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Ngày 22/12/2021, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cấp giấy 

phép sử dụng khẩn cấp (EUA) cho thuốc Paxlovid của Pfizer (bao gồm viên nén 

Nirmatrelvir và viên nén Ritonavir, sử dụng đường uống) để điều trị COVID-19 ở mức 

độ nhẹ đến trung bình  ở người lớn và bệnh nhi (từ 12 tuổi trở lên, cân nặng ít nhất 40 

kg) có kết quả dương tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 và những người bệnh có nguy 

cơ cao tiến triển thành COVID-19 nặng, bao gồm cả nhập viện hoặc tử vong.  

Ngày 23/12/2021, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cấp phép 

sử dụng khẩn cấp (EUA) cho Merck's Molnupiravir để điều trị COVID-19 từ nhẹ đến 

trung bình ở người lớn với kết quả dương tính với xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trực 

tiếp, và những người có nguy cơ cao tiến triển thành COVID-19 nghiêm trọng, bao 

gồm cả nhập viện hoặc tử vong, và những người mà các lựa chọn điều trị COVID-19 

thay thế (được FDA cho phép) không thể tiếp cận hoặc không phù hợp về mặt lâm 

sàng.  

Paxlovid và Molnupiravir cần được kê đơn và nên bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt 

sau khi chẩn đoán COVID-19 và trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng. 

 

PAXLOVID
Giới thiệu chung 

Việc ban hành EUA khác với sự chấp 

thuận của FDA. Khi xác định xem có ban 

hành EUA hay không, FDA đánh giá tổng 

thể bằng chứng khoa học có sẵn và cân 

nhắc cẩn thận mọi rủi ro đã biết hoặc 

tiềm ẩn với mọi lợi ích đã biết hoặc tiềm 

năng của sản phẩm. Patrizia Cavazzoni, 

MD, Giám đốc Trung tâm Thuốc của 

FDA cho biết: “Cấp phép cho phương 

FDA PHÊ DUYỆT CÁC THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ 

COVID-19 ĐƯỜNG UỐNG: PAXLOVID VÀ 

MOLNUPIRAVIR 
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pháp điều trị COVID-19 ở dạng viên 

uống là một bước tiến lớn trong cuộc 

chiến chống lại đại dịch toàn cầu này”.  

Paxlovid không được phê duyệt 

trong phòng ngừa COVID-19 hay 

khởi trị cho người bệnh mắc COVID-19 

nặng cần nhập viện, không thể thay thế 

vắc xin trong phòng ngừa COVID-19. 

 

Hình 1. Thuốc Paxlovid do công ty Pfizer sản xuất 

Paxlovid bao gồm Nirmatrelvir, ức chế 

một protein của SARS-CoV-2 để ngăn 

sự nhân lên của virus và Ritonavir với 

tác dụng làm chậm sự quá trình thải trừ 

của Nirmatrelvir giúp kéo dài thời gian 

tồn tại trong cơ thể, kéo dài thời gian đạt 

nồng độ điều trị.  

Đối tượng sử dụng 

❖ Người lớn và trẻ vị thành niên  

(>12 tuổi) 

❖ Mắc COVID-19 từ nhẹ đến trung bình 

Khởi trị sớm nhất có thể sau khi có chẩn 

đoán dương tính với COVID-19 và trong 

vòng 5 ngày kể từ khi có triệu chứng 

COVID-19. 

Thận trọng khi sử dụng 

Paxlovid không được khuyến cáo ở 

những người bệnh bị suy thận nặng 

hoặc gan nặng. Ở người bệnh suy thận 

mức độ trung bình, cần giảm liều 

Paxlovid.   

Liều dùng 

Paxlovid được dùng dưới dạng ba viên 

nén (hai viên Nirmatrelvir và một viên 

Ritonavir), uống cùng nhau 2 lần mỗi 

ngày trong 5 ngày, tổng cộng là 30 viên. 

Paxlovid không được phép sử dụng lâu 

hơn 5 ngày liên tục.  

 

Hình 2. Liều dùng của Paxlovid 

Cơ sở của việc cấp phép khẩn cấp 

Dữ liệu chính hỗ trợ việc cấp phép EUA 

đối với Paxlovid là từ EPIC-HR - một thử 

nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có 

đối chứng với giả dược nghiên cứu 

Paxlovid để điều trị cho những người 

trưởng thành có triệu chứng không 

nhập viện với chẩn đoán nhiễm SARS-

CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Mẫu 
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nghiên cứu là người lớn từ 18 tuổi trở lên 

với yếu tố nguy cơ được xác định trước 

để tiến triển thành bệnh nặng hoặc từ 

60 tuổi trở lên bất kể tình trạng bệnh 

mãn tính đã xác định trước. Tất cả 

người bệnh chưa được tiêm vắc xin 

COVID-19 và trước đó chưa bị nhiễm 

COVID-19. Kết quả chính được đo lường 

trong thử nghiệm là tỷ lệ số người phải 

nhập viện do COVID-19 hoặc tử vong do 

bất kỳ nguyên nhân nào trong 28 ngày 

theo dõi. Paxlovid giảm đáng kể 88% tỷ 

lệ người mắc bệnh liên quan đến COVID-

19 nhập viện hoặc tử vong do bất kỳ 

nguyên nhân nào so với giả dược ở 

những người bệnh được điều trị trong 

vòng năm ngày kể từ khi khởi phát triệu 

chứng và những người không điều trị 

bằng kháng thể đơn dòng trị liệu COVID-

19. Trong phân tích này, 1.039 người 

bệnh được dùng Paxlovid, và 1.046 

người bệnh được dùng giả dược và 

trong số những người bệnh này, 0,8% 

người dùng Paxlovid đã phải nhập viện 

hoặc tử vong trong 28 ngày theo dõi so 

với 6% người bệnh được dùng giả dược. 

Tính an toàn và hiệu quả của Paxlovid 

để điều trị COVID-19 tiếp tục được đánh 

giá. 

Các tác dụng không mong muốn có thể 

xảy ra của Paxlovid bao gồm suy giảm 

vị giác, tiêu chảy, tăng huyết áp và đau 

cơ. Sử dụng Paxlovid ở những người bị 

nhiễm HIV-1 không kiểm soát hoặc 

chưa được chẩn đoán có thể dẫn đến 

HIV-1 kháng thuốc. Ritonavir có thể gây 

tổn thương gan, vì vậy cần thận trọng 

khi dùng Paxlovid cho những người 

bệnh có bệnh gan, men gan bất thường 

hoặc viêm gan.   

Do Paxlovid có tác dụng ức chế enzym 

chuyển hóa thuốc CYP3A, nên cần lưu ý 

tương tác thuốc giữa Paxlovid với các 

thuốc chuyển hóa bởi cùng nhóm 

enzym để tránh độc tính do tăng nồng 

độ thuốc dùng kèm. Đồng thời Paxlovid 

chống chỉ định dùng chung với các 

thuốc gây cảm ứng mạnh enzym gan 

như Rifampicin, Phenobarbital, 

Phenytoin, Carbamazepin… vì có thể 

dẫn đến giảm tác dụng của Paxlovid 

hay tăng khả năng kháng thuốc.  
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MOLNUPIRAVIR

 

Hình 3. Thuốc Molnupiravir của Merck 

Molnupiravir là một loại thuốc hoạt 

động bằng cách đưa các lỗi sai vào mã 

di truyền của virus SARS-CoV-2, ngăn 

virus tái tạo thêm. Dựa trên đánh giá 

của FDA về tổng số bằng chứng khoa 

học hiện có, quan trọng nhất là từ 

MOVe-OUT, một thử nghiệm lâm sàng 

ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả 

dược nghiên cứu Molnupiravir để điều 

trị cho những bệnh nhân không nhập 

viện với COVID-19 từ nhẹ đến trung bình 

có nguy cơ cao tiến triển thành nặng 

COVID-19 và / hoặc nhập viện. FDA đã 

xác định rằng Molnupiravir có hiệu quả 

để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến 

trung bình ở một số người lớn khi các 

lựa chọn điều trị được FDA cho phép 

không thể tiếp cận hoặc không phù hợp 

về mặt lâm sàng.  

Molnupiravir không được phê 

duyệt trong phòng ngừa hay 

khởi trị COVID-19 cho người bệnh mắc 

COVID-19 nặng cần nhập viện, không 

thể thay thế vắc xin trong phòng ngừa 

COVID-19. 

Đối tượng sử dụng:  

Người từ 18 tuổi trở lên có các điều kiện 

sau đây:  

❖ Có kết quả dương tính với COVID-19 

❖ Những người có nguy cơ cao tiến 

triển thành COVID-19 nghiêm trọng, 

kể cả nhập viện hoặc tử vong. 

❖ Những lựa chọn điều trị COVID-19 

thay thế (được FDA cho phép) không 

thể tiếp cận hoặc không thích hợp về 

mặt lâm sàng. 

Đối tượng hạn chế sử dụng 

Molnupiravir không được phép sử dụng 

cho bệnh nhân dưới 18 tuổi. 

Molnupiravir không được bắt đầu điều 

trị ở những người bệnh nhập viện do 

COVID-19. Lợi ích của việc bắt đầu ngay 

điều trị bằng Molnupiravir sau khi nhập 

viện do COVID-19 chưa được ghi nhận. 

Molnupiravir không được phép sử dụng 



5 

Điểm tin Thông tin thuốc – Dược lâm sàng số 01/2022 

 

 

nhiều hơn 5 ngày liên tục. 

Phụ nữ có thai: Molnupiravir có thể gây 

hại cho thai nhi khi dùng cho người 

mang thai. Vì vậy, Molnupiravir không 

được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ 

mang thai. Molnupiravir chỉ được phép 

kê đơn cho phụ nữ có thai khi lợi ích cao 

hơn nguy cơ đối với người bệnh đó. 

Khuyến cáo sử dụng phương pháp ngừa 

thai đáng tin cậy một cách chính xác và 

nhất quán trong quá trình điều trị bằng 

Molnupiravir và ít nhất ba tháng sau liều 

cuối cùng. 

Liều dùng 

 

Hình 4. Liều dùng của Molnupiravir 200mg 

Molnupiravir được dùng dưới dạng 4 

viên nang 200 mg, uống mỗi 12 giờ 

trong 5 ngày, với tổng số 40 viên. 

Molnupiravir không được phép sử dụng 

lâu hơn 5 ngày liên tục.

 Tổng hợp: Tổ Thông tin thuốc – Dược lâm sàng.  
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