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1. Tiêm kết hợp 2 loại vắc xin COVID-19 

Hiện nay, do thực trạng ph}n phối 
vắc xin phòng COVID -19 còn gặp nhiều khó 
khăn, c|c nghiên cứu về tiêm kết hợp vắc 
xin đang được quan t}m. Phần lớn mối 
quan t}m l{ do lo ngại về tính an to{n của 
vắc xin phòng COVID– 19 khi tiêm kết hợp. 

V{o th|ng 5/2021, c|c nh{ nghiên cứu 
tại Viện Sức khỏe Carlos III ở Madrid đ~ 
công bố kết quả từ thử nghiệm CombiVacS. 
676 người tham gia đ~ nhận 1 liều vắc xin 
Oxford - AstraZeneca trong 8-12 tuần trước, 
được chia ngẫu nhiên (2:1): nhóm dùng mũi 
2 l{  vắc xin Pfizer – BioNTech v{ nhóm 
quan s|t (chỉ tiêm 1 mũi vắc xin). Kết quả 
cho thấy những người được tiêm kết hợp 2 
loại vắc xin tạo ra kh|ng thể trung hòa 
SARS-CoV-2 tăng gấp 37 lần v{ c|c tế b{o 
miễn dịch đặc hiệu SARS-CoV-2 tăng gấp 4 
lần so với những người chỉ nhận một liều 
vắc xin Oxford - AstraZeneca. 

Trong một nghiên cứu kh|c, Sander 
v{ c|c đồng nghiệp của ông đ|nh gi| trên 
340 nh}n viên y tế đ~ được tiêm hai liều vắc 
xin Pfizer – BioNTech hoặc mũi đầu tiên vắc 
xin Oxford – AstraZeneca, sau đó l{ một liều 
Pfizer – BioNTech. Cả hai ph|c đồ đều kích 
hoạt mạnh tính sinh miễn dịch bao gồm c|c 
kh|ng thể trung hòa v{ tế b{o T. 

Một nghiên cứu thứ ba, của c|c nh{ 
nghiên cứu tại Đại học Saarland ở 
Homburg, Đức, trên 216 người, ph|t hiện ra 
rằng ph|c đồ kết hợp có khả năng sinh 
miễn dịch tốt hơn so với hai mũi tiêm 
Oxford-AstraZeneca, thậm chí tốt bằng 
hoặc tốt hơn hai mũi vắc xin Pfizer – 
BioNTech.  

Ng{y 25/6/2021, một nghiên cứu ở 
Anh - nghiên cứu Com-COV - đ~ đăng một 
công bố trước xuất bản, cho thấy ph|c đồ 
kết hợp vắc xin có tính sinh miễn dịch tốt 
bất kể thứ tự tiêm của hai loại vắc xin. 830 
người tham gia được chia ngẫu nhiên th{nh 
8 nhóm tiêm 2 mũi vắc xin Oxford-
AstraZeneca/ Oxford-AstraZeneca, Oxford-
AstraZeneca/ Pfizer – BioNTech, Pfizer – 
BioNTech/ Pfizer – BioNTech, Pfizer – 
BioNTech/ Oxford-AstraZeneca, khoảng 
c|ch 2 mũi vắc xin l{ 28 hoặc 84 ng{y. Thiết 
kế nghiên cứu không thua kém. Kết quả ở 4 
nhóm với khoảng c|ch 2 mũi tiêm 28 ng{y 
cho thấy tính sinh kh|ng thể ở nhóm  
Oxford-AstraZeneca/ Pfizer – BioNTech 
(12,906 ELU/ml) không thua kém nhóm 

tiêm 2 mũi Oxford-AstraZeneca (1,392 
ELU/ml). Phản ứng tế b{o T cao nhất ở 
nhóm tiêm mũi 1 Oxford-AstraZeneca mũi 2 
Pfizer – BioNTech. 

Tuy nhiên, c|c thử nghiệm cho đến 
nay còn qu| ít để kiểm tra mức độ hiệu quả 
của việc kết hợp vắc xin trong việc ngăn 
chặn sự ph|t triển của COVID-19. 

Việc tiêm kết hợp c|c loại vắc xin 
phòng COVID-19 có thể tạo ra một bức 
tranh đa dạng về mức độ v{ c|c loại phản 
ứng miễn dịch. Vắc xin Oxford – 
AstraZeneca sử dụng một loại virus vô hại 
có tên l{ adenovirus để mang vật chất di 
truyền từ SARS-CoV-2 v{o tế b{o. Vắc xin 
sử dụng công nghệ n{y có hiệu quả tốt về 
việc tạo ra phản ứng mạnh mẽ của tế b{o T, 
trong khi vắc xin sử dụng RNA thông tin, 
như Pfizer – BioNTech, đ~ chứng tỏ “đặc 
biệt tốt” trong việc tạo ra lượng kh|ng thể 
cao. Trong nghiên cứu Com-COV, phản ứng 
kh|ng thể cao nhất l{ ở những người được 
tiêm hai mũi Pfizer – BioNTech tiêu chuẩn, 
nhưng đ|p ứng cũng tương đối cao khi kết 
hợp Oxford – AstraZeneca v{ Pfizer – 
BioNTech. Sự kết hợp n{y cũng có phản 
ứng tế b{o T tốt nhất - cao hơn gấp đôi so 
với hai liều Pfizer – BioNTech.  

Chưa có thử nghiệm kết hợp n{o ghi 
nhận c|c t|c dụng phụ nghiêm trọng. Cả hai 
loại vắc xin đều có c|c t|c dụng bất lợi 
riêng, v{ việc kết hợp có thể khuếch đại bất 
kỳ t|c dụng phụ n{o. Số người tham gia c|c 
nghiên cứu n{y chỉ dừng lại ở con số v{i 
trăm người. Điều n{y có nghĩa l{ cỡ mẫu 
nghiên cứu qu| nhỏ để có thể nhận ra c|c 
t|c dụng phụ hiếm gặp như hiện tượng 
đông m|u, theo ước tính hiện tại xảy ra ở 
khoảng một trong 50.000 người sau liều vắc 
xin Oxford-AstraZeneca đầu tiên v{ dưới 
một trong 1,7 triệu sau liều thứ hai.  

Việc kéo d{i thời gian khởi ph|t của 
c|c t|c dụng phụ hiếm gặp cũng l{ một lý 
do m{ một số nh{ nghiên cứu khuyên mọi 
người nên tu}n thủ hai mũi tiêm tiêu chuẩn 
của một loại vắc xin phòng COVID-19. 

Nhưng khi c|c biến thể mới của 
SARS-CoV-2 xuất hiện, kết quả của c|c thử 
nghiệm kết hợp hai loại vắc xin có thể cung 
cấp cho c|c nh{ hoạch định chính s|ch dữ 
liệu m{ họ cần để chuyển sang c|c ph|c đồ 
kết hợp. Ph|c đồ vắc xin kết hợp cũng có 
thể l{ giải ph|p để tr|nh qu| trình đình trệ 
tiêm vắc xin do c|c vấn đề về nguồn cung 
cấp.  
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2. Các tác dụng phụ hiếm gặp của vắc xin 
COVID-19 
Giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch 

C|c trường hợp giảm tiểu cầu huyết 
khối miễn dịch đ~ được b|o c|o sau khi 
tiêm vắc xin AstraZeneca hoặc Johnson & 
Johnson.  

Với vắc xin AstraZeneca: Vắc xin 
n{y có liên quan đến nguy cơ cực kỳ nhỏ 
của c|c loại biến cố huyết khối bất thường 
kèm theo giảm tiểu cầu. Do sự hiếm gặp của 
những biến cố n{y v{ mức độ nghiêm trọng 
tiềm ẩn của COVID-19, Cơ quan Dược 
phẩm Ch}u Âu (EMA) kết luận rằng lợi ích 
tổng thể của vắc xin tiếp tục lớn hơn nguy 
cơ (Hình 1). Tuy nhiên, một số nước đ~ tạm 
ngừng sử dụng vắc-xin trong khi chờ dữ 
liệu bổ sung v{ một số nước giới hạn sử 
dụng vắc-xin cho nhóm tuổi nhất định (ví 
dụ: trên 60 tuổi ở Đức) do nguy cơ mắc hội 
chứng n{y thấp hơn. Trong số khoảng 34 
triệu người nhận vắc xin ở Anh v{ Khu vực 
kinh tế Ch}u Âu, có 169 trường hợp huyết 
khối xoang tĩnh mạch n~o (CVST) v{ 53 
trường hợp huyết khối tĩnh mạch tạng 
được b|o c|o thông qua hệ thống gi|m s|t 
an to{n, cho thấy tỷ lệ mắc c|c loại huyết 
khối hiếm gặp n{y cao hơn dự đo|n. Giảm 
tiểu cầu nghiêm trọng cũng được ghi nhận 
trong hầu hết c|c trường hợp. Biến cố 
huyết khối xảy ra trong vòng 14 ng{y sau khi 
tiêm liều đầu tiên v{ thường gặp ở phụ nữ 
dưới 60 tuổi. Mặc dù một số trường hợp đ~ 
được b|o c|o xuất hiện biến cố n{y đến 24 
ng{y sau tiêm v{ ở nam giới hoặc nữ giới 
cao tuổi. C|c yếu tố nguy cơ rõ r{ng chưa 
được x|c định. Một nghiên cứu kh|c cho 
thấy nguy cơ ban xuất huyết giảm tiểu cầu 
miễn dịch tăng lên với vắc xin AstraZeneca 
gợi ý rằng giảm tiểu cầu sau tiêm chủng 
không chỉ l{ dấu hiệu của giảm tiểu cầu 
huyết khối miễn dịch. 

Với vắc xin Johnson & Johnson: vắc 
xin n{y cũng có liên quan đến nguy cơ cực 
kỳ nhỏ của biến cố huyết khối giảm tiểu 
cầu. Ủy ban Tư vấn Tiêm chủng Hoa Kỳ 
(ACIP) đ~ kết luận rằng lợi ích của vắc xin 
vẫn vượt trội nguy cơ. Tính đến ng{y 7 
th|ng 5 năm 2021, sau khi sử dụng 8,7 triệu 
liều vắc xin Johnson & Johnson tại Hoa Kỳ, 
có 28 trường hợp huyết khối với hội chứng 
giảm tiểu cầu đ~ được b|o c|o (3 trường 
hợp tử vong). 
Viêm cơ tim 

Viêm cơ tim v{ viêm m{ng ngo{i tim, 
chủ yếu gặp ở nam thanh niên v{ người trẻ 
tuổi, đ~ được ghi nhận nhiều hơn dự đo|n 
sau khi tiêm vắc xin mRNA (vắc xin Pfizer 
v{ Moderna). Tuy nhiên, với tần suất rất 
thấp v{ mức độ nhẹ của biến cố, lợi ích của 
việc tiêm vắc xin mRNA vượt trội nguy cơ. 

Tính đến ng{y 11/6/2021, Hệ thống 
b|o c|o c|c phản ứng có hại của Vắc-xin 
(VAERS) ở Mỹ ghi nhận 267 trường hợp 
viêm cơ tim/viêm m{ng ngo{i tim sau một 
liều vắc-xin mRNA, 827 trường hợp sau hai 
liều v{ 132 trường hợp không rõ số liều đ~ 
tiêm. Tuổi trung bình của người gặp biến cố 
sau một v{ hai liều, lần lượt l{ 30 v{ 24 tuổi. 
Khoảng 3/4 trường hợp xảy ra ở nam giới. 
Trong số c|c trường hợp từ 12 đến 39 tuổi, 
số lượng c|c biến cố được quan s|t thấy 
trong khoảng thời gian 21 ng{y sau khi tiêm 
vắc xin vượt qu| con số dự kiến. Tỷ lệ ước 
tính của viêm cơ tim/viêm m{ng ngo{i tim 
ở nam giới từ 12 đến 29 tuổi l{ 41 trường 
hợp trên một triệu người sau khi tiêm vắc 
xin mRNA liều thứ hai. Tỷ lệ ước tính ở nữ 
cùng độ tuổi l{ 4,2 trường hợp trên một 
triệu người v{ ở nam giới ≥30 tuổi l{ 2,4 
trường hợp trên một triệu người. 

Trong số c|c trường hợp đ~ được 
b|o c|o, hầu hết phản ứng đều ở mức độ 
nhẹ. Đa số c|c phản ứng khởi ph|t trong 
vòng tuần đầu tiên sau tiêm v{ thường sau 
liều thứ hai. Hầu hết c|c bệnh nh}n đều 
đ|p ứng tốt với điều trị v{ cải thiện c|c 
triệu chứng nhanh chóng.  

Khả năng mắc viêm cơ tim nên được 
xem xét ở thanh niên v{ người trẻ tuổi, 
những người mới xuất hiện cơn đau ngực, 
khó thở hoặc đ|nh trống ngực sau khi tiêm 
vắc xin mRNA. Chẩn đo|n loại trừ c|c 
nguyên nh}n kh|c của viêm cơ tim (bao 
gồm cả nhiễm trùng SARS-CoV-2) cần được 
c}n nhắc. Ng{y 08/7/2021  Bộ Y tế đ~ ban 
h{nh Quyết định số 3348/QĐ-BYT “Hướng 
dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim 
sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-
19”. Liệu ph|p điều trị bao gồm: điều trị 
giảm đau chống viêm (NSAIDS, colchicin, 
corticoid, IVIG) v{ hỗ trợ hô hấp-tuần ho{n 
trong c|c bệnh cảnh nặng/nguy kịch. 
Hội chứng Guillain - Barre (viêm đa dây 
thần kinh cấp tính) 

V{o th|ng 7 năm 2021, FDA đ~ cảnh 
b|o về mối liên quan có thể có giữa vắc xin 
Johnson & Johnson v{ hội chứng Guillain-
Barre (GBS). Sau khi sử dụng khoảng 12,5 
triệu liều, đ~ có 100 b|o c|o sơ bộ về GBS ở 
những người tiêm vắc xin, một tín hiệu cho 
thấy nguy cơ mắc GBS gia tăng ở đối tượng 
tiêm chủng. Ở ch}u Âu đ~ ghi nhận tổng 
cộng 15 trường hợp GBS ở những người 
tiêm vắc xin Johnson & Johnson tính đến 
ng{y 27/06/2021, tại thời điểm đó khoảng 7 
triệu liều đ~ được sử dụng.  

Mối liên hệ n{y đang trong qu| trình 
điều tra; FDA khẳng định rằng lợi ích của 
vắc xin Johnson & Johnson vẫn lớn hơn 
nguy cơ. 
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Hình 1: Cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ của vắc xin AstraZeneca COVID-19

 

* Dựa trên tỷ lệ mắc coronavirus l{ 2 trên 10.000 người mỗi ng{y. 
¶ Dựa trên tỷ lệ mắc coronavirus l{ 6 trên 10.000 người mỗi ng{y. 
Δ Dựa trên tỷ lệ mắc coronavirus l{ 20 trên 10.000 người mỗi ng{y.  
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