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GIỚI THIỆU

• Cơ chế bệnh sinh chưa rõ ràng

• Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cần TNLS chất lượng tốt, ở nhiều khu vực

• Chưa có vắc xin phòng bệnh

• Các thuốc đang được n/c TNLS và sử dụng chủ yếu dựa vào hiệu quả đã được

biết đến đối với các chủng vi-rút Corona trước đây (SARS-CoV, MERS-CoV).



Nguồn: Sanders, J. M., Monogue, M. L., Jodlowski, T. Z., & Cutrell, J. B. (2020). Pharmacologic treatments for coronavirus 

disease 2019 (COVID-19): a review. Jama, 323(18), 1824-1836.
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CÁC THUỐC ĐANG ĐƯỢC TNLS

Các nhóm dược chất đang được TNLS:

1. Thuốc kháng vi-rút: Redemsevir, Favipiravir,…

2. Kháng thể: huyết tương hồi phục, globulin miễn dịch hiệu giá kháng thể cao,…

3. Chất kháng viêm: dexamethasone, statins,…

4. Liệu pháp điều hòa miễn dịch theo mục tiêu: tocilizumab, sarilumab, anakinra,..

5. Chất chống đông: heparin,…

6. Chất chống xơ hóa: chất ức chế tyrosine kinase



CÁC THUỐC ĐANG ĐƯỢC TNLS

Một số thuốc đang được thử nghiệm nhiều:

+ Remdesivir: tác dụng điều trị bệnh cụ thể đang được nghiên cứu

+ Lopinavir/Ritonavir: thuốc điều trị HIV, dùng cùng hoặc không cùng interferon

+ Hydroxychloroquine và Chloroquine: thuốc dạng uống để điều trị sốt rét và một

số tình trạng viêm

+ Thuốc điều trị cúm: Arbiol (Umifenovir), Favipiravir, Oseltamivir

+ Tocilizumab: Kháng thể đơn dòng ức chế miễn dịch trong điều trị viêm khớp dạng thấp, 

thuốc ức chế IL-6

+ Liệu pháp huyết tương hồi phục (liệu pháp miễn dịch thích ứng được sử dụng trong điều

trị SARS, MERS và đại dịch cúm 2009)

+ IVIG, corticosteroid



CÁC THUỐC ĐANG ĐƯỢC TNLS

• sildenafil 0.1 g/day for 14 days in clinical 
trial

• bevacizumab 500 mg IV for ≥ 90 minutes 

• methylprednisolone 1 mg/kg/day IV for 7 
days in trials

• losartan 25 mg/day orally in clinical trials

• eculizumab 900 mg IV weekly for 4 
weeks

• mepolizumab 10 mg/day IV for 2 days in 
clinical trial

• fingolimod 0.5 mg/day orally for 3 days in 
clinical trial

• Huaier granule

• traditional Chinese medicines

• aviptadil

• nitric oxide

• IFX-1

• ciclesonide 320 mcg oral inhalation every 
12 hours for 14 days in clinical trial

• sarilumab 200-400 mg subcutaneously or IV

• anakinra with or without siltuximab or 
tocilizumab

• siltuximab

• sargramostim

• recombinant human angiotensin-converting 
enzyme 2 (RhACE2)

• clevudine 120 mg once daily for 14-21 days

• thalidomide 100 mg orally every night for 
14 days 

https://www.dynamed.com/drug-monograph/sildenafil
https://www.dynamed.com/drug-monograph/bevacizumab
https://www.dynamed.com/drug-monograph/methylprednisolone
https://www.dynamed.com/drug-monograph/losartan
https://www.dynamed.com/drug-monograph/eculizumab
https://www.dynamed.com/drug-monograph/fingolimod
https://www.dynamed.com/drug-monograph/nitric-oxide
https://www.dynamed.com/drug-monograph/thalidomide


CÁC THUỐC ĐANG ĐƯỢC TNLS

• PUL-042, DAS181, T89

• mesenchymal stem cells

• tetrandrine

• carrimycin

• bromhexine hydrochloride

• recombinant human interferon

• Yinhu Qingwen granula

• anti-programmed death-1 (anti-PD-1)

• N-acetylcysteine plus Fuzheng Huayu

• natural killer cells

• oral nutrition supplement enriched in 
eicosapentaenoic acid, gamma-linolenic
acid, and antioxidants

• dapagliflozin 10 mg once daily for 30 days

• dietary supplement with resistant potato 
starch

• ruxolitinib 10 mg twice daily for 14 days in 
clinical trial

• baricitinib 2 mg/day orally for 10-14 days in 
clinical trials

• acalabrutinib

• umifenovir

• camostat mesylate 200-400 mg orally 3 
times daily for 5-7 days in clinical trial

• CAP-1002 allogeneic cardiosphere-derived 
cells

• telmisartan 80 mg twice daily in clinical 
trial

https://www.dynamed.com/drug-monograph/acetylcysteine


CÁC THUỐC ĐANG ĐƯỢC TNLS

Nguồn: https://clinicaltrials.gov (truy cập ngày 10/10/2020)

https://clinicaltrials.gov/


CHLOROQUINE VÀ HYDROXYCHLOROQUINE

• Chloroquine (CQ) là thuốc điều trị sốt rét, được dùng từ 1934. Hydroxychloroquine

(HCQ) được dùng điều trị sốt rét và bệnh tự miễn (Lupus ban đỏ, VKDT,…) từ 1946. 

• Cơ chế: tăng pH nội sinh, ức chế sự tổng hợp của virus và hòa màng tế bào vật chủ. 

Ngoài ra còn tác dụng điều hòa miễn dịch.

• Nghiên cứu in vitro: SARS-CoV2 bị ức chế bởi CQ ở EC50 = 23.90 M >> HCQ ở 

EC50 = 6.14 M.



CHLOROQUINE VÀ HYDROXYCHLOROQUINE

Nguồn: Tripathy, Satyajit, et al. "A review on possible modes 

of actions of Chloroquine/Hydroxychloroquine: Repurposing 

against SAR-COV-2 (COVID 19) pandemic." International 

Journal of Antimicrobial Agents (2020): 106028.



CHLOROQUINE VÀ HYDROXYCHLOROQUINE

• Liều dùng: 

✓ CQ: 500mg uống mỗi 12-24h x 5-10 ngày (chỉnh liều khi suy thận)

✓ HCQ: 400 mg mỗi 12h x 1 ngày → 200mg mỗi 12h x 4 ngày

Hoặc: 400mg/ngày x 5 ngày; Hoặc: 200mg x 3 lần/ngày x 10 ngày

• CCĐ: dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

• Tác dụng phụ: nghiêm trọng (tim mạch: QTc kéo dài; huyết học: tan máu ở người thiếu

G6PD; hạ đường huyết; độc với võng mạc; hệ TKTW), thường gặp (chuột rút, nôn, tiêu

chảy, chán ăn).

• Tương tác thuốc: các thuốc chuyển hóa qua CYP2D6, CYP2A4, CYP2A5.

• Dùng được cho phụ nữ mang thai



CHLOROQUINE VÀ HYDROXYCHLOROQUINE

• Kết quả tích cực từ các TNLS:

➢ Giảm thời gian thanh thải vi-rút (sạch VR ở ngày thứ 6 sau điều trị đạt 70% ở nhóm

điều trị so với 12,5% ở nhóm chứng).

➢ Thời gian cắt sốt, giảm ho và cải thiện tổn thương phổi ở nhóm điều trị ưu việt hơn

nhóm chứng (tương ứng: 2,2 >< 3,2 ngày; 2,0 >< 3,1 ngày; 80,6% >< 54,8%).

• Kết quả hạn chế từ các TNLS:

➢ Thời gian thanh thải vi-rút không khác biệt (sạch VR ở ngày thứ 7 sau điều trị đạt

86,7% ở nhóm điều trị so với 93,3% ở nhóm chứng, p> 0,05). 

➢ QTc kéo dài > 440ms gặp ở 30% BN và QTc > 500ms gặp ở 11% trường hợp .



CHLOROQUINE VÀ HYDROXYCHLOROQUINE

• Hạn chế của các TNLS:

➢ Đặc điểm cơ bản của nhóm can thiệp và nhóm chứng không tương đồng

➢ Nhiều TNLS không thiết kế mù đôi

➢Mục tiêu và thiết kế nghiên cứu chưa phù hợp

➢ Số liệu gốc không được công bố công khai

➢ Kết quả 1 số TNLS được công bố trên những tạp chí không cần bình duyệt (peer-

reviewed journal)



CHLOROQUINE VÀ HYDROXYCHLOROQUINE

VS



CHLOROQUINE VÀ HYDROXYCHLOROQUINE

VS



CHLOROQUINE VÀ HYDROXYCHLOROQUINE

• CQ và HCQ được chứng minh có hiệu quả với SARS-CoV 2 trên in vitro

• Hiệu quả của CQ và HCQ trong điều trị BN Covid-19 chưa rõ rệt, chưa xác định được

liều dùng tối ưu

• Cần các TNLS thiết kế phù hợp, cỡ mẫu đủ lớn, phương pháp khoa học để đánh giá hiệu

quả điều trị

• Đặc biệt chú trọng các tác dụng phụ khi sử dụng thuốc, đặc biệt là tác dụng phụ trên hệ

tim mạch

• Không phối hợp với Azithromycine trong các phác đồ điều trị

• Thuốc dùng được cho PNMT

• Khuyến cáo chỉ dùng điều trị cho BN Covid-19 trong các TNLS được kiểm soát tốt



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Lopinavir: đã được cấp phép trong điều trị HIV, 

thuốc nhóm ức chế protease (PIs). Ritonavir là chất

ức chế CYP3A4 mạnh, giúp tăng nồng độ LPV.

• Enzyme 3-chymotrypsin (3CLpro) đóng vai trò

quan trọng trong việc phân cắt RNA của virus.

• Các protease coronavirus, bao gồm 3CLpro, không

chứa C2-symmetric pocket, là mục tiêu của các

thuốc ức chế protease HIV → nghi ngờ về tiềm

năng của thuốc ức chế protease HIV trong điều trị

các coronavirus. Nguồn: https://www.invivogen.com/spotlight-covid-19-

treatment-repurposed-drugs



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Đối với SARS:

➢ LPV 4 µg/mL và ribavirin 50 µg/mL ức chế SARS-CoV-1 sau 48 giờ ủ và có tác dụng

hiệp đồng khi được sử dụng cùng nhau (Chu CM, Role of lopinavir/ritonavir in the 

treatment of SARS: initial virological and clinical findings, Thorax, 2004)

➢ Giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ đặt NKQ ở nhóm điều trị so với nhóm chứng (2,3% và

15,6%; 0% và 11% tương ứng) (Chan K.S, Treatment of severe acute respiratory 

syndrome with lopinavir/ritonavir: A multicentre retrospective matched cohort 

study. Hong Kong Med. J. 2003)

➢ Ở nhóm BN nặng: tỷ lệ tử vong, đặt ống NKQ và mức độ bão hòa oxy máu không khác

biệt ở nhóm điều trị so với nhóm chứng.



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Đối với MERS-CoV:

➢ Nghiên cứu in vitro: MERS-CoV bị ức chế bởi LPV ở EC50 = 8 M và đạt hiệu quả tối

đa ở EC50 = 12 M. (De Wilde, Screening of an FDA-approved compound library 

identifies four small-molecule inhibitors of Middle East respiratory syndrome 

coronavirus replication in cell culture. Antimicrob. Agents Chemother. 2014).

➢ 5-7/2015 trong vụ dịch MERS-CoV tại Hàn Quốc, 86.6% BN được điều trị LPV đơn

thuần hoặc phối hợp (Ribavin ± interferon): tỷ lệ tử vong thấp hơn so với các vụ dịch

MERS-CoV trước đó (20.4% so với 36.5–65%) (Choi, W.S.; Clinical presentation and 

outcomes of Middle East Respiratory Syndrome in the Republic of Korea. Infect. 

Chemother. 2016).



LOPINAVIR/ RITONAVIR
• Đối với SARS-CoV2:

Nguồn: Verdugo-Paiva, "Lopinavir/ritonavir for COVID-19: A living systematic review." Medwave 20.6 (2020).



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Đối với SARS-CoV2:

Nguồn: Verdugo-Paiva, "Lopinavir/ritonavir for COVID-19: A living systematic review." Medwave 20.6 (2020).



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Lưu ý khi sử dụng thuốc:

➢ Tác dụng phụ thường gặp: buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Ngoài ra có thể là QT kéo dài và

gây độc với gan

➢ LPV/r là chất ức chế mạnh CYP3A, và nhiều loại thuốc được chuyển hóa bởi enzyme

này -> có thể gây độc tính nghiêm trọng. Cần đánh giá kỹ tương tác với các thuốc khác

khi sử dụng đồng thời

➢ Thuốc đã được chứng minh hiệu quả và tính an toàn khi điều trị HIV cho nhóm phụ nữ

mang thai, trẻ nhỏ, trẻ em và trẻ vị thành niên

➢ LPV/r ức chế không chọn lọc với 3CLpro -> cần nồng độ cao để ức chế VR nhân lên ->

cần NC về liều dùng phù hợp???



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• LPV/r có thể làm giảm tỷ lệ tử vong, nhưng mức độ giảm khác nhau ở các nhóm nguy cơ 

khác nhau (bằng chứng chắc chắn thấp).

• LPV/r có thể làm giảm nguy cơ tiến triển suy hô hấp, ARDS hoặc yêu cầu thở máy xâm 

nhập (bằng chứng có độ chắc chắn thấp).

• LPV/r có thể không làm tăng đáng kể nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng có thể làm 

tăng tổng số tác dụng phụ ở BN COVID-19 (bằng chứng có độ chắc chắn trung bình).

• Cần nhiều TNLS chất lượng tốt để làm sáng tỏ vai trò thực sự của LPV/r ở BN COVID-19.

• Khuyến cáo chỉ dùng điều trị cho BN Covid-19 trong các TNLS được kiểm soát tốt.



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Mục tiêu nghiên cứu:

➢ Đánh giá đáp ứng lâm sàng, cận lâm sàng

và tính an toàn của việc bổ sung

lopinavir/ritonavir phối hợp trên người bệnh

nhiễm vi rút Corona mới (2019-nCoV)

➢ Đề xuất việc sử dụng lopinavir/ritonavir

phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm vi-

rút Corona mới (2019-nCoV)



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Lý do lựa chọn: 

➢ Tính sẵn có ở nhiều khu vực địa lý khác nhau, dễ dàng sản xuất ngay với qui mô lớn

➢ Đã được chứng nhận về hiệu quả và tính an toàn trong phác đồ điều trị bậc 2 cho bệnh

nhân HIV

➢ Đã được sử dụng cho hơn nửa triệu người trên toàn cầu

➢ Giá thuốc phù hợp, chi phí cho 2 tuần điều trị khoảng £140 (170 USD) ở Anh, Mỹ và

khoảng £6,50 (8 USD) ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình

➢ Có thể kê đơn cho BN sử dụng ngay



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Nghiên cứu giai đoạn 1: 

➢ Đơn nhánh, phân tích đáp ứng lâm sàng, cận lâm sàng và tính an toàn của LPV/r phối hợp 

trong điều trị Covid-19

➢ Cỡ mẫu: 10 BN

➢ Các chỉ số đánh giá:

+ Tính hiệu quả:  Thời gian đến thời điểm âm hoá kết quả xét nghiệm vi rút trong dịch HH

+ Tính an toàn: AE, SAE, ADR

➢ Đã hoàn thành thu tuyển BN, phân tích kết quả



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Nghiên cứu giai đoạn 2:

➢ Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng đánh giá đáp ứng lâm sàng, cận lâm sàng và

tính an toàn của LPV/r phối hợp trong điều trị Covid-19

➢ PP n/c: thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, nhãn mở, so sánh nhóm dùng LPV/r

và nhóm điều trị nền

➢ Cỡ mẫu: 150 BN (75 BN mỗi nhánh)

➢ Các chỉ số đánh giá:

+ Tính hiệu quả: đáp ứng LS và VR tại ngày 14 (~ 30 chỉ số)

+ Tính an toàn: AE, SAE, ADR



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Tiêu chuẩn chọn BN:

Xây dựng căn cứ chủ yếu theo hướng dẫn trong quyết định 125/QĐ-BYT, ngày 16/1/2020

➢ Bệnh nhân 18 tuổi

➢ Được chẩn đoán xác định nhiễm virus 2019-nCoV bằng Real time RT-PCR.

➢ Có kèm theo một trong các triệu chứng lâm sàng trong vòng 7 ngày trước khi nhập viện

(sốt, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, hoặc triệu chứng bệnh lý hô hấp như

ho, khó thở) VÀ có đặc diểm dịch tễ (trở về từ vùng dịch, có tiếp xúc với người bệnh hoặc

hoặc động vật bị bệnh trong vòng 14 ngày).

➢ Bệnh nhân chấp thuận tham gia nghiên cứu (ký ICF/ đại diện hợp pháp ký ICF)



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Tiêu chuẩn loại trừ BN:

➢ Dị ứng với thành phần các thuốc nghiên cứu

➢ Có AST hoặc ALT trước khi dùng thuốc tăng trên 5 lần giới hạn bình thường

➢ Đang dùng các thuốc chống chỉ định dùng kèm với lopinavir/ritonavir mà không thể ngừng

sử dụng hoặc thay thế bằng thuốc khác

➢ Phụ nữ có thai

➢ Bệnh nhân HIV/AIDS (do lo ngại kháng lopinavir/ritonavir khi không dùng với các thuốc

ARV khác)

➢ Bệnh nhân có điện tâm đồ có khoảng QT kéo dài



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Tiêu chí hiệu quả:

➢ Tiêu chí chính:

+ Giai đoạn 1: thời gian đến thời điểm âm hoá kết quả xét nghiệm vi rút trong dịch hô hấp.

+ Giai đoạn 2: tỷ lệ BN được xác định hồi phục (bao gồm cả LS và VR) tại thời điểm 14 ngày sau

điều trị.

➢ Tiêu chí phụ: 

+ Tải lượng VR

+ Biến đổi biểu hiện LS (thời gian cắt sốt, cải thiện tình trạng suy hô hấp, bão hòa oxy máu,..)

+ Thay đổi các giá trị CLS (cytokine, marker viêm, X-quang và CT phổi,…)

+ Các biến chứng (suy hô hấp, suy đa tạng,…)



LOPINAVIR/ RITONAVIR

• Tiêu chí an toàn:

➢ Tiêu chí chính: các phản ứng bất lợi nghiêm trọng có thể liên quan đến thuốc nghiên cứu

(Serious adverse reaction – SAR)

➢ Tiêu chí phụ:

+ Các biến cố bất lợi nghiêm trọng (SAE)

+ Các biến cố bất lợi (AE) dẫn đến việc dừng/tạm dừng/thay đổi phác đồ

+ Các ADR được NCV đánh giá là có thể liên quan đến thuốc NC

+ Các AE được quan tâm đặc biệt trong nghiên cứu (viêm tụy cấp, tăng ALT > 5 lần giới

hạn bình thường, xuất huyết, rối loạn tâm thần,…)



LOPINAVIR/ RITONAVIR



LOPINAVIR/ RITONAVIR
Đặc điểm nhân khẩu Số lượng (n=10) Tỉ lệ %

Giới tính

Nam 6 60.0

Nữ 4 40.0

Tuổi, Trung vị (IQR) 33 (27 - 43)

Nghề nghiệp

Học sinh/Sinh viên 2 20.0

Nhân viên văn phòng 1 10.0

Kinh doanh/bán hàng 3 30.0

Lao động phổ thông 4 40.0

Quốc gia từng đi qua

Anh 4 40.0

Mỹ 2 20.0

Pháp 1 10.0

Ý 1 10.0

Đức 1 10.0

Tây Ban Nha 1 10.0

CH Séc 1 10.0

Hồng Kông 1 10.0

Nga 1 10.0

Việt Nam 1 10.0

Thời gian ủ bệnh ước tính, Median (IQR) 3 (2 - 7)

Thời gian có triệu chứng - nhập viện 7 (5 - 13)

0 ngày 4 40.0

1 - 3 ngày 1 10.0

4 - 7 ngày 2 20.0

7 - 14 ngày 3 30.0

Triệu chứng lâm sàng nhập viện Số lượng (n=10) Tỉ lệ %

Ho 10 100.0

Sốt 8 80.0

Khó thở 0 0.0

Đau rát họng 8 80.0

Khạc đờm 6 60.0

Tức ngực 3 30.0

Đau đầu 3 30.0

Mệt mỏi 8 80.0

Đau mỏi cơ 4 40.0



LOPINAVIR/ RITONAVIR

Thang điểm lâm sàng theo WHO Ngày 1 Ngày 7 Ngày 14

Triệu chứng n = 10 (%) n = 10 (%) n = 10 (%)

Không triệu chứng 9 (90%) 8 (80%) 10 (100%)

Có triệu chứng, không phụ thuộc 1 (10%) 2 (10%) 0 (0%)

Có triệu chứng, cần trợ giúp 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Can thiệp thở máy

Không cần can thiệp thở oxy 10 (100%) 10 (100%) 10 (100%)

Thở oxy mask hoặc kính mũi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Thở oxy NIV 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Đặt ống và thở máy, P/F>150 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Thở máy P/F< 150 hoặc sử dụng vận mạch 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Thở máy P/F<150 và có vận mạch, lọc máu hoặc ECMO 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Kết quả điều trị

Tử vong 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)



LOPINAVIR/ RITONAVIR

Sinh hóa

Ngày 1 Ngày 7 Ngày 14

Trung vị (IQR) Trung vị (IQR) Trung vị (IQR)

Creatinine 

(mmol/L)

55 

(55 - 55)

81 

(6,6 - 97)

76,95 

(56,45 - 98,5)

Urea (mmol/L) 3,15 (2,7 - 3,6) 3,4 (2,15 - 4,5) 3,8 (3,7 - 5,1)

Glucose (mmol/L) 4,4 (4,4 - 4,4) 9,7 (8,8 - 10,6) 5,2 (3,8 - 5,6)

CRP (mg/L) 12,5 (12,5 - 12,5) 9,25 (2,5 - 62,65) 1,5 (1,5 - 5,5)

PCT (ng/L)

0,051 

(0,038 - 0,064)

20,063 

(0,076 - 41,5)

4 

(0,031 - 6)

AST (G/L) 29,5 (21 - 38) 31 (27 - 93) 28 (25 - 29)

ALT (G/L) 23,5 (11 - 36) 29,5 (20 - 54,5) 36 (23 - 39)

Huyết học
Ngày 1 Ngày 7 Ngày 14

Trung vị (IQR) Trung vị (IQR) Trung vị (IQR)

Bạch cầu (109/L) 5,2 (3,4 - 7) 5,55 (5,05 - 6,15) 5,4 (4,7 - 6,4)

Hematocrit (%)

38,85 

(37,7 - 40)

39,5 

(37,3 - 44,25)

37,2 

(34,3 - 46,9)

Hemoglobin (g/L)
126,5 

(116 - 137)

133,5 

(126,5 - 149,5)

124 

(114 - 156)

Hồng cầu (1012/L)

4,87 

(4,54 - 5,2)

4,75 

(4,435 - 5,25)

4,28 

(3,79 - 5,13)

Tiểu cầu (109/L)
221,5 

(216 - 227)

286 

(250,5 - 375,5)

301 

(204 - 333)



LOPINAVIR/ RITONAVIR
Tổn thương phổi thâm nhiễm Số lượng (n=10) Tỉ lệ %

Không 2 20.0

Có 8 80.0

Vùng 1 1 10.0

Vùng 2 0 0.0

Vùng 3 3 30.0

Vùng 4 1 10.0

Vùng 5 5 50.0

Đa thùy 6 60.0

Tràn dịch màng phổi 0 0.0

Ngày có triệu chứng

Ngày có (-) 3 lần liên 

tiếp

Thời gian hết vi rút 

ước tính

BN01 29/02/2020 09/03/2020 9

BN02 11/03/2020 19/03/2020 8

BN03 20/03/2020 29/03/2020 9

BN04 18/03/2020 25/03/2020 7

BN05 23/03/2020 29/03/2020 6

BN06 10/03/2020 28/03/2020 18

BN07 21/03/2020 29/03/2020 8

BN08 10/03/2020 30/03/2020 20

BN09 21/03/2020 29/03/2020 8

BN10 29/03/2020 30/03/2020 1

Trung vị (IQR) 8 (7 - 9) ngày



REMDESIVIR

• Được phát triển bởi Gilead Sciences, phối hợp với US CDC và U.S. Army Medical Research 

Institute nhằm điều trị các bệnh do RNA vi-rút nguy cơ gây đại dịch như EBOV, SARS, 

MERS,… Được đánh giá có thể hiệu quả với rất nhiều RNA vi-rút khác như YFV, DEN-V, 

Influenza A,…

• Liều dùng: 200mg/ngày x ngày 1, 100mg/ngày x 9 ngày tiếp theo, truyền tĩnh mạch

• Thử nghiệm in vivo: ức chế SARS ở IC50 = 2.2 M, EBOV ở IC50 = 100 nM, MERS ở IC50

= 340 nM (Eastman, Richard T., et al. "Remdesivir: A Review of Its Discovery and 

Development Leading to Emergency Use Authorization for Treatment of COVID-19." ACS 

Central Science 2020).

• Giá thuốc: 390 – 520 USD/liều, 2340 – 5720 USD/liệu trình điều trị



REMDESIVIR

How Remdesivir has affected Gilead’s share price

https://www.cmcmarkets.com/en-au/opto/how-remdesivir-has-affected-gileads-share-price

29 Apr

2 Jun

28 Aug



REMDESIVIR

Frediansyah, "Remdesivir and its antiviral activity against 

COVID-19: A systematic review." Clinical epidemiology and 

global health (2020)

Hashemian, "A review on remdesivir: a possible promising 

agent for the treatment of COVID-19." Drug design, 

development and therapy 14 (2020)



REMDESIVIR

Wilt, Timothy J., et al. "Remdesivir for Adults With COVID-19: A Living Systematic Review for an American College of 

Physicians Practice Points." Annals of Internal Medicine (2020)



REMDESIVIR

Wilt, Timothy J., et al. "Remdesivir for Adults With COVID-19: A Living Systematic Review for an American College of 

Physicians Practice Points." Annals of Internal Medicine (2020)



REMDESIVIR



REMDESIVIR

• Giảm tỷ lệ tử vong, mức độ giảm ít (bằng chứng có mức độ chắc chắn thấp).

• Tăng khả năng hồi phục (bằng chứng có mức độ chắc chắn trung bình).

• Giảm thời gian cải thiện triệu chứng LS, mức độ giảm ít. Giảm thời gian đến khỏi bệnh, mức

độ giảm nhiều (bằng chứng có mức độ chắc chắn thấp).

• Giảm nguy cơ thở máy hoặc ECMO (bằng chứng có mức độ chắc chắn thấp).

• Không thay đổi tổng thời gian nằm viện (bằng chứng có mức độ chắc chắn thấp).

• Chưa thấy hiệu quả rõ rệt ở nhóm bệnh nhân nguy kịch. 

• Cần nhiều TNLS chất lượng tốt để làm sáng tỏ vai trò thực sự của Remdesivir.

• Khuyến cáo chỉ dùng điều trị cho BN Covid-19 trong các TNLS được kiểm soát tốt.



CORTICOSTEROID

• Autopsy phổi BN Covid-19: tổn thương phế

nang lan tỏa, thâm nhiễm viêm lan tỏa, huyết

khối vi mạch.

• Tổn thương viêm nghiêm trọng ở nhiều cơ quan

của BN Covid-19: tăng cao CRP, Ferritin, IL-1,

IL-6,…

• Tổn thương phổi nặng do vi-rút (H1N1, H5N1,

SARS,…): vai trò quan trọng của phản ứng MD

vật chủ

→ Vai trò của Corticosteroid??? Borczuk, Alain C., et al. "COVID-19 pulmonary pathology: a multi-institutional 

autopsy cohort from Italy and New York City." Modern Pathology (2020)



CORTICOSTEROID



CORTICOSTEROID
• Nghiên cứu về Corticosteroid trong điều trị các chủng coronavirus

Singh, Awadhesh Kumar, et al. "Role of corticosteroid in the management of COVID-19: A systemic review and a Clinician’s 

perspective." Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 14.5 (2020): 971-978



CORTICOSTEROID
• Corticosteroid được dùng không vì mục đích n/c trong điều trị SARS-CoV2

Singh, Awadhesh Kumar, et al. "Role of corticosteroid in the management of COVID-19: A systemic review and a Clinician’s 

perspective." Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 14.5 (2020): 971-978



CORTICOSTEROID



CORTICOSTEROID



KHÁNG THỂ TRUNG HÒA



MỘT SỐ THUỐC KHÁC



KẾT LUẬN

• Thuốc điều trị vi-rút hoặc ngăn ngừa tiến triển nặng vẫn là một thách thức và biến đổi rất

nhanh mỗi ngày.

• Bệnh có thể trở nặng nhanh chóng ở những bệnh nhân đang ổn định; tải lượng virus thường

cao nhất ở giai đoạn sớm của bệnh → bắt đầu điều trị sớm ở những người có nguy cơ cao

trong bối cảnh của TNLS được kiểm soát tốt.

• Việc điều trị có rủi ro nhất định và cần được cân nhắc trước các tác dụng phụ tiềm ẩn (vẫn

chưa được xác định rõ) và tình trạng thiếu thuốc với sự gia tăng sử dụng các tác nhân này.



KẾT LUẬN

• Cân nhắc cẩn thận về thời gian điều trị và khuyến nghị 5-7 ngày đối với bệnh không biến

chứng. Thời gian điều trị nên được cá nhân hóa cho bệnh nhân và sự tiến triển của bệnh.

• Cần liên tục theo dõi và điều chỉnh khi có tài liệu mới.

• Thận trọng khi phân tích tài liệu vì phần lớn các dữ liệu lâm sàng có sẵn không được kiểm

soát, không được xem xét ngang hàng hoặc thậm chí không được công bố chính thức.

• Khuyến nghị các tổ chức và bác sĩ lâm sàng báo cáo kinh nghiệm quản lý và điều trị

COVID-19 cho cộng đồng y tế để có thể sửa đổi và tối ưu hóa các khuyến nghị và lộ trình

điều trị.
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