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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÔNG TIN THUỐC, THEO DÕI VÀ BÁO 

CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC NĂM 2021 

DS. Nguyễn Đức Mai Anh 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÔNG TIN THUỐC 

1. Đối tượng được khảo sát 

2. Đánh giá hoạt động chuyên môn của đơn vị thông tin thuốc 

Thông tin thuốc là một lĩnh vực chuyên biệt của Dược lâm sàng. Cung cấp thông 

tin thuốc là nhiệm vụ cơ bản của người dược sĩ nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an 

toàn và hiệu quả - một trong những mục tiêu hàng đầu trong công tác điều trị. 

Khoa Dược đã tiến hành khảo sát đánh giá hoạt động chuyên môn của đơn vị 

thông tin thuốc, thời gian tiến hành khảo sát từ ngày 25/10/2021 đến ngày 27/10/2021. 

Kết quả khảo sát như sau: 
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Nhận xét: 

Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy tình hình hoạt động chuyên môn của đơn vị 

thông tin thuốc năm 2021 được đánh giá tốt hơn năm 2020. Ở tất cả các nội dung khảo 

sát về hoạt động chuyên môn của đơn vị thông tin thuốc, đa số được đánh giá “Tốt” và 

“Rất tốt”, không có tỷ lệ đánh giá kém. Năm 2020, không có đối tượng khảo sát nào 

đánh giá hoạt động thông tin thuốc là “Rất tốt”. 

3. Nhu cầu nhận phản hồi thông tin thuốc của cán bộ y tế 

3.1. Thời gian mong muốn được nhận phản hồi 

Thời gian mong muốn được nhận phản hồi phụ thuộc vào tính cấp thiết của câu 

hỏi với quá trình điều trị và mức độ phức tạp của câu hỏi. 

Nhận xét: Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy có 50% cán bộ y tế muốn nhận được 

câu trả lời ngay, có 48.7% nhân viên y tế muốn nhận câu trả lời trong ngày, chỉ có 1.3% 

cán bộ y tế muốn nhận được phản hồi trong vòng 2-3 ngày. 

Chính vì vậy, nhân viên đơn vị thông tin thuốc chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý 

các câu hỏi từ khoa phòng phải nhận thức rõ tính cấp thiết của từng câu hỏi và trả lời 

thông tin đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của người hỏi thông qua hình thức phản hồi 

thích hợp. 

3.2. Hình thức tài liệu tham khảo mong muốn nhận được 

 
Nhận xét:  

60 nhân viên y tế mong muốn nhận được hình thức tài liệu tham khảo là bản in 

đầy đủ, chiếm 40% 

48 nhân viên y tế mong muốn nhận được hình thức tài liệu tham khảo là bản in 

tóm tắt, chiếm 32%. 

42 nhân viên y tế mong muốn nhận được hình thức phản hồi qua đường dẫn đến 

tài liệu tham khảo, chiếm 28%. 
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4. Đánh giá chung hoạt động thông tin thuốc của bệnh viện 

 
Mức độ cung cấp thông tin thuốc 

Tốt 
Bình thường, 

Tạm ổn 

Chưa tốt, cần 

cải thiện 
Không tốt 

Tần số 87 58 5  

Tỷ lệ (%) 58 38.7 3.3  

Nhận xét: 

Đa phần nhân viên y tế đánh giá mức độ cung cấp thông tin thuốc từ khoa Dược 

bệnh viện là “Tốt” và “bình thường, tạm ổn” chiếm đến 96.7%.  Có 5 phiếu khảo sát 

cho rằng công tác cung cấp thông tin thuốc từ đơn vị thông tin thuốc/Khoa Dược bệnh 

viện là “chưa tốt, cần cải thiện”. 

Như vậy, qua kết quả khảo sát đơn vị thông tin thuốc đã cho thấy hoạt động thông 

tin thuốc từ khoa Dược bệnh viện năm 2021 đã cải thiện hơn nhiều so với năm 2020 

nhưng vẫn cần có phương hướng và đề xuất hợp lý để cải thiện công tác cung cấp thông 

tin thuốc cho cán bộ y tế: 

Thứ nhất, nhân viên được đào tạo liên tục thông qua các khoa đào tạo ngắn hạn để 

nâng cao trình độ chuyên môn.  

Thứ 2 cung cấp các tài liệu chuyên ngành liên quan đến ung thư: bệnh học; phác 

đồ điều trị; tác dụng phụ của thuốc, tương tác thuốc.  

Thứ 3, hỗ trợ cho các nhân viên máy tính bảng để tra cứu dữ liệu bất cứ khi nào.  

Thứ 4, trang bị các phần mềm tra cứu thông tin thuốc có độ tin cậy, chính xác cao. 

B. TÌNH HÌNH THEO DÕI VÀ BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA 

THUỐC 

1. Số lượng báo cáo ADR 

 
Nhận xét: 

Số lượng báo cáo ghi nhận năm 2021 tăng so với năm 2020 là 09 báo cáo, tăng 

khoảng 180%. Điều này, chứng tỏ hoạt động báo cáo ADR từ các khoa phòng về đơn vị 

thông tin thuốc đã có cải thiện so với năm 2020. 
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2. Đối tượng tham gia báo cáo ADR 

Số lượng và tỷ lệ báo cáo ADR theo từng đối tượng báo cáo ADR được trình bày 

trong bảng dưới đây:  

 Năm 2020 Năm 2021 

Số báo cáo Tỷ lệ (%) Số báo cáo Tỷ lệ (%) 

Bác sĩ 0 0.0 4 28.6 

Điều dưỡng 2 40.0 2 14.3 

Dược sĩ 3 60.0 8 57.1 

Nhận xét:  

Tỷ lệ báo cáo ADR của bác sĩ năm 2021 tăng hơn năm 2020 (hơn 4 báo cáo). Tỷ 

lệ báo cáo ADR đến từ dược sĩ tăng 5 báo cáo, số lượng báo cáo của điều dưỡng vẫn 

duy trì như cũ. 

Như vậy, đối tượng tham gia chủ yếu trong công tác báo cáo ADR vẫn là dược sĩ, 

chiếm 57.1%. 

3. Khoa phòng tham gia báo cáo ADR 

      

Nhận xét: Hầu hết các khoa phòng khác đã tích cực báo cáo ADR hơn so với năm 

2020. 

4. Tần suất gặp phải các ADR của cán bộ y tế 

 

Nhận xét: Có 101 nhân viên y tế đã 

từng gặp phản ứng không mong muốn của 

thuốc – ADR chiếm 67.3%; 49 nhân viên y 

tế còn lại chưa từng gặp qua ADR, chiếm 

tỷ lệ 32.7%. 
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5. Tần suất báo cáo nếu đã gặp qua ADR 

Nhận xét: 140 nhân viên y tế đã báo 

cáo trong trường hợp gặp phải các ADR, 

chiếm 93.3%. Trong khi đó, có 6.7% nhân 

viên y tế không báo cáo ADR lúc gặp. So 

với tầm quan trọng của hoạt động giám sát 

và báo cáo ADR thì 6.7% vẫn là tỷ lệ cao, 

cần phải giảm xuống. 

Sau hoạt động tập huấn của Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện về ADR vào 

cuối tháng 10/2021 thì có khả năng tỷ lệ này sẽ giảm vào năm 2022. 

Để tìm hiểu rào cản liên quan đến thái độ của cán bộ y tế đối với hoạt động báo 

cáo ADR, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số nhận định về hoạt động này và đánh giá 

mức độ đồng ý của cán bộ y tế đối với mỗi nhận định, kết quả thu được như sau: 

 
Nhận xét: Qua khảo sát 150 nhân viên y tế thì có 84 câu trả lời liên quan đến các 

lý do khiến nhân viên y tế không muốn báo cáo khi gặp phải ADR. Lý do báo cáo ADR 

làm mất nhiều thời gian và Phản ứng ADR nhẹ không đáng để báo cáo chiếm tỷ lệ cao 

nhất: 33.3% cho mỗi lý do. Có 13 nhân viên y tế cảm thấy không cần thiết báo cáo 

trong trường hợp đã biết quá rõ đối với thuốc chiếm 15.5%. Các lý do còn lại chiếm tỷ 

lệ thấp như: Báo cáo ADR không giúp thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu 
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quả; Không có kinh phí hỗ trợ báo cáo; E ngại bị phê bình, quy kết trách nhiệm,… 

6. Đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động theo dõi và báo cáo ADR 

6.1. Biện pháp liên quan đến quản lý 

* Về quy trình báo cáo:  

Bệnh viện đã ban hành quy trình chuẩn về hoạt động báo cáo ADR và triển khai 

tới các khoa phòng bằng nhiều hình thức như giao ban, gửi văn bản, tập huấn. Theo quy 

trình, tất cả cán bộ y tế có trách nhiệm làm báo cáo và gửi cho khoa Dược, khoa Dược 

là đầu mối thu thập báo cáo trong bệnh viện để gửi tới Trung tâm DI & ADR Quốc gia. 

Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ không nhỏ cán bộ y tế không biết cách báo cáo. Do 

đó, phải có biện pháp để đánh giá việc thực hiện quy trình của các cán bộ y tế và cân 

nhắc việc có chế tài cụ thể về hoạt động này. 

* Về mẫu báo cáo: 

Ý kiến của đa số cán bộ y tế cho rằng mẫu báo cáo có quá nhiều trường thông tin, 

việc đơn giản hóa mẫu báo cáo cần được cân nhắc nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin 

cần thiết cho việc đánh giá mối quan hệ. 

6.2. Biện pháp liên quan đến nhân lực 

Một bộ phận cán bộ y tế chưa nhận thức đầy đủ về khái niệm phản ứng có hại của 

thuốc và các ADR cần báo cáo. Do đó cần phải tăng cường những hoạt động phổ biến 

về tầm quan trọng của việc theo dõi và báo cáo ADR để thay đổi nhận thức của các cán 

bộ y tế đó. 

 Vì vậy cán bộ y tế phải được tập huấn, đào tạo nhiều hơn nữa để có thể tham gia 

theo dõi và báo cáo ADR tốt hơn. 
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SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN, GIÁM SÁT SAU ĐIỀU TRỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ 

LIÊN QUAN ĐẾN TIÊM CHỦNG COVID-19 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ 

DS. Đặng Thị Thảo Trang, DS. Đặng Thị Thu Hiếu 

1. GIỚI THIỆU 

Vào cuối năm 2019, một loại coronavirus mới đã được xác định là nguyên nhân 

gây ra một loạt các trường hợp viêm phổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung 

Quốc. Nó nhanh chóng lây lan, dẫn đến một trận dịch hoành hành khắp Trung Quốc, 

kéo theo đó là số ca mắc ngày càng tăng ở các nước khác trên khắp thế giới. Vào tháng 

2 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định bệnh COVID-19, viết tắt của bệnh 

coronavirus 2019[1]. Virus gây ra COVID-19 được xác định là coronavirus-2, gây hội 

chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2); trước đây, được gọi là 2019-nCoV. Vào 

tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu xem đây là một đại dịch, nhằm nhấn 

mạnh tính chất nghiêm trọng của tình hình và kêu gọi tất cả các quốc gia hành động để 

phát hiện và ngăn ngừa lây nhiễm. 

Đại dịch COVID-19 lan ra nhanh chóng đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của 

cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả chăm sóc y tế. Đặc biệt, việc chăm sóc bệnh nhân bị 

ung thư hoặc nghi ngờ mắc bệnh ung thư trong giai đoạn này là một thách thức do sự 

cạnh tranh giữa rủi ro tử vong do ung thư không được điều trị hoặc điều trị kịp thời so 

với tử vong hoặc các biến chứng nghiêm trọng do SARS-CoV-2 gây ra, và khả năng tử 

vong do nhiễm COVID-19 ở người suy giảm miễn dịch cao hơn [2,3].  

Vào đầu đại dịch, nhiều bệnh nhân ung thư phải vật lộn để được điều trị ung thư 

do bệnh viện hủy hoặc trì hoãn các cuộc phẫu thuật và các thủ tục khác, bao gồm cả hóa 

trị và xạ trị. Cũng có lo ngại cho rằng những bệnh nhân khỏe mạnh và mắc bệnh ung 

thư có thể điều trị khỏi sẽ không được chữa trị do băn khoăn về nguy cơ nhiễm 

COVID-19 có thể lớn hơn lợi ích của việc chẩn đoán sớm và điều trị ung thư[4]. Cung 

cấp phương tiện bảo vệ cá nhân không đầy đủ cho người chăm sóc sức khỏe; năng lực 

bệnh viện hạn chế, kể cả các đơn vị chăm sóc đặc biệt; thiếu dữ liệu xét nghiệm tại 

điểm chăm sóc và dữ liệu tỷ lệ bệnh theo huyết thanh càng làm phức tạp thêm khó khăn 

trong việc điều trị. 

Ba loại vắc-xin COVID-19 riêng biệt hiện đã được cho phép sử dụng khẩn cấp ở 

Hoa Kỳ và các loại vắc-xin COVID-19 khác đang được triển khai trên toàn cầu với nỗ 

lực làm chậm sự lây lan của dịch bệnh và ngăn chặn đại dịch. Ở nhiều khu vực, số ca tử 

vong và ca nhiễm mới COVID-19 đang giảm dần, một phần liên quan đến số lượng 

bệnh nhân được tiêm chủng ngày càng tăng. Việc tầm soát, điều trị và giám sát sau điều 

trị đang bắt đầu trở lại bình thường ở nhiều vùng trong số này.  

2. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/1
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/2,3
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/4
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Cung cấp dịch vụ chăm sóc ung thư trong giai đoạn khủng hoảng COVID-19 đã 

gặp nhiều thách thức do rủi ro giữa tử vong do ung thư và tử vong hoặc các biến chứng 

nghiêm trọng do lây nhiễm và khả năng tử vong cao hơn do nhiễm COVID-19 ở người 

suy giảm miễn dịch, bao gồm cả những bệnh nhân ung thư. Những thách thức khác bao 

gồm: hủy bỏ các đợt thăm khám, chậm trễ trong việc tầm soát ung thư định kỳ, dẫn đến 

số lượng bệnh nhân mắc các bệnh ung thư mới được xác định trong đại dịch giảm đáng 

kể[5-8]; trì hoãn hoặc hủy phẫu thuật; bệnh nhân ở cách xa phòng khám và các phòng 

tiêm truyền; và sự chuyển đổi sang y học từ xa trong thăm khám.  

Không có phương pháp tiếp cận "phù hợp với tất cả" để cung cấp dịch vụ chăm 

sóc ung thư trong đại dịch COVID-19. Các quyết định sàng lọc và điều trị thường phải 

được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và phụ thuộc vào tình trạng lây nhiễm 

của COVID-19 trong một cộng đồng cũng như sự sẵn có của các nguồn lực. Ở những 

nơi lây nhiễm đã được kiểm soát, việc tầm soát và điều trị ung thư đã bắt đầu trở lại 

bình thường. 

Ngoài hướng dẫn chung do CDC cung cấp về các biện pháp phòng ngừa đại dịch 

toàn cầu, các điểm sau đây đã được nhấn mạnh trong các khuyến nghị của Hiệp hội 

Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) về chăm sóc ung thư trong đại dịch [9]: 

- Tất cả bệnh nhân bị ung thư phải được thông báo về các triệu chứng của 

COVID-19, được hướng dẫn rửa tay, vệ sinh đúng cách, và hạn chế tiếp xúc mọi người 

xung quanh nếu nhiễm COVID-19. 

- Bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng được khuyến khích tuân theo các khuyến cáo 

chung của CDC về đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trừ khi đã được tiêm chủng đầy 

đủ. Có các hướng dẫn riêng cho các cá nhân được tiêm chủng đầy đủ và những hướng 

dẫn này có thể được thay thế bằng hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Đáng chú ý, 

những hướng dẫn này có thể không áp dụng cho những người đã được tiêm chủng đầy 

đủ nhưng có nguy cơ giảm đáp ứng miễn dịch với vắc-xin, hoặc cho những bệnh nhân 

ung thư đến khám bệnh ngoại trú, nơi họ có thể tiếp xúc với bệnh nhân suy giảm miễn 

dịch/miễn dịch chưa tối ưu.  

- Không có hướng dẫn hoặc bằng chứng nào cho thấy khẩu trang N95 là cần thiết 

cho bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở y tế và cơ sở thực hành lâm sàng 

đều yêu cầu nhân viên y tế, bệnh nhân và tất cả người đến thăm khám phải đeo khẩu 

trang phẫu thuật, bất kể triệu chứng hoặc tình trạng tiêm chủng, để giúp ngăn ngừa lây 

nhiễm từ những người bị nhiễm bệnh có thể không có triệu chứng. 

- Nói chung, theo khuyến cáo của CDC, ở những địa điểm có tốc độ lây truyền vi 

rút cao, nên tạm hoãn tái khám nếu không ảnh hưởng đến điều trị, kể cả các cuộc thăm 

khám giám sát định kỳ nhằm phát hiện sự tái phát của ung thư. Trong nhiều trường hợp, 

tần suất của những lần thăm khám này đã được khuyến cáo là từ 3-6 tháng. Những 

khuyến cáo này có thể ít liên quan hơn ở những khu vực đã kiểm soát được lây nhiễm.  
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- Sàng lọc trước qua điện thoại hoặc nền tảng kỹ thuật số để phát hiện các triệu 

chứng COVID-19 và tiền sử phơi nhiễm từ 48-72 giờ trước khi đến khám trực tiếp, 

hoặc trước mỗi chu kỳ điều trị mới được khuyến nghị, đặc biệt ở những nơi có tốc độ 

lây nhiễm cao [10].  Tình trạng của bệnh nhân khi khám sàng lọc và kết quả dương tính 

với COVID-19 nên được ghi lại trước khi bệnh nhân vào cơ sở điều trị[9]. 

- Bệnh nhân ung thư có sốt hoặc có biểu hiện bất thường ở đường hô hấp dưới (ho, 

khó thở, thiếu oxy) được ưu tiên xét nghiệm COVID-19 và xét nghiệm COVID-19 cũng 

được khuyến nghị cho những người đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 đã được xác 

nhận.  

3. SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN VÀ XÁC ĐỊNH GIAI ĐOẠN UNG THƯ 

COVID-19 đã có tác động đáng kể đến số lượng bệnh nhân khám, chẩn đoán và 

xác định giai đoạn ung thư. Tháng 4 năm 2020, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) đã 

đưa ra khuyến cáo không nên đến cơ sở chăm sóc sức khỏe để tầm soát ung thư định kỳ 

cho đến khi có thông báo mới. Tháng 8 năm 2020, hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư 

Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) vẫn khuyến nghị trì hoãn hầu hết các thủ tục tầm soát ung 

thư (như chụp X-quang tuyến vú và nội soi) để bảo tồn nguồn lực của hệ thống y tế và 

giảm sự tiếp xúc của bệnh nhân với các cơ sở chăm sóc sức khỏe, trừ khi nghi ngờ có 

ung thư trên lâm sàng. Trong thời gian này, một số hiệp hội nghề nghiệp quốc gia (ví 

dụ, Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật Vú Hoa Kỳ, Hiệp hội Nội soi Cổ tử cung và Bệnh học 

Cổ tử cung Hoa Kỳ) và các nhóm khác đã cung cấp các hướng dẫn chuyên môn để phân 

loại sàng lọc các bệnh ung thư cụ thể trong đại dịch [11-17]. Kết quả là, ít nhất ở Hoa Kỳ, 

đã giảm khoảng 60 - 99% trường hợp tầm soát ung thư (ít nhất là đối với ung thư vú, 

đại trực tràng, cổ tử cung và tuyến tiền liệt) diễn ra từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020 [18-

21]. Dữ liệu còn mâu thuẫn về việc liệu tỷ lệ tầm soát ung thư phổi toàn quốc trong năm 

2020 có giảm so với những năm trước đại dịch hay không[20,22]. 

Có thể hiểu được, ngày càng có nhiều lo ngại về việc tạm dừng các chương trình 

sàng lọc quốc gia trong thời kỳ đại dịch[5,23-32]. Chậm trễ trong việc tầm soát ung thư có 

thể dẫn đến tỷ lệ bệnh nhân được chẩn đoán trong trường hợp khẩn cấp tăng, tỷ lệ chẩn 

đoán ung thư giai đoạn cuối cao hơn cùng với khối u lớn hơn [33-35] và sự chậm trễ trong 

việc điều trị cho bệnh nhân có khối u ác tính mới được chẩn đoán. Tất cả đều có thể ảnh 

hưởng đến tỷ lệ tử vong do ung thư trong tương lai. Ví dụ, tác động của đại dịch 

COVID-19 trong sáu tháng đầu tiên đối với tỷ lệ tử vong do ung thư vú trong tương lai 

ở Hoa Kỳ đã được ước tính bằng cách sử dụng ba mô hình Mạng lưới can thiệp và giám 

sát ung thư đã thành lập về ung thư vú [36]. Nhìn chung, số ca tử vong do ung thư vú 

tăng 0,52% so với dự kiến vào năm 2030 trong trường hợp không có đại dịch và tác 

động sẽ tăng lên xấp xỉ gấp đôi nếu đại dịch kéo dài 12 tháng. 

Do những lo ngại này, ở những khu vực đã kiểm soát lây nhiễm tương đối, nhiều 

chương trình sàng lọc đã được tiếp tục và có bằng chứng cho thấy tỷ lệ tầm soát ung thư 
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đã tăng trở lại gần với mức trước dịch, mặc dù không phải ở tất cả các quần thể[18-

21,37,38]. Ví dụ, trong một phân tích được thực hiện tại 62 cơ sở trong tháng 1 năm 2019 

và tháng 7 năm 2020 do Hiệp hội Giám sát Ung thư vú thực hiện, tỷ lệ sàng lọc chụp X 

quang tuyến vú đã tăng trở lại vào tháng 7 năm 2020 so với mức trung bình vào tháng 4 

năm 2020 và đang tiến gần đến tỷ lệ trước đây ở hầu hết các quần thể [19]. Tuy nhiên, sự 

khội phục tỷ lệ tầm soát của phụ nữ Mỹ gốc Á và Mỹ gốc Tây Ban Nha vẫn thấp hơn so 

với các nhóm khác, dẫn đến sự thiếu hụt đáng kể các lần chụp X quang tuyến vú ở 

những nhóm này. Có lo ngại rằng sự thiếu hụt liên tục trong số lượng khám sàng lọc 

ung thư giữa những người này và các nhóm dân số thiểu số khác có thể làm trầm trọng 

thêm sự chênh lệch về kết quả ung thư từ trước [19,37]. 

Theo đó, một số hiệp hội nghề nghiệp quốc gia, bao gồm ASCO, ACS và những 

tổ chức khác đã sửa đổi hướng dẫn của họ. Ví dụ, hướng dẫn mới nhất của ACS nêu rõ 

quyết định bắt đầu lại tầm soát ung thư đòi hỏi phải cân nhắc kỹ lưỡng về rủi ro và lợi 

ích của việc tầm soát, cùng với việc đảm bảo an toàn cho cả bệnh nhân và nhân viên y 

tế. 

Các quyết định về việc bắt đầu lại sàng lọc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể 

không giống nhau ở mỗi người và tùy theo cộng đồng khi đại dịch xảy ra. Thật không 

may, vẫn còn thiếu hướng dẫn toàn diện về việc tiếp tục tầm soát ung thư khi mức độ 

lây nhiễm đang giảm dần và hoàn toàn được kiểm soát[39]. Các bác sĩ lâm sàng nên tuân 

theo hướng dẫn cụ thể của địa phương, duy trì tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn để hạn 

chế sự lây nhiễm SARS-CoV-2. 

Quan trọng là, việc hạn chế tầm soát ung thư đã dẫn đến tình trạng không chỉ 

những bệnh nhân không có triệu chứng bỏ hẹn khám sàng lọc mà còn cả những bệnh 

nhân có triệu chứng cần đánh giá khẩn cấp, và các dịch vụ hiện có có thể không đủ 

năng lực để quản lý những bệnh nhân này như trước[40,41]. Phối hợp chăm sóc ban đầu 

giữa bác sĩ lâm sàng chuyên khoa và hệ thống y tế cần được ưu tiên ở những bệnh nhân 

có nguy cơ cao[42-44]. Thật không may, các chiến lược khởi động lại với tổn thất nhỏ 

nhất về sức khỏe cũng có thể là gánh nặng đối với các tổ chức sàng lọc[44]. Cần có các 

giải pháp thích hợp, đặc biệt là ở các cộng đồng chưa được tầm soát[45] để giải quyết 

những vấn đề này nhằm ngăn ngừa tỷ lệ tử vong do ung thư quá mức trong tương lai. 

Bệnh nổi hạch liên quan đến vắc-xin COVID-19 và ý nghĩa đối với hình ảnh 

X-quang   

Bệnh hạch nách sau tiêm chủng có khả năng gây nhiễu trong việc biện luận hình 

ảnh X quang. Việc kiểm tra X quang (bao gồm chụp nhũ ảnh tầm soát, chụp PET) nên 

được lên lịch trước liều đầu tiên của vắc-xin COVID-19 dựa trên mRNA (tức là 

BNT162b2 [vắc-xin Pfizer COVID-19] hoặc mRNA-1273 [vắc-xin Moderna COVID-

19]), hoặc bốn đến sáu tuần sau mũi thứ hai, nếu có. Không có thông tin tương tự đối 

https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/18-21,37,38
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/18-21,37,38
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/19
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/19,37
https://www.uptodate.com/external-redirect.do?target_url=https%3A%2F%2Fwww.asco.org%2Fcovid-resources%2Fpatient-care-info%2Fcancer-screening-diagnosis-staging&token=Bp5gJgcMVkECK0Kc6Py7YypXnjiRTDcWk2ZrY1o4Iq0GgwELR1MyK7e0EJNJQ34N3YFIYJJVj1rWUNSToji6AGxQ2DuciMaktaC%2B5MjEeng%3D&TOPIC_ID=127556
https://www.uptodate.com/external-redirect.do?target_url=https%3A%2F%2Fwww.cancer.org%2Fhealthy%2Ffind-cancer-early%2Fcancer-screening-during-covid-19-pandemic.html&token=EWCC2nomhTfUQ5h4lLucjG2XF5q9mGSAvbgT0qUSeFjvrU3XwJs0I2bnxu1VXxTNmUVV5%2Bfqr%2FZns2YIqn9OLO74eoAhnCXX2a5CDJPOaQ%2Bp9KpZzfTZfmtqPkMwDhLF&TOPIC_ID=127556
https://www.uptodate.com/external-redirect.do?target_url=https%3A%2F%2Fwww.cancer.org%2Fhealthy%2Ffind-cancer-early%2Fcancer-screening-during-covid-19-pandemic.html&token=EWCC2nomhTfUQ5h4lLucjG2XF5q9mGSAvbgT0qUSeFjvrU3XwJs0I2bnxu1VXxTNmUVV5%2Bfqr%2FZns2YIqn9OLO74eoAhnCXX2a5CDJPOaQ%2Bp9KpZzfTZfmtqPkMwDhLF&TOPIC_ID=127556
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/39
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/40,41
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/42-44
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/44
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-cancer-screening-diagnosis-post-treatment-surveillance-in-uninfected-patients-during-the-pandemic-and-issues-related-to-covid-19-vaccination-in-cancer-patients/abstract/45


BẢN TIN COVID-19 

 

Bản tin “Thông tin thuốc & Dược lâm sàng” – Số 04/2021 11 

với Ad26.COV2.S (vắc-xin Janssen COVID-19). 

Bệnh hạch nách và/hoặc hạch thượng đòn hiếm khi được báo cáo sau khi tiêm 

vắc-xin Bacillus Calmette-Guerin, cúm và vi rút HPV. Tuy nhiên, tỷ lệ cao hơn đã được 

ghi nhận sau khi sử dụng cả hai loại vắc-xin COVID-19 mRNA được Cục Quản lý 

Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép sử dụng khẩn cấp: 

- Đối với bệnh nhân dùng mRNA-1273: sưng hoặc đau ở nách là một tác dụng 

phụ được báo cáo ở 11,6% bệnh nhân sau liều đầu tiên (so với 5% đối với giả dược) và 

16% sau liều thứ hai (so với 4,3% đối với giả dược)[47]. Nổi hạch ở cánh tay và cổ cũng 

được báo cáo là một tác dụng phụ không mong muốn ở nhiều bệnh nhân được tiêm vắc-

xin (1,1% so với 0,6% với giả dược). Hạch xuất hiện trong vòng 2-4 ngày sau khi tiêm 

chủng và thời gian trung bình là một đến hai ngày. 

- Đối với bệnh nhân dùng BNT162b2: nổi hạch ở cánh tay và cổ được báo cáo là 

một tác dụng phụ không mong muốn, với 58 trường hợp ở nhóm vắc-xin, nhiều hơn so 

với nhóm dùng giả dược[48]. Hạch thường xuất hiện trong vòng 2-4 ngày sau khi tiêm 

chủng và kéo dài trung bình 10 ngày. 

Tỷ lệ và thời gian nổi hạch được báo cáo trong cả hai thử nghiệm đều dựa trên 

đánh giá lâm sàng, và do đó, tỷ lệ nổi hạch cận lâm sàng được phát hiện bằng hình ảnh 

X-quang (bao gồm cả chụp nhũ ảnh) có thể cao hơn nhưng dữ liệu hiện có mâu thuẫn 

và có thể thay đổi theo vắc-xin đã được sử dụng[49,50]: 

- Trong một phân tích trên 750 phụ nữ được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-

19 dưới 90 ngày trước khi khám sàng lọc hoặc chụp nhũ ảnh chẩn đoán tại một trung 

tâm duy nhất trong khoảng thời gian hai tháng, có 23 người bị nổi hạch ở nách một bên 

(3%), chỉ hai trong số đó có triệu chứng[49]. Tỷ lệ nổi hạch giảm khi số ngày kể từ khi 

tiêm chủng tăng lên, với 15 trong số 283 trường hợp (5,3%) được phát hiện trong vòng 

1 đến 14 ngày, 8 trong số 272 trường hợp (2,9%) trong vòng 15 đến 28 ngày và không 

có trường hợp nào trong số 195 trường hợp có hình ảnh nổi hạch sau 28 ngày sau khi 

tiêm chủng. Không có sự khác biệt nào được báo cáo tùy theo vắc-xin được sử dụng. 

- Nghiên cứu trên 68 bệnh nhân được chụp PET/CT trong khoảng thời gian ba 

tháng đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID đã cho thấy: phản ứng hạch nách 

hai bên ở 2% (2 trong số 68) bệnh nhân đã được tiêm liều đầu tiên, và trong 7 trên 68 

bệnh nhân (24 %) sau liều thứ hai[50]. Tỷ lệ phản ứng xuất hiện sau liều thứ hai của 

mRNA-1273 cao hơn nhiều so với vắc-xin BNT162b2 (4 trên 7 [57 %] so với 3 trên 20 

[15 %]). 

Các khuyến nghị về quản lý bệnh lý nổi hạch và lên lịch chụp X quang trong quá 

trình tiêm chủng COVID-19 có sẵn từ hai nhóm chuyên gia đa ngành[51,52]. Tại thời 

điểm này, dữ liệu chỉ có sẵn cho vắc-xin mRNA COVID-19, không có thông tin của 

vắc-xin Ad26.COV2.S (Janssen COVID-19). 

Ý nghĩa của việc kiểm tra chụp nhũ ảnh   
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Tỷ lệ cao mắc bệnh hạch nách và hạch thượng đòn sau khi tiêm vắc-xin mRNA 

COVID-19 có ý nghĩa đặc biệt trong việc biện luận kết quả chụp nhũ ảnh tầm soát. Nếu 

có thể, nên lên lịch chụp nhũ ảnh sàng lọc trước liều đầu tiên của vắc-xin mRNA 

COVID-19, hoặc 4 - 6 tuần sau liều thứ hai. 

Hội chẩn đoán hình ảnh vú đã ban hành các khuyến nghị cụ thể cho những bệnh 

nhân được tiêm vắc-xin COVID-19 gần đây[53]: 

- Tình trạng tiêm chủng COVID-19 (thời điểm và vị trí tiêm) cần được ghi nhận ở 

bệnh nhân tiếp nhận trước khi chụp nhũ ảnh sàng lọc. 

- Bệnh nổi hạch ở nách một bên đảm bảo loại BI-RADS 0 để cho phép đánh giá 

thêm về vú hai bên và ghi lại tiền sử bệnh, bao gồm cả việc tiêm chủng COVID-19. 

- Sau khi tiến hành chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh hạch nách một bên ở những 

phụ nữ đã được tiêm vắc-xin COVID-19 ở cánh tay bên trong 4 tuần trước đó, nên chụp 

nhũ ảnh theo dõi ngắn hạn trong 4 - 12 tuần sau khi tiêm vắc-xin liều thứ 2. Nếu tình 

trạng nổi hạch ở nách vẫn còn, có thể cần lấy mẫu hạch để loại trừ bệnh ác tính. 

- Khi việc chăm sóc không bị trì hoãn quá mức, nếu có thể, nên lên lịch khám sàng 

lọc trước liều đầu tiên của vắc-xin mRNA COVID-19, hoặc 4-6 tuần sau liều thứ hai. 

4. GIÁM SÁT BỆNH NHÂN UNG THƯ SAU ĐIỀU TRỊ 

Ở những địa điểm có tỷ lệ lây nhiễm cao, bất kỳ chuyến thăm khám nào nếu 

không gây rủi ro cho bệnh nhân thì nên được hoãn lại, bao gồm: giám sát định kỳ ở 

những bệnh nhân đã hoàn thành điều trị, những bệnh nhân có nguy cơ tái phát hoặc tiến 

triển bệnh tương đối thấp, và những người không có triệu chứng trong thời gian theo 

dõi. Trong các tình huống mà các khuyến nghị hiện có cung cấp phạm vi tần suất cho 

các can thiệp (ví dụ: từ ba đến sáu tháng một lần), thì việc trì hoãn các can thiệp theo 

lịch trình đến khoảng thời gian tần suất được khuyến nghị dài nhất là hợp lý. Việc giám 

sát từ xa những bệnh nhân như vậy bằng cách sử dụng y học từ xa có thể được áp 

dụng. Ở những khu vực đã kiểm soát được tình trạng lây nhiễm, việc kiểm tra giám sát 

và thăm khám tại phòng khám có thể được tiếp tục. 

5. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN UNG THƯ CÒN SỐNG 

SÓT 

Những người sống sót sau ung thư có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng 

hơn không?   

Các bệnh nhân ung thư đang tiến triển đều có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn và tỷ lệ 

tử vong cao hơn do COVID-19. 

Những người sống sót sau ung thư đã hoàn thành điều trị cũng có nguy cơ cao đối 

với COVID-19 và các biến chứng của nó, mặc dù nguy cơ có vẻ thấp hơn so với những 

người bị ung thư đang tiến triển[56-59]. Nguy cơ này có thể bị ảnh hưởng bởi loại ung 

thư, các phương pháp điều trị đã thực hiện, thời gian điều trị trước đó, tuổi của bệnh 
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nhân và các tình trạng bệnh lý mắc phải từ trước. Trong một nghiên cứu, 56% người 

trưởng thành sống sót sau ung thư ở Hoa Kỳ có một hoặc nhiều tình trạng bệnh lý tiềm 

ẩn, bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim, tiểu đường, bệnh thận mãn tính 

hoặc béo phì, có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh COVID -19 nghiêm trọng[60].  

Ngoài tiền sử ung thư, những tác động chậm và lâu dài của việc điều trị trước đó 

(như nhiễm độc phổi hoặc tim, thay đổi chức năng thận, ức chế miễn dịch dai dẳng) 

cũng có thể làm tăng nguy cơ COVID-19 nghiêm trọng ở những người sống sót. 

Các nghiên cứu sau đây đã đánh giá nguy cơ COVID-19 ở những người sống sót 

sau ung thư: 

- Dữ liệu về kết quả COVID-19 ở những người sống sót sau ung thư từ một 

nghiên cứu thuần tập gồm hồ sơ của 17 triệu bệnh nhân được lấy từ dữ liệu hồ sơ bệnh 

án điện tử chăm sóc ban đầu, được liên kết với dữ liệu tử vong COVID-19 tại bệnh 

viện[57]. Trong phân tích đa biến số được điều chỉnh theo tuổi và giới tính, các khối u ác 

tính về huyết học hoặc không phải huyết học được chẩn đoán trong vòng một năm kể từ 

khi nhiễm bệnh là các yếu tố nguy cơ đáng kể dẫn đến tử vong khi nhập viện. 

- Tương tự, trong một phân tích với 9.275 người được chẩn đoán mắc bệnh SARS-

CoV-2 ở vùng Veneto của Ý, 723 người bị ung thư và 8.552 người không mắc bệnh, 

những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong vòng hai năm trước khi nhiễm 

bệnh có tỷ lệ nhập viện và tử vong cao nhất so với với những người không bị ung thư, 

nhưng rủi ro vẫn tăng lên ở những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư từ 5 năm 

trở lên trước khi chẩn đoán lây nhiễm [58]. Vấn đề là những người sống sót từ 2 năm trở 

lên và 5 năm trở lên có nhiều khả năng phải nhập viện và tử vong hơn, nhưng ít có khả 

năng vào phòng chăm sóc đặc biệt, có thể do nguồn lực phân bổ khan hiếm. 

Chăm sóc người sống sót sau ung thư 

Những người sống sót sau ung thư nên tuân theo tất cả các biện pháp chung (ví 

dụ: giữ khoảng cách tiếp xúc, đeo khẩu trang, tránh đi lại không cần thiết) để giảm thiểu 

tiếp xúc với khả năng lây nhiễm. Tuy nhiên, có một số dữ liệu hạn chế về tác động của 

đại dịch COVID-19 đối với những người sống sót sau ung thư, đặc biệt là những người 

đã hoàn thành điều trị. Ngoài tác động của COVID-19 đối với thể chất của những người 

sống sót (nhiều người trong số họ từ 65 tuổi trở lên mắc bệnh đi kèm, hoặc suy giảm 

miễn dịch mãn tính), căng thẳng liên quan đến đại dịch có thể làm trầm trọng thêm các 

vấn đề liên quan đến điều trị kéo dài khác trong dân số này, bao gồm các vấn đề về 

nhận thức và lo lắng [61-63]. 

Để đối phó với đại dịch, nhiều cuộc thăm khám trực tiếp được xem là không cần 

thiết đã được thay thế bằng những cuộc thăm khám bệnh từ xa (qua điện thoại hoặc 

video), mặc dù các cuộc hẹn gặp trực tiếp có thể được nối lại ở một số khu vực.  

Mặc dù có ít bằng chứng liên quan đến việc sử dụng y học từ xa trong COVID-19 

để chăm sóc người sống sót sau ung thư, nhưng hình thức thăm khám này đã được hầu 
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hết bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chấp nhận sử dụng trong đại 

dịch[64-69].  

Những người sống sót sau ung thư, đặc biệt là thanh thiếu niên và thanh niên, có 

thể bị lo lắng và chấn động tâm lý do hậu quả của đại dịch[70]. Các cuộc thăm khám từ 

xa có thể dùng để đánh giá tình trạng chấn động tâm lý để giới thiệu các dịch vụ tư vấn 

thích hợp[71,72]. 

Mang khẩu trang cho những bệnh nhân ung thư bị cắt bỏ thanh quản  

Một số bệnh nhân sống sót sau ung thư đầu và cổ (HNC) sẽ được phẫu thuật cắt 

bỏ thanh quản trong quá trình điều trị ung thư. Các biện pháp dự phòng để kiểm soát 

lây nhiễm trong đại dịch COVID-19 là đặc biệt quan trọng đối với những người này do 

sự lây lan của vi rút trong các giọt đường hô hấp và khí dung. Và thực tế là họ có nguy 

cơ cao bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 cao hơn do họ mắc bệnh ung thư tiềm ẩn và tiền sử 

thường xuyên hút thuốc và lạm dụng rượu, và các bệnh đi kèm như bệnh phổi mãn tính 

và bệnh mạch máu ngoại vi.  

Thường xuyên đeo khẩu trang như một phần của phương pháp tiếp cận toàn diện 

để giảm sự lây truyền SARS-CoV-2 ở các môi trường trong nhà hoặc ngoài trời. Tuy 

nhiên, có sự nhầm lẫn về cách bảo vệ tốt nhất trong cộng đồng và cơ sở chăm sóc sức 

khỏe cho cá nhân bị cắt thanh quản trong đại dịch COVID-19. Trong một báo cáo kiểm 

tra chất lượng sống của 64 người sống sót sau HNC phẫu thuật cắt thanh quản, khi được 

hỏi về cách phòng ngừa của họ khi ra ngoài, đa số (47%) chỉ mang khẩu trang ở miệng 

và mũi, 8% chỉ mang khẩu trang trên đường mở khí quản, và 36 % mang khẩu trang 

cho cả hai [76]. Trong số 6 người hoàn toàn không mang khẩu trang, một nửa họ sử dụng 

"bộ lọc", có lẽ là một cái yếm lọc hoặc thiết bị khí khổng có bộ trao đổi nhiệt và độ ẩm 

(HME) qua đường mở khí quản. 

Tổ chức Y tế Thế giới và CDC Hoa Kỳ không có hướng dẫn về vấn đề này. Tuy 

nhiên, một số nhóm chuyên gia quốc tế khuyến nghị: [77-80] 

- Luôn đeo HME trên lỗ thoát khí, đặc biệt là khi ở gần những người khác. Nếu có 

thể, nên sử dụng HME cho những người sử dụng giọng nói qua thực quản khí quản, vì 

nó không yêu cầu chạm vào khi nói. 

- Đeo khẩu trang phẫu thuật (tốt nhất là khẩu trang N95) che lỗ khí và một khẩu 

trang phẫu thuật bổ sung che mũi và miệng, có hoặc không có kính hoặc tấm che mặt. 

- Vệ sinh tay trước khi xử trí khí quản và chạm vào HME khi sử dụng phương 

pháp nói khí quản. Tránh chạm vào lỗ khí, HME, mắt, mũi và miệng bằng tay chưa rửa 

sạch. Một thói quen hữu ích là sử dụng tay không thuận để chạm vào lỗ thông và tay 

thuận cho các hoạt động khác. 

6. TIÊM VẮC-XIN ĐỂ PHÒNG TRÁNH NHIỄM SAR-CoV-2 

Tại Hoa Kỳ, vắc-xin COVID-19 mRNA BNT162b2 (vắc-xin Pfizer-BioNTech 

COVID-19) đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt, 
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và vắc-xin COVID-19 mRNA-1273 (Moderna COVID-19 vắc-xin) và vắc-xin vectơ 

adenoviral Ad26.COV2.S (vắc-xin Janssen COVID-19, còn được gọi là vắc-xin 

Johnson & Johnson) đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA) để phòng ngừa 

COVID-19.  

Chúng tôi đề nghị rằng tất cả những bệnh nhân ung thư tiến triển hoặc trước đó có 

đủ điều kiện tiêm chủng theo ưu tiên phân bổ của địa phương nên được tiêm chủng đầy 

đủ để ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có thể đã 

giảm khả năng sinh miễn dịch đối với vắc-xin COVID-19, nhưng việc chủng ngừa vẫn 

được khuyến khích trong các quần thể bị suy giảm miễn dịch. Đối với những cá nhân 

đang được cấy ghép tế bào tạo máu (HCT) hoặc liệu pháp tế bào như liệu pháp tế bào 

thụ thể kháng nguyên chimeric (CAR) -T, chúng tôi khuyên nên đợi ít nhất ba tháng để 

tiêm phòng, nếu có thể. Do khả năng đáp ứng miễn dịch giảm sút đối với tiêm chủng, 

điều quan trọng là phải tư vấn cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch về việc duy trì các 

biện pháp bảo vệ cá nhân mặc dù đã tiêm chủng. 

Không có dữ liệu nào đáng tin cậy để xác nhận liệu vắc-xin có tạo ra phản ứng 

miễn dịch bảo vệ hay không. Hướng dẫn của CDC Hoa Kỳ đặc biệt khuyến cáo không 

nên xét nghiệm kháng thể để đánh giá khả năng miễn dịch sau tiêm chủng.  

Chúng tôi đồng ý với hướng dẫn từ Ủy ban tư vấn vắc-xin COVID-19 của Mạng 

lưới ung thư toàn diện quốc gia (NCCN) đề xuất ưu tiên những bệnh nhân ung thư đang 

điều trị tích cực (bao gồm cả HCT và liệu pháp tế bào), những người dự định bắt đầu 

điều trị và những bệnh nhân sau điều trị (< 6 tháng), ngoại trừ những người chỉ được 

điều trị bằng nội tiết tố. Các yếu tố bổ sung liên quan đến kết quả bất lợi từ COVID-19 

được xem xét bao gồm tuổi ≥ 65, bệnh đi kèm (ví dụ, bệnh phổi mãn tính, tim mạch 

hoặc bệnh thận) và các yếu tố xã hội học (ví dụ, nghèo đói, hạn chế tiếp cận với chăm 

sóc sức khỏe và người thuộc dân tộc thiểu số). 

Cập nhật khuyến nghị về vắc-xin COVID-19 cho bệnh nhân ung thư (tháng 9 

năm 2021) 

Hướng dẫn cập nhật về tiêm chủng COVID-19 cho bệnh nhân ung thư có sẵn từ 

Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia (NCCN)[1]. Các nhóm bệnh nhân cần được tiêm 

3 liều vắc-xin mRNA thay vì hai liều, bao gồm: bệnh nhân có khối u rắn tái phát hoặc 

mới được điều trị trong vòng một năm kể từ liều vắc-xin ban đầu của họ, bất kể loại liệu 

pháp điều trị ung thư; bệnh nhân ung thư máu tiến triển không phụ thuộc vào điều trị 

tích cực hiện tại; những bệnh nhân nhận cấy ghép tế bào gốc (SCT) hoặc liệu pháp tế 

bào được thiết kế, đặc biệt là trong vòng hai năm qua; người nhận cấy ghép tế bào gốc 

dị sinh trong liệu pháp ức chế miễn dịch hoặc có tiền sử bệnh mảnh ghép chống chủ 

(graft-versus-host disease), bất kể thời gian cấy ghép; và bất kỳ bệnh nhân ung thư nào 

có thêm tình trạng ức chế miễn dịch, chẳng hạn như HIV, hoặc đang được điều trị ức 

chế miễn dịch không liên quan đến liệu pháp điều trị ung thư. 
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Các vấn đề về an toàn và hiệu quả của vắc xin ở bệnh nhân ung thư  

 Hiện có ít dữ liệu liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin ở những 

bệnh nhân mắc các tình trạng suy giảm miễn dịch như ung thư hoặc những người đang 

sử dụng các liệu pháp hoặc thuốc ức chế miễn dịch. Chỉ có khoảng 4% bệnh nhân tham 

gia vào thử nghiệm pha III của BNT162b2 (vắc-xin Pfizer COVID-19) mắc bệnh ác 

tính thuộc bất kỳ loại nào, và những bệnh nhân này không được phân tích riêng để đánh 

giá hiệu quả của vắc-xin[81]; bệnh nhân ung thư không được tham gia thử nghiệm 

mRNA-1273 (vắc-xin Moderna COVID-19)[82]. Trong thử nghiệm Ad26.COV2.S (vắc-

xin Janssen COVID-19) giai đoạn III, chỉ 0,5% bệnh nhân bị ung thư và 0,2% có tình 

trạng suy giảm miễn dịch liên quan đến HCT [83]. 

Đáng chú ý, trái ngược với các vắc-xin khác chứa vi rút sống hoặc vi rút giảm độc 

lực, không có vắc-xin COVID-19 nào được đề cập ở trên có chứa SARS-CoV-2. Mặc 

dù Ad26.COV2.S (vắc-xin Janssen COVID-19) sử dụng nền tảng vectơ adenoviral, 

adenovirus này là không sao chép. Do đó, không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy 

những vắc-xin này không an toàn đối với những người bị suy giảm miễn dịch.  

Không có dữ liệu về tính an toàn hoặc hiệu quả của Ad26.COV2.S (vắc-xin 

Janssen COVID-19) ở bệnh nhân ung thư. Dữ liệu hiện có về BNT162b2 (vắc-xin 

Pfizer COVID-19) ở bệnh nhân ung thư cho thấy rằng tiêm chủng là an toàn, nhưng 

hiệu quả có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở những người có khối u ác tính về huyết học, 

đặc biệt nếu họ đang được điều trị với liêu pháp anti-CD20, anti-CD38 và liệu pháp 

anti- BCMA và sau HCT: 

- Một nghiên cứu quan sát tiến cứu gồm 151 bệnh nhân bị ung thư (95 bệnh nhân 

có khối u đặc và 56 bệnh nhân có khối u ác tính về huyết học), và 54 đối chứng khỏe 

mạnh không bị ung thư [84]. Trong một phân tích tạm thời, tỷ lệ bệnh nhân có hiệu giá 

IgG anti-S dương tính vào khoảng 21 ngày sau liều đầu tiên là 94% đối với nhóm 

chứng khỏe mạnh, so với 38% ở những người có khối u rắn và 18% ở những người bị 

ung thư huyết học. Xét nghiệm mẫu máu trong hai tuần sau khi tiêm liều thứ hai, 95% 

bệnh nhân có khối u rắn và 60% bệnh nhân ung thư huyết học có phản ứng huyết thanh 

dương tính, so với 100% những người khỏe mạnh đối chứng. Vắc-xin được dung nạp 

tốt ở bệnh nhân ung thư và không có dấu hiệu sinh ra những độc tính mới. 

Những bệnh nhân ung thư được điều trị tạo ra kháng thể chậm hơn đã được chỉ ra 

bởi những nghiên cứu khác[85-88]. Ngoài ra, trong khi bệnh nhân ung thư đang được điều 

trị tích cực có thể đạt được đáp ứng huyết thanh bền vững với vắc-xin mRNA COVID-

19, thì hiệu giá kháng thể thường thấp hơn so với bệnh nhân đối chứng khỏe mạnh [89-

91]. Tuy nhiên, những khác biệt này có thể giảm dần theo thời gian. Dữ liệu độc lập cho 

thấy mô hình sinh miễn dịch và hiệu quả của vắc-xin ở những bệnh nhân có khối u đặc 

đang được điều trị ung thư tích cực sau khi tiêm chủng sáu tháng dường như tương tự 

như ở dân số nói chung [92]. 
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- Những bệnh nhân ung thư huyết học và những người đang được điều trị bằng 

một số phương pháp điều trị ung thư (đặc biệt là điều trị bằng kháng thể kháng CD20) 

dường như có nguy cơ cao hơn đối với đáp ứng vắc-xin dưới mức tối ưu [93-97]: 

+ Trong một nghiên cứu trên 200 bệnh nhân ung thư ở thành phố New York 

đã được tiêm chủng đầy đủ một trong những loại vắc-xin được FDA chấp thuận, tỷ lệ 

chuyển hóa huyết thanh nói chung là 94%, nhưng so với các khối u rắn (98%), tỷ lệ này 

thấp hơn đáng kể ở tình trạng ác tính huyết học (85 %), đặc biệt trong số những người 

được điều trị kháng CD20 (70 %) hoặc sau HCT (73 %) [98]. 

+ Những nghiên cứu khác lưu ý rằng phản ứng huyết thanh thậm chí còn 

chậm hơn từ hai đến ba tuần sau khi tiêm chủng COVID-19 ở những người bị ung thư 

hạch bạch huyết không Hodgkin tế bào B được điều trị tích cực bằng phác đồ 

chứa rituximab/obinutuzumab so với những người chưa từng điều trị, hoặc người đã 

điều trị rituximab/obinutuzumab lần cuối > 6 tháng trước khi tiêm chủng (lần lượt là 

7,3% so với 89% và 67%) [96]. 

+ Đáp ứng kháng thể đặc biệt bị suy giảm ở những bệnh nhân mắc bệnh bạch 

cầu lymphocytic mãn tính (CLL) và bị ảnh hưởng bởi cả tiến triển của bệnh và điều 

trị. Điều này đã được chỉ ra trong một nghiên cứu nhỏ so sánh đáp ứng huyết thanh với 

tiêm chủng mRNA COVID-19 ở 52 bệnh nhân CLL và 52 đối chứng khỏe mạnh phù 

hợp với tuổi và giới tính [99]. Bệnh nhân CLL có tỷ lệ đáp ứng huyết thanh thấp hơn 

đáng kể (52% so với 100%) so với nhóm chứng. Trong số toàn bộ đoàn hệ gồm 167 

bệnh nhân CLL, tỷ lệ đáp ứng kháng thể chỉ là 40%. Bệnh nhân có độ tuổi trẻ hơn, bệnh 

ở giai đoạn đầu, thiếu điều trị tích cực (chưa điều trị hoặc không điều trị, điều trị với 

liệu pháp kháng CD20 từ 12 tháng trở lên tại thời điểm tiêm chủng) đều có liên quan 

đến đáp ứng huyết thanh tốt hơn đối với tiêm chủng. Đáng chú ý, không có bệnh nhân 

nào trong số 22 bệnh nhân được điều trị liệu pháp kháng CD20 cho CLL trong 12 tháng 

trước khi tiêm chủng COVID-19 có phản ứng trung hòa kháng thể sau hai lần tiêm 

chủng mRNA so với 46% (25 trên 55) trong số những người điều trị liệu pháp kháng 

CD20 từ 12 tháng trở lên trước khi tiêm chủng (có sinh kháng thể). 

- Đáp ứng huyết thanh cũng bị suy giảm ở một số quần thể nhất định mắc bệnh đa 

u tủy, bao gồm cả bệnh nhân lớn tuổi [100] và những người đang điều trị các liệu pháp 

kháng CD-38 (ví dụ: daratumumab, isatuximab) và kháng nguyên trưởng thành tế bào 

B (các liệu pháp kháng BCMA; ví dụ: belantamab mafodotin , idecabtagene vicleucel) 
[101]. Trong 320 bệnh nhân đa u tủy đã được chủng ngừa đầy đủ được đánh giá về phản 

ứng huyết thanh ít nhất 10 ngày sau khi nhận liều vắc-xin mRNA thứ hai, 84% có mức 

kháng thể có thể đo được, nhưng lượng kháng thể thay đổi theo ba bậc (khoảng dao 

động từ 5 đến 7.882 AU/mL, trung vị 149 AU/mL)[101]. Mức độ kháng thể cao hơn và 

đồng nhất hơn trong một nhóm đối chứng gồm 67 nhân viên y tế không có u tủy 

(khoảng từ 21 đến 3335, trung vị 300 AU/mL). Bệnh nhân được điều trị đích kháng 
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CD38 hoặc điều trị đích kháng BCMA có mức kháng thể thấp hơn đáng kể. Trong số 

41 bệnh nhân không tạo ra được bất kỳ kháng thể IgG liên kết đột biến nào với SARS-

C0V-2, có 24 bệnh nhân đang điều trị với liệu pháp nhắm mục tiêu kháng CD-38, và 17 

người đang điều trị với liệu pháp nhắm mục tiêu kháng BCMA. 

Những dữ liệu này nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các biện pháp cách ly 

nghiêm ngặt ở tất cả bệnh nhân mắc bệnh ác tính trong ít nhất sáu đến tám tuần sau liều 

vắc-xin đầu tiên và không được trì hoãn thời gian của các liều nhắc lại, nếu có thể. Nên 

chủng ngừa trong gia đình và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân suy giảm miễn 

dịch.  

Những người bị suy giảm miễn dịch có thể được tiêm chủng COVID-19 nếu họ 

không có chống chỉ định với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin. Tuy nhiên, họ nên 

được tư vấn thông tin về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin trong các quần thể bị suy 

giảm miễn dịch, cũng như khả năng đáp ứng miễn dịch không đầy đủ và sự cần thiết 

phải tiếp tục tuân theo tất cả các hướng dẫn hiện hành để tự bảo vệ mình chống lại 

COVID-19. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có CLL đang tiến triển 
[99,102], bệnh nhân lớn tuổi bị đa u tủy[99], và những người đang được điều trị tích cực 

bằng kháng thể đơn dòng kháng CD20. Các liệu pháp nhắm mục tiêu BCMA, kháng thể 

đơn dòng kháng CD38 hoặc chất ức chế Bruton tyrosine kinase[99,103-105], hoặc những 

người nhận HCT hoặc các liệu pháp tế bào như liệu pháp tế bào CAR-T, trong đó đáp 

ứng miễn dịch với tiêm chủng có thể bị suy giảm.  

Đánh giá bệnh nhân có khả năng chống chỉ định với vắc-xin   

Thông tin kê đơn của CDC và EUA đối với vắc-xin COVID-19 chỉ ra rằng bệnh 

nhân có tiền sử phản ứng dị ứng nghiêm trọng/sốc phản vệ với vắc-xin hoặc bất kỳ 

thành phần nào của vắc-xin là chống chỉ định tiêm chủng. Vắc-xin mRNA chứa 

polyethylene glycol (PEG), hiếm khi gây dị ứng trong các phản ứng phản vệ, kể cả khi 

được sử dụng ở các thuốc khác chứa PEG, chẳng hạn như pegylated asparaginase 

(Pegaspargase), được sử dụng trong điều trị bệnh bạch cầu cấp tính.  

Mặc dù tiền sử phản vệ với PEG có thể được coi là chống chỉ định sử dụng vắc-

xin mRNA COVID-19, cho đến nay, vẫn chưa có xác nhận rằng dị ứng PEG, bao gồm 

tiền sử phản ứng tiêm truyền với Pegaspargase, làm tăng nguy cơ phản ứng với vắc-xin 

COVID-19[106]. Tuy nhiên, có thể giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa dị ứng trong những 

trường hợp như vậy trước khi tiêm chủng.  

Tác động của chất ức chế miễn dịch  

Một câu hỏi lớn chưa được trả lời đối với bệnh nhân ung thư là liệu tính an toàn 

và/hoặc hiệu quả của vắc-xin có bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng chất ức chế miễn 

dịch. Ít nhất một số dữ liệu cho thấy rằng một số chủng ngừa, bao gồm cả chủng ngừa 

cúm, có thể gây ra các tác dụng phụ liên quan đến miễn dịch ở những bệnh nhân được 

điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch[107]. Tuy nhiên, dữ liệu về tiêm chủng COVID-19 
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còn hạn chế: 

- Trong một nghiên cứu nhỏ, các tác dụng phụ toàn thân do tiêm vắc-xin COVID-

19 ở 134 bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế miễn dịch để điều trị ung thư, dưới dạng đơn 

trị liệu hoặc kết hợp với hóa trị, được so với những người khỏe mạnh không bị ung thư 
[108]. Tuy nhiên, không có bệnh viêm cơ liên quan đến miễn dịch và việc tiêm chủng 

COVID-19 dường như không làm trầm trọng thêm hoặc gây ra các tác dụng phụ liên 

quan đến miễn dịch mới. 

- Đáng chú ý, những vắc-xin ung thư được cá thể hóa dựa trên neoantigen (có nền 

tảng tương tự vắc-xin mRNA COVID-19) đã được thử nghiệm lâm sàng kết hợp với 

các liệu pháp nhắm vào thụ thể 1 tế bào chết theo chu trình trong hơn một năm ở bệnh 

nhân u hắc tố và các khối u ác tính khác, và dữ liệu ban đầu không gợi ý bất kỳ sự gia 

tăng độc tính nào (NCT03815058, NCT03289962, NCT03897881, NCT01970358[109]). 

Tuy nhiên, cần có các thử nghiệm tiến cứu lớn hơn để xác định tính an toàn của 

vắc-xin ở những bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch (và các liệu pháp 

điều trị ung thư khác). Cho đến khi có thêm dữ liệu, do lợi ích của việc chủng ngừa 

COVID-19 có thể lớn hơn nguy cơ đối với hầu hết bệnh nhân[110], chúng tôi không xem 

việc sử dụng các chất ức chế miễn dịch là chống chỉ định tiêm chủng. Điều này phù hợp 

với các hướng dẫn của Ủy ban tư vấn về vắc-xin NCCN COVID-19 và tuyên bố 

từ Hiệp hội Liệu pháp miễn dịch ung thư.  

Huyết khối sau tiêm vắc-xin   

Các vắc-xin vectơ vi-rút adenoviral Ad26.COV2.S (vắc-xin Janssen COVID-19, 

còn được gọi là vắc-xin Johnson & Johnson) và ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca, Đại 

học Oxford, và Viện Huyết thanh của Ấn Độ) có liên quan đến nguy cơ huyết khối 

giảm tiểu cầu cực kỳ hiếm gặp sau khi tiêm chủng (được gọi là giảm tiểu cầu do miễn 

dịch do vắc-xin [VITT]). Cơ chế xảy ra liên quan đến việc cơ thể tự sinh kháng thể 

kháng các yếu tố kích hoạt tiểu cầu. Việc kích hoạt tiểu cầu và giảm tiểu cầu tương tự 

như giảm tiểu cầu do heparin (HIT), nhưng các kháng thể VITT dường như không phụ 

thuộc vào heparin. VITT có thể xảy ra ở mọi người ở mọi lứa tuổi.  

Một số tổ chức (bao gồm cả NCCN) đã đề xuất rằng những cá nhân có tiền sử HIT 

hoặc huyết khối thuộc bất kỳ loại nào nên tránh các loại vắc-xin COVID-19 adenoviral 
[111,112]. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ báo cáo nào về VITT ở những người bị HIT hoặc 

huyết khối do một yếu tố nguy cơ khác gây ra. Cơ chế của VITT khác với HIT (epitope 

PF4 khác nhau) và các loại huyết khối khác (các cơ chế khác nhau hoàn toàn). Nếu một 

người có tiền sử huyết khối trước đó muốn nhận vắc-xin không vi-rút COVID-19 trong 

tình trạng thận trọng, chúng tôi ủng hộ lựa chọn đó. Tuy nhiên, nếu sự lựa chọn là giữa 

vắc-xin adeno virus và không có vắc-xin, thì vắc-xin adeno virus có thể giúp tránh được 

COVID-19 nghiêm trọng, bao gồm cả các biến chứng huyết khối.  

Có cách nào để đảm bảo chủng ngừa thành công?   
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Không có cách nào đáng tin cậy để xác nhận liệu vắc-xin đã tạo ra phản ứng miễn 

dịch bảo vệ hay chưa. Hướng dẫn từ CDC và FDA về vấn đề này, xét nghiệm kháng thể 

là không cần thiết và cũng không được khuyến khích để đánh giá khả năng miễn dịch 

sau khi tiêm chủng. Các xét nghiệm kháng thể hiện có xác định các kháng thể đối với 

protein đột biến hoặc nucleocapsid. Các loại vắc-xin hiện có tạo ra các kháng thể đối 

với protein đột biến. Việc xét nghiệm kháng thể tăng đột biến sau khi tiêm chủng không 

thể phân biệt giữa lây nhiễm trước đó hay phản ứng với vắc-xin. Tuy nhiên, nó cho thấy 

rằng cá nhân có thể tạo ra các kháng thể liên kết (cho dù để đáp ứng với lây nhiễm hoặc 

vắc-xin). Để phát hiện lây nhiễm từ trước ở một cá nhân đã được tiêm chủng, nên sử 

dụng xét nghiệm kháng thể nucleocapsid, vì điều này sẽ không xảy ra chỉ khi tiêm 

chủng.  

Liều vắc-xin bổ sung cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch   

Đối với những bệnh nhân ung thư đang điều trị bằng liệu pháp ức chế miễn dịch 

toàn thân, những người mắc bất kỳ bệnh ác tính nào về huyết học, những người được 

ghép tế bào tạo máu và những người khác có tình trạng ức chế miễn dịch, đã tiêm 2 liều 

vắc-xin mRNA, chúng tôi đề xuất liều vắc-xin mRNA thứ ba, tốt hơn là của cùng một 

loại vắc-xin đã được tiêm trước đó, như một phần của loạt tiêm chủng chính. Tuy nhiên, 

nếu sản phẩm vắc-xin mRNA COVID-19 được tiêm cho hai liều đầu tiên không có sẵn, 

thì có thể sử dụng sản phẩm vắc-xin mRNA COVID-19 khác. 

Các khuyến nghị cập nhật từ Ủy ban Tư vấn Tiêm chủng của NCCN bao gồm 

những bệnh nhân sau đây được khuyến nghị sử dụng liều vắc-xin thứ ba[113]: 

- Được điều trị ung thư trong vòng một năm kể từ lần tiêm vắc-xin đầu tiên; áp 

dụng cho tất cả các liệu pháp điều trị ung thư, không giới hạn ở hóa trị liệu, liệu pháp 

nhắm mục tiêu, liệu pháp nội tiết tố miễn dịch, phẫu thuật, xạ trị... và không áp dụng 

cho các bệnh ung thư da không phải khối u ác tính cũng như các tổn thương bề ngoài 

niêm mạc được điều trị chỉ bằng liệu pháp tại chỗ. 

- Bị ung thư mới được chẩn đoán hoặc ung thư tái phát và người sẽ được điều trị 

ung thư. 

- Tất cả bệnh nhân có khối u ác tính huyết học đang tiến triển bất kể họ có đang 

được điều trị ung thư hay không. 

- Tất cả những người nhận cấy ghép tế bào gốc (SCT) và liệu pháp tế bào được 

thiết kế (ví dụ: tế bào CAR T), ưu tiên những người dưới 2 tuổi sau thủ thuật. Liều thứ 

ba được khuyến cáo cho tất cả những người nhận SCT dị hợp tử đang tích cực điều trị 

ức chế miễn dịch hoặc có tiền sử bệnh ghép chống ký chủ (GVHD) bất kể thời gian sau 

ghép tạng. 

- Trong trường hợp hạn chế về số lượng vắc-xin, các trung tâm ung thư và bác sĩ 

chuyên khoa ung thư cá nhân có thể cần ưu tiên liều thứ ba cho những bệnh nhân ít có 

khả năng đáp ứng với loạt hai liều tiêu chuẩn, bao gồm: 
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+ HCT/người nhận liệu pháp tế bào 

+ Bệnh nhân có khối u ác tính về huyết học đang điều trị tích cực 

+ Bệnh nhân có khối u rắn ác tính đang được hóa trị liệu tích cực qua đường 

tĩnh mạch 

Ngày càng có nhiều bằng chứng, chủ yếu bắt nguồn từ các quần thể được cấy 

ghép nội tạng rắn, bao gồm ít nhất một thử nghiệm ngẫu nhiên [114], đã chỉ ra rằng việc 

sử dụng liều thứ ba của vắc-xin mRNA giúp cải thiện phản ứng miễn dịch mà không 

gây ra bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào ngắn hạn.  

Những dữ liệu này đã khiến Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) 

khuyến cáo rằng những người ghép tạng rắn cũng như những người khác mắc các tình 

trạng suy giảm miễn dịch nghiêm trọng đã nhận một loạt vắc-xin mRNA hai liều nên 

nhận liều thứ ba của vắc-xin[115,116]; EUA cho phép vắc-xin mRNA đã được cập nhật 

tiêm chủng liều thứ ba, được tiêm ít nhất 28 ngày sau liều thứ hai, cho những người như 

vậy[117,118]. Một số quốc gia khác, bao gồm Pháp, Đức và Israel, cũng đưa ra các khuyến 

nghị tương tự [119].  

Liều tăng cường  

FDA và CDC Hoa Kỳ đã phê duyệt liều tăng cường cho tất cả người lớn từ 18 tuổi 

trở lên, bất kể loại vắc-xin nào được tiêm.  

Tuy nhiên, liều tăng cường trong dân số nói chung lại là một vấn đề khác với việc 

sử dụng liều thứ ba vắc-xin mRNA cho một số bệnh nhân suy giảm miễn dịch nhất 

định.  

Thời điểm tiêm chủng và hướng dẫn của các nhóm chuyên gia   

Hướng dẫn cụ thể về tiêm chủng cho bệnh nhân ung thư và thời điểm tiêm tối ưu 

ở những người bị suy giảm miễn dịch từ một số nhóm chuyên môn: 

- Vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ và Hiệp 

hội Các bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ đã tổ chức hội thảo trực tuyến trên trang web 

"Vắc-xin COVID-19 & Bệnh nhân ung thư" để thảo luận về tầm quan trọng của việc 

tiêm chủng COVID-19 và cung cấp ý kiến chuyên gia về việc sử dụng vắc-xin này cho 

bệnh nhân ung thư [120]. Hội đồng chuyên gia kết luận rằng không có bằng chứng cho 

thấy những vắc-xin này sẽ không an toàn cho hầu hết bệnh nhân ung thư, mặc dù họ 

nhấn mạnh rằng việc thiếu dữ liệu về tính an toàn ở bệnh nhân ung thư từ các thử 

nghiệm vắc-xin đã được công bố cho đến nay. Họ gợi ý rằng những bệnh nhân ung thư 

đang tiến triển và những người sống sót có thể được tiêm phòng miễn là không có 

chống chỉ định. Hội đồng chuyên gia cũng lưu ý rằng mặc dù một số bệnh nhân suy 

giảm miễn dịch có thể giảm đáp ứng với vắc-xin nhưng nó vẫn có thể mang lại một số 

lợi ích và điều quan trọng là giảm nguy cơ hoặc mức độ nghiêm trọng của COVID-19 

cho bệnh nhân ung thư. 

- Quan điểm này cũng phù hợp với các khuyến nghị dựa trên sự đồng thuận gần 
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đây nhất của Ủy ban Tư vấn Tiêm chủng NCCN COVID-19 . Họ cũng đặc biệt khuyến 

cáo những cá nhân đang trải qua liệu pháp HCT hoặc tế bào như liệu pháp tế bào CAR-

T nên chờ tiêm chủng cho đến ít nhất ba tháng sau khi điều trị bằng tế bào HCT/CAR-T 

để tối đa hóa hiệu quả của vắc-xin. Đối với bệnh nhân đang hóa trị liệu độc tế bào 

chuyên sâu (ví dụ: cytarabine/phác đồ cảm ứng dựa trên anthracycline cho bệnh bạch 

cầu cấp dòng tủy), nên trì hoãn việc tiêm vắc-xin cho đến khi phục hồi số lượng bạch 

cầu trung tính tuyệt đối. Mặt khác, đối với những bệnh nhân bị suy tuỷ do bệnh tật 

và/hoặc do liệu pháp điều trị, cũng như những bệnh nhân đang điều trị các tác nhân 

nhắm mục tiêu cho bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính hoặc ung thư tăng sinh tủy, 

khuyến cáo là nên tiêm vắc-xin khi có sẵn vắc-xin. 

- Hội huyết học Mỹ khuyến cáo rằng các bệnh nhân nên được tiêm vắc xin giữa 

chu kỳ hóa trị liệu độc tế bào càng sớm càng tốt kể từ ba tháng sau khi HCT hoặc liệu 

pháp tế bào CAR-T. Những người nhận tế bào HCT và CAR-T có thể được tiêm phòng 

trước khi điều trị. Việc tiêm thuốc độc tế bào hoặc liệu pháp suy giảm tế bào B được 

thực hiện sau ít nhất 2 tuần kể từ khi tiêm chủng để cho phép hình thành tế bào T. 

- Hướng dẫn từ Ban Công tác về Bệnh Truyền nhiễm của Hiệp hội Huyết học và 

Ung thư Y tế Đức đề xuất khoảng thời gian sáu tháng để tiêm vắc-xin cho những bệnh 

nhân gần đây đã điều trị HCT hoặc các chất làm suy giảm tế bào B như kháng thể 

kháng CD20 để đạt được đáp ứng vắc-xin tốt hơn[121]. 

- Hiệp hội điều trị ung thư bằng miễn dịch của Pháp nhấn mạnh ưu tiên tiêm 

chủng cho các cá nhân ít nhất ba tuần trước khi điều trị bằng tế bào CAR-T hoặc liệu 

pháp điều trị bằng tế bào B, nếu khả thi, nhưng nếu không, hãy trì hoãn việc tiêm chủng 

ít nhất ba tháng sau HCT hoặc liệu pháp tế bào CAR-T[122]. 

- Một số nhóm chuyên gia khuyến cáo nên tính toán thời điểm sử dụng một số 

thuốc ức chế miễn dịch quanh thời điểm tiêm chủng, hoặc điều chỉnh thời điểm tiêm 

chủng để việc tiếp nhận các thuốc đó có thể tối ưu hóa phản ứng với vắc-xin. Ví dụ, đối 

với những bệnh nhân đang dùng rituximab, Trường Cao đẳng Thấp khớp Hoa Kỳ đề 

nghị bắt đầu tiêm chủng khoảng bốn tuần trước khi dùng liều rituximab theo lịch tiếp 

theo và trì hoãn việc sử dụng rituximab cho đến hai đến bốn tuần sau khi hoàn thành 

tiêm chủng, nếu tình trạng bệnh cho phép[123].  

Đáng chú ý, đây là tất cả các khuyến nghị đều đồng thuận và không dựa trên bằng 

chứng. Không có dữ liệu nào chỉ ra rằng việc tiêm chủng vào thời điểm ba tháng (hoặc 

bất kỳ khoảng thời gian nào khác) sau khi cấy ghép hoặc liệu pháp tế bào CAR-T sẽ 

kích thích các phản ứng kháng thể hoặc tế bào T thích hợp để cung cấp khả năng miễn 

dịch hiệu quả chống lại COVID-19. Ít nhất một số dữ liệu cho thấy rằng trong số những 

người nhận HCT dị hợp, số lượng tế bào lympho và ức chế miễn dịch có thể là những 

yếu tố quyết định quan trọng đối với đáp ứng dịch thể hơn là thời điểm tiêm chủng[124]. 

Ưu tiên bệnh nhân ung thư đi tiêm chủng   
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ACIP thuộc CDC đã có các hướng dẫn ưu tiên cho vắc-xin COVID-19 ở Hoa 

Kỳ. Họ coi những người từ 75 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc COVID-19 nghiêm 

trọng (sẽ được tiêm chủng trong giai đoạn 1b) và những người có các tình trạng nguy 

cơ cao, bao gồm cả ung thư, cũng là đại diện cho các nhóm ưu tiên cao để tiêm chủng 

(giai đoạn 1c). Tuy nhiên, liệu những "tình trạng nguy cơ cao" này có nên bao gồm tất 

cả bệnh nhân ung thư hoặc tiền sử ung thư hay chỉ những bệnh nhân ung thư có nguy cơ 

cao nhất đối với COVID-19 (ví dụ, những người có khối u ác tính huyết học hoặc ung 

thư phổi) vẫn còn được xác định. Đáng chú ý, một số người sống sót sau ung thư đã 

hoàn thành điều trị tích cực có thể có nguy cơ cao mắc COVID-19 nghiêm trọng hoặc 

tử vong do hệ thống miễn dịch suy yếu lâu dài[125-127], hoặc rối loạn chức năng các cơ 

quan trong cơ thể liên quan đến điều trị ung thư, chẳng hạn như bệnh tim. 

Hướng dẫn về vắc-xin cho những bệnh nhân ung thư của Hiệp hội Ung thư Hoa 

Kỳ[128] chưa bao gồm các khuyến nghị về tiêm chủng COVID-19.  

Hướng dẫn từ Ủy ban tư vấn vắc-xin COVID-19 của NCCN đề nghị ưu tiên 

những bệnh nhân ung thư đang điều trị tích cực (bao gồm cả HCT và liệu pháp tế bào), 

những người có kế hoạch bắt đầu điều trị và những người đã điều trị (< 6 tháng), ngoại 

trừ những người chỉ nhận nội tiết tố liệu pháp[129]. Các yếu tố bổ sung liên quan đến kết 

quả bất lợi từ COVID-19 có thể được xem xét, bao gồm tuổi ≥ 65; bệnh đi kèm như 

bệnh phổi mãn tính, tim mạch, hoặc bệnh thận; và các yếu tố xã hội học như nghèo đói, 

hạn chế tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người dân tộc thiểu số. Họ cũng khuyến 

nghị rằng việc tiêm chủng COVID-19 được ưu tiên hơn các loại vắc-xin cần thiết khác. 

Việc phân bổ vắc-xin sẽ khác nhau theo địa lý và tùy theo tình trạng sẵn có của 

vắc-xin. 

Kiểm soát ung thư ở bệnh nhân được tiêm chủng   

Vì vẫn có thể nhiễm SARS-CoV-2 (đặc biệt là nhiễm biến thể Delta rất dễ lây lan) 

mặc dù đã tiêm phòng và chưa rõ thời gian bảo vệ, nên ở những vùng có tỷ lệ lây nhiễm 

COVID-19 cao, tất cả bệnh nhân nên được xét nghiệm COVID-19 trước khi phẫu thuật 

khẩn cấp ngay cả khi họ đã được tiêm chủng đầy đủ.  

Vẫn còn chưa rõ liệu những bệnh nhân đã được tiêm chủng đầy đủ có nên được 

kiểm tra định kỳ trước khi bắt đầu liệu pháp chống ung thư có khả năng gây ức chế tủy 

hay không.  

7. TÓM TẮT VÀ KIẾN NGHỊ 

7.1. Những cân nhắc chung 

 Việc chăm sóc bệnh nhân ung thư trong đại dịch COVID-19 gặp nhiều thách thức 

do sự cạnh tranh giữa rủi ro tử vong do ung thư so với tử vong do lây nhiễm, và khả 

năng tử vong cao hơn khi nhiễm SARS-CoV-2 gây hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm 

trọng ở các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Các bác sĩ lâm sàng phải cân bằng giữa 

nguy cơ trì hoãn điều trị ung thư với nguy cơ phơi nhiễm SARS CoV-2 và nguy cơ gia 
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tăng các biến chứng từ COVID-19. 

Ở nhiều khu vực, số ca tử vong và ca nhiễm mới COVID-19 đang giảm dần, một 

phần liên quan đến tiêm chủng. Việc tầm soát ung thư, điều trị và giám sát sau điều trị 

đang bắt đầu trở lại bình thường.  

7.2. Sàng lọc, chẩn đoán, phân giai đoạn và giám sát sau điều trị ung thư  

Các khuyến nghị cụ thể về xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán ung thư được hướng 

dẫn phụ thuộc tỷ lệ lây nhiễm tại địa phương. Ở những nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao, một 

số buổi khám trực tiếp tại có thể được hoãn lại một cách hợp lý.  

Những bệnh nhân đã hoàn thành điều trị hoặc đang được theo dõi tích cực có thể 

hoãn hoặc giảm tần suất khám nếu họ có nguy cơ tái phát hoặc tiến triển thấp hoặc 

không có triệu chứng. Khám bệnh từ xa (qua điện thoại hoặc video) là một biện pháp 

thay thế cho việc đến khám trực tiếp.  

7.3. Những người sống sót sau ung thư  

Những người sống sót sau ung thư đã hoàn thành điều trị có nguy cơ cao hơn đối 

với COVID-19 và các biến chứng của nó, mặc dù nguy cơ thấp hơn so với những người 

bị ung thư đang tiến triển. Rủi ro đó có thể bị ảnh hưởng bởi loại ung thư, phương pháp 

điều trị, thời gian điều trị trước đó, tuổi của bệnh nhân và các tình trạng bệnh lý mắc 

phải từ trước.  

Ngoài tác động của COVID-19 đối với thể chất của những người sống sót sau ung 

thư, căng thẳng liên quan đến đại dịch có thể làm trầm trọng thêm việc điều trị kéo dài 

khác ở nhóm đối tượng này, bao gồm các vấn đề về nhận thức và lo lắng.  

Trong các cộng đồng có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao, việc đeo khẩu trang được 

khuyến khích như một phần của phương pháp tiếp cận toàn diện để giảm sự lây lan của 

SARS-CoV-2. Những người sống sót sau ung thư đầu và cổ được mở khí quản cần phải 

che cả miệng/mũi và lỗ mở cắt thanh quản để được bảo vệ hoàn toàn.  

7.4. Tiêm vắc-xin để ngăn ngừa nhiễm SARS-CoV-2  

Chúng tôi đề nghị rằng tất cả những người mắc bệnh ung thư đang tiến triển hoặc 

trước đó có đủ điều kiện để tiêm chủng theo các ưu tiên phân bổ của địa phương được 

tiêm chủng để ngăn ngừa nhiễm SARS-CoV-2.  

Mặc dù tính sinh miễn dịch có thể bị suy giảm, nhưng vẫn khuyến cáo tiêm chủng 

cho các quần thể bị suy giảm miễn dịch. Đối với những cá nhân đang được cấy ghép tế 

bào tạo máu (HCT) hoặc liệu pháp tế bào như liệu pháp tế bào T-thụ thể kháng nguyên 

chimeric, chúng tôi khuyến cáo nên đợi ít nhất ba tháng để tiêm phòng, nếu có thể. 

Một số tổ chức đã đề nghị rằng những người có tiền sử giảm tiểu cầu do heparin 

(HIT) hoặc bất kỳ chứng huyết khối nào nên tránh sử dụng vắc-xin COVID-19 

adenoviral. Nếu một người trong tình huống này muốn nhận vắc-xin không vi-rút 

COVID-19 trong tình trạng thận trọng, chúng tôi ủng hộ lựa chọn đó. Tuy nhiên, nếu sự 

lựa chọn là giữa vắc-xin adeno vi-rút và không có vắc-xin, thì vắc-xin mang lại khả 
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năng cao nhất là tránh được COVID-19 nghiêm trọng, bao gồm cả các biến chứng huyết 

khối.  

Đối với những bệnh nhân ung thư đang được điều trị tích cực, ức chế miễn dịch, 

những người mắc bất kỳ bệnh ác tính huyết học nào, những người được ghép tế bào tạo 

máu và những người khác có tình trạng suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, chúng tôi đề 

xuất ba liều vắc-xin mRNA thay vì hai liều. Liều thứ ba tốt nhất nên là của cùng loại 

vắc-xin đã được tiêm ban đầu; tuy nhiên, nếu sản phẩm vắc-xin mRNA COVID-19 

được tiêm cho hai liều đầu tiên không có sẵn, sản phẩm vắc-xin mRNA COVID-19 

khác có thể được sử dụng.  

Một vấn đề khác là, với bằng chứng về khả năng miễn dịch suy giảm theo thời 

gian, FDA và CDC Hoa Kỳ đã phê duyệt liều tăng cường cho tất cả người lớn từ 18 tuổi 

trở lên, đối với tất cả các loại vắc-xin hiện có.  

Do khả năng đáp ứng miễn dịch giảm sút đối với tiêm chủng, bệnh nhân suy giảm 

miễn dịch nên duy trì các biện pháp bảo vệ cá nhân, ngay cả khi họ đã được tiêm chủng 

đầy đủ. Nên chủng ngừa trong gia đình và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân suy 

giảm miễn dịch.  

Do tỷ lệ cao bất ngờ của bệnh hạch nách và hạch thượng đòn sau khi tiêm vắc-xin 

mRNA COVID-19, nên lên lịch chụp nhũ ảnh sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin mRNA 

COVID-19 liều đầu tiên, hoặc bốn đến sáu tuần sau liều thứ hai nếu có thể; không bao 

gồm vắc-xin Ad26.COV2.S dựa trên vector adenoviral (vắc-xin Janssen COVID-19) do 

thông tin vẫn chưa rõ ràng.  

Bởi vì nhiễm SARS-CoV-2 vẫn có thể xảy ra mặc dù đã tiêm phòng và thời gian 

bảo vệ chưa được biết, nên vẫn chưa chắc chắn về việc liệu bệnh nhân đã được tiêm 

phòng đầy đủ có nên được kiểm tra định kỳ trước khi phẫu thuật ung thư hay không, 

hoặc có nên bắt đầu liệu trình điều trị ung thư có khả năng ức chế tủy ở những nơi có tỷ 

lệ lây nhiễm cao hay không, hoặc có nên hoãn phẫu thuật ung thư sau khi bệnh nhân bị 

phơi nhiễm với nguy cơ cao hay không.  
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INSULIN ĐƯỜNG TIÊM DƯỚI DA 

(SUBCUTANEOUS INSULIN PROTOCOL) 

DS CKI. Lê Thị Hải Yến 

Insulin là một thuốc quan trọng hàng đầu trong điều trị đái tháo đường. Do vậy, nhân 

viên y tế cần nắm rõ đặc tính của các loại insulin và cách sử dụng thuốc để thực hành 

lâm sàng đúng, nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị và an toàn của thuốc, tránh tai biến 

cho thể xảy ra cho người bệnh. 

Biệt dược: Actrapid 1000IU/10ml, Insulatard 1000IU/10ml, INSUNOVA-30/70 

100IU/ml 

Biệt dược 
Actrapid 

1000IU/10ml 

Insulatard 

1000IU/10ml 

INSUNOVA - 

30/70 100IU/ml 

Hoạt chất Insulin regular 
Insulin 

isophane/NPH 

Insulin regular 

trộn, hỗn hợp 

Tác dụng Ngắn Trung bình Hỗn hợp 

Thời gian bắt đầu tác dụng 0,5-1 giờ 2-4 giờ 0,5 giờ 

Tác dụng kéo dài trong 6-8 giờ 10-20 giờ 24 giờ 

Cách dùng Tiêm dưới da 

1. CHỈ ĐỊNH  

- Tất cả các đái tháo đường typ 1, nhiễm toan ceton do đái tháo đường, tình trạng 

tăng glucose huyết tăng áp lực thẩm thấu. 

- Đái tháo đường type 2 khi giảm cân, điều chỉnh chế độ ăn, và/hoặc uống thuốc 

chống đái tháo đường không duy trì được nồng độ glucose thỏa đáng trong máu lúc đói 

cũng như lúc no. 

- Đái tháo đường type 2 ổn định nhưng phải đại phẫu, sốt, chấn thương nặng, 

nhiễm khuẩn, loạn chức năng thận hoặc gan, cường giáp, hoặc các rối loạn nội tiết khác, 

hoại thư, bệnh Raynaud và mang thai.  

- Phụ nữ đái tháo đường mang thai hoặc phụ nữ mang thai mới phát hiện đái tháo 

đường (gestational diabetes). 

- Đái tháo đường ở lần điều trị khởi đầu nếu mức HbA1C > 9,0% và glucose máu 

lúc đói > 15,0 mmol/lít. 

2. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Quá mẫn với hoạt chất insulin hoặc với một thành phần của thuốc.  

- Hạ glucose huyết. 
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3. MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ 

Bảng 1: Mục tiêu điều trị cho BN ĐTĐ ở người trưởng thành, không có thai 

Mục tiêu Chỉ số 

HbA1c < 7% (53mmol/mol) 

Glucose huyết tương mao 

mạch lúc đói, trước ăn 
80-130 mg/dL (4,4-7,2 mmol/L)* 

Đỉnh glucose huyết tương 

mao mạch sau ăn 1-2 giờ 
<180 mg/dL (10,0 mmol/L)* 

Huyết áp 

Tâm thu <140 mmHg, Tâm trương <90 mmHg 

Nếu đã có biến chứng thận, hoặc có yếu tố nguy cơ tim 

mạch do xơ vữa cao: Huyết áp <130/80 mmHg 

Lipid máu 

LDL cholesterol <100 mg/dL (2,6 mmol/L), nếu chưa có 

biến chứng tim mạch 

LDL cholesterol <70 mg/dL (1,8 mmol/L) nếu đã có 

bệnh tim mạch vữa xơ, hoặc có thể thấp hơn <50 mg/dL 

nếu có yếu tố nguy cơ xơ vữa cao 

Triglycerides <150 mg/dL (1,7 mmol/L) 

HDL cholesterol >40 mg/dL (1,0 mmol/L) ở nam và 

>50 mg/dL (1,3 mmol/L) ở nữ 

* Mục tiêu điều trị ở các cá nhân có thể khác nhau: 

- Mục tiêu có thể thấp hơn (HbA1c <6,5%) ở BN trẻ, mới chẩn đoán, không có 

các bệnh lý tim mạch, nguy cơ hạ glucose máu thấp. 

- Ngược lại, mục tiêu có thể cao hơn (HbA1c từ 7,5 - 8%) ở những bệnh nhân lớn 

tuổi, mắc bệnh đái tháo đường đã lâu, có nhiều bệnh lý đi kèm, có tiền sử hạ glucose 

máu nặng trước đó. 

- Cần chú ý mục tiêu glucose huyết sau ăn (sau khi bắt đầu ăn 1-2 giờ) nếu đã đạt 

được mục tiêu glucose huyết lúc đói nhưng chưa đạt được mục tiêu HbA1c. 

Bảng 2: Mục tiêu điều trị đái tháo đường ở người cao tuổi 

Tình trạng sức khỏe 
Cơ sở để 

chọn lựa 

HbA1c 

(%) 

Glucose huyết 

lúc đói hoặc 

trước ăn (mg/dL) 

Glucose lúc 

đi ngủ 

(mg/dL) 

Huyết áp 

mmHg 

Mạnh khỏe 
Còn sống 

lâu 
<7,5% 90-130 90-150 <140/90 

Nhiều bệnh, sức khỏe 

trung bình 

Kỳ vọng sống 

trung bình 
<8,0% 90-150 100-180 <140/90 

Nhiều bệnh phức tạp 

hoặc bệnh nguy kịch/ 

sức khỏe kém 

Không còn 

sống lâu 
<8,5% 100-180 110-200 <150/90 
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4. LỰA CHỌN VÀ HIỆU CHỈNH LIỀU 

Liều Insulin khi tiêm tính theo đơn vị, không tính theo mL.  

Các dạng insulin tiêm dưới da thường được bào chế với nồng độ 100 IU/ml. 

 
Sơ đồ 1: Điều trị Insulin theo khuyến cáo của Bộ Y tế năm 2020 

* Nếu bệnh nhân có dùng glucocorticoid: 

a) Bệnh nhân dùng glucocorticoid tác dụng trung bình (hydrocortison, prednison, 

prednisolon, methylprenisolon) 1 lần buổi sáng: Thêm insulin nhanh với liều 0,1 

IU/ngày với mỗi 10 mg prednison (hoặc liều glucocorticoid khác tương đương), chia 3 
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lần: 20% trước ăn sáng, 40% trước ăn trưa và 40% trước ăn tối. 

b) Bệnh nhân dùng glucocorticoid tác dụng trung bình 2 lần/ngày (sáng, chiều) 

hoặc glucocorticoid tác dụng kéo dài (dexamethason): thêm insulin 0,1 IU/kg/ngày, 

chia 25% thêm vào insulin nền, 75% thêm insulin nhanh chia đều 3 lần trước các bữa 

ăn. 

5. THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT 

Để đánh giá kết quả điều trị đái tháo đường, bắt buộc phải dựa vào kết quả đo 

đường huyết, mao mạch hoặc tĩnh mạch. Đo đường huyết mao mạch có ưu điểm đơn 

giản, rẻ tiền và cho kết quả nhanh. Số lần đo đường huyết cần thiết là khác nhau giữa 

các bệnh nhân. 

5.1. Chỉ định cho BN nội trú (tại các khoa thường, không phải khoa Hồi sức 

tích cực) 

Bảng 3: Chỉ định đo đường huyết mao mạch cho bệnh nhân đái tháo đường nội 

trú 

Đối tượng BN Tần xuất đo chính Đo thêm 

ĐTĐ típ 11 
4 lần/ngày: Trước 3 bữa ăn và lúc đi 

ngủ (trước 4 mũi tiêm insulin) 

Có triệu chứng hạ 

đường huyết 

ĐTĐ típ 2 tiêm 2 mũi 

insulin hỗn hợp/ngày4 

3 lần/ngày, trước 3 bữa ăn. Đo lúc đi 

ngủ 1-2 lần/ tuần 

Có triệu chứng hạ 

đường huyết 

ĐTĐ típ 2 tiêm 3-4 mũi 

insulin/ ngày5 

Đo 4 lần/ngày, trước 3 bữa ăn và lúc 

đi ngủ 

Có triệu chứng hạ 

đường huyết 

Nếu các nhóm BN tiến triển nặng, có nhiễm trùng nặng, có dùng Corticoid, hoặc phải 

phẫu thuật thì nên đo ít nhất 4 lần/ngày: trước 3 bữa ăn và lúc đi ngủ 

5.2. Chỉ định cho BN ngoại trú 

Bảng 4: Chỉ định đo đường huyết mao mạch cho bệnh nhân đái tháo đường ngoại trú 

Đối tượng BN Tần xuất đo chính 

ĐTĐ típ 1 
Đo đường huyết ít nhất 4 lần/ ngày, vào 

trước các bữa ăn và lúc đi ngủ. 

ĐTĐ típ 2 đang điều trị insulin tích cực, 

nhiều mũi 

Đo 4 lần/ngày, trước 3 bữa ăn và lúc đi 

ngủ 

ĐTĐ típ 2 điều trị insulin thông thường, 

tiêm 2 - 3 mũi/ngày 

Đo 3 lần/ngày vào trước 3 bữa ăn. Đo 

thêm 1-2 lần/ tuần vào lúc đi ngủ 

ĐTĐ típ 2 điều trị insulin nền cộng với 

insulin trước bữa ăn hoặc insulin nền phối 

hợp với thuốc uống 

Đo 2 lần/ngày vào trước bữa ăn sáng và 

tối 

 

Bệnh nhân nên đo thêm đường huyết khi có các dấu hiệu của hạ đường huyết hoặc 



SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ, AN TOÀN, HIỆU QUẢ 

 

Bản tin “Thông tin thuốc & Dược lâm sàng” – Số 04/2021 35 

khi thay đổi chế độ ăn, chế độ luyện tập. Còn sau khi đường huyết đã được kiểm soát 

tốt thì có thể giảm bớt số lần đo đường huyết. 

5.3. Chỉ định đo đường huyết liên tục (continuous glucose monitoring - CGM) 

cho những bệnh nhân đái tháo đường 

- Thường xuyên hạ đường huyết (glucose <3,9 mmol/L) hoặc hạ đường huyết 

không có triệu chứng 

- HbA1c cao ≥ 7,0% và đường huyết dao động nhiều 

- Muốn hạ HbA1c < 7,0% mà không gây hạ đường huyết (glucose < 3,9mmol/L) 

- Trước và trong khi mang thai, đái tháo đường thai kỳ 

- Bất kể bệnh nhân nào có HbA1c ≥ 7,0% và có điều kiện sử dụng CGM 

- Bệnh nhân đang nằm viện điều trị vì bệnh cấp tính cần theo dõi sát đường huyết 

- Những bệnh nhân có mong muốn quản lý bệnh đái tháo đường tốt hơn 

6. CÁCH TIÊM INSULIN DƯỚI DA 

- Vị trí tiêm thuốc: Luân phiên giữa các vùng tiêm và trong mỗi vùng tiêm, lại 

luân phiên giữa các vị trí tiêm. Bệnh nhân không bao giờ được tiêm vào vùng da bị loạn 

dưỡng, da viêm, bị loét hay nhiễm trùng.  

 

- Hướng dẫn cách tiêm như sau: 
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7. CÁCH BẢO QUẢN  

 

8. LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG 

* Xử trí khi bệnh nhân bị hạ đường huyết: Đường huyết < 70 mg/dl (4 mmol/L) 

 - Hạ glucose huyết nhẹ (vã mồ hôi, nhợt nhạt, đánh trống ngực, run, nhức đầu, 

thay đổi hành vi): bổ sung đường tức thì bằng 15g đường hấp thu nhanh (có thể là 3 

viên đường hoặc một cốc nước cam). Theo dõi đường huyết 30 phút đến 1 giờ sau đó và 

không để bệnh nhân ở một mình. Tìm các yếu tố gây hạ đường huyết để tránh lặp lại. 

- Hạ glucose huyết nặng (hôn mê, co giật): cần bổ sung đường tức thì bằng tiêm 

bắp 1 ống Glucagen (glucagon) hoặc tiêm tĩnh mạch 2 đến 3 ống glucose 30%, sau đó 

chuyển sang glucose 5-10 % trong vòng 24 giờ. 
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SỬ DỤNG PEMBROLIZUMAB ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ SAU PHẪU 

THUẬT CẮT BỎ THẬN TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO 

THẬN 

DS. Nguyễn Thục Huyền 

I. Tóm tắt nghiên cứu sử dụng pembrolizumab điều trị bổ trợ sau phẫu thuật 

cắt bỏ thận trong ung thư biểu mô tế bào thận [1] 

1. Đặt vấn đề 

Cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ thận là phương pháp điều trị chăm sóc tối ưu đối 

với ung thư biểu mô tế bào thận. Tuy nhiên, gần một nửa số bệnh nhân cuối cùng sẽ bị 

tái phát bệnh trở lại sau khi phẫu thuật và hầu hết các bệnh nhân này sẽ xuất hiện tình 

trạng di căn xa, dẫn đến thời gian sống của người bệnh ngắn lại. Sau khi cắt bỏ thận và 

khối u di căn, những bệnh nhân này vẫn có nguy cơ cao tái phát bệnh. 

Ở những bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào thận đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ 

thận, hiện vẫn chưa có liệu pháp bổ trợ nào sau phẫu thuật được chứng minh là có hiệu 

quả. Nhiều phương pháp điều trị bổ trợ trong các thử nghiệm lâm sàng vẫn chưa thể cải 

thiện được thời gian sống thêm không bệnh lý cho bệnh nhân. 

Các kháng thể kháng PD-1 như pembrolizumab đã cho thấy hiệu quả khi sử dụng 

đơn trị liệu và khi phối hợp với các thuốc khác ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào 

thận. Vì vậy, có thể đưa ra một chiến lược tiềm năng là sử dụng pembrolizumab bổ trợ 

để điều trị bệnh này. Tiến sĩ Toni K. Choueiri cùng các đồng nghiệp đến từ Viện Ung 

thư Dana-Farber, Boston đã tiến hành thử nghiệm KEYNOTE-564 để đánh giá: “Liệu 

pháp điều trị bổ trợ bằng pembrolizumab sau khi cắt bỏ thận, cắt hoặc không cắt bỏ 

khối u di căn, sẽ cho kết quả cải thiện hơn so với giả dược, ở những bệnh nhân bị ung 

thư biểu mô tế bào thận tế bào sáng và bệnh nhân có nguy cơ tái phát từ trung bình cao 

đến cao hay không?” 

2. Thử nghiệm lâm sàng 

2.1. Mô hình nghiên cứu 

Thử nghiệm KEYNOTE-564: thử nghiệm mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng trên 

đối tượng bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào thận đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ thận, có 

hoặc không có di căn. 

2.2. Nghiên cứu can thiệp 

Tổng cộng có 994 bệnh nhân trưởng thành mắc ung thư biểu mô tế bào thận có 

nguy cơ tái phát cao sau khi cắt bỏ thận đã tham gia thử nghiệm và chia ngẫu nhiên làm 

2 nhóm, nhóm bệnh và nhóm chứng. Trong đó, nhóm bệnh (496 bệnh nhân) được chỉ 
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định 200 mg pembrolizumab và nhóm chứng (498 bệnh nhân) được chỉ định giả dược 

(nước muối sinh lý), tiêm tĩnh mạch 3 tuần/lần, tối đa 17 chu kỳ (trong khoảng 1 năm). 

Tiêu chí chính để đánh giá liệu pháp là thời gian sống không bệnh lý của bệnh 

nhân. Tiêu chí phụ thời gian sống thêm toàn bộ và độ an toàn của liệu pháp 

pembrolizumab cũng được xem xét.     

3. Kết quả 

3.1. Hiệu quả của liệu pháp 

Thời gian trung bình thực hiện phân tích là 24,1 tháng từ lúc bắt đầu chỉ định ngẫu 

nhiên đến ngày kết thúc ghi nhận dữ liệu.  

Sau 24 tháng, kết quả cho thấy nhóm 

dùng liệu pháp pembrolizumab bổ trợ có tỷ lệ 

sống sót không bệnh lý cao hơn đáng kể so 

với nhóm giả dược. Tỉ lệ sống không bệnh lý 

của nhóm dùng pembrolizumab sau 24 tháng 

là 77,3%, cao hơn so với nhóm giả dược là 

68,1% (tỷ lệ nguy cơ tái phát là 0,68, khoảng 

tin cậy 95%, 0.53 - 0.87; P = 0.002)  

Đối với khả năng sống thêm toàn bộ, 

nhóm dùng liệu pháp pembrolizumab bổ trợ 

có tỷ lệ sống cao hơn so với nhóm giả dược. 

Tỷ lệ bệnh nhân còn sống sau 24 tháng ở 

nhóm dùng pembrolizumab là 96,6%, cao 

hơn so với 93,5% trong nhóm giả dược (tỷ 

lệ nguy cơ tử vong là 0.54, khoảng tin cậy 

95%, 0.30 - 0.96). 

3.2. Độ an toàn của liệu pháp 

Nhóm bệnh nhân sử dụng liệu pháp 

pembrolizumab có khả năng xuất hiện các tác 

dụng phụ cao gấp 3 lần hoặc hơn so với nhóm 

giả dược. 32,4% trong số những người dùng 

pembrolizumab và 17,7% người dùng giả dược 

có xuất hiện các tác dụng không mong muốn từ 

mức độ 3 trở lên do bất kỳ nguyên nhân nào. 

Các biến cố bất lợi cũng có sự khác biệt giữa nhóm thử nghiệm và nhóm giả dược, 

gồm có: suy giáp, cường giáp, ngứa và phát ban. Tuy nhiên, các biến cố này đều đã 

được biết đến ở liều pembrolizumab đơn trị liệu và có thể giám sát được. 

Không có trường hợp tử vong nào liên quan đến liệu pháp pembrolizumab xảy ra.  
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4. Kết luận 

Kết quả của thử nghiệm KEYNOTE-564 đã củng cố thêm việc sử dụng 

pembrolizumab như liệu pháp bổ trợ cho những bệnh nhân đã phẫu thuật trong điều trị 

ung thư biểu mô tế bào thận và cho những bệnh nhân có nguy cơ tái phát cao.  

II. Sự chấp thuận của FDA [2] 

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2021, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã 

phê duyệt pembrolizumab (Keytruda, Merck) để điều trị bổ trợ cho những bệnh nhân 

ung thư biểu mô tế bào thận sau khi cắt bỏ thận và các thương tổn di căn hoặc dùng cho 

những bệnh nhân có nguy cơ tái phát từ trung bình cao đến cao sau khi cắt bỏ thận. 

Liều pembrolizumab được khuyến cáo là 200 mg mỗi 3 tuần hoặc 400 mg mỗi 6 

tuần cho đến khi bệnh tái phát hoặc xuất hiện các tác dụng phụ không thể dung nạp 

được hoặc đủ 12 tháng. 

 

Tài liệu tham khảo: 

1. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2106391 

2. https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-

pembrolizumab-adjuvant-treatment-renal-cell-carcinoma 
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OCTREOTID VÀ BLOCK NHĨ THẤT 

 Cơ quan quản lý dược phẩm Úc (TGA) được biết, tại Châu Âu, tình trạng block 

nhĩ thất (bao gồm block nhĩ thất hoàn toàn) đã được báo cáo ở bệnh nhân truyền tĩnh 

mạch liên tục octreotid liều cao (100µg/giờ) và ở bệnh nhân tiêm tĩnh mạch bolus 

octreotid (50µg bolus sau đó truyền liên tục 50µg/giờ). Tại Úc, các chỉ định được cấp 

phép sử dụng octreotid không dùng qua đường tiêm tĩnh mạch. 

 Octreotid là một octapeptid có tác dụng dược lý tương tự somatostatin tự nhiên và 

có hoạt tính ức chế hormon tăng trưởng, glucagon và insulin mạnh hơn somatostatin. 

Octreotid được lưu hành trên thị trường Úc với tên thương mại là Sandostatin và 

Sandostatin LAR (dạng pha tiêm 2mL), cũng như các thuốc generic khác. 

 Tại Úc, octreotid được cấp phép cho các chỉ định sau: 

- Kiểm soát triệu chứng và giảm nồng độ hormon tăng trưởng và IGR-1 huyết 

tương ở bệnh nhân mắc chứng đầu chi to, bao gồm trường hợp không đáp ứng với điều 

trị phẫu thuật, xạ trị hoặc thuốc chủ vận thụ thể dopamin. Octreotid cũng được chỉ định 

ở bệnh nhân mắc chứng đầu chi to không thể phẫu thuật hoặc chưa sẵn sàng phẫu thuật, 

hoặc đến khi xạ trị có tác dụng hoàn toàn. 

- Giảm các triệu chứng do các khối u chức năng (functional tumour) thuộc hệ nội 

tiết dạ dày - ruột - tụy: 

- U carcinoid với các đặc điểm của hội chứng carcinoid 

- Khối u tiết peptid vận mạch đường ruột (VIPomas) 

- Giảm tỷ lệ xuất hiện các biến chứng sau phẫu thuật tuyến tụy. 

Ngoài ra, Sandostatin LAR cũng được chỉ định điều trị bệnh nhân có khối u thần 

kinh nội tiết tiến triển, tại trung tràng hoặc nghi ngờ có nguồn gốc trung tràng. 

 TGA đã đánh giá nguy cơ block nhĩ thất liên quan tới điều trị bằng octreotid tại 

Úc. Kết quả cho thấy các thuốc chứa octreotid chỉ được sử dụng qua đường tiêm dưới 

da cho các chỉ định đã đăng ký, riêng Sandostatin LAR chỉ được tiêm bắp sâu. Tuy 

nhiên, một số hướng dẫn lâm sàng đề cập đến việc sử dụng octreotid off-label trong 

điều trị chảy máu do giãn tĩnh mạch thực quản với liều 50µg tiêm tĩnh mạch và sau đó 

truyền tĩnh mạch liên tục 50µg/giờ tối đa trong 5 ngày. 

 Tại châu Âu, octreotid (trừ Sandostatin LAR) được chấp thuận trong điều trị chảy 

máu do giãn tĩnh mạch dạ dày - thực quản qua đường truyền tĩnh mạch liên tục. Tóm tắt 

đặc tính sản phẩm(SmPC) của thuốc tại Châu Âu đã được cập nhật và khuyến cáo 

không nên sử dụng octreotid vượt quá liều tối đa 50µg/giờ và theo dõi tim mạch ở bệnh 

nhân sử dụng octreotid liều cao qua đường tĩnh mạch. 

 Do đó, TGA cảnh báo các nhân viên y tế cần nắm được nguy cơ block nhĩ thất đã 

được xác định ở bệnh nhân truyền liên tục liều cao octreotid (100µg/giờ) theo chỉ định 

off-label và ở bệnh nhân tiêm tĩnh mạch bolus octreotid (50µg và sau đó truyền tĩnh 
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mạch liên tục 50µg/giờ). 

Mức độ nghiêm trọng của block nhĩ thất dao động tùy từng bệnh nhân, block tim 

hoàn toàn có thể dẫn đến ngưng tim. Vì vậy, có thể đặt máy tạo nhịp tim để điều trị cho 

người bệnh. 

 TGA chưa nhận thấy báo cáo các biến cố block nhĩ thất gia tăng liên quan đến 

octreotid. 

 Báo cáo về phản ứng có hại của thuốc 

Tiếp tục báo cáo về phản ứng có hại nghi ngờ của thuốc cho Trung tâm theo dõi 

phản ứng có hại. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2055/TGA-octerotid-va-

block-nhi-that.htm 

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG PROPYLTHIOURACIL VÀ CARBIMAZOL 

TRONG THỜI KỲ MANG THAI 

Propylthiouracil là thuốc ức chế tuyến giáp được sử dụng trong điều trị cường 

giáp hoặc nhiễm độc tuyến giáp trước khi phẫu thuật hoặc điều trị bằng iod phóng xạ. 

Thuốc được lưu hành tạiAustralia với tên biệt dược PTU. 

Carbimazol là thuốc ức chế tuyến giáp được chỉ định điều trị cường giáp. Thuốc 

được sử dụng để điều trị dứt điểm và vĩnh viễn tình trạng nhiễm độc tuyến giáp nguyên 

phát hoặc thứ phát. Thuốc cũng được sử dụng trước khi phẫu thuật cắt tuyến giáp trước 

hoặc sau điều trị bằng iod phóng xạ. Thuốc được lưu hành tại Australia với tên biệt 

dược Neo-Mercazole. 

Sau khi đánh giá tín hiệu an toàn về bất thường trên thai nhi liên quan đến 

propyluracil và carbimazol, TGA nhận định Tờ Thông tin Sản phẩm của cả hai thuốc đã 

có đủ thông tin an toàn cần thiết. Ngoài ra, tờ Thông tin Sản phẩm của carbimazol có 

thêm thông tin cảnh báo cho phụ nữ ở độ tuổi mang thai.  

Tuy nhiên, các sản phẩm này trước đây được phân loại ở mục C, được định nghĩa 

là “Thuốc, do tác dụng dược lý, đã gây ra hoặc bị nghi ngờ đã gây ra tác dụng có hại 

đến bào thai mà không gây dị tật. Các tác dụng này có thể đảo ngược.”  

Do đã có các trường hợp dị tật thai nhi sau khi sử dụng các thuốc trên, 

propyluracil và carbimazole nên được phân loại vào mục D, định nghĩa là “Thuốc đã 

gây ra, bị nghi ngờ đã gây ra hoặc có khả năng cao sẽ gây ra dị tật thai nhi hoặc tổn 

thương thai không hồi phục.” 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2042/TGA-luu-y-khi-su-

dung-propylthiouracil-va-carbimazol-trong-thoi-ky-mang-thai.htm 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2042/TGA-luu-y-khi-su-dung-propylthiouracil-va-carbimazol-trong-thoi-ky-mang-thai.htm
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2042/TGA-luu-y-khi-su-dung-propylthiouracil-va-carbimazol-trong-thoi-ky-mang-thai.htm
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CẤP PHÉP SỬ DỤNG KHẨN CẤP VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-

BIONTECH CHO TRẺ EM TỪ 5 ĐẾN 11 TUỔI 

Ngày 29/10/2021, FDA đã cho phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin COVID-19 Pfizer-

BioNTech để phòng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Việc cấp phép dựa 

trên đánh giá kỹ lưỡng và minh bạch các dữ liệu hiện có của FDA, bao gồm cả từ các 

chuyên gia của ủy ban cố vấn độc lập. Ủy ban này cũng đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ việc 

cung cấp vắc-xin cho trẻ em trong độ tuổi nói trên.  

Những điểm chính cho cha mẹ và người chăm sóc: 

- Hiệu quả: Đáp ứng miễn dịch của trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tương đương với đáp 

ứng miễn dịch ở người từ 16 đến 25 tuổi. Ngoài ra, vắc-xin này được ghi nhận có hiệu 

quả 90,7% trong việc ngăn ngừa COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. 

- Tính an toàn: Tính an toàn của vắc-xin đã được nghiên cứu trên khoảng 3.100 trẻ 

em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm vắc-xin và chưa phát hiện phản ứng có hại nghiêm trọng. 

Nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục tiến hành. 

- Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) sẽ họp vào tuần tới để thảo luận thêm về các khuyến 

cáo cho thực hành lâm sàng. 

Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổiđược tiêm 2 mũi, 

cách nhau 3 tuần, với liều thấp hơn (10 µg) so với liều dành cho người từ 12 tuổi trở lên 

(30 µg). 

Tại Mỹ, số ca mắc COVID-19 ở trẻ từ 5 đến 11 tuổi chiếm 39% tổng số ca mắc ở 

trẻ dưới 18 tuổi. Theo CDC, đã có khoảng 8.300 trẻ từ 5 đến 11 tuổi phải nhập viện do 

COVID-19. Tính đến ngày 17/10/2021, đã có 691 ca tử vong do COVID-19 ở nhóm 

người dưới 18 tuổi tại Mỹ, trong số đó 146 ca trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. 

FDA nhận định vắc-xin của Pfizer đạt đủ điều kiện để được cấp phép sử dụng 

khẩn cấp. Dựa trên bằng chứng khoa học đã có, lợi ích đã biết và tiềm năng của vắc-xin 

COVID-19 Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vượt trội nguy cơ. 

Đánh giá của FDA về dữ liệu hiện có vềhiệu quả của vắc-xin 

Dữ liệu về tính hiệu quả ủng hộ quyết định cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin 

cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên được dựa trên một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng với 

giả dược hiện vẫn đang tiến hành, bao gồm khoảng 4.700 trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. 

Nghiên cứu này hiện đang được thực hiện ở Mỹ, Phần Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha. 

Trẻ trong nhóm vắc-xin được tiêm 2 liều vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech chứa 10 

µg mARN trong mỗi liều. FDA đã phân tích dữ liệu so sánh đáp ứng miễn dịch của 264 

trẻ trong nghiên cứu này với 253 người tham gia từ 16 đến 25 tuổi trong một nghiên 

cứu trước đây, vốn đã xác định vắc-xin có hiệu quả phòng COVID-19. Đáp ứng miễn 

dịch của nhóm trẻ tương đương với đáp ứng của nhóm người lớn tuổi hơn. 
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FDA cũng đã tiến hành phân tích sơ bộ các ca mắc COVID-19 xảy ra trong vòng 

7 ngày sau khi tiêm mũi vắc-xin thứ hai. Trong số những trẻ tham gia trước đây chưa 

từng có dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2, đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19 trong số 1.305 

trẻ được tiêm vắc-xin, phát hiện 16 ca mắc COVID-19 trong số 663 trẻ ở nhóm giả 

dược, qua đó hiệu quả phòng ngừa COVID-19 của vắc-xin là 90,7%. 

Đánh giá của FDA về dữ liệu hiện có về tính an toàn của vắc-xin 

Dữ liệu về tính an toàn ủng hộ quyết định cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin dựa 

trên dữ liệu của hơn 4.600 trẻ từ 5 đến 11 tuổi (3.100 ở nhóm vắc-xin, 1.538 ở nhóm giả 

dược) trong nghiên cứu nói trên. Tổng cộng có 1.444 trẻ tiêm vắc-xin đã được theo dõi 

an toàn trong ít nhất 2 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai. 

Phản ứng có hại thường gặp được ghi nhận trong thử nghiệm là đau tại vị trítiêm 

(nhức tay), sưng và đỏ, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ và/hoặc đau khớp, ớn lạnh, sốt, sưng 

hạch bạch huyết, buồn nôn và chán ăn. Các phản ứng có hạithường được báo cáo sau 

khi tiêm mũi thứ hai hơn mũi thứ nhất. Mức độ nghiêm trọng của các phản ứng thường 

từ nhẹ đến trung bình, xảy ra trong vòng 2 ngày sau khi tiêm, và mất đi trong vòng 1 

đến 2 ngày. 

Trước đó, hệ thống giám sát an toàn của FDA và CDC đã xác định có sự gia tăng 

nguy cơ viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 Pfizer-

BioNTech, nhất là sau tiêm mũi thứ hai, nguy cơ cao nhất ở nam giới từ 12 đến 17 tuổi. 

Do vậy, FDA đã tiến hành đánh giá cân bằng lợi ích – nguy cơ của vắc-xin bằng cách 

xây dựng mô hình dự báo nhằm so sánh số ca mắc COVID-19 có triệu chứng, số ca 

nhập viện, phải chăm sóc tích cực, và tử vong do COVID-19 ở trẻ từ 5 đến 11 tuổi mà 

vắc-xin có thể ngăn ngừa so với số trường hợp viêm cơ tim, nhập viện, phải chăm sóc 

tích cực, và tử vong mà vắc-xin có thể gây ra. Mô hình của FDA dự báo rằng lợi ích 

vắc-xin đem lại cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vượt trội so với nguy cơ. 

Theo dõi an toàn liên tục 

Công ty Pfizer đã cập nhật kế hoạch giám sát an toàn, trong đó bao gồm đánh giá 

các trường hợp viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, và các biến cố đáng chú ý khác ở trẻ 

từ 5 đến 11 tuổi. Ngoài ra, FDA và CDC hiện có nhiều hệ thống giám sát mức độ an 

toàn của vắc-xin COVID-19 và có thể nhanh chóng phát hiện và điều tra các vấn đề an 

toàn có thể xảy ra. 

Công ty Pfizer và các nhà cung cấp vắc-xin bắt buộc phải báo cáo tất cả các phản 

ứng có hại nghiêm trọng, các trường hợp gặp Hội chứng viêm đa hệ thống (Multisystem 

Inflammatory Syndrome), và các trường hợp mắc COVID-19 dẫn đến nhập viện hoặc 

tử vong ở người đã được tiêm phòng. Các nhà cung cấp vắc-xin bắt buộc phải báo cáo 

tất cả các trường hợp sai sót trong quá trình sử dụng vắc-xin cho Hệ thống Báo cáo 

Phản ứng có hại của vắc-xin (VAERS). Công ty Pfizer bắt buộc phải tổng hợp và phân 

tích các trường hợp sai sót trong quá trình sử dụng vắc-xin trong báo cáo an toàn hàng 
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tháng gửi cho FDA. 

Dữ liệu ủng hộ dạng bào chế mới của vắc-xin nhằm tăng tính ổn định và dễ 

bảo quản hơn 

FDA đã cấp phép cho một thay đổi mới trong quá trình sản xuất vắc-xin, trong đó 

cho phép sản xuất dạng bào chế vắc-xin sử dụng một hệ đệm khác. Hệ đệm là các chất 

được sử dụng để duy trì pH (thước đo mức độ acid hoặc kiềm của một dung dịch) và độ 

ổn định của vắc-xin. Dạng bào chế mới này ổn định ở nhiệt độ lạnh trong thời gian lâu 

hơn, qua đó giúp các nhà cung cấp vắc-xin linh hoạthơn trong sản xuất và bảo quản chế 

phẩm. 

Dạng bào chế mới của vắc-xin Pfizer-BioNTech sử dụng hệ đệm Tris, một loại 

đệm thường xuyên được sử dụng trong nhiều loại vắc-xin và sinh phẩm đã được FDA 

cấp phép, bao gồm cả các sản phẩm sử dụng cho trẻ em. FDA đã đánh giá dữ liệu sản 

xuất của vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech chứa hệ đệm Tris và kết luận dạng bào 

chế mới không có vấn đề đáng lo ngại về tính an toàn và hiệu quả. 

 

 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2056/FDA-cap-phep-su-

dung-khan-cap-vaccin-COVID-19-Pfizer-BioNTech-cho-tre-tu-5-den-11-tuoi.htm 


