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COVID-19: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VÀ VẮC-XIN 

Bùi Thị Hoàng Linh1, Nguyễn Đắc Nhân1, Mai Thành Tấn1, Trần Thành Đạo1, 

Lê Minh Trí1, Thái Khắc Minh1 

TÓM TẮT 

Đại dịch của bệnh COVID-19 gây nên do siêu vi SARS-CoV‐2 xuất phát từ các ca bệnh được ghi nhận 

đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Với sự bùng nổ của dịch 

bệnh, hàng loạt các nghiên cứu, các thử nghiệm lâm sàng tìm kiếm phương pháp kiếm soát SARS-CoV‐2 

được tiến hành trên toàn thế giới. Tuy rằng hiện tại chưa có thuốc hay vắc-xin nào được Cục quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận cho việc điều trị COVID‐19, Remdesivir và Dexamethason 

là hai thuốc tiềm năng đã được chứng minh hiệu quả lâm sàng thông qua các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối 

chứng ở những bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng. Bên cạnh đó nhiều loại vắc-xin trong giai đoạn phát 

triển cũng cho kết quả đầy hứa hẹn. Bài viết này nhằm tổng hợp các nghiên cứu có sẵn liên quan đến các lựa 

chọn điều trị, cũng như sơ lượt về các vắc-xin triển vọng nhất hiện nay.  

Từ khóa: COVID-19, SARS-CoV-2, remdesivir, dexamethason, vắc-xin 

ABSTRACT 

COVID-19: CURRENT TREATMENT AND VACCINE 

Bui Thi Hoang Linh, Nguyen Dac Nhan, Mai Thanh Tan, Tran Thanh Dao, 

Le Minh Tri, Thai Khac Minh 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No 6 - 2020: 1 - 10 

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV‐2) which is responsible for the COVID‐19 

pandemic was first reported in Wuhan – China in December 2019. With the rapid transmission of disease, a series 

of studies and clinical trials seeking SARS-CoV‐2 control methods have been conducted worldwide. Although 

there are no FDA-approved drugs for COVID‐19, Remdesivir and Dexamethasone are two potential drugs that 

have demonstrated clinical efficacy through randomized controlled trials (RCTs) in severe patients. In addition, 

many experimented vaccines also show promising results in currently studies. The purpose of this review is to 

synthesize the available information regarding treatment options as well as the most promising vaccine candidates 

for COVID‐19.  

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, remdesivir, dexamethasone, vaccine 

TỔNG QUAN VỀ COVID-19  

SARS-CoV-2 hay còn được gọi là chủng mới 

của coronavirus (2019-nCoV) là tác nhân gây nên 

hội chứng nguy kịch hô hấp cấp được báo cáo 

lần đầu ở người vào tháng 12 năm 2019 tại thành 

phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngày 11 

tháng 2 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

đặt tên cho bệnh gây ra bởi siêu vi này là COVID-

19, đến ngày 11 tháng 3 năm 2020, WHO ra tuyên 
bố gọi COVID-19 là "Đại dịch toàn cầu"(1,2).  

Các triệu chứng điển hình của COVID-19 

bao gồm sốt, đau họng, mệt mỏi, ho hoặc khó 

thở. Theo báo cáo của WHO, tính đến ngày 13 

tháng 8 năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã lan 

rộng đến trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với 

20.162.474 ca nhiễm bệnh, trong đó có 737.417 
ca tử vong chiếm khoảng 3,66%(3). Tại Việt 

Nam, hiện ghi nhận 905 ca nhiễm bệnh, đã 
điều trị khỏi 421 ca và hiện đã có 20 ca tử 

vong(4) (Hình 1). 

1Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 
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Hình 1. Số ca nhiễm COVID-19 theo ngày và khu vực từ 30/12/2019 đến 13/08/2020(3) 

CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ NỔI BẬT  

Đến thời điểm hiện tại, chưa có thuốc hay 

vắc-xin nào được chấp thuận cho việc điều trị 
COVID-19. Hàng loạt các thử nghiệm lâm sàng 

đang được tiến hành trên toàn cầu để đánh giá tác 
dụng của các thuốc. Dưới dây là một số thuốc 

tiềm năng hiện đang được sử dụng rộng rãi hoặc 

đang được đề cập nhiều trong các nghiên cứu 

lâm sàng. Trong đó Remdesivir và Dexamethason 
đã được chứng minh hiệu quả lâm sàng thông 

qua các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng ở 

những bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng. 

THUỐC KHÁNG SIÊU VI 

Remdesivir (GS-5734) 

Remdesivir (tên biệt dược là Veklury) là 

thuốc kháng siêu vi ARN phổ rộng được phát 

triển bởi Gilead Sciences. Là một chất tương tự 

adenosin, Remdesivir gắn vào chuỗi ARN mới 

sinh của siêu vi và dẫn đến sự chấm dứt chuỗi 

sớm từ đó ức chế sự nhân lên của siêu vi(5). Đã có 
thử nghiệm chứng minh hoạt động kháng siêu 

vi của Remdesivir chống lại một số siêu vi ARN 

bao gồm Ebola, SARS và MERS in vitro và ở các 

loài linh trưởng không phải người(5).  

Kết quả sơ bộ từ thử nghiệm lâm sàng mang 

tên Adaptive COVID-19 Treatment Trial (ACTT) 

của National Institute of Allergy and Infectious 

Diseases (NIAID) cho thấy những bệnh nhân sử 

dụng Remdesivir có thời gian phục hồi nhanh 

hơn 31% so với những người dùng giả dược. Cụ 

thể, thời gian trung bình để phục hồi là 11 ngày 

đối với bệnh nhân được điều trị bằng 

Remdesivir so với 15 ngày đối với những bệnh 

nhân dùng giả dược P < 0,001; KTC 95%: 

1,12–1,55). Kết quả cũng cho thấy lợi ích sống 

còn, với tỷ lệ tử vong là 8,0% đối với nhóm nhận 

Remdesivir so với 11,6% đối với nhóm giả dược 

(P = 0,059, mã số tại ClinicalTrials.gov 

NCT04280705)(6). Ngày 1 tháng 5 năm 2020, Cục 

quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 

(FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp Remdesivir 

cho bệnh nhân nhập viện vì COVID-19(7). Dựa 

trên kết quả thử nghiệm lâm sàng trên 1063 bệnh 

nhân được công bố vào tháng 8/2020 cho thấy 

Remdesivir có hiệu quả tốt nhất ở nhóm bệnh 

nhân nhiễm SARS-CoV-2 hơn (không cần điều trị 
oxygen hoặc chỉ cần thở oxy qua mũi)(8). Vì vậy 

FDA đã mở rộng chỉ định Remdesivir điều trị cho 

tất cả bệnh nhân COVID-19 nhập viện(9) (Hình 2). 

 
Hình 2. Cấu trúc hóa học của remdesivir 
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Cloroquin và Hydroxycloroquin  

Cloroquin là dẫn xuất của 4-aminoquinolin, 

là một thuốc kháng sốt rét rất phổ biến ra đời 

vào năm 1934, Hydroxycloroquin là dẫn xuất 

của Cloroquin được sử dụng để điều trị các bệnh 

tự miễn như lupus ban đỏ và viêm khớp dạng 

thấp. Cơ chế tác động của Cloroquin và 

Hydroxycloroquin được cho là ức chế sự xâm 

nhập của siêu vi bằng cách làm tăng pH nội 

màng cần thiết cho sự hòa nhập của siêu vi(10). 

Ngoài ra, Cloroquin cản trở quá trình glycosyl 

hóa thụ thể ACE2 của tế bào, từ đó ngăn sự gắn 

kết của SARS-CoV-2 lên thụ thể(5). Một nghiên 

cứu tại một trung tâm y tế lớn ở New York đánh 
giá việc sử dụng Hydroxycloroquin cho thấy 

không có bằng chứng về lợi ích giảm tỷ lệ tử 

vong hoặc tăng tốc độ phục hồi ở bệnh nhân 

nhiễm SARS-CoV-2(11). Mặt khác, nhiều báo cáo 

đã ghi nhận tình trạng rối loạn nhịp tim nghiêm 

trọng ở những bệnh nhân mắc COVID-19 được 

điều trị bằng Cloroquin hoặc Hydroxycloroquin, 

thường trong các kết hợp với Azithromycin hoặc 

các thuốc khác gây kéo dài khoảng QT. Trước 

nguy cơ rối loạn nhịp tim, Cục quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thu hồi 

quyền sử dụng khẩn cấp (EUA) của 

Hydroxycloroquin và Cloroquin trong điều trị 
COVID-19 (vào ngày 15/06/2020) và cảnh báo 

việc sử dụng Cloroquin/Hydroxycloroquin để 

điều trị COVID-19 ngoài bệnh viện hoặc các thử 

nghiệm lâm sàng(12) (Hình 3). 

 
Hình 3. Cấu trúc hóa học của cloroquin và 

hydroxycloroquin 

Lopinavir/Ritonavir 

Lopinavir/Ritonavir là kết hợp hai thuốc ức 

chế protease siêu vi gây suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người (HIV). Trong đó vai trò 
chính của Ritonavir là làm tăng nồng độ và 

kéo dài thời gian bán hủy của Lopinavir thông 

qua ức chế cytochrom P450. Một nghiên cứu 

vào năm 2004 cho thấy Lopinavir có hoạt tính 

ức chế 3-chymotrypsin-like protease (3CLpro) 

của SARS-CoV in vitro từ đó ức chế sự sao 

chép của siêu vi(13). Mặt khác, nghiên cứu so 

sánh trình tự bộ gen của 2 chủng siêu vi SARS-

CoV cho thấy SARS-CoV-2 3CLpro được bảo 

tồn, giống đến 99,02% so với SARS-CoV 

3CLpro(14). Các nghiên cứu này cho thấy tiềm 

năng của Lopinavir/Ritonavir trong kiểm soát 

SARS-CoV-2, tuy nhiên lopinavir được cho là 

có chỉ số chọn lọc tương đối kém (4 - 32)(15) 

người ta lo ngại rằng liệu nồng độ thuốc trong 

khoảng dung nạp có đủ để ức chế SARS-CoV- 2 

in vivo. Bên cạnh đó trong một thử nghiệm lâm 

sàng thực hiện ngẫu nhiên trên 199 bệnh nhân 

nhằm xác định hiệu quả của việc sử dụng 

Lopinavir/Ritonavir trong điều trị COVID-19, 

kết luận rằng không có lợi ích khi sử dụng liệu 

pháp kết hợp này ở bệnh nhân nhập viện vì 

COVID-19(16). Nhìn chung hiệu quả của 

Lopinavir/Ritonavir trong điều trị SARS-CoV-2 

vẫn chưa rõ ràng ở thời điểm hiện tại (Hình 4). 

CORTICOSTEROID DEXAMETHASON) 

Dexamethason là một corticosteroid có tác 

dụng kháng viêm và ức chế miễn dịch. Ở bệnh 

nhân COVID-19 nặng có thể phát triển phản ứng 

miễn dịch toàn thân dẫn đến tổn thương phổi và 

rối loạn chức năng cơ quan đa hệ thống, đây là 
một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử 

vong (sau hội chứng suy hô hấp cấp tính - 

ARDS). Tác dụng kháng viêm mạnh mẽ của 

corticosteroid có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu 

những tác động này. Mặt khác, một số nghiên 

cứu ở bệnh nhân mắc các hội chứng nguy kịch 

hô hấp cấp do nhiễm coronavirus khác (MERS-

CoV và SARS-CoV-1) cho thấy việc sử dụng 
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corticosteroid có liên quan đến việc trì hoãn thời 

gian thanh thải siêu vi, tăng nguy cơ nhiễm 

trùng thứ cấp và tăng nguy cơ tử vong(17). Tuy 

nhiên, đến tháng 3 năm 2020, một thử nghiệm 

lâm sàng tại Anh mang tên RECOVERY 

(Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) 

được thực hiện để đánh giá một loạt các phương 
pháp điều trị tiềm năng cho COVID-19, bao gồm 

cả Dexamethason liều thấp. Kết quả cho thấy, 

Dexamethason giảm 1/3 tỷ lệ tử vong ở bệnh 

nhân thở máy (KTC 95%: 0,51 – 0,81), 1/5 ở 

những bệnh nhân chỉ bổ sung oxy (KTC 95%: 

0,72 – 0,94) và không có lợi ích trên những bệnh 

nhân không cần hỗ trợ hô hấp (KTC 95%: 0,91 – 

1,55)(18). Dựa trên các kết quả lâm sàng đã có 
National Institutes of Health (NIH) khuyến cáo 

dùng Dexamethason (với liều 6 mg mỗi ngày 

trong tối đa 10 ngày) để điều trị COVID-19 ở 

những bệnh nhân thở máy và ở những bệnh 

nhân cần oxy bổ sung(19) (Hình 5). 

 
Hình 4. Cấu trúc hóa học của lopinavir và ritonavir 

 

Hình 5. Cấu trúc hóa học của dexamethason 

HUYẾT TƯƠNG TỪ BỆNH NHÂN 
COVID-19 ĐÃ KHỎI BỆNH 
(CONVALESCENT PLASMA - CP) 

Trước đây việc sử dụng huyết tương từ bệnh 

nhân khỏi bệnh để điều trị các bệnh do siêu vi 

gây ra (chẳng hạn như SARS) đã được đánh giá 
với nhiều lợi ích tiềm năng(20). Tuy nhiên hiện tại 

chưa có sản phẩm từ máu bệnh nhân khỏi bệnh 

nào được Cục quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận. Nghiên cứu 

cho thấy huyết tương từ những bệnh nhân 

COVID-19 hồi phục (convalescent plasma - CP), 

có thể chứa kháng thể SARS-CoV-2 giúp ức chế 

siêu vi và giảm nhẹ các phản ứng viêm(21). Hai 

báo cáo thử nghiệm sử dụng CP trên bệnh nhân 
COVID-19 tại Trung Quốc trên 5 và 10 bệnh 
nhân nghiêm trọng cho thấy cải thiện ở nhiều 
khía cạnh, bao gồm giải phóng siêu vi, giảm nhu 
cầu oxy bổ sung và thở máy, bình thường hóa 
các chỉ số và cải thiện kết quả X quang phổi(22,23). 

Đáng chú ý, trong nghiên cứu trên 10 bệnh 
nhân, kết quả cải thiện đáng kể hơn ở những 
bệnh nhân nhận CP trước ngày bệnh thứ 14 so 
với những bệnh nhân nhận CP sau đó(23).  

Ngày 1 tháng 5 năm 2020, Cục quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cung cấp các 

khuyến nghị cho việc sử dụng huyết tương từ 

bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh. Ngoài ra, 

FDA cũng đã phê duyệt National Expanded 

Access Program (EAP) cho việc sử dụng CP để 

điều trị COVID-19(24). Từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 

11 tháng 6 năm 2020, tổng cộng 30.117 bệnh nhân 

đã được ghi danh vào EAP và 21.987 bệnh nhân 

đã đăng ký truyền CP. Dữ liệu an toàn thu thập 
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được trên 20.000 bệnh nhân nhận CP thông qua 

EAP cho thấy các rủi ro nghiêm trọng có thể xảy 

ra với tỷ lệ thấp (<1%) bao gồm quá tải tuần hoàn, 

tổn thương phổi cấp tính, phản ứng dị ứng và tử 

vong(25). Dữ liệu lâm sàng hiện chưa đủ để đánh 
giá hiệu quả cũng như tính an toàn trong kiểm 

soát SARS-CoV-2 của huyết tương từ những bệnh 

nhân COVID-19 đã hồi phục. 

VẮC-XIN 

Cho đến nay vắc-xin được mong chờ là một 

trong những phương pháp hữu hiệu nhất để 

đẩy lùi đại dịch COVID-19. Với sự bùng nổ 

nhanh chóng của dịch bệnh, việc phát triển một 

loại vắc-xin an toàn, hiệu quả và có thể triển khai 

nhanh chóng đang là ưu tiên hàng đầu. Theo 

báo cáo của WHO, hiện có khoảng 138 vắc-xin 

đang thử nghiệm tiền lâm sàng và 29 ứng cử 

viên đang trong các thử nghiệm lâm sàng, đa số 

ở giai đoạn 1 và 2(26). Bài viết này xin đề cập đến 

một số ứng cử viên tiềm năng với kết quả 

nghiên cứu khả quan hiện đang trong các thử 

nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (Hình 6). 

 
Hình 6. Sự phát triển của vắc-xin COVID-19 trên toàn thế thới tính đến ngày 30/06/2020(27) 

mRNA-1273  

mRNA-1273 là một vắc-xin do Moderna sản 

xuất có cấu trúc là đoạn mARN mã hóa cho 

protein S (spike protein) trên bề mặt siêu vi 

SARS-CoV-2. Khi vào cơ thể, mRNA-1273 mã 

hóa kháng nguyên S-2P gồm SARS-CoV-2 

glycoprotein với một “móc” xuyên màng và 1 vị 
trí phân tách S1-S2 nguyên vẹn. S-2P được ổn 

định trong cấu trúc tiền xâm nhập bằng hai lần 

thay thế Prolin liên tiếp tại các vị trí acid amin 

986 và 987 ở đỉnh chuỗi xoắn trung tâm trong 

tiểu đơn vị S2(28). Mới đây (ngày 28/7/2020) một 

nghiên cứu tiền lâm sàng của mRNA-1273 trên 

loài linh trưởng không phải người được công bố 

trên tạp chí The New England Journal of 

Medicine. Kết quả nghiên cứu cho thấy mRNA-

1273 có hoạt tính trung hòa SARS-CoV-2 mạnh 

mẽ, ngăn chặn sớm sự nhân lên của siêu vi ở 

đường hô hấp trên và dưới ở liều cao, điều này 

có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa và 

hạn chế lây lan(29). 

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 được tiến 

hành trên 45 người trưởng thành khỏe mạnh với 

3 ba mức liều 25, 100 và 250 µg cho kết quả tích 

cực: kháng thể IgG liên kết với S-P2 tăng nhanh 
chóng ở tất cả những người tham gia sau lần 
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tiêm đầu tiên. Ở lần tiêm thứ 2, lượng kháng thể 

ở cả 3 liều vượt quá lượng kháng thể trung bình 

có trong huyết thanh thu được từ bệnh nhân 

COVID-19 đã hồi phục. Về tính an toàn, không 

có lo ngại về giới hạn an toàn được ghi nhận. 

Hơn một nửa số người tham gia có tình trạng 

mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ hoặc đau tại 

chỗ tiêm. Các tác dụng phụ toàn thân phổ biến 

hơn sau khi tiêm mũi thứ hai ở liều 250 µg trong 

đó có 3 người tham gia (21%) gặp tác dụng phụ 

nghiêm trọng(28).  

Giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng của vắc-xin 

mARN Moderna hiện đang được thử nghiệm 

trên 600 người và chưa có kết quả ghi nhận. 

Ngày 27/7/2020, hãng dược Moderna chính thức 

khởi động thử nghiệm giai đoạn 3 của vắc-xin 

mRNA-1273 mang tên COVE (Coronavirus 

Efficacy) với sự hợp tác của National Institutes of 

Health (NIH) và Biomedical Advanced Research 

and Development Authority (BARDA). Thử 

nghiệm tiến hành trên 30.000 tình nguyện viên 

được chia làm 2 nhóm đối chứng ngẫu nhiên 

(1:1) với liều thử nghiệm 100 µg. Mã số tại 

ClinicalTrials.gov là NCT04470427(30). 

ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) 

ChAdOx1 nCoV-19 là vắc-xin vector  

(phương tiện vận chuyển gen) không sinh 

trưởng được nghiên cứu phát triển bởi 

AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford, từ 

adenovirus của khỉ hắc tinh tinh chứa thông tin 

mã hoá cho protein S ở SARS-CoV-2. Một kết 

quả thử nghiệm trên loài khỉ Rhesus macaques 

vào đầu tháng 5/2020 chỉ ra rằng: 1 lần tiêm duy 

nhất với liều cao ChAdOx1 nCoV-19 có hiệu quả 

trong việc ngăn ngừa tổn thương phổi do SARS-

CoV-2. Tải lượng siêu vi trong dịch rửa phế 

quản - phế nang và mô phổi giảm đáng kể 

chứng minh rằng vắc-xin ngăn chặn sự nhân lên 

của siêu vi ở đường hô hấp dưới, tuy nhiên việc 

giảm phát tán siêu vi chưa được ghi nhận(31). 

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1/2 được tiến 

hành trên 1077 tình nguyện viên khỏe mạnh, 

ngẫu nhiên tiếp nhận vắc-xin ChAdOx1 nCoV-19 

(n = 543) hoặc MenACWY (vắc-xin viêm màng 

não) (n = 534); 10 trong số 543 bệnh nhân nhóm 

ChAdOx1 nCoV-19 được nhận 2 liều vắc-xin 

prime-boost (1 liều cảm ứng - 1 liều đẩy mạnh). 

Kết quả sơ bộ ở cho thấy ở nhóm sử dụng 1 liều 

duy nhất ChAdOx1 nCoV-19 tương đối an toàn 

và dung nạp, chưa ghi nhận những phản ứng có 

hại nghiêm trọng. Cũng tại nhóm này, lympho T 

đặc hiệu với protein S đạt đỉnh điểm vào ngày 

thứ 14; kháng thể IgG trung hòa SARS-CoV-2 

được tạo ra vào ngày 28 và tăng mạnh ở tất cả 

những người tham gia sau liều vắc-xin thứ 2(32).  

Hiện tại, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 

đang được tiến hành trên hơn 10.000 người tại 

Anh, bao gồm cả trẻ em và người cao tuổi. Ngoài 

ra ChAdOx1 nCoV-19 cũng đang được thử 

nghiệm ở Brazil và Nam Phi. Với sự hỗ trợ của 

Coalition for Epidemic Preparedness 

Innovations (CEPI), AstraZeneca dự kiến sẽ sản 

xuất 300 triệu liều AZD1222 nếu được chứng 

minh an toàn và hiệu quả(27). 

BNT162b2 

Đây là vắc-xin tiên tiến nhất trong 4 vắc-xin 

thuộc chương trình nghiên cứu BNT162 mARN 

vắc-xin (Project Lightspeed) của Pfizer, 

BioNTech phối hợp với Fosun Pharma. 

BNT162b2 được sản xuất dưới dạng tiểu phân 

nano lipid chứa các mARN biến đối nucleosid 

(modRNA) mã hóa protein S của SARS-CoV-2(33). 

Dữ liệu sơ bộ từ thử nghiệm lâm sàng giai 

đoạn 1/2 trên gần 120 tình nguyện viên của 

BNT162b2 đã chứng minh khả năng dung nạp 

tổng thể thuận lợi hơn các vắc-xin khác cùng 

chương trinh nghiên cứu. Các tác dụng không 

mong muốn toàn thân thường nhẹ đến trung 

bình và thoáng qua (1-2 ngày), và không có tác 

dụng phụ nghiêm trọng nào. Hai liều BNT162b2 

30 µg tiêm cách nhau ba tuần, có hoạt tính trung 

hòa cao, đặc biệt trên người lớn tuổi (65-85 tuổi), 

định lượng kháng thể trung hòa sau tiêm chủng 

BNT162b2 cao hơn so với  bệnh nhân đã nhiễm 

SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, các quyết định kháng 

nguyên (epitop) nhận diện bởi các tế bào T đặc 

hiệu kháng nguyên SARS-CoV-2 trên người tiêm 

BNT162b2 đa dạng hơn so với các BNT162 
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mARN vắc-xin khác. Ngoài ra ghi nhận thấy đáp 
ứng tế bào lympho T (CD4 + và CD8 +) cường 

độ cao chống lại miền liên kết thụ thể (RBD) 

SARS-CoV-2 và phần còn lại của glycoprotein S(34).  

Ngày 13/07/2020, BNT162b2 được Cục quản 

lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp 

chỉ định Fast Track nhằm mục đích tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình phát triển, đẩy nhanh 

việc đánh giá tính hiệu quả và an toàn của vắc-

xin(33). Sau khi xem xét toàn diện dữ liệu tiền lâm 

sàng và lâm sàng thu được trong các nghiên cứu 

giai đoạn 1/2, Pfizer và BioNTech đã chọn 

BNT162b2 tham gia thử nghiệm lâm sàng giai 

đoạn 2/3. Thử nghiệm đã được công bố khởi 

động vào ngày 27/07/2020 với 30.000 tình 

nguyện viên từ 18 - 85 tuổi bắt đầu ở Hoa Kỳ và 

dự kiến khoảng 120 địa điểm trên toàn cầu(34). 

CoronaVac 

CoronaVac là vắc-xin bất hoạt được nghiên 

cứu phát triển bởi công ty Sinovac Biotech - 

Trung Quốc. Bất hoạt siêu vi là một phương 
pháp truyền thống trong điều chế vắc-xin và đã 
được chứng minh an toàn, hiệu quả trong phòng 

chống các bệnh do siêu vi gây ra như cúm mùa 
và bại liệt(35,36). Nghiên cứu tiền lâm sàng trên 

chuột nhắt, chuột cống và động vật linh trưởng 

không phải người, đặc biệt là khỉ rhesus cho 

thấy vắc-xin tạo kháng thể trung hòa đặc hiệu 

SARS-CoV-2. Dữ liệu cũng chứng minh khả 

năng bảo vệ an toàn của vắc-xin này trên khỉ liều 

ở 6 μg và không quan sát thấy sự gia tăng lây 
nhiễm hoặc các tình trạng miễn dịch cấp(37). 

Ngày 13/06/2020 Sinovac công bố kết quả sơ bộ  

thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1/2 thực hiện 

trên 743 tình nguyện viên khỏe mạnh. Kết quả 

cho thấy CoronaVac tạo kháng thể trung hòa sau 

14 ngày sau khi tiêm chủng hai liều vắc-xin. Tỷ 

lệ chuyển đổi huyết thanh kháng thể trung hòa 

trên 90%, đồng thời không có tác dụng phụ 

nghiêm trọng nào được báo cáo. Trước những 

kết quả nghiên cứu khả quan, Ngày 03/07/2020, 

Sinovac phối hợp với Instituto Butantan, đã 
tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III 

để kiểm tra tính hiệu quả và an toàn của 

CoronaVac tại Brazil(38). 

Sputnik V 

Sputnik V là vắc-xin do Viện Nghiên cứu 

Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya của 

Nga phát triển. Đây là sự kết hợp của hai 

adenovirus không sao chép chứa thông tin mã 

hoá cho protein S ở SARS-CoV-2. Thử nghiệm 

lâm sàng giai đoạn 1 và 2 trên 76 tình nguyện 

viên được đăng trên tạp chí Lancet (Mã số 

NCT04437875 và NCT04436471) cho biết vắc-xin 

Sputnik V được tiêm hai liều, liều đầu chứa 

adenovirus Ad26, liều thứ hai được tiêm vào 

ngày 21 chứa Ad5. Kết quả cho thấy, cả 2 vắc-xin 

đều an toàn và dung nạp tốt. Tất cả các tình 

nguyện viên đều khỏe mạnh, hầu hết các tác 

dụng ngoại ý đều nhẹ và không có tác dụng 

phụ nghiêm trọng nào được phát hiện. Vắc-

xin có tính sinh miễn dịch cao, tạo ra các đáp 
ứng miễn dịch tế bào và dịch thể mạnh mẽ ở 

100% tình nguyện viên trưởng thành khỏe 

mạnh với hiệu giá kháng thể cao hơn so với 

những tình nguyện viên sử dụng huyết 

tương từ bệnh nhân đã khỏi bệnh(39).  

Ngày 11/08/2020, tổng thống Nga 

Vladimir Putin tuyên bố về việc Bộ Y Tế Nga 

phê duyệt Sputnik V để sử dụng rộng rãi như 
một vắc-xin COVID-19 đầu tiên trên thế giới. 

Ngay lập tức, WHO và cộng đồng y khoa 

toàn cầu đã lập tức phản hồi, cho rằng quyết 

định này đã quá vội vàng và nguy hiểm. Các 

nhà nghiên cứu cho rằng việc việc tung ra 

một loại vắc-xin chưa hoàn thành các thử 

nghiệm trên nhóm lớn người để kiểm tra tính 

an toàn và hiệu quả có thể gây nguy hiểm cho 

những người sử dụng. Ngoài ra điều còn có 

thể cản trở những nỗ lực toàn cầu để phát 

triển chủng ngừa COVID-19 chất lượng(40,41). 

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đã được 

phê duyệt vào ngày 26 tháng 8 năm 2020 với 

sự tham gia của hơn 40 000 tình nguyện viên 

từ các nhóm tuổi và nguy cơ khác nhau(39). 
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Vắc-xin Ad5 của CanSino Biologics 

Ad5 là vắc-xin tái tổ hợp gắn kết vector 

adenovirus không phân chia loại 5, do công ty 

CanSino Biologics của Trung Quốc phát triển. 

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đã được tiến 

hành vào tháng 03/2020, nhìn chung các ứng cử 

viên an toàn, khả năng dung nạp tốt và khả năng 
sinh miễn dịch đầy hứa hẹn ở người trưởng 

thành khỏe mạnh. Thử nghiệm giai đoạn 2 được 

tiến hành tại Vũ Hán, Trung Quốc 

(NCT04341389) với 508 người tham gia ở 2 mức 

liều 1×10¹¹ hạt siêu vi/ml (n = 253) và  5×10¹⁰ hạt 

siêu vi/ml (n = 129), nhóm còn lại được cho sử 

dụng giả dược (n = 126). Kết quả được đăng tải 

trên tạp chí Lancet cho thấy, vắc-xin Ad5 ở liều 

5×10¹⁰ hạt siêu vi/ml là an toàn và gây ra các 

phản ứng miễn dịch đáng kể ở phần lớn người 

nhận sau một lần chủng ngừa. Cụ thể, ở ngày 28 

với liều 5×10¹⁰ hạt siêu vi/ml, kháng thể ELISA 

đặc hiệu RBD đạt đỉnh ở 571,0 (KTC 95%: 467,6 – 

697,3) với tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh là 97% 

(KTC 95%: 92 – 99). Ad5 còn gây ra các phản ứng 

kháng thể trung hòa đáng kể đối với SARS-CoV-

2 sống. Hồ sơ an toàn tương đối tốt, chỉ ghi nhận 

các tác dụng phụ nhẹ, thoáng qua liên quan đến 

tiêm chủng, chưa ghi nhận các phản ứng bất lợi 

nghiêm trọng. Với các kết quả khả quan thu 

được, hiện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 

đang được tiến hành trên tổng số 40.000 tình 

nguyện ở nhiều quốc gia để đánh giá thêm hiệu 

quả và an toàn(42). 

HƯỚNG TIẾP CẬN TRONG ĐIỀU TRỊ 
COVID-19 

Có nhiều khía cạnh cần xem xét khi điều trị 
bệnh nhân COVID-19. Mục tiêu điều trị phụ 

thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Ở 

những bệnh nhân nhẹ, mục tiêu là ngăn ngừa 

bệnh tiến triển và nhập viện.  

Ở những bệnh nhân trung bình đến nghiêm 

trọng, mục đích là giúp bệnh nhân phục hồi 

nhanh chóng, ngăn ngừa các biến chứng và tử 

vong. Ở những mức độ bệnh khác nhau cần có 

những biện pháp can thiệp phù hợp. Trong giai 

đoạn đầu của bệnh, sự nhân lên của siêu vi được 

cho là nguyên nhân của nhiều biểu hiện lâm 

sàng ban đầu, bao gồm các triệu chứng hô hấp 

trên và viêm phổi. Các liệu pháp kháng siêu vi 

đặc biệt quan trọng. Các phương pháp điều trị 
này có thể là các thuốc nhắm vào vòng đời của 

siêu vi (thuốc kháng siêu vi – Remdesivir) hoặc 

các kháng thể chống lại SARS-CoV-2, chẳng hạn 

như các kháng thể trong huyết tương bệnh nhân 

đã hồi phục hoặc kháng thể đơn dòng. Ở giai 

đoạn sau, COVID-19 là một bệnh đa hệ thống 

với nhiều biến chứng nghiêm trọng đặc biệt là 

các tình trạng viêm và các phản ứng miễn dịch 

quá mức. Lúc này thuốc kháng viêm 

(Dexamethason) có tác động hiệu quả nhất, làm 

giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân thở máy, đồng 

thời còn ngăn ngừa, giảm thiểu các phản ứng 

miễn dịch toàn thân(18).  

 
Hình 7. Hướng tiếp cận trong điều trị COVID-19(43) 
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KẾT LUẬN 

Sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 là mối đe 
dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng 

trên toàn thế giới. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, 

chưa có thuốc hay vắc-xin nào được chấp thuận 

cho việc điều trị COVID-19, nhiều loại thuốc đã 
nổi lên như là phương pháp điều trị tiềm năng. 
Trong đó, Remdesivir và Dexamethason đã 
được chứng minh hiệu quả lâm sàng thông qua 

các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng ở 

những bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng. Tuy 

nhiên cần đánh giá chính xác tình trạng của bệnh 

nhân cũng như cân nhắc các lợi ích, nguy cơ tác 
dụng không mong muốn trước khi quyết định 

sử dụng cũng như tối ưu hóa các biện pháp hỗ 

trợ. Bên cạnh đó vắc-xin được mong đợi là một 

biện pháp tối ưu để đẩy lùi dịch bệnh. Với sự 

phát triển của nền y học, lần đầu tiên trong lịch 

sử chứng kiến tốc độ phát triển vắc-xin đáng 
kinh ngạc. Hiện có khoảng 6 vắc-xin đang trong 
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Các loại vắc-

xin khác nhau có những lợi thế và thách thức 

riêng, vì vậy vẫn chưa rõ ứng cử viên nào sẽ 

được chứng minh là an toàn và hiệu quả và khi 

nào vắc-xin COVID-19 đầu tiên sẽ được cấp 

phép và đưa ra sử dụng toàn cầu. Tuy nhiên, sự 

sẵn sàng của các nền tảng sản xuất và phát triển 

vắc-xin nhanh chóng là vô cùng quan trọng 

trong việc ứng phó với các đại dịch nguy hiểm 

trong tương lai. 
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