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Thuốc trị cúm do Fujifilm bào chế chữa 
được Ebola 

 
 

Một loại thuốc điều trị cúm mang tên Favipiravir của tập đoàn 
Fujifilm đã gây được sự chú ý trên khắp thế giới sau khi chữa khỏi 

bệnh Ebola cho 1 y tá người Pháp hồi ngày 4/10 vừa qua. Đây được xem 

như ứng cử viên hàng đầu cho loại thuốc có thể điều trị hữu hiệu bệnh 

Ebola. Theo thông tin từ Fujifilm, chính phủ Pháp và các quốc gia Tây Phi 

cũng sẽ xem xét việc thử nghiệm loại thuốc trên cho các bệnh nhân bị 
nhiễm Ebola ngay trong tháng 11 sắp tới. 
 
 

 
 

Favipiravir là loại thuốc điều trị cúm được nghiên cứu và bào chế bởi Toyama 
Chemical, một công ty con của tập đoàn Fujifilm. Loại thuốc này đã được Bộ y tế, 
lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản cấp phép lưu hành từ tháng 3 năm 2014. 
Theo tuyên bố của Fujifilm, một y tá người Pháp bị nhiễm virus Ebola đã được điều 
trị bằng thuốc Favipiravir cùng với một số loại thuốc khác. Cho tới đầu tháng 10 vừa 
qua, nữ y tá này đã bình phục và được cho phép xuất viện. Tại Đức, một bệnh 
nhân Ebola cũng được báo cáo là đã khỏi bệnh nhờ vào liệu pháp điều trị tương tự. 
 
Fujifilm cho biết thêm rằng hiện tại, một số quốc gia và tổ chức trên thế giới cũng đã 
liên hệ với hãng để thử nghiệm thuốc cho các bệnh nhân Ebola. Yoshihide Suga, 
phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản cho biết: "Nhật Bản sẵn sàng cung cấp 
thuốc thử nghiệm cho các bệnh nhân Ebola ngay khi tổ chức y tế WHO yêu cầu. 
Đồng thời, Nhật Bản cũng sẵn sàng cung cấp thuốc cho bất cứ đề nghị đơn phương 
từ các nước trên thế giới nếu thỏa các điều kiện nhất định trong trường hợp khẩn 
cấp". 
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Theo báo cáo, sắp tới công ty dược phẩm MediVector, một đối tác của Fujifim tại 
Mỹ, cũng sẽ đề xuất với Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ để triển 
khai thử nghiệm loại thuốc trên nhằm điều trị bệnh Ebola. Cho tới hiện tại, WHO 
báo cáo rằng đã có tổng cộng 7470 ca được phát hiện là đã nhiễm Ebola và 3431 
người tử vong do căn bệnh này. Một thông tin khác là từ khi công bố loại thuốc trên, 
giá trị giao dịch cổ phiếu của Fujifim tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo đã tăng 
đột biến, mức tăng cao nhất trong vòng 6 năm qua từ tháng 9 năm 2009. 
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