tăng. Như đã đề cập trong bước trước rằng "sai lệch 
báo chí” đã được thảo luận là một trong những mối quan tâm quan trọng nhất giữa các 
chuyên gia, nó sẽ nguyên nhân quan trọng trong việc gây ra bất đồng ý kiến. Bên cạnh đó, 
thay đổi xã hội có thể được thể hiện bằng ba nút khác, bao gồm "giảm nhập cư", "thay đổi 
hành vi", và “ảnh hưởng sinh hoạt". 
 
 
4.4 Tóm tắt kết quả phần xác định nguy cơ 
 
Trong phần này các chuyên gia đã tiến hành xác định và xây dựng một mạng lưới các mối 
nguy cơ. Kết quả là: 
 

• Một danh sách bao gồm 48 nguy cơ có thể xảy ra và 12 sự kiện không phát triển 
(Bảng 5).  

• Bốn mạng (cây) BBNs được xây dựng để mô tả mối quan hệ giữa các nút (nguy cơ). 
khác nha. Mạng BBNs được phát triển theo bốn nhánh của cây "gây tác hại nhiều 
hơn", bao gồm: “Sinh thái học”, “Quản lý Hiệu quả”, “Y tế công cộng”, và “Kinh tế 
- xã hội”. 
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Bảng  5. Danh sách các nguy cơ và định nghĩa (theo nhóm) 

TT Nguy cơ Dạng Định nghĩa 
Nhóm 1: Sinh thái    
1.  Truyền ngang 

Wolbachia vào môi 
trường 

Nguy cơ 	   Wolbachia truyền ngang từ một cơ thể như muỗi 
Aedes aegypti  nhiễm Wolbachia vào môi trường  

2.  
 

Wolbachia truyền 
ngang sang cho động 
vật  

Nguy cơ 	   Wolbachia truyền ngang cho các loài động vật 
khác  

3.  Wolbachia truyền 
sang cho các động vật 
ăn muỗi 

Nguy cơ 	   Wolbachia truyền ngang cho các loài động vật 
khi ăn phải các bọ gậy của muỗi nhiềm 
Wolbachia (cá, bọ gậy muỗi tỗ, Mesocyclops...) 
hay ăn phải muỗi (chim, nhện, cóc). 

4.  Wolbachia truyền 
sang cho các động vật 
khác 

Nguy cơ 	   Wolbachia truyền ngang cho các loài động vật có 
hoặc không xương sống khác ngoài các động vật 
ăn muỗi.  

5.  
 

Wolbachia truyền cho 
người 

Nguy cơ 	   Wolbachia truyền sang người qua muỗi đốt hoặc 
vô tình ăn phải động vật nhiễm Wolbachia.  

6.  Cường độ truyền sốt 
Dengue của muỗi 
tăng  

Nguy cơ 	   Hiệu quả truyền sốt Dengue của muỗi nhiễm 
Wolbachia tăng  

7.  Hút máu tăng Nguy cơ 	   Cường độ hoặc số lần hút máu của muỗi nhiễm 
Wolbachia tăng 

8.  Thời gian sống của 
muỗi tăng 

Nguy cơ 	   Số ngày sống của muỗi cái tăng 

9.  Truyền các loại virus 
khác 

Nguy cơ 	   Muỗi nhiễm Wolbachia có thể truyền các loại 
arbovirus khác như sốt Chikungunya hay sốt 
vàng 

10.  Độ mắn đẻ của muỗi 
tăng 

Nguy cơ 	   Tổng số trứng do một muỗi cái nhiễm Wolbachia 
đẻ ra tăng                      

11.  Thành phần vật chủ 
muỗi hút máu tăng 

Nguy cơ 	   Số loài động vật mà muỗi nhiễm Wolbachia hút 
máu tăng lên  

12.  
 

Thay đổi HST  Nguy cơ 	   Khi thả muỗi nhiễm Wolbachia ra môi trường 
làm thay đổi HST về cấu trúc hoặc chức 
năng/dịch vụ.  

13.  

 

Thay đổi vecto truyền 
bệnh sốt Dengue  

Nguy cơ 	   Thả Aedes aegypti nhiễm Wolbachia có thể dẫn 
tới làm giảm quần thể muỗi Aedes aegypti địa 
phương, thâm chí có thể biến mất (tiêu diệt), một 
vector truyền bệnh khác có thể phát triển và thay 
thế (ví dụ muỗi Aedes albopictus) và dần chiêm 
lĩnh ổ sinh thái 

14.  Sức khỏe HST giảm Nguy cơ 	   Thả Aedes aegypti nhiễm Wolbachia có thể dẫn 
tới làm giảm sức khỏe HST hoặc là giảm sức 
chịu tải hoặc làm giảm các dịch vụ HST.  
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15.  Thay đổi sinh thái xấu 

hơn 
Nút cuối  
cuối cùng 

Thả Aedes aegypti nhiễm Wolbachia dẫn tới sự 
thay đỏi sinh thái xấu hơn  

16.  Vùng phân bố địa lý 
của muỗi mở rộng  

 Aedes aegypti mở rộng vùng phân bố địa lý ra 
khỏi giới hạn dự đoán hoặc nhanh hơn sự mong 
đợi   

17.  Quần thể muỗi Aedes 
aegypti  lớn hơn 

SKKPT Mật độ quần thể muỗi Aedes aegypti   tăng lên  

18.  Xuất hiện các loài 
muỗi mới 

SKKPT Các loài muỗi mới xuất hiện nhưng chưa ôn định 
quần thể.  

Nhóm 2: Hiệu quả quản lý  
19.  Hiệu quả quản lý 

giảm 
 

Nút cuối 

 

Việc thả muỗi Aedes aegypti mang vi khuẩn 
Wolbachia có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quản 
lý muỗi và bệnh SXH 

20.  Kháng thuốc diệt 
muỗi 

Nguy cơ  Việc sử dụng muỗi mang Wolbachia có thể dẫn 
tới sự kháng thuốc diệt muỗi, yêu cầu liều lượng 
cao hơn và nhiều chủng loại thuốc hơn. 

21.  Xuất hiện bệnh mới Nguy cơ  Việc thả muỗi Aedes aegypti mang vi khuẩn 
Wolbachia có thể là nguyên nhân xuất hiện bệnh 
mới và kéo theo các phương thức quản lý mới 

22.  Giảm quan tâm với 
Chương trình phòng 
chống bệnh SXH 

Nguy cơ  Đẩu tư và quan tâm đối với chương trình SXH 
giảm sút do quá tin tưởng vào phương pháp mới.   

23.  Tăng biện pháp tránh 
muỗi tại gia đình 
 

 

Nguy cơ  Hộ gia đình có thể tăng cường các biện pháp 
tránh muỗi do người dân không tin vào hiệu quả 
của muỗi mang Wolbachia, hoặc muỗi mang 
Wolbachia không hiệu quả trong phòng chống 
SD/SXHD. 

24.  Khả năng phơi nhiễm 
SXH tăng lên 

Nguy cơ  Con người có thể phơi nhiễm nhiều hơn với nguy 
cơ lây nhiễm SXH 

25.  Hình thành chủng vi 
khuẩn mới 

 

Nguy cơ  Wobachia có thể biến đổi thành 1 chủng vi khuẩn 
khác có hiệu lực thấp hơn trong phòng chống 
SXH so với Wolbachia, dẫn tới cần tăng cường 
các biện pháp phòng chống bệnh. 

26.  Hoạt động kiểm soát 
muỗi giảm 

Nguy cơ Mâu thuẫn lợi ích hoặc giả định cho rằng muỗi 
vằn Ae. aegypti mang Wolbachia sẽ giúp giải 
quyết vấn đề SXH, vì vậy đầu tư vào kiểm soát 
sự phát triển của muỗi vằn giảm 

27.  Diện tích phát tán 
tăng lên 

SKKPT*  Sự phân bố địa lý của Ae. aegypti mở rộng ra 
ngoài khu vực dự kiến hoặc với tăng nhanh hơn 
tỷ lệ dự kiến. 

28.  Loài muỗi mới xuất 
hiện 

SKKPT* Loài muỗi mới có thể xuất hiện (nhưng không 
xâm nhập) 

Nhóm 3: Y tế công cộng 
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29.  Mật độ muỗi  

 

Nguy cơ 	   Mật độ của muỗi vằn Aedes aegypti mang 
Wolbachia(ví dụ như ở mỗi hộ gia đình) cao hơn 
mật độ trong tự nhiên của muỗi Aedes aegypti. 
Điều này có thể do thay đổi trong khả năng sinh 
sản, vòng đời, và biến động quần thể.  

30.  Tần suất hút máu Nguy cơ 	   Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia đốt 
nhiều hơn so với Aedes aegypti bình thường 
trong tự nhiên. Điều này là do các thay đổi về 
sinh lý, hành vi hoặc các thay đổi khác. 

31.  Ưa thích vật chủ Nguy cơ 	   Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia hút 
máu của đối tượng đích nhiều hơn bình thường. 
Nhóm đối tượng đích có thể là nhóm trẻ em, nam 
giới hoặc nữ giới. 

32.  Tiến hóa của virut 
dengue 

Nguy cơ 	   Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia làm 
cho vius dengue biến đổi thành các chủng khác 
và truyền nhiều bệnh sốt xuất huyết hơn.  

33.  Lây truyền sốt xuất 
huyết 
 

Nguy cơ 	   Khả năng lây truyền sốt xuất huyết của muỗi vằn 
Aedes aegypti mang Wolbachia cao hơnAedes 
aegypti trong tự nhiên. Điều này có thể do mật 
độ muỗi, tần suất hút máu, ưa thích vật chủ, và 
các thay đổi về triệu chứng lâm sàng (xem số 6). 

34.  Thay đổi triệu chứng 
lâm sàng 

Nguy cơ 	   Các triệu chứng lâm sàng gây ra bởi muỗi vằn 
Aedes aegypti mang Wolbachia bị thay đổi và 
khác biệt hơn so với các triệu chứng thông 
thường gây ra bởi Aedes aegypti. Điều này sẽ 
dẫn tới các khó khăn trong chẩn đoán và điều trị.  

35.  Các mầm bệnh khác 

 

Nguy cơ 	   Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia lây 
truyền các mầm bệnh khác ngoài virut sốt xuất 
huyết (các loại virut, vi khuẩn và ký sinh trùng 
khác). Việc lây truyền này có thể do nồng độ 
muỗi, vật chủ ưu tiên hay tần suất hút máu.  

36.  Tăng ca bệnh Nguy cơ 	   Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia gây ra 
số ca sốt xuất huyết nhiều hơn so với Aedes 
aegypti. Điều này có thể do thay đổi trong việc 
lây truyền bệnh sốt xuất huyết. 

37.  Bệnh nặng hơn 
 

Nguy cơ Muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia gây ra 
các ca sốt xuất huyết nặng hơnAedes aegypti. Độ 
trầm trọng của bệnh là do sự thay đổi của virut 
dengue và các thay đổi trong triệu chứng lâm 
sàng.  

38.  Suy giảm sức khỏe 
cộng đồng   
 

Nút cuối Tình hình sức khỏe của con người bị suy giảm do 
muỗi vằn Aedes aegypti mang Wolbachia được 
giải phóng. Việc này có thể do việc tăng số ca sốt 
xuất huyết, tăng độ trầm trọng của bệnh và/hoặc 
việc tăng mầm bệnh.  

39.  Lây truyền của SKKPT* Wolbachia lây truyền sang người. 
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Wolbachia sang 
người 

40.  Muỗi đực trở thành 
vật đốt người 

SKKPT Muỗi đực sẽ đốt người giống như muỗi cái.  

Nhóm 4: Kinh tế - Xã hội  

41.  Tác hại hơn đối với 
kinh tế-XH 

Nút cuối Việc phóng thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia 
có thể gây hại ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội 
trong khu vực 

42.  Tác động kinh tế Nguy cơ 	   Việc phóng thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia 
có thể làm giảm kinh tế trong khu vực thông qua 
giảm thu nhập và tăng chi phí  

43.  Thay đổi về xã hội Nguy cơ 	   Việc phóng thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia 
có thể thay đổi các hành vi xã hội 

44.  Giảm thu nhập Nguy cơ 	   Cá nhân và doanh nghiệp có thể bị mất thu nhập 
thông qua giảm du lịch, bất động sản hoặc việc 
làm. 

45.  Tăng chi phí Nguy cơ 	   Chi phí có thể được tăng lên do nhiều biện pháp 
cần thiết để bảo vệ và giám sát muỗi mang 
Wolbachia trong khu vực 

46.  Giảm giá trị bất động 
sản 

Nguy cơ 	   Giá trị bất động sản có thể giảm do người dân và 
nhà đầu tư sợ vùng sinh sống có thả muỗi mang 
Wolbachia. 

47.  Giảm hiệu quả Nguy cơ 	   Ảnh hưởng có hại đến nền kinh tế bằng cách 
giảm lao động theo mùa hoặc thường xuyên  

48.  Giảm du lịch Nguy cơ 	   Giảm du lịch do sợ muỗi mang Wolbachia có 
trong khu vực du lịch. 

49.  Tăng chi phí công Nguy cơ 	   Nhiều chi phí cần thiết cho các biện pháp phòng 
ngừa  

50.  Tăng chi phí hộ gia 
đình 

Nguy cơ 	   Hộ gia đình có thể tăng chi phí mua sắm trang 
thiết bị, dụng cụ phòng muỗi đốt  

51.  Mâu thuẫn quan điểm SKKPT Có thể có những bất đồng quan điểm liên quan 
đến việc phóng thả muỗi mang Wolbachia tại địa 
phương 

52.  Giảm nhập cư Nguy cơ 	   Tỷ lệ người đến sống tại vùng thả muỗi mang 
Wolbachia có thể giảm do lo lắng về muỗi mang 
Wolbachia 

53.  Thay đổi hành vi  Nguy cơ 	   Người dân trong khu vực có thể thay đổi thực 
hành của họ trong việc ngăn ngừa muỗi và bệnh 
sốt xuất huyết do sự hiểu lầm của họ về 
Wolbachia 

54.  Anh hưởng sinh hoạt Nguy cơ 	   Sự hiện diện của muỗi nhiều hơn có thể gây rắc 
rối cho cuộc sống hàng ngày của người dân 

55.  Lo lắng Nguy cơ Do thiếu thông tin hoặc sự hiểu lầm về biện pháp 
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phóng thả, người dân có thể rơi vào một tình 
trạng lo lắng  

56.  Báo chí Nguy cơ Phương tiện truyền thông có thể cung cấp các 
thông tin không rõ ràng gây hiểu nhầm và lo lắng 
trong người dân 

57.  Truyền qua biên giới SKKPT Muỗi mang Wolbachia có thể lây lan qua biên 
giới sang các nước khác 

58.  Tăng di cư  SKKPT Người dân có thể sẽ di cư khỏi vùng phóng thả 
do sợ tác hại 

 
        *: SKKPT: Sự kiện không phát triển 
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5. Đánh giá khả năng xảy ra nguy hại dựa trên lý 
thuyết mạng BBN (Bayesian Belief Network) 

 
5.1 Giới thiệu 
 
Sau khi hoàn thành việc xác định nguy cơ và lập bản đồ, các chuyên gia tiếp tục thảo luận về 
khả năng xảy ra của mỗi nguy cơ. Đây là bước cần thiết cho việc tính toán mức độ rủi ro. Sự 
đánh giá và ước tính khả năng xảy ra trong phần này nhằm trả lời các câu hỏi: việc phóng 
thả muỗi Aedes aegypti mang Wolbachia sẽ gây hại nhiều hơn so với tự nhiên xảy ra do 
Aedesaegypti với xác suấtxảy ra là bao nhiêu? 
 
Tiếp theo bước trước, phần này tiếp tục với bốn nhóm: Sinh thái, hiệu quả quản lý muỗi, y tế 
công cộng, và các hiệu quả kinh tế tế - xã hội. Có hai xác suất lớn cho mỗi nguy cơ: 
 

• Không thay đổi: Không gây ra nhiều nguy hại hơn so với tự nhiên 
• Gây hại hơn: Việc phóng thả sẽ gây nhiều nguy hại hơn 

 
5.2 Phương pháp 
 
Trong phần này, nhóm đánh giá đã áp dụng phương pháp xây dựng mạng Bayes (BBN) để 
nắm bắt ý kiến chuyên gia về khả năng xảy ra của các mối nguy cơ khi phóng thả muỗi 
mang Wolbachia. Trong mỗi nhóm, việc thảo luận về xác suất được ưu tiên trước hết cho 
các nút “cha” của mạng BBN, sau đó xác suất của tất cả các nút con được tính toán, và cuối 
cùng là sự xem xét, tính toán đến xác suất của “nút cuối”của nhánh. Sau khi bốn nhóm thảo 
luận và hoàn thành ước tính xác suất của 4 nhánh, một cuộc thảo luận cuối cùng trong hội 
thảo với sự tham gia của toàn bộ các chuyên gia được thực hiện để kết hợp tất cả các kết quả 
của 4 nhánh vào điểm nút cuối cùng "Gây hại nhiều hơn". 
 
5.3 Kết quả 
 
5.3.1 Sinh thái 
 

 

Hình 16 . Biểu đồ BBN của nhánh Sinh thái trong cây “Gây hại nhiều hơn” 
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Bảng 6.  Xác xuất các nguy cơ đối với Sinh thái  

1  Truyền ra môi trường 0.01 
2  Truyền cho động vật  0.01 
3  Truyền cho vật ăn thịt  0.08 
4  Truyền cho các động vật khác  0.01 
5  Truyền cho người  0.03 
6 Tuổi thọ muỗi 0.01 
7  Độ măn đẻ/ Súc sinh sản 0.02 
8  Hút máu vật chủ 0.04 
9  Thành phần vật chủ 0.09 
10  Cường độ truyền sốt dengue  0.02 
11 Thay thế vector 0.02 
12  Thay đổi HST 0.02 
13  Sức khỏe HST 0.02 
14  Thay đổi sinh thái xấu hơn 0.02 

 
Kết quả tính toán cho thấy, trong số 14 nguy cơ, 4 nguy cơ với xác suất dưới 0.01 được xem  
là “có thể bỏ qua”-bao gốm “truyền ra môi trường”, “truyền sang động vật”,“truyền sang 
động vật khác” và “tuổi thọ muỗi”. Đa số các rủi ro còn lại có xác suất xảy ra “rất 
thấp”(0.02-0.09) 
 

 
 

Nhóm 1 và nhóm 2 thảo luận về mạng Bayes (BBN) 
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5.3.2 Hiệu quả quản lý 
 

 
 

Hình 17. Biểu đồ BBN của nhánh “Hiệu quả quản lý” thuộc cây “Gây hại nhiều hơn” 

 

Bảng 7. Xác suất các nguy cơ đối với Hiệu quả quản lý. 

TT Nguy hại Xác suất 
1 Hiệu quả quản lý giảm 0.06 

2 Kháng thuốc diệt muỗi 0.03 
3 Xuất hiện bệnh mới 0.01 

4 Giảm quản lý muỗi 0.05 
5 Tăng phơi nhiễm 0.02 

6 Hình thành chủng vi khuẩn mới   0.01 
7 Tăng biện pháp tránh muỗi tại gia đình 0.04 

8 Giảm quan tâm với Chương trình phòng 
chống bệnh SXH 

0.02 

 
2 nguy cơ được đánh giá ở khả năng xảy ra ở mức “có thể bỏ qua” gồm “Xuất hiện bệnh 
mới” và “Hình thành chủng vi khuẩn mới” với sác xuất đều là 1%. Các nguy cơ khác nằm 
trong khoảng từ 2% đến 6% được đánh giá ở mức “rất thấp”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.3 Y tế công cộng 
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Hình 18. Biểu đồ BBN của nhánh “Y tế công cộng” thuộc cây “Gây hại nhiều hơn” 

 
Bảng 8. Xác suất các nguy cơđối với Y tế công cộng 
 
STT Nguy cơ Xác suất  
1.  Mật độ muỗi  0,01 
2.  Tần suất hút máu 0,01 
3.  Ưa thích vật chủ 0,04 
4.  Tiến hóa của virut dengue 0,01 
5.  Lây truyền sốt xuất huyết 0,01 
6.  Phức tạp hóa triệu chứng lâm 

sàng 
0,01 

7.  Các bệnh khác 0,00 
8.  Tăng ca bệnh 0,01 
9.  Bệnh nặng hơn 0,00 

10.  Sức khỏe con người xấu đi 
 

0,00 

 
Cả 9 nguy cơ và 1 kết quả đều có xác suất xảy ra ở mức “có thể bỏ qua” (0-1%), trừ nguy cơ 
ưa thích vật chủ có xác suất là 4%, nằm ở khoảng có xác suất “rất thấp”. 
 
 
5.3.4 Kinh tế - xã hội 
 
13 mối nguy đã được tính toán xác suất trong mối liên quan có điều kiện với nhau và ảnh 
hưởng tới hai nút cuối là “ảnh hưởng kinh tế” và “ảnh hưởng xã hội” và tới nút cuối cùng  
“thay đổi kinh tế - xã hội” (Hình 18).  
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Hình 19. Biểu đồ BBN của nhánh “Kinh tế-xã hội” thuộc cây “Gây hại nhiều hơn” 

 

Hầu hết các xác suất của nút (nguy cơ) đều được đánh giá ở mức độ “Có thể bỏ quả” (0.01) 
và “rất thấp” (tử 0.02 – 0.10). Có hai nguy có được ước tính khả năng xảy ra cao hơn, bao 
gồm: “sai lệch báo chí” (0.30), và “giảm du lịch” (0.15). (Bảng 9) 

 

Bảng  9.  Xác suất các nguy cơ đối với Kinh tế-xã hội 

1. Thay đổi kinh tế 
2. Thay đổi xã hội  

0.01 
0.01 

3. Suy giảm thu nhập 0.02 
4. Tăng chi phí 0.01 
5. Suy giảm giá trị bất động sản 0.05 
6. Suy giảm năng suất lao động  0.02 
7. Suy giảm du lịch  0.15 
8. Tăng chi phí công 0.01 
9. Tăng các chi phí của hộ gia 
đình 

0.02 

10. Xung đột ý kiến 0.02 
11. Giảm nhập cư 0.01 
12. Thay đổi hành vi  0.02 
13. Ảnh hưởng đến sinhhoạt 0.02 
14. Lo lắng 0.10 
15. Sai lệch báo chí 0.30 
16. Thay đổi kinh tế-xã hội  0.01 
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5.4 Tóm tắt phần xác suất các nguy cơ 
 
Thông qua ý kiến phân tích và ước tính của các chuyên gia cho thấy xác suấtkhông xảy 
racủa'gây hại nhiều hơn' ước tính là 98%. (nghĩa là ước tính khoảng 98% là không có nguy 
cơ nào xảy ra). Trong đó, khả năng không xảy ra tác động“sinh thái'là 98%, “y tế công 
cộng”là 100%, “hiệu quả quản lý” là 94%, và "ảnh hưởng kinh tế - xã hội"  là 99%.  
 

 
 
 

Hình 20. Xác suất xảy ra “gây hại nhiều hơn” và các nhánh thành phần 

 

Bảng 10. Ước tính khă năng không xảy ra“gây hại nhiều hơn” 

TT. Nguy cơ Xác suất không xảy 
ra nguy cơ (%) 

   
1 Gây hại nhiều hơn 98 
2 Gây hại sinh thái 98 
3 Gây hại quản lý 94 
4 Gây hại y tế công cộng 100 
5 Thay đổi KT-XH 99 
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Hình 21. Biểu đồ BBN của cây “Gây hại nhiều hơn”
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6. Ước tính hậu quảvà mức độ rủi ro có thể xảy ra 
 

6.1  Giới thiệu 
 
Đây là bước cuối cùng của việc trưng cầu ý kiến chuyên gia nhằm xác địnhhậu quả và mức độ 
rủi ro của các nguy cơ đã được xác định. Xin lưu ý là mức độ rủi ro được tổng hợp dựa trên 
khả năng xảy ra (tính toán ở Chương trước) và hậu quả (tính toán trong Chương này).  
 
6.2  Phương pháp 
 
Những người tham gia đánh giá được yêu cầu xác định thang tính toán mức độ rủi ro đại diện 
cho chất lượng và số lượng, do đó họ có thể sử dụng bối cảnh tương tự. Hội thảo thống nhất 
sử dụng thang tính đã được sử dụng bởi các nghiên cứu của Úc (Bảng 11). 
 
Bảng 11. Thang tính mức độ rủi ro (và xác suất của nguy cơ) 

Thang điểm Có thể bỏ 
qua 

Rất thấp 
(nhẹ) 

Thấp 
(nhẹ) 

Trung bình Cao 
(trầm trọng) 

Rất cao 
(rất trầm trọng) 

Xác suất 0-0.01 0.02-0.10 0.11-0.30 0.31-0.74 0.75-0.95 0.96-1.00 
 
Định nghĩa của từng thang đánh giá cũng được thảo luận và thống nhất giữa các chuyên gia 
tham gia đánh giá. Về cơ bản, định nghĩa đã được thực hiện dựa trên hậu quả có thể ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái (Xem bảng 12). 
 

Bảng 12. Định nghĩa về các mức độ rủi ro 

Mức độ Định nghĩa theo mức độ ảnh hưởng sức khỏe con người và hệ sinh thái 
Có thể bỏ qua  • Hầu như không có thay đổi 
Rất nhẹ • Tác độngkhông đáng kểđối với sức khỏe con người 

• Tác độngtối thiểu hoặc không có thiệt hại đối với hệ sinh thái 
Nhẹ  • Ảnh hưởng bất lợi sức khỏe nhưng có thể hồi phục. 

• Thiệt hại đối với môi trường hoặc phân cắthệ sinh thái có thể hồi phục và hạn 
chế về thời gian và không gian hoặc số bị bị ảnh hưởng. 

Trung bình • Ảnh hưởng sức khỏe ở mức khócó thể hồi phục 
• Thiệt hại đối với môi trường hoặc phân cắthệ sinh tháitương đối lâu dài và có 

thể hồi phục. 
Nặng nề • Ảnh hưởng sức khỏe ở mức không thể hồi phục.Thiệt hại đối với môi trường 

hoặc phân cắthệ sinh thái lâu dài nhưng vẫn có thể hồi phục  
Rất nặng nề  • Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trên diện rộng và không thể  hồi phục 

• Thiệt hại đối với môi trường hoặc phân cắthệ sinh thái không thể hồi phục 
 
Thảo luận trong nhóm 3 và nhóm 4 có thể áp dụng thang điểm từ tác động “có thể bỏ qua” 
cho đến “rất nặng nề”. Mức độ tác động của từng thang điểm được tính dựa trên việc xem xét 
mức độ ảnh hưởng đối với con người, độ bao phủ và kéo dài của tác động, và cuối cùng là khă 
năng khắc phục các tác động không mong muốn đó.  Cụ thể, đối với nhóm 3, bằng cách áp 
dụng thang tính trên, tập trung vào khía cạnh quản lý, sử dụng các điều khoản trong quản lý 
để ước tính:mức độ rủi ro từ "không" hoặc "hạn chế bất lợi" đến "tác động nặng nề". Tương tự 
như vậy, nhóm 4 (xã hội-kinh tế) sử dụng định nghĩa với thang đánh giá bổ sung: từ “không 
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ảnh hưởng”, “hạn chế tác động”đến kinh tế và xã hộicho đến mức độ  tác động kinh tế - xã 
hội nặng nề, mở rộng, và kéo dài. 
 
Các nhóm chuyên gia thảo luận nhằm xác định vị trí trong ma trận của mối nguy cơ sau khi đã 
ước tính các giá trị của xác suất và hậu quả của mỗi nguy cơ, qua đó rút ra tổng quan về mức 
độ nguy hại (Bảng 13). 
 
Sau khi từng nhóm thảo luận và hoàn thành phần đánh giá hậu quả và mức độ rủi ro của tất cả 
các nguy cơ được xác định, sự đánh giá cuối cùng với sự tham gia của toàn thể các chuyên gia 
gia đã được thực hiện để đồng bộ hóa tất cả các kết quả vào một kết quả cuối cùng ước tính xá 

Bảng 13. Ma trận về mức độ rủi ro 

 

6.3 Kết quả  
 

6.3.1 Sinh thái  
 
Theo hàng loạt các chính sách về sức khỏe và môi trường (2011), mặc dù Aedes aegypti 
không bị lây truyền Wolbachia trong tự nhiên nhưng sự lây truyền đã được thực hiện bằng 
phương pháp truyền nhân tạo wMelPop ký sinh trong ruồi giấm theo phương pháp vi tiêm vào 
phôi. wMelPop có khả năng đưa CI vào Aedes aegypti. Tuy nhiên nó có thể bị tiêu diệt hoàn 
toàn bằng sử lý kháng sinh tetracycline. Muỗi nhiễm Wolbachia nó có khả năng 100% truyền 
vi khuẩn Wolbachiasang các thế hệ sau.  Dòng (Chủng) Aedes aegypti nhiễm Wolbachia đã 
được duy trì trong PTN tại phòng thí nghiệm tại Úc và phòng thí nghiệm khoa Côn trùng và 
động vật Y học, NIHE suốt 6 năm. Có 4 chủng virus DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4 có 

  Hậu quả 

 

 

Có thể bỏ 
qua 

Rất thấp 
(rất nhẹ) 

Thấp (nhẹ) Trung bình Cao 
(Nặng nề) 

Rất cao 
(Rất nặng 

nề) 

X
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Có thể bỏ 
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Rất thấp  
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qua 
Có thể bỏ 

qua 
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Có thể bỏ 
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Rất thấp  Thấp 

 

Thấp  
Có thể bỏ 

qua 
Có thể bỏ 
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Có thể bỏ 
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Rất thấp  Thấp Thấp 

Trung 
bình 

Có thể bỏ 
qua 

Có thể bỏ 
qua 

Rất thấp Thấp Trung 
bình 

High 

Cao 
Có thể bỏ 

qua 
Rất thấp Thấp Trung bình Cao  Rất cao 

Rất cao 
Có thể bỏ 

qua 
 

Rất thấp 
Thấp Trung bình Cao Rất cao 
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khả năng gây bệnh cho người (Wikipedia, 2011). Vì vậy, sự tương tác qua lại giữa các rủi ro 
tiềm tàng có thể dẫn tới hậu quả cuối cùng – quản lý bệnh kém hơn. Kết quả phân tích các số 
liệu sẵn có và kiến thức hiện nay đã cho thấy rằng không có một rủi ro nghiêm trọng nào xảy 
ra khi phóng thả Aedes aegypti có nhiễm Wolbachia ra môi trường.  Bảy (7) rủi ro đề xuất đã 
được phân tích chi tiết, cẩn thận và nhận thấy nó không gây hại cho môi trường và con người.  
 
 

 
	  
Gs. Trương Quan Học thảo luận với nhóm 1 về hậu quả và đánh giá mức độ nguy cơ  
 

Bảng 14. Xác suất, hậu quả và mức độ rủi ro của các nguy cơ đối với Sinh thái 

 Sinh thái  Khả năng 
xảy ra 

Mức độ Hậu quả 
xảy ra 

Mức độ Chỉ số rủi 
ro 

Mức độ 
rủi ro 

1 Truyền ra môi trường 0.01 CTBQ 0.75 Cao 0.0075 CTBQ 

2 Truyền sang động vật 0.01 Rất thấp 0.6 Trung bình 0.006 CTBQ 

3 Truyền sang vật ăn 
thịt 

0.08 Rất thấp 0.75 Cao 0.06 Rất thấp 

4 Truyền sang động vật 
khác 

0.01 Bỏ qua 0.4 Vừa 0.004 CTBQ 

5 Truyền sang người 0.03 Rất thấp 0.95 Cao 0.0285 Rất thấp 

6 Tuổi thọ 0.01 CTBQ 0.13 Thấp 0.0013 CTBQ 

7 Độ mắn đẻ 0.02 Rất thấp 0.11 Thấp 0.0022 CTBQ 

8 Hút máu 0.04 Rất thấp 0.20 Thấp 0.008 CTBQ 

9 Thành phần vật chủ  0.09 Rất thấp 0.20 Thấp 0.018 CTBQ 

10 Cường độ truyền Sốt 
Dengue  

0.02 Rất thấp 0.15 Thấp 0.003 CTBQ 

11 Thay thế vecto 0.02 Rất thấp 0.30 Trung bình 0.006 CTBQ 
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12 Thay đổi sinh thái 0.02 Rất thấp 0.25 Thấp 0.005 CTBQ 

13 Sức khỏe HST 0.02 Rất thấp 0.05 Rất thấp 0.001 CTBQ 

 
Trong số 13 nguy cơ, đa số ở mức là có thể bỏ qua. Có thể thấy, một số nguy cơ có xác suất 
xảy ra thấp, nhưng có thể có hậu quả cao, bao gồm: i) “Truyền Wolbachia ngang vào môi 
trường” đặc biệt là cho người ii) Truyền các loại virus khác bao gồm cả những virus có thể 
truyền sang người từ các động vật khác qua muỗi và  iii) Vector truyền sốt dengue mới – ví dụ 
Aedes albopictus có thể thay thế quần thể muỗi Aedes aegypti nhiễm Wolbachia đã bị suy 
thoái; làm cho dịch tễ bênh sốt dengue thêm phức tạp. Thậm chí như vậy thì mức độ rủi ro 
chung cũng chỉ ở mức độ “rất thấp” hoặc “có thể bỏ qua”. (Bảng 14) 
 
Tóm lại, khi Wolbachia được nhiễm vào muỗi Aedes aegypti, những rủi ro của sự thay đổi 
HST và hậu quả của nó là rất thấp (0.02 và 0.05); vì thế mức độ rủi ro được cho là có thể bỏ 
qua (0.001).  
 
6.3.2 Hiệu quả quản lý 
 
Nhóm quản lý tập trung thảo luận về những hậu quả có thể xảy ra đối với lĩnh vực quản lý 
muỗi, Wolbachia,và bệnh SXH. Về hậu quả ước tính thì tất cả các nguy cơ đều được đánh giá 
ở mức “trung bình” từ 35% đến 70%. (Bảng 15). 
 

Bảng 15. Xác suất, hậu quả và mức độ rủi ro của các nguy cơ đối với Hiệu quả quản lý  

 Hiệu quả quản lý Khả năng 
xảy ra 

Mức độ Hậu quả 
xảy ra 

Mức độ Chỉ số rủi 
ro 

Mức độ 
rủi ro 

1.  Hiệu quả quản lý 
giảm 

0.06 Rất thấp 0.60 Trung bình 0.036 CTBQ	  

2.  Kháng thuốc diệt 
muỗi 

0.03 Rất thấp 0.50 Trung bình 0.015 CTBQ	  

3.  Xuất hiện bệnh mới 0.01 Rất thấp  0.70 Trung bình 0.007 CTBQ	  

4.  Giảm quản lý muỗi 0.05 Rất thấp  0.60 Trung bình  0.03 CTBQ	  

5.  Tăng phơi nhiễm 0.02 Rất thấp  0.55 Trung bình 0.011 CTBQ	  

6.  Hình thành chủng vi 
khuẩn mới   

0.01 Bỏ qua 0.50 Trung bình 0.005 CTBQ	  

7.  Tăng biện pháp 
tránh muỗi tại gia 
đình 

0.04 Bỏ qua  0.40 Trung bình 0.016 CTBQ	  

8.  Giảm quan tâm với 
Chương trình phòng 
chống bệnh SXH 

0.02 Rất thấp  0.35 Trung bình  0.007 CTBQ	  

 
Khi tất cả các hậu quả được đánh giá là không thấp nhu vậy, cho thấy các chuyên gia về quản 
lý quan tâm và thận trọng nhiều đến vấn đề hiệu quả quản lý bệnh SXH. Tuy nhiên, khi kết 
hợp với khả năng xảy ra của nguy cơ, tất cả 8 nguy cơ đều được ước tính ở mức rủi ro “có thể 
bỏ qua”. 
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6.3.3 Y tế công cộng 
 
Ngược lại với nhóm quản lý, không có các mối lo ngại trong nhóm y tế công cộng đối với các 
hậu quả của các nguy cơ. Tất cả các nguy cơ được đều ở mức có thể bỏ qua. Một vài hậu quả 
được cho là ở dạng “rất thấp” như “Mật độ muỗi”, “Tần suất hút máu”, “Ưa thích vật chủ” và 
“Tiến hóa của virut dengue” . 
 

Bảng 16. Xác suất, hậu quả và mức độ rủi ro của các nguy cơ đối với Y tế công cộng 

 Y tế công cộng  Khả năng 
xảy ra 

Mức độ Hậu quả 
xảy ra 

Mức độ Chỉ số rủi 
ro 

Mức độ 
rủi ro 

1.  Mật độ muỗi 0.01 Có thể bỏ qua 0.05 Rất thấp 0.0005 CTBQ 

2.  Tần suất hút máu 0.01 Có thể bỏ qua 0.02 Rất thấp 0.0002 CTBQ 

3.  Ưa thích vật chủ 0.04 Rất thấp 0.04 Rất thấp 0.0016 CTBQ 

4.  Tiến hóa của virut 
dengue 

0.01 Có thể bỏ qua 0.05 Rất thấp 0.0005 CTBQ 

5.  Lây truyền sốt xuất 
huyết 

0.01 Có thể bỏ qua 0.015 CTBQ 0.00015 CTBQ 

6.  Phức tạp hóa triệu 
chứng lâm sàng 

0.01 Có thể bỏ qua 0.05 CTBQ 0.0005 CTBQ 

7.  Các mầm bệnh khác 0 Có thể bỏ qua 0.05 CTBQ 0 CTBQ 

8.  Tăng ca bệnh 0.01 Có thể bỏ qua 0.012 CTBQ 0.00012 CTBQ 

9.  Bệnh nặng hơn 0 Có thể bỏ qua 0 CTBQ 0 CTBQ 

10.  Sức khỏe xấu đi 0 Có thể bỏ qua 0 CTBQ 0 CTBQ 

 
 

6.3.4 Kinh tế- xã hội 
 
Trong cuộc thảo luận về hậu quả liên quan đến tác động và thay đổi về kinh tế - xã hội, các 
chuyên gia quan tâm nhiều đến ảnh hưởngdu lịch vì Khánh Hòa là một trong những khu di 
lịch phổ biến nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết các nguy cơ được coi là có hậu quả “rất 
thấp”, hoặc “có thể bỏ qua”. 4 nguy cơ được xem là có thể mang lại hậu quả thấp bao gồm:bất 
đồng ý kiến , lo lắng, thay đổi hành vi, và sailệch về báo chí. Hậu quả của nút cuối “thay đổi 
kinh tế-xã hội được ước tính ở mức có thể bỏ qua.  
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Băng 17. Xác suất, hậu quả và mức độ rủi ro của các nguy cơ đối với Kinh tế - Xã hội 
 

 
 
  

 KT-XH Khả năng 
xảy ra 

Mức độ Hậu quả 
xảy ra 

Mức độ Chỉ số  
rủi ro 

Mức độ  
rủi ro 

1 Thay đổi kinh tế xã 
hội  

0.01 Có thể bỏ 
qua 

0.01 Có thể bỏ qua 0.00001 CTBQ 

2 Thay đổi kinh tế 0.01 Có thể bỏ 
qua 

0.01 Có thể bỏ qua 0.0001 CTBQ 

3 Thay đổi xã hội  0.01 Có thể bỏ 
qua 

0.05 Rất thấp 0.0005 CTBQ 

4 Suy giảm thu nhập 0.02 Có thể bỏ 
qua 

0.01 Có thể bỏ qua 0.0002 CTBQ 

5 Tăng chi phí 0.01 Có thể bỏ 
qua 

0.05 Rất thấp 0.0005 CTBQ 

6 Suy giảm giá trị bất 
động sản 

0.05 Rất thấp 0.01 Có thể bỏ qua 0.0005 CTBQ 

7 Suy giảm năng suất 
lao động  

0.02 Có thể bỏ 
qua 

0.01 Có thể bỏ qua 0.0002 CTBQ 

8 Giảm du lịch  0.15 Thấp 0.10 Rất thấp 0.0015 CTBQ 
9 Tăng chi phí công 0.01 Có thể bỏ 

qua 
0.01 Có thể bỏ qua 0.0001 CTBQ 

10 Tăng các chi phí của 
hộ gia đình 

0.02 Rất thấp 0.10 Rất thấp 0002 CTBQ 

11 Xung đột ý kiến 0.02 Rất thấp 0.30 Thấp 0.006 CTBQ 
12 Giảm nhập cư 0.01 Có thể bỏ 

qua 
0.05 Rất thấp 0.0005 CTBQ 

13 Thay đổi hành vi  0.02 Rất thấp 0.30 Thấp 0.006 CTBQ 
14 Ảnh hưởng sinh hoạt 0.02 Rất thấp 0.10 Rất thấp 0.002 CTBQ 
15 Lo lắng 0.10 Rất thấp 0.30 Thấp 0.03 CTBQ 
16 Sai lệch báo chí 0.30 Thấp 0.30 Thấp 0.09 CTBQ 
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6.4  Tóm tắt: Ước tính về mức độ rủi ro 
 
Như có thể thấy trong Bảng 18, hầu hết các nguy cơ đã được các chuyên gia đánh giá ở mức 
độ rủi ro “Có thể bỏ qua”. Có 2 nguy cơ được đánh giá có mứ độ rủi ro là "rất thấp" bao 
gồm 1)“Truyền sang động vật ăn thịt”, 2)“Truyền sang người”. 
 

Bảng 18. Tổng quan về 48 nguy cơ với ước tính xác suất, hậu quả và mức độ rủi ro đối với 
với ‘Gây hại nhiều hơn”. 

1.  Truyền sang người 0.03 Rất thấp 0.95 Cao 0.0285 Rất thấp 
2.  Truyền sang động vật 

ăn thịt 
0.08 Rất thấp 0.75 Cao 0.06 Rất thấp 

3.  Sai lệch báo chí 0.30 Thấp 0.30 Thấp 0.09 CTBQ 
4.  Giảm hiệu quả quản 

lý  
0.06 Rất thấp 0.60 Trung bình 0.036 CTBQ 

5.  Giảm quản lý muỗi 0.05 Rất thấp 0.60 Trung bình 0.03 CTBQ 
6.  Tăng cường biện pháp 

chống muỗi tại hô gia 
đình 

0.04 Rất thấp 0.40 Trung bình 0.016 CTBQ 

7.  Truyền sang môi 
trường  

0.01 CTBQ 0.75 Cao 0.0075 CTBQ 

8.  Truyền sang động vật  
khác  

0.04 Rất thấp 0.6 Trung bình 0.024 CTBQ 

9.  Truyền sang động vật 
khác 

0.01 CTBQ 0.4 Trung bình 0.004 CTBQ 

10.  Tăng tuổi thọ muỗi 0.01 CTBQ 0.13 Thấp 0.0013 CTBQ 

11.  Mắn đẻ hơn 0.02 Rất thấp 0.11 Thấp 0.0022 CTBQ 
12.  Tăng đốt vật chủ 0.04 Rất thấp 0.20 Thấp 0.008 CTBQ 
13.  Thành phần vật chủ  0.09 Rất thấp 0.20 Thấp 0.018 CTBQ 
14.  Cường độ truyền Sốt 

Dengue  
0.02 Rất thấp 0.15 Thấp 0.003 CTBQ 

15.  Thay thế vectơ 0.02 Rất thấp 0.30 Trung bình 0.006 CTBQ 
16.  Thay đổi sinh thái 0.02 Rất thấp 0.25 Thấp 0.005 CTBQ 
17.  Sức khỏe sinh thái 0.02 Rất thấp 0.05 Rất thấp 0.001 CTBQ 
18.  Kháng thuốc diệt 

muỗi 
0.03 Rất thấp 0.50 Trung bình 0.015 CTBQ 

19.  Tăng phơi nhiễm 0.02 Rất thấp 0.70 Trung bình 0.014 CTBQ 
20.  Hình thành chủng vi 

khuẩn mới kém hiệu 
quả 

0.01 CTBQ 0.50 Trung bình 0.005 CTBQ 

21.  Bệnh mới 0.01 CTBQ 0.70 Trung bình 0.007 CTBQ 
22.  Giảm quan tâm đầu tư 0.02 Rất thấp 0.35 Trung bình 0.007 CTBQ 
23.  Mật độ muỗi 0.01 CTBQ 0.05 Rất thấp 0.0005 CTBQ 
24.  Tần suất hút máu 0.01 CTBQ 0.02 Rất thấp 0.0002 CTBQ 
25.  Ưa thích vật chủ 0.04 Rất thấp 0.04 Rất thấp 0.0016 CTBQ 
26.  Tiến hóa của virut 

dengue 
0.01 CTBQ 0.05 Rất thấp 0.0005 CTBQ 

  Khả năng 
xảy ra 

Mức độ Hậu quả 
xảy ra 

Mức độ Chỉ số rủi 
ro 

Mức độ 
rủi ro 
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27.  Lây truyền sốt xuất 
huyết 

0.01 CTBQ 0.015 CTBQ 0.00015 CTBQ 

28.  Phức tạp hóa triệu 
chứng lâm sàng 

0.01 CTBQ 0.05 CTBQ 0.0005 CTBQ 

29.  Các mầm bệnh khác 0 CTBQ 0.05 CTBQ 0 CTBQ 
30.  Tăng ca bệnh 0.01 CTBQ 0.012 CTBQ 0.00012 CTBQ 
31.  Bệnh nặng hơn 0 CTBQ 0 CTBQ 0 CTBQ 
32.  Sức khỏe xấu đi 0 CTBQ 0 CTBQ 0 CTBQ 
33.  Thay đổi kinh tế xã 

hội  
0.01 CTBQ 0.01 CTBQ 0.0001 CTBQ 

34.  Thay đổi kinh tế 0.01 CTBQ 0.01 CTBQ 0.0001 CTBQ 
35.  Thay đổi xã hội  0.01 CTBQ 0.05 Rất thấp 0.0005 CTBQ 
36.  Giảm thu nhập 0.02 CTBQ 0.01 CTBQ 0.0002 CTBQ 
37.  Tăng chi phí 0.01 CTBQ 0.05 Rất thấp 0.0005 CTBQ 
38.  Giảm giá trị bất động 

sản 
0.05 Rất thấp 0.01 CTBQ 0.0005 CTBQ 

39.  Giảm năng suất lao 
động  

0.02 Rất thấp 0.01 CTBQ 0.0002 CTBQ 

40.  Giảm du lịch  0.15 Thấp 0.10 Rất thấp 00015 CTBQ 
41.  Tăng chi phí công 0.01 CTBQ 0.01 CTBQ 0.0001 CTBQ 
42.  Tăng các chi phí của 

hộ gia đình 
0.02 Rất thấp 0.10 Rất thấp 0.002 CTBQ 

43.  Xung đột ý kiến 0.02 Rất thấp 0.30 Thấp 0.006 CTBQ 
44.  Giảm nhập cư 0.01 CTBQ 0.05 Rất thấp 0.0005 CTBQ 
45.  Thay đổi hành vi  0.02 Rất thấp 0.30 Thấp 0.006 CTBQ 
46.  Ảnh hưởng sinh hoạt 0.02 Rất thấp 0.10 Rất thấp 0.002 CTBQ 
47.  Lo lắng 0.10 CTBQ 0.30 Thấp 0.03 CTBQ 

Nút cuối  “Gây hại nhiều hơn” 

TT  Khả năng 
xảy ra 

Mức độ Hậu quả 
xảy ra 

Mức độ Rủi ro Mức độ 

48 Gây hại nhiều hơn 0.02 Rất thấp 0.20 Rất thấp 0.004 Có thể bỏ qua 
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Ths. Nguyễn đình Cường – Trưởng nhóm đánh giá dẫn dắt thảo luậnqua từng nhóm, đi đến 
thống nhấtchung.   



57	  
	  

Ma trận ước tính mức độ rủi ro 

Bảng 19. Ma trận rủi ro ước tính khả năng và hậu quả của 48nguy cơ và nút cuối “Gây hại nhiều hơn”. 

 Mức độ hậu quả 

K
hả

 n
ăn

g 
 x
ảy

 ra
 

 Có thể bỏ qua 
0.0 – 0.01 

Rất nhỏ 
0.02 – 0.10 

Nhỏ 
0.11 – 0.30 

Trung bình 
0.31 – 0.74 

Lớn 
0.75 – 0.95 

Rất lớn 
0.96 – 1.0 

C
ó 

th
ể 

bỏ
 q

ua
 

 

Rủi ro có thể bỏ 
qua 

- Bệnh khác 
- Tăng chi phí 
- Thay đổi kinh tế, 

xã hội 
 

Rủi ro có thể bỏ qua 
- Mật độ muỗi tăng 
- Tần xuất hút máu tăng  
- Tăng k/năng truyền virus  
- Triệu chứng lâm sàng thay đổi 
- Ảnh hưởng Y tế công cộng 
- Suy giảm miễn dịch 

Rủi ro có thể bỏ qua 
- Khảnăng sinh sản của muỗi 

 

Rủi ro có thể 
Bỏ qua 

Tăng bệnh nhân mắc sốt 
Dengue  
 

Rủi ro có thể bỏ qua 
Môi trường thay đổi 

Rủi ro 
rất thấp 

 

R
ất

 th
ấp

 
 

Rủi ro có thể bỏ 
qua 

- Năng xuất giảm 
- Mất thu nhập 
- Giảm giá trị bất 
động sản 

 

Rủi ro có thể bỏ qua 
 
- VK mới không hiệu quả 
- Xuất hiện bệnh mới 
- Tăng chi phí tại hộ gia đình. 
- Ảnh hưởng đến sinh hoạt 

 

Rủi ro có thể bỏ qua 
- Gây hại nhiều hơn 
- Thay đổi Vecto 
- Cường độ xuất huyết tăng 
- Thay đổi vật chủ 
- Khả năng sinh sản của muỗi 
- Tăng hút máu vật chủ 
- Lo lắng 
- Xung đột ý kiến 
- Thay đổi hành vi 

Rủi ro có thể  
bỏ qua 

- Truyền sang động vật 
- Truyền sang động vật 

khác 
- Kháng thuốcdiệt muỗi 
- Tăng phơi nhiễm 
- Tăng cường kiểm soát DF 
ở hộ gia đình 
- Giảm hiệu quả quản lý 
- Giảm quản lý muỗi 

Rủi ro rất thấp 
- Truyền sang động vật ăn 

thịt 
- Truyền sang người 
 

Rủi ro thấp 
 

Th
ấp

 
 

Rủi ro có thể bỏ 
qua 

 
 

Rủi ro có thể bỏ qua 
- Xuất hiện bệnh mới 
- Giảm quan tâm và đầu tư 
- Du lịch giảm 

Rủi ro có thể bỏ qua 
- Nhiều loại vật chủ 
- Sai lệch báo chí 

 

Rủi ro rất  thấp 
 

Rủi ro thấp 
 

Rủi ro vừa phải 
 

Tr
un

g 
bi

nh
. 

 

Rủi ro có thể bỏ 
qua 

 

Rủi ro có thể bỏ qua 
 

Rủi ro rất thấp Rủi ro thấp 
 

Rủi ro vừa phải 
 

Rủi ro cao 
 

C
ao

 
 

Rủi ro có thể bỏ 
qua 

Rủi ro rất thấp Rủi ro thấp Rủi ro vừa phải 
 

Rủi ro cao 
 

Rủi ro rất cao 

R
ất

 c
ao

 
 

Rủi ro có thể bỏ 
qua 

Rủi ro rất thấp Rủi ro thấp Rủi ro vừa phải 
 

Rủi ro cao 
 

Rủi ro rất cao 
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7.   Kết luận và khuyến cáo 
 

7.1  Kết luận chung 
 
Aedes aegypti là vector chính của một vài arboviruses khác nhau như bệnh sốt xuất huyết, 
Chikungunya, virus sốt vàng da, và có thể một số bệnh khác, bao gồm cả các bệnh mới có thể 
xuất hiện trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Cho đến nay, không có phương pháp điều trị đặc 
hiệu hoặc vắc-xin hiệu quả để chống lại bệnh sốt xuất huyết. Do đó, giám sát bệnh và chương 
trình kiểm soát vecto là phương pháp duy nhất trong phòng chống sốt xuất huyết. Tuy nhiên, 
những biện pháp chủ yếu liên quan đến các chương trình hóa chất diệt muỗi rất tốn kém để 
duy trì và áp dụng trong thời gian dài. Vì vậy, phát triển các phương pháp mới để kiểm soát 
hiệu quả của muỗi Aedes aegypti sử dụng vi khuẩn Wolbachia có ý nghĩa quan trọng. 
 
Theo ước tính của các chuyên gia, nguy cơ của việc phóng thả muỗi Aedes aegypti có chứa 
Wolbachia là không đáng kể so với những gì hiện đang gây ra bởi Aedes aegypti có trong tự 
nhiên trong khoảng thời gian 30 năm. 
 
Các kết quả thu được trong đánh giá rủi ro này là ý kiến của các chuyên gia, chủ yếu dựa trên 
tài liệu tham khảo quốc tế và kinh nghiệm thực tế của họ. Thực tế là phương pháp này chưa 
được áp dụng nhiều ở Việt Nam. Cho dù còn có điểm hạn chế, việc đánh giá đã đề cập và giải 
quyết một số lo ngại và được cho là sẽ có ích cho một dự án nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc 
phóng thả Aedes aegypti chứa Wolbachia tại địa bàn cụ thể và trong một khoảng thời gian 
nhất định. 
 
Có thể kết luận rằng đây là một kết quả làm việc rất thận trọng của các chuyên gia trong việc 
ước tính khả năng xảy ra và hậu quả của mỗi nguy cơ. Sự thận trọng này đặc biệt rõ ràng 
trong việc các chuyên gia đánh giá nguy cơ "truyền sang người" và "truyền sang động vật ăn 
thịt". Các nguy cơ này được các chuyên gia ước tính và đánh giá ở mức độ rủi ro “rất thấp”, 
mặc dù cho đến hiện nay chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy Wolbachia có khả 
năng “truyền sang người” và “truyền sang động vật ăn thịt”. 
 
7.2  Khuyến cáo 
 
Mặc dù khả năng và hậu quả của đa phần nguy cơ được các chuyên gia đánh giá và ước tính ở 
mức độ “có thể bỏ qua”, nhóm nghiên cứu thấy cần thiết đưa ra những khuyến cáo cho dự án 
về các biện pháp sau đây trong quá trình lập kế hoạch và giám sát dự án phóng thả muỗi 
Aedes aegypti mang Wolbachia tại đảo Trí Nguyên, tỉnh Khánh Hòa: 
 

• Quá trình phóng thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia cần thiết phải tuân thủ tất cả các 
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Việt Nam, như Luật Đa dạng sinh học, 
Quy chế bảo lãnh nhập khẩu động vật, các loài ngoại lai xâm hại. 

• Trong quá trình thử nghiệm trên thực địa, cần thiết phải giám sát nhằm đảm bảo số 
lượng Aedes aegypti mang Wolbachia hoàn toàn cách ly riêng với Aedes aegypti sẵn 
có trong tự nhiên. 

• Bên cạnh việc thành lập và thực hiện hệ thống theo dõi và giám sát, dự án cần xây 
dựng một kế hoạch để phát hiện và ứng phó kịp thời nếu có rủi ro xảy ra, và đảm bảo 
tuân thủ các quy định an toàn sinh học địa phương và quản lý các rủi ro. 

• Tất cả các biện pháp cần thiết để đối phó với bùng nổ dịch sốt xuất huyết có thể xảy ra 
cần phải được chuẩn bị và sẵn sàng tại thực địa thử nghiệm. 
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• Dự án tại Việt nam có thể áp dụng nhiều bài học kinh nghiệm từ việc phóng thả Ades. 
Aegypti mang Wolbachia tại Úc trong việc hạn chế và xử trí các rủi ro có thể xảy ra.  

• Cần thiết phải xây dựng những hướng dẫn quốc gia về nhân rộng, cách ly, và thử 
nghiệm phóng thả muỗi mang Wolbachia nhằm hạn chế và xử trí các rủi ro có thể xảy 
ra 

• Dự án cần tiếp tục các hoạt động tham gia của cộng đồng và đảm bảo rằng người dân 
địa phương được thông báo và hiểu biết đầy đủ về các khu vực của dự án thí điểm. 
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Phụ lục 
 
Danh sách chuyên gia và đại biểu tham gia hội thảo đánh giá rủi 
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4.  Ths. Nguyễn Ngô Quang Vụ Khoa học và Đào tạo 
5.  PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TW 
6.  TS. Trần Như Dương Phó Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TW 
7.  TS. Trường Xuân Lâm Trưởng Khoa Thử nghiệm Côn Trùng Học, Viện 

Khoa Học Việt Nam 
8.  TS. Ngô Giang Liên Bộ môn Tế bào học và Sinh học phát triển, Khoa 
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