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TÓM TẮT 

COVID-19 (Coronavirus disease) là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi chủng coronavirus mới gây hội chứng hô hấp 

cấp tính nặng, được đặt tên là SARS-CoV-2. COVID-19 đang tác động tới nhiều mặt và đặt ra tình trạng khẩn cấp về 

vấn đề sức khoẻ toàn cầu. Chỉ trong một thời gian ngắn, SARS-CoV-2 đã có mặt ở 213 quốc gia. Khả năng truyền 

lây virus từ dơi sang người đang được nghi ngờ là con đường chính gây ra dịch. Trước cuộc khủng hoảng sức khoẻ 

này, nhiều câu hỏi cấp bách liên quan đến SARS-CoV-2 và sự nhiễm virus trên động vật được đặt ra. Đồng thời, một 

số mô hình động vật đã được báo cáo như là mô hình triển vọng trong đánh giá hiệu quả và độ an toàn của thuốc 

kháng virus hoặc thử nghiệm vacxin phòng SARS-CoV-2. Do đó, bài tổng quan này thảo luận ngắn gọn về COVID-

19 với nội dung tập trung chủ yếu vào vai trò và tính nhạy cảm của động vật với SARS-CoV-2. 

Từ khoá: COVID-19, động vật, mô hình động vật, SARS-CoV-2, thú cưng. 

SARS-CoV-2 in Animals 

ABSTRACT 

COVID-19 (Coronavirus disease) is an infectious disease caused by a novel strain of Coronavirus that causes a 

severe acute respiratory syndrome, known as SARS-CoV-2. COVID-19 has posed a serious global public health 

emergency. Within a short period of time, the spread of the virus has been recorded in 213 countries. The zoonotic 

transmission from the bat (bat-to-human) is suspected as the route of disease origin. Furthermore, the emerging 

public health crisis raises many urgent questions regarding SARS-CoV-2 and animal infection. Several animal 

models have been reported as candidates for evaluating the efficacy and safety of antiviral drugs or experimental 

vaccine trials against SARS-CoV-2. Therefore, this review briefly discusses COVID-19/ SARS-CoV-2 with a particular 

focus on animal roles and their susceptibility to the virus. 

Keywords: Animals, animal models, COVID-19, pets, SARS-CoV-2. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cuối năm 2019, một căn bệnh viêm phổi bất 

thþờng trên ngþời xuất hiện ở Vü Hán, Trung 

Quốc (Zhu & cs., 2020), nhanh chóng lây lan 

rộng ra nhiều quốc gia trên toàn thế giới, và trở 

thành vấn đề sức khoẻ toàn cầu chþa tÿng có. 

Nguyên nhân sau đó đþợc xác định là một 

chûng coronavirus mới có liên quan chặt chẽ với 

hội chứng hô hấp cấp tính nặng do coronavirus 

(SARS-CoV) gây ra dịch bệnh năm 2003 (Zhu & 

cs., 2020). Virus gây bệnh sau đó đþợc WHO gọi 

là 2019-nCoV (2019 novel Coronavirus) gây 

bệnh COVID-19 (WHO, 2020). Uỷ ban Danh 

pháp quốc tế về phân loại virus cuối cùng thống 

nhất đặt tên là SARS coronavirus 2 (SARS-

CoV-2) (Coronaviridae Study Group of the 

International Committee on Taxonomy of 

Viruses, 2020). SARS-CoV-2 thuộc chi 

Betacoronavirus, phân họ Coronavirinae, họ 

Coronaviridae, bộ Nidovirales đþợc xác định là 

một chûng mới chþa tÿng xuất hiện trþớc đây ở 

ngþời hay động vật (Zhu & cs., 2020). SARS-

CoV-2 là virus ARN nên có tỷ lệ đột biến cao do 
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ARN polymerases có xu hþớng tạo lỗi trong quá 

trình sao chép, tái tổ hợp di truyền tạo ra nhiều 

biến thể hơn (Duffy, 2018). Theo Su & cs. 

(2016): bộ gen cûa Coronavirus lớn giúp chúng 

linh động hơn trong việc sửa đổi bộ gen bằng 

cách đột biến và tái tổ hợp, tÿ đó làm tăng xác 

suất biến đổi trong cùng loài, giữa các loài để 

xuất hiện virus mới khi có điều kiện thích hợp. 

Một số nghiên cứu cüng khẳng định cả SARS-

CoV và SARS-CoV-2 đều sử dýng thý thể men 

chuyển angiotensin 2 (ACE2) để bám dính và 

xâm nhập vào tế bào vật chû và ngþời (Letko & 

cs., 2020; Zhou & cs., 2020). 

Nhóm bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 

đều có điểm chung là liên quan tới chợ buôn 

bán hải sản tþơi sống ở Vü Hán với nhiều gian 

hàng cung cấp động vật hoang dã còn sống 

nhþ: chim, thô, rắn, tê tê,„ (Zhou & cs., 2020). 

Do vậy, giả thuyết về sự liên quan giữa SARS-

CoV-2 với động vật và vai trò trung gian 

truyền lây giữa động vật sang ngþời đþợc 

nhiều nhóm tập trung nghiên cứu. Đến nay, 

nhiều kết quả nghiên cứu đã chî ra mối liên 

quan giữa ngþời và động vật về SARS-CoV-2 

(Hình 1). Trong đó, sự liên hệ giữa SARS-CoV-

2 với dơi lá müi (Rhinolophus spp.): tê tê và 

loài bò sát ít nhiều đþợc chứng minh qua so 

sánh trình tự gen,„ (Ji & cs., 2020; Lam & cs., 

2020; Liu & cs., 2020; Zhou & cs., 2020). Bên 

cạnh đó, nhiều trþờng hợp động vật bị nhiễm 

SARS-CoV-2 tÿ ngþời đã đþợc báo cáo và 

khẳng định (AVMA, 2020a; Hosie & cs., 2020). 

SARS-CoV-2 trên động vật thực sự trở nên 

đáng quan tâm và lo ngại khi đã xuất hiện 

bằng chứng ban đầu về khả năng truyền tÿ 

động vật (chồn nâu) sang ngþời đþợc báo cáo ở 

trang trại nuôi chồn ở Hà Lan (AVMA, 2020b; 

Oreshkova & cs., 2020). 

Dịch vẫn đang lan rộng, WHO và toàn thế 

giới đặt hi vọng vào các vacxin phòng COVID-19 

đang đþợc gấp rút chế tạo và thử nghiệm. Khi 

vacxin đã hoàn thành bþớc in vitro, mô hình 

động vật thí nghiệm sẽ là bþớc quan trọng tiếp 

theo để thử nghiệm và đánh giá hiệu quả cüng 

nhþ tính an toàn cûa vacxin trþớc khi thử 

nghiệm trên ngþời. 

  

Nguồn: Nguyễn Vũ Sơn & cs., 2020. 

Hình 1. Mối liên hệ và khả năng truyền lây của SARS-CoV-2 giữa người và động vật 
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Việt Nam với sự chî đạo quyết liệt cûa 

Chính phû, đã có 99 ngày không có ca nhiễm 

mới trong cộng đồng (tÿ ngày 16/04/2020), giúp 

kinh tế và đời sống dần ổn định. Tuy nhiên, 

ngày 24/7/2020, dịch bất ngờ bùng phát trở lại 

với số ca tăng nhanh và khó kiểm soát. Trþớc 

nguy cơ dịch sẽ diễn biến nhanh trong nþớc và 

quốc tế, nhiều câu hôi cấp bách về SARS-CoV-2 

đã đþợc đặt ra. Thú cảnh có mắc bệnh không? 

Loài vật nào sẽ cảm nhiễm với virus? Trong nỗ 

lực phát triển vacxin phòng COVID-19, những 

động vật nào có thể sử dýng để mô hình hoá 

chính xác và phù hợp nhất?... Do đó, bài tổng 

hợp này nhằm cung cấp thông tin mới nhất về 

mối liên hệ giữa SARS-CoV-2 với các loài động 

vật thời gian qua, cüng nhþ loại động vật mẫn 

cảm đến nay đã đþợc sử dýng trong gây bệnh 

thực nghiệm và kiểm nghiệm sản xuất vacxin 

phòng SARS-CoV-2. 

2. ĐỘNG VẬT CÓ THỂ MANG VIRUS TRONG 

TỰ NHIÊN 

Phần lớn bệnh do virus gây bệnh nguy hiểm 

trên ngþời có nguồn gốc tÿ vật nuôi, thú cảnh 

hoặc động vật hoang dã (Bengis & cs., 2004; 

Hayman, 2016). Để kiểm soát bệnh hiệu quả, 

ngoài vacxin thì việc xác định các ổ chứa mầm 

bệnh trên động vật đóng vai trò quan trọng. 

Mầm bệnh truyền lây tÿ động vật lây sang 

ngþời và lây nhiễm sang nhiều loại vật chû (Ví 

dý: virus cúm,„) đþợc chứng minh là một yếu tố 

nguy cơ nghiêm trọng cho sự xuất hiện và xuất 

hiện trở lại ở ngþời (Taylor & cs., 2001). Dù 

chþa thể khẳng định cüng nhþ chþa có bằng 

chứng chính xác nguồn gốc cûa SARS-CoV-2, 

nhþng giả thuyết rằng SARS-CoV-2 có nguồn 

gốc động vật đã và đang thuyết phýc hơn cả 

(Zhai & cs., 2020). Hiện nay, dơi, tê tê và bò sát 

hoang dã là các động vật đã đþợc nhắc đến với 

bằng chứng và vai trò khác nhau (Hình 1) (Ji & 

cs., 2020; Lam & cs., 2020; Liu & cs., 2020; Zhou 

& cs., 2020).  

Dơi (Rhinolophus affinis): Dơi là ổ chứa 

SARS-CoV (2003-2004) (Li & cs., 2005) và các 

CoV khác nhau liên quan đến SARS và MERS 

(Hayman, 2016). Do đó, dơi rất có thể là nguồn 

chứa tiềm năng hiện tại đối với SARS-CoV-2. 

Theo kết quả giải trình tự gen, chûng 

coronavirus trên dơi (bat-CoV) (đþợc xác định 

là RaTG13) tìm thấy trên dơi lá müi 

(rhinolophus affinis) ở tînh Vân Nam, Trung 

Quốc giống 96,2% toàn bộ trình tự đã xác định 

cûa SARS-CoV-2 (Zhou & cs., 2020). Dựa vào 

so sánh trình tự gene với độ tþơng đồng cao, 

dơi có nhiều khả năng là vật chû gốc cûa virus 

hay là nguồn lây tiên phát cûa virus (York, 

2020; Zhou & cs., 2020).  

Tê tê Malaysia (Manis javanica): Dù chûng 

bat-CoV (RaTG13) có sự tþơng đồng cao với 

SARS-CoV-2, nhþng do hạn chế trong tiếp xúc 

giữa dơi và ngþời nên nhiều nhà khoa học tin 

rằng SARS-CoV-2 nhiều khả năng cần vật chû 

trung gian để có thể gây bệnh trên ngþời (Zhai 

& cs., 2020). Điều này khá phù hợp với chûng 

coronavirus đþợc tìm thấy trên loài tê tê 

Malaysia (pangolin-CoV) (Lam & cs., 2020). 

Pangolin-CoV này chî tþơng đồng với khoảng 

90,3% toàn bộ nucleotide trên SARS-CoV-2. 

Tuy nhiên, trình tự axit amin cûa miền liên kết 

thý thể (receptor binding domain - RBD) cûa 

gen S (Spike) tþơng đồng tới 96,8% với SARS-

CoV-2, cao hơn mức tþơng đồng 66,35% - 

89,56% cûa bat-CoV (Liu P & cs., 2020). Theo 

Zhang & cs. (2020): Pangolin-CoV có tới 5 gốc 

axit amin quan trọng liên quan đến khả năng 

tþơng tác với thý thể ACE2 cûa ngþời giống hệt 

với SARS-CoV-2, có thể đã cung cấp một phần 

gen đột biến cho SARS-CoV-2 trong quá trình 

tái tổ hợp (Lam & cs., 2020). Với khả năng liên 

kết mạnh mẽ với ACE2 cûa ngþời, tê tê có nhiều 

khả năng tham gia vào quá trình tái tổ hợp 

SARS-CoV-2, và là vật chû trung gian tiềm 

năng cho SARS-CoV-2 (Lam & cs., 2020; Liu P. 

& cs., 2020; Xiao & cs., 2020).  

Loài bò sát (Rắn, rùa): Do dơi là đối tþợng 

nằm trong chuỗi thức ăn cûa rắn, nên rắn cüng 

có khả năng đóng vai trò trung gian tiềm năng 

trong việc bùng phát COVID-19 ở Trung Quốc. 

Theo nghiên cứu cûa một số tác giả Trung Quốc, 

codon cûa SARS-CoV-2 với rắn và rùa có mối 

liên quan (Ji & cs., 2020; Liu & cs., 2020). 

Nghiên cứu này nghi ngờ vai trò trung gian cûa 

loài bò sát là rắn và rùa khi chúng có thể mang 
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mầm bệnh. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây 

về ACE2 cûa rùa và rắn cho thấy chúng không 

có khả năng liên kết với protein S cûa SARS-

CoV-2, do đó những loài bò sát này không nên 

đþợc coi là vật chû tiềm năng cho SARS-CoV-2 

(Luan & cs., 2020). Đồng thời, việc truyền lây 

giữa động vật máu lạnh sang ngþời cüng là 

những vấn đề mà nghiên cứu cûa Liu & cs. 

(2020) không thể chứng minh đþợc.  

3. ĐỘNG VẬT NUÔI CÓ THỂ NHIỄM  

SARS-COV-2 

Trong 7 tháng kể tÿ khi bắt đầu bùng phát 

COVID-19 (01/01 - 31/7/2020): các trþờng hợp 

nhiễm bệnh trên động vật liên tiếp đþợc công 

bố và cập nhật tới OIE. Tới ngày 08/06, có hơn 

60 động vật thuộc nhiều loài khác nhau đã 

đþợc xét nghiệm dþơng tính với SARS-CoV-2 

trên toàn thế giới đþợc tổng hợp trong bảng 1. 

Các động vật đþợc chia làm ba nhóm là động 

vật nuôi làm cảnh (chó, mèo); động vật sản 

xuất (chồn nâu) và động vật đþợc nuôi trong 

vþờn thú (hổ, sþ tử). Trong đó, số lþợng ca 

nhiễm chính thức đþợc xác nhận và công bố 

trên động vật là 17 trþờng hợp trên mèo, 6 

trþờng hợp trên chó, 5 trþờng hợp trên hổ, 3 

trþờng hợp trên sử tử và nhiều trþờng hợp trên 

chồn nâu tại 17 trang trại (AVMA, 2020a; 

Hosie & cs., 2020). Động vật nhiễm đều đþợc 

kiểm tra, đánh giá và khẳng định bằng kỹ 

thuật phòng thí nghiệm nhþ RT-PCR, phân lập 

virus hoặc xét nghiệm kháng thể trung hoà 

(Bảng 1) (OIE technical factsheet, 2020).  

Động vật cảnh:  

Chó, mèo tÿ lâu đã trở thành động vật nuôi 

làm cảnh gần güi ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

Chính vì sự gần güi về môi trþờng sống với con 

ngþời, chó và mèo có thể mắc nhiều bệnh truyền 

nhiễm do ngþời truyền cho. Năm 2009, khi dịch 

SARS bùng phát, nhiều trþờng hợp chó, mèo đã 

đþợc báo cáo về khả năng nhiễm bệnh tÿ chû 

nhân (Almendros, 2020a). Do đó, việc chó, mèo 

nhiễm SARS-CoV-2 đþợc quan tâm ngay khi 

chûng Corona mới xác định gần güi với virus 

SARS trþớc đây. 

Chó là động vật đầu tiên đþợc báo cáo về 

khả năng nghi nhiễm SARS-CoV-2 (Almendros, 

2020a). Ngày 27/2/2020, Cýc Nông - Ngþ nghiệp 

và Bảo tồn Hồng Kông (AFCD) đã ra thông cáo 

báo chí về trþờng hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 

trên chó sau khi xét nghiệm sàng lọc 15 chó 

cảnh cûa các hộ gia đình có bệnh nhân mắc 

COVID-19 (AFCD, 2020). Đây là một con chó 

giống Pomeranian (17 năm tuổi) nhiều lần cho 

kết quả dþơng tính “nhẹ” với SARS-CoV-2 khi 

xét nghiệm RT-PCR tÿ dịch swab xoang müi - 

miệng. Theo AFCD, trþờng hợp này vẫn tiếp týc 

dþơng tính 12 ngày sau đó trþớc khi cho kết quả 

âm tính và đþợc đþa trở về nhà. Khả năng lây 

tÿ chû sang chó đþợc đặt ra khi kết quả giải 

trình tự gen cho thấy sự đồng nhất cao giữa 

virus ở chó và virus trên ngþời chû (AFCD, 

2020). Xét nghiệm kháng thể đặc hiệu cûa 

SARS-CoV2 trên mẫu máu cûa con chó này cho 

kết quả âm tính. Tuy nhiên, xét nghiệm tþơng 

tự tại phòng tham chiếu cûa WHO tại Hồng 

Kông có kết quả dþơng tính với mẫu máu đþợc 

lấy sau đó hơn 3 tuần cho thấy cơ thể chó đã bắt 

đầu phát triển các đáp ứng miễn dịch với virus 

(Almendros, 2020a; Almendros & Gascoigne, 

2020b). Phân lập virus đþợc thực hiện sau đó 

cho kết quả âm tính giải thích cho kết quả RT-

PCR dþơng tính yếu do không có virus sống trên 

chó (Almendros & Gascoigne, 2020b). Con chó 

không có bất kỳ biểu hiện lâm sàng nào cûa 

COVID-19 tÿ khi đþợc cách ly cho đến khi chết 

không rõ nguyên nhân 3 ngày sau khi đþợc trở 

về nhà. Tuy nhiên, chû con vật không đồng ý mổ 

khám nên nguyên nhân gây chết cho con chó 17 

tuổi đang có bệnh lý nền không đþợc xác định 

(Almendros, 2020a; Sit & cs., 2020). Vì vậy, 

nhiều ý kiến cho rằng, con chó chî bị tạp nhiễm 

virus do sống trong điều kiện mật độ virus tồn 

tại trong không khí cao. Tuy vậy, một con chó 

German shepherd không có biểu hiện lâm sàng 

cho kết quả dþơng tính với SARS-CoV-2 trong 

xét nghiệm RT-PCR, phân lập virus và kháng 

thể trung hoà tÿ Hồng Kông đã cho thấy khả 

năng lây SARS-CoV-2 tÿ ngþời sang động vật 

(Almendros, 2020a; Sit & cs., 2020). Sau đó, 

những trþờng hợp dþơng tính với một trong 3 

xét nghiệm (xét nghiệm RT-PCR, phân lập 

virus và kháng thể trung hoà) tÿ Hà Lan (1 

trþờng hợp): Mỹ (1 trþờng hợp) (AVMA, 2020a) 
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và Nhật Bản (2 trþờng hợp) (Kyodo News, 2020) 

đþợc báo cáo. Do đó, vấn đề không chî xảy ra ở 

Hồng Kông mà ở nhiều quốc gia có dịch COVID-

19. Nhþ vậy, 6/6 trþờng hợp chó nhiễm SARS-

CoV-2 đều có chû đþợc xác định mắc COVID-19. 

Trong đó, 5/6 trþờng hợp chó nhiễm SARS-CoV-

2 đều không có biểu hiện lâm sàng. Vấn đề về 

hô hấp nghiêm trọng và tiêu chảy chî gặp trên 

một con chó American bulldog Mỹ 8 năm tuổi ở 

Hà Lan âm tính với virus khi xét nghiệm RT-

PCR nhþng xuất hiện kháng thể kháng SARS-

CoV-2 trong mẫu huyết thanh. Điều thú vị là 

thú cảnh (chó và mèo) đþợc nuôi chung với các 

trþờng hợp dþơng tính trên đều có kết quả xét 

nghiệm âm tính với cả kháng nguyên và kháng 

thể kháng SARS-CoV-2. Nhþ vậy, dù chþa thể 

xác định chó nhiễm bệnh có truyền virus cho 

động vật khác hoặc truyền trở lại cho ngþời hay 

không, nhþng bằng chứng đang cho thấy khả 

năng truyền lây này khó xảy ra dù cùng chung 

sống dþới một mái nhà (Sit & cs., 2020).  

Đến nay, mèo là thú cảnh đặc biệt mẫn 

cảm với SARS-CoV-2. Tất cả các trþờng hợp 

đþợc báo cáo đến nay đều có chû mắc COVID-

19 hoặc sống trong khu vực có tỷ lệ mắc 

COVID-19 cao (Newman & cs., 2020). Trþờng 

hợp nhiễm bệnh đầu tiên trên mèo đþợc báo 

cáo vào giữa tháng 3/2020 tại Bî khi một con 

mèo có dấu hiệu lâm sàng nhẹ nhþ chán ăn, 

tiêu chảy, nôn, ho và thở nông (PRO/AH/EDR, 

2020). Các dấu hiệu này xuất hiện một tuần 

sau khi ngþời chû tự cách ly ở nhà do mắc 

COVID-19. Con mèo có kết quả dþơng tính với 

SARS-CoV-2 khi xét nghiệm RT-PCR và 

khẳng định chắc chắn bằng kết quả giải trình 

tự gen. Tình trạng cûa mèo đþợc cải thiện 9 

ngày sau đó mà không cần điều trị. Sau đó, 16 

trþờng hợp mới nhiễm SARS-CoV-2 trên mèo 

liên tiếp đþợc báo cáo ở Hồng Kông (1 trþờng 

hợp) (Almendros, 2020b): Mỹ (3 trþờng hợp) 

(Newman & cs., 2020; AVMA, 2020a) và nhiều 

quốc gia châu Âu nhþ Pháp (2 trþờng hợp) 

(Sailleau & cs., 2020; AVMA, 2020a): Tây Ban 

Nha (1 trþờng hợp): Nga (1 trþờng hợp): Đức (1 

trþờng hợp) và Hà Lan (7 trþờng hợp) (AVMA, 

2020a). Trong đó, tất cả 7 trþờng hợp nhiễm 

mới ở Hà Lan đều liên quan đến các trại nuôi 

chồn nâu. Những trþờng hợp nhiễm bệnh trên 

mèo chû yếu đþợc khẳng định bằng xét nghiệm 

RT-PCR dịch swab hầu họng - giải trình tự 

gen và/hoặc xét nghiệm kháng thể trung hoà 

virus (16/17 trþờng hợp). Kết quả dþơng tính 

trong phân lập virus SARS-CoV-2 đþợc báo cáo 

trên duy nhất một mèo ở bang Minnesota, Mỹ 

(AVMA, 2020a). Ở trþờng hợp nhiễm SARS-

CoV-2, mèo thþờng không có biểu hiện hoặc 

biểu hiện lâm sàng nhẹ đến trung bình về hô 

hấp và tiêu hoá (Hosie & cs., 2020; Sailleau & 

cs., 2020). Có 16/17 con mèo đþợc báo cáo đến 

nay đều hồi phýc và cho kết quả âm tính sau 

thời gian theo dõi (AVMA, 2020a; Hosie & cs., 

2020; Sailleau & cs., 2020). Một trþờng hợp 

dþơng tính với SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha bị 

chết đþợc mổ khám kiểm tra. Kết quả khẳng 

định nguyên nhân chết không liên quan đến 

SARS-CoV-2 mà do biến chứng mạn tính cûa 

tim và cơ tim phì đại (AVMA, 2020a). Mẫu mô 

cơ quan trong mổ khám cüng nhþ kết quả phân 

lập virus, huyết thanh học đang đþợc thực hiện 

và đánh giá. Trong trþờng hợp đþợc báo cáo ở 

Mỹ và Đức, các con mèo khác sống cùng trong 

điều kiện với mèo dþơng tính với SARS-CoV-2 

đều cho kết quả xét nghiệm âm tính và/hoặc 

không biểu hiện triệu chứng lâm sàng 

(Newman & cs., 2020; AVMA, 2020a). Do đó, 

bằng chứng truyền lây SARS-CoV-2 tÿ ngþời 

sang mèo là có, nhþng khả năng truyền giữa 

mèo với nhau không rõ ràng, các thí nghiệm 

gây nhiễm cần đþợc thực hiện để có câu trả lời 

(Hosie & cs., 2020). Ngoài ra, mèo đóng vai trò 

gì trong việc truyền SARS-CoV-2 ở trại nuôi 

chồn ở Hà Lan cüng chþa đþợc giải thích. 

Trong một khảo sát tÿ 14/02-12/03/2020 về 

SARS-CoV-2 trên động vật, công ty IDEXX thực 

hiện xét nghiệm 4000 mẫu swab tÿ chó, mèo và 

ngựa ở những nơi COVID-19 đang lây nhiễm 

trong cộng đồng nhằm đánh giá khả năng lþu 

hành cûa virus. Kết quả đều âm tính cho thấy 

SARS-CoV-2 không lþu hành trộng rãi trên thú 

cảnh (IDEXX, 2020). Tuy nhiên, thời điểm lấy 

mẫu khi chþa lên tới đînh dịch cüng nhþ lấy 

mẫu ngẫu nhiên thay vì tÿ gia đình có bệnh 

nhân mắc COVID-19 là những hạn chế trong 

kết quả cûa khảo sát này.  



Nguyễn Vũ Sơn, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Trần Anh Đào, Bùi Thị Tố Nga, Nguyễn Thị Hương Giang,  
Hoàng Minh, Trần Minh Hải, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hữu Nam 

549 

Động vật vườn thú: 

Đầu tháng 4/2020, động vật họ mèo là hổ và 

sử tử cüng lần lþợt đþợc Tổ chức Thú y thế giới 

(OIE) báo cáo nhiễm SARS-CoV-2 (OIE, 2020a; 

b). Các động vật này đþợc nuôi nhốt trong vþờn 

thú tại New York, Mỹ (USDA, 2020). Ban đầu, 

mẫu dịch swab müi - họng cûa một cá thể hổ cái 

giống Malaysia 4 năm tuổi cho kết quả dþơng 

tính với SARS-CoV-2 (USDA, 2020; Wang & cs., 

2020). Trong suốt một tuần sau đó, 4 cá thể hổ 

và 3 cá thể sþ tử cüng xuất hiện và phát triển 

triệu chứng lâm sàng đþờng hô hấp nhẹ (OIE, 

2020a, b). Tất cả 7 cá thể này sao đó lần lþợt 

đều cho kết quả dþơng tính với SARS-CoV-2, và 

dần hồi phýc sau khi đþợc hỗ trợ điều trị (WCS, 

2020). Theo WCS, tất cả những động vật này 

đều gắn bó với vþờn thú trong suốt thời gian dài 

mà không có biểu hiện bệnh mãn tính. Trong 

vài năm gần đây, không có động vật nào mới 

đþợc chuyển tới do đó nguồn lây nhiễm đþợc cho 

là tÿ ngþời chăm sóc vþờn thú khi ngþời này 

mắc COVID-19 nhþng chþa biểu hiện triệu 

chứng. Ngay sau đó, WCS đã nâng cao quy trình 

đảm bảo an toàn sinh học cho động vật họ mèo ở 

vþờn thú khác hoặc khu vực khác cûa vþờn thú 

(WCS, 2020).  

Động vật sản xuất: 

Ở Hà Lan, chồn nâu (Neovison vison) đþợc 

nuôi để lấy lông. Quy mô ngành nuôi chồn có 

khoảng 125 trang trại nuôi với trung bình 5.000 

con cái sinh sản/trại (Oreshkova & cs., 2020). Chî 

riêng năm 2019 đã có khoảng 4 triệu con chồn 

đþợc cung cấp. Giữa tháng 4/2020, số lþợng chồn 

chết cùng với triệu chứng lâm sàng đþờng hô hấp 

gia tăng bất ngờ xuất hiện tại 2 trại nuôi không 

có mối liên hệ với nhau ở phía Nam cûa Hà Lan. 

Mẫu xét nghiệm tÿ chồn nâu cûa 2 trại sau đó 

đều dþơng tính với SARS-CoV-2 (Oreshkova & 

cs., 2020). Bốn trại khác sau đó cüng đþợc báo 

cáo về việc bùng phát dịch (Molenaar & cs., 

2020). Kết quả giải trình tự, phân lập virus và 

huyết thanh học đều cho kết quả dþơng tính, 

khẳng định chắc chắn việc nhiễm SARS-CoV-2 

trên chồn (Molenaar & cs., 2020; Oreshkova & 

cs., 2020). Kết quả mổ khám đại thể, vi thể, hoá 

mô miễn dịch và xét nghiệm khác tÿ mẫu mổ 

khám sau đó đều dþơng tính với SARS-CoV-2 và 

âm tính với cúm týp A, adenovirus, Escherichia 

coli và Pseudomonas aeruginosa (Molenaar & cs., 

2020; Oreshkova & cs., 2020).  

Các biện pháp phòng dịch và kiểm tra bổ 

sung ngay lập tức đþợc triển khai nhþ: Công 

nhân phải mặc thiết bị bảo hộ khi làm việc, xét 

nghiệm chồn còn khoẻ mạnh, không khí, býi, 

dýng cý trong trại (RIVM, 2020). Đồng thời, 

khuyến cáo hạn chế những hoạt động đi bộ, xe 

đạp trong bán kính 400m quanh trại cho đến 

khi kết quả xét nghiệm không khí quanh trại 

đþợc đþa ra. Nguồn gốc virus trong trại nhiều 

khả năng là do công nhân chăm sóc mắc 

COVID-19 trþớc đó truyền sang chồn. Tuy 

nhiên, kết quả giải trình tự và dựng cây sinh 

học phân tử cho thấy ít nhất 2 trþờng hợp mắc 

COVID-19 trên ngþời có khả năng do SARS-

CoV-2 đã truyền tÿ chồn nâu sang ngþời 

(AVMA, 2020b; Oreshkova & cs., 2020). Cùng 

với đó, số lþợng trại dþơng tính với virus liên týc 

tăng khiến Hà Lan phải áp dýng biện pháp 

nghiêm ngặt cho tất cả các trại nuôi chồn nhþ: 

cấm vận chuyển chồn, phân chồn; cấm du khách 

thăm quan; quản lý chặt động vật cảm nhiễm 

khác ra vào trại,„ (AVMA, 2020a; van 

Landbouw, 2020). Do liên quan tới nguy cơ lây 

nhiễm SARS-CoV-2 tÿ chồn sang ngþời, Hà Lan 

quyết định bồi thþờng ngþời nuôi và tiêu huỷ 

lập tức toàn bộ chồn ở những trại đang có dịch 

hoặc sẽ có dịch trong thời gian tới (van 

Landbouw, 2020). Do kế hoạch xoá bô ngành 

nuôi chồn ở Hà Lan vào năm 2024 đã đþợc 

thông qua, Hà Lan khuyến khích các trại nuôi 

chþa nhiễm bệnh cüng tự nguyện ngÿng hoạt 

động sớm hơn (van Landbouw, 2020). 

4. ĐỘNG VẬT THÍ NGHIỆM TRONG 

NGHIÊN CỨU SARS-COV-2 

Để giúp nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng 

và cơ chế sinh bệnh, truyền lây cûa virus, mô 

hình động vật thí nghiệm là rất cần thiết (Chan 

& cs., 2020). Đồng thời, những mô hình này sẽ 

góp phần đánh giá hiệu quả và độ an toàn cûa 

thuốc kháng virus mới cüng nhþ cüng nhþ thử 

nghiệm vacxin (Dhama & cs., 2020). Trong đó, 

khả năng nhiễm, triệu chứng lâm sàng và khả 

năng lây truyền cûa mô hình đþợc quan tâm 

hơn cả (Bảng 1). 
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Bảng 1. Các loài động vật nhiễm bệnh tự nhiên và thử gây nhiễm với SARS-CoV-2 

Loài 
Nhiễm 
bệnh 

Test đánh giá 
Khả năng 

nhiễm 
Triệu chứng 

lâm sàng 
Khả năng  
truyền lây 

Trích dẫn 

Mèo nhà Tự nhiên  
và gây 
nhiễm 

RT-PCR, 

Phân lập 
virus 

Cao Có  

(Vài trường hợp 
bị nhẹ - không 
triệu chứng) 

Có, từ mèo 
sang mèo 

AVMA (2020a), 

Halfmann & cs. (2020),  
Hosie & cs. (2020), 
Shi & cs. (2020) 

Chó nhà Tự nhiên 
và gây 
nhiễm 

RT-PCR, 
Phân lập 
virus, NAb 

Thấp Không  

(Vài trường hợp 
có triệu chứng) 

Không Almendros (2020a), 

Shi & cs. (2020), 

Sit & cs. (2020), 

Chồn nâu 
(Neovison vison) 

Tự nhiên RT-PCR 
Phân lập 
virus, NAb 

Cao Có Có, từ chồn 
sang chồn 

Có thể từ 
chồn sang 
người 

AVMA (2020b), 

Molenaar & cs. (2020), 

Oreshkova & cs. (2020) 

Hổ, sư tử Tự nhiên RT-PCR Cao Có Có, động vật 
với nhau 

OIE (2020a; b), 

WCS (2020) 

Lợn Gây nhiễm RT-PCR Không Không Không Schlottau & cs. (2020), 

Shi & cs. (2020) Gia cầm (gà, vịt) Gây nhiễm RT-PCR Không Không Không 

Chồn sương 
(Mustela putorius) 

Gây nhiễm RT-PCR, 
Phân lập 
virus, NAb 

Cao Có Có, từ chồn 
sương sang 
chồn sương 

Kim & cs. (2020), 

Schlottau & cs. (2020), 

Shi & cs. (2020) 

Chuột hamster 
(Mesocricetus 
auratus) 

Gây nhiễm RT-PCR, 
Phân lập 
virus, NAb 

Cao Có  

(Vài trường hợp 
bị nhẹ - không 
triệu chứng) 

Có, từ 
hamster sang 
hamster 

Chan & cs. (2020), 

Osterrieder & cs. (2020), 

Sia & cs. (2020) 

Khỉ (Cynomolgus 
macaques & 
Rhesus 
macaques) 

Gây nhiễm RT-PCR, 
Phân lập 
virus, Nab 

Cao Có Có, từ khỉ 
sang khỉ 

Munster & cs. (2020), 

Rockx & cs. (2020), 

Shan & cs. (2020), 

Yu & cs. (2020) 

Dơi ăn quả Ai Cập 
(Rousettus 
aegyptiacus) 

Gây nhiễm RT-PCR, 
Phân lập 
virus, NAb 

Cao Không Có, từ dơi 
sang dơi 

Schlottau & cs. (2020) 

 

Ghi chú: Nab (Neutralizing antibody): Kháng thể trung hoà. 

Mèo, chó: 

SARS-CoV-2 đþợc chứng minh là có khả 

năng nhân lên tốt ở đþờng hô hấp trên cûa mèo 

trong gây bệnh thực nghiệm (Halfmann & cs., 

2020; Shi & cs., 2020). Theo Shi & cs. (2020): 

ARN cûa virus đã đþợc phát hiện ở mẫu mô, cơ 

quan hô hấp nhþ: amidan, khí quản, phổi và mô 

ruột non cûa mèo sau 3 ngày gây nhiễm. Đồng 

thời, nghiên cứu này cüng chî ra rằng, đối tþợng 

mèo con (70-100 ngày tuổi) mẫn cảm hơn nhiều 

so với mèo trþởng thành (6-9 tháng tuổi) khi 

virus gây ra tổn thþơng vi thể nghiêm trọng hơn 

nhiều ở biểu mô niêm mạc müi và khí quản  

và phổi cûa mèo con (Shi & cs., 2020). Trong thí 

nghiệm cûa Halfmann & cs. (2020): virus đþợc 

phát hiện trong mẫu swab xoang müi cûa 2/3 

con mèo thí nghiệm ở ngay ngày đầu tiên sau 

gây nhiễm. Về khả năng lây nhiễm, SARS-CoV-

2 dễ dàng truyền tÿ mèo bị nhiễm sang mèo 

bình thþờng thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc 

tiếp xúc với các giọt bắn đþờng hô hấp 

(Halfmann & cs., 2020; Shi & cs., 2020). Ngoài 

ra, ARN cûa virus cüng đþợc phát hiện trong 

phân cûa mèo trong thí nghiệm (Shi & cs., 

2020). Kết quả này cüng phù hợp với kết quả về 

sự có mặt cûa virus trong phân một con mèo bị 

nhiễm SARS-CoV-2 tự nhiên ở Bî (Thompson, 

2020). Do vậy, mèo là động vật dễ bị nhiễm 

SARS-CoV-2 mà không có biểu hiện lâm sàng, 
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nhþng sinh kháng thể trung hoà giúp mèo 

không thể bị tái nhiễm (Hosie & cs., 2020). 

Trong điều kiện thí nghiệm tþơng tự trên 

mèo, ARN cûa SARS-CoV-2 chî đþợc phát hiện 

trong mẫu swab trực tràng cûa 3/5 con chó ở 

ngày thứ 2 và thứ 6 sau gây nhiễm nhþng 

không phát hiện ARN cûa virus trong mẫu mô 

mổ khám (Shi & cs., 2020). Mẫu swab các con 

chó còn lại trong thí nghiệm gây nhiễm và 

truyền lây đều âm tính với SARS-CoV-2. Do 

vậy, chó có độ mẫn cảm thấp với SARS-CoV-2 

(Shi & cs., 2020).  

Lợn (Sus scrofa domesticus): gà (Gallus 

gallus domesticus) và vịt (Anas platyrhynchos 

domesticus): 

Trong thí nghiệm gây nhiễm, ARN cûa 

SARS-CoV-2 không đþợc phát hiện ở mẫu swab 

cûa lợn, gà và vịt trên cả nhóm gây nhiễm thực 

nghiệm và nhóm tiếp xúc (Schlottau & cs., 2020; 

Shi & cs., 2020). Ngoài ra, tất cả những động 

vật này đều âm tính với SARS-CoV-2 khi xét 

nghiệm mẫu huyết thanh bằng ELISA sau 14 

ngày gây nhiễm (Shi & cs., 2020). Trong một 

nghiên cứu khác, tất cả lợn và gà gây nhiễm đều 

không xuất hiện dấu hiệu lâm sàng cüng nhþ 

tổn thþơng đại thể hay vi thể (Schlottau & cs., 

2020). Những kết quả này cho thấy lợn, gà và 

vịt không dễ bị nhiễm SARS-CoV-2 (Schlottau 

& cs., 2020; Shi & cs., 2020).  

Loài gặm nhấm: Chuột; chuột hamster 

(Syrian hamster - Mesocricetus auratus): 

Thý thể liên kết ACE2 đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng trong khả năng gây bệnh cûa virus 

SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 có ái ực liên kết rất 

thấp với ACE2 cûa chuột so với ở ngþời, do đó 

virus khó có thể nhân lên (OIE, 2020b). Để khắc 

phýc vấn đề này, có thể sử dýng chuột đþợc 

chuyển gen hACE2 (thý thể ACE2 cûa ngþời) để 

nghiên cứu SARS-CoV-2 (OIE, 2020).  

Với chuột hamster (Mesocricetus auratus): 

biểu hiện lâm sàng và bệnh lý vi thể cûa chuột 

gây nhiễm SARS-CoV-2 rất giống khi virus gây 

bệnh COVID-19 trên ngþời (Chan & cs., 2020; 

Osterrieder & cs., 2020; Sia & cs., 2020). Theo 

Osterrieder & cs. (2020): SARS-CoV-2 nhân lên 

ở đþờng hô hấp chuột lang không phý thuộc vào 

độ tuổi. Tuy nhiên, thí nghiệm chî ra rằng tổn 

thþơng vi thể nghiêm trọng hơn ở nhóm chuột 

già và khả năng phýc hồi nhanh hơn ở nhóm 

chuột non. Virus đþợc phát hiện trong các giọt 

bắn đþờng hô hấp cüng nhþ phân cûa chuột thí 

nghiệm (Chan & cs., 2020; Sia & cs., 2020). 

Trong thí nghiệm kiểm tra khả năng lây nhiễm, 

SARS-CoV-2 truyền tốt tÿ những con bị nhiễm 

bệnh sang những con khoẻ mạnh qua tiếp xúc 

gần (Chan & cs., 2020). Do đó, mô hình chuột 

hamster Syria có thể sử dýng để mô phông đặc 

điểm lâm sàng, bệnh lý, virus học và miễn dịch 

học cûa bệnh SARS-CoV-2 gây ra COVID-19 

(Chan & cs., 2020; Osterrieder & cs., 2020). 

Chồn sương (Mustela putorius): 

Nhiều năm qua, chồn sþơng thþờng đþợc sử 

dýng làm mô hình động vật để nghiên cứu bệnh 

gây ra do virus ở đþờng hô hấp cûa ngþời 

(Martina & cs., 2003; Stittelaar & cs., 2016). Do 

vậy, trong thí nghiệm thực nghiệm với SARS-

CoV-2, chồn sþơng rất dễ bị nhiễm nhþng triệu 

chứng lâm sàng không rõ ràng hoặc rất nhẹ 

(Kim & cs., 2020; Schlottau & cs., 2020; Shi & 

cs., 2020). Kết quả mổ khám kiểm tra cho thấy 

SARS-CoV-2 gây tổn thþơng bệnh lý điển hình 

ở đþờng hô hấp dù không gây chết động vật 

(Kim & cs., 2020; Schlottau & cs., 2020). Virus 

khu trú và nhân lên ở biểu mô đþờng hô hấp với 

hiệu giá virus cao ở đþờng hô hấp trên. Đồng 

thời, đều phát hiện chồn nhiễm bệnh bài thải 

virus trong mẫu swab hậu môn với hiệu giá 

thấp hơn nhiều (Schlottau & cs., 2020; Shi & 

cs., 2020). Về khả năng lây nhiễm, SARS-CoV-2 

truyền rất dễ dàng tÿ chồn bị nhiễm bệnh sang 

những con khoẻ mạnh khác thông qua tiếp xúc 

trực tiếp và qua các giọt bắn lơ lửng trong 

không khí (Kim & cs., 2020; Schlottau & cs., 

2020; Shi & cs., 2020). Chồn sau 2 ngày gây 

nhiễm đã có đû khả năng lây nhiễm cho con 

khác trþớc khi có biểu hiện sốt cao và hàm 

lþợng virus trong máu đạt ngþỡng tối đa (Kim & 

cs., 2020). Do đó, chồn sþơng là mô hình động 

vật lý tþởng trong nghiên cứu SARS-CoV-2 

(Kim & cs., 2020; Schlottau & cs., 2020).  

Tuy nhiên, hạn chế cûa chồn sþơng là tổn 

thþơng ở phổi còn khác nhau giữa các mô hình 

thí nghiệm.  
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Khỉ (Cynomolgus macaques & Rhesus 

macaques): 

SARS-CoV-2 đang đþợc thử nghiệm trên 2 

loại khî là Cynomolgus macaques và Rhesus 

macaques (Munster & cs., 2020; Rockx & cs., 

2020; Shan & cs., 2020; Yu & cs., 2020). Khi 

gây nhiễm SARS-CoV-2 trên khî đuôi dài 

(Cynomolgus macaques): ARN cûa virus đþợc 

phát hiện trong mẫu swab müi ở mọi độ tuổi 

(non, trþởng thành và già) mặc dù các con khî 

này không biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Khî 

già có lþợng ARN cûa SARS-CoV-2 cao hơn và 

thời gian bài thải virus kéo dài hơn so với khî 

trþởng thành và còn non (Rockx & cs., 2020). 

Với khî Rêzut (Rhesus macaques): đây là loài 

khî đã đþợc sử dýng trþớc đó để đánh giá hiệu 

quả cûa vacxin cüng nhþ thuốc kháng virus 

cho MERS-CoV (de Wit & cs., 2020). Khi gây 

nhiễm SARS-CoV-2 trên khî Rêzut, một lþợng 

lớn ARN cûa virus cüng đþợc phát hiện trong 

mẫu swab xoang miệng và trực tràng cûa khî. 

Đồng thời, kết quả chẩn đoán hình ảnh rõ nét 

với tổn thþơng trên phim chýp X quang phổi. 

Ngoài ra, một số dấu hiệu lâm sàng ở đþờng hô 

hấp kéo dài tÿ 8-16 ngày (Munster & cs., 

2020). Trong một thí nghiệm khác, khî Rêzut 

nhiễm bệnh không có triệu chứng lâm sàng rõ 

ràng nhþng kết quả vi thể cho thấy tổn thþơng 

viêm phổi kẽ (Shan & cs., 2020). Trong thí 

nghiệm này, Shan & cs. (2020) phát hiện ARN 

cûa SARS-CoV-2 trong các mô đþờng hô hấp, 

bao gồm khí quản, phế quản và phổi; virus sau 

đó đþợc phân lập lại thành công lần lþợt tÿ 

những mô bệnh này. Về yếu tố độ tuổi, kết quả 

lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán vi 

thể và đáp ứng miễn dịch cüng cho thấy khî 

Rêzut 15 năm tuổi có tổn thþơng phổi nghiêm 

trọng hơn nhiều so với khî 3-5 năm tuổi (Yu & 

cs., 2020). Mới đây nhất, vacxin Adenovirus-

vector thử nghiệm tÿ chûng ChAdOx1 nCoV-

19 đã cho kết quả khả quan, ngăn ngÿa đþợc 

bệnh viêm phổi do virus SARS-CoV-2 trên khî 

Rêzut (van Doremalen & cs., 2020). Do đó, loài 

linh trþởng nói chung và khi Rêzut nói riêng là 

mô hình rất phù hợp trong nghiên cứu cơ chế 

bệnh sinh cûa bệnh, hỗ trợ thử nghiệm hiệu 

quả và đánh giá tính an toàn cûa vacxin phòng 

COVID-19 (Shan & cs., 2020). 

Dơi (Rousettus aegyptiacus) 

Dơi ăn quả Ai Cập (Rousettus aegyptiacus) 

trong thí nghiệm đều không xuất hiện bất kì 

triệu chứng lâm sàng, sốt, giảm trọng lþợng 

hoặc chết khi đþợc gây nhiễm với SARS-CoV-2 

(Schlottau & cs., 2020). Tuy nhiên, các con dơi 

trong thí nghiệm này bài thải virus qua đþờng 

miệng tÿ ngày thứ 2 đến ngày thứ 12 sau gây 

nhiễm. Kết quả tÿ mẫu mổ khám cho thấy ARN 

cûa SARS-CoV-2 chû yếu đþợc phát hiện với 

lþợng lớn ở mẫu mô đþờng hô hấp, và lþợng 

thấp hơn ở cơ quan khác. Đồng thời, cüng chî 

phân lập đþợc virus tÿ mẫu khí quản và biểu 

mô xoang müi cûa dơi. Dơi nhiễm bệnh có thể đã 

truyền cho những con dơi khác thông qua tiếp 

xúc trực tiếp khi ARN cûa virus cüng đþợc tìm 

thấy ở dơi sống chung khác sau 21 ngày gây 

nhiễm. Nhþ vậy, kết quả cûa thí nghiệm này chî 

ra rằng dơi đóng một vai trò nhất định trong 

việc sao chép và truyền bệnh SARS-CoV-2 

(Schlottau & cs., 2020). 

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

COVID-19 vẫn đang lan rộng với số ngþời 

mắc và tử vong tiếp týc tăng, bất chấp sự cố 

gắng cûa nhiều quốc gia trên thế giới. Dơi, tê tê 

hoặc động vật khác đều có khả năng là vật chû 

gốc và vật chû trung gian nên hoạt động giám 

sát và nghiên cứu hồi cứu cần đþợc thực hiện 

rộng hơn để xác định nguồn gốc cûa SARS-CoV-

2 trþớc khi chúng truyền sang ngþời. Với động 

vật, chồn, mèo và động vật họ nhà mèo thþờng 

dễ càm nhiễm với SARS-CoV-2, trong khi chó 

và vật nuôi trang trại ít cảm nhiễm hơn. Tuy 

nhiên, chþa có bằng chứng rõ ràng chứng minh 

virus có thể truyền tÿ động vật nuôi sang ngþời. 

Trong các nghiên cứu gây bệnh trên động vật, 

bằng chứng thực nghiệm cho thấy sự lây truyền 

mạnh mẽ cûa SARS-CoV-2 qua đþờng tiếp xúc 

trực tiếp hoặc qua các giọt bắn trong không khí. 

Vì vậy, thực hiện biện pháp giãn cách xã hội và 

đeo khẩu trang bắt buộc hiện đang đþợc áp 

dýng ở nhiều quốc gia trên thế giới là cần thiết. 

Bên cạnh đó, các mô hình động vật trên chuột 

hamster, chồn sþơng và linh trþởng là công cý 

quan trọng trong giai đoạn đánh giá hiệu quả và 
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độ an toàn cûa thuốc kháng virus mới cüng nhþ 

cüng nhþ thử nghiệm vacxin phòng COVID-19. 
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