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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIỆM THU CÁC NGHIÊN CỨU TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
SỬ DỤNG THUỐC CÓ KIỂM SOÁT MOLNUPIRAVIR

STT Tên nghiên cứu Tổng số lượng thu tuyển 
thực tế 

Tính an toàn Tính hiệu quả

1

Thử nghiệm lâm sàng pha 2/3, 
ngẫu nhiên, nhãn mở nhằm 
đánh giá tính an toàn và hiệu 
quả của viên nang 
Molnupiravir kết hợp điều trị 
tiêu chuẩn so sánh với điều trị 
tiêu chuẩn đơn thuần ở bệnh 
nhân nhiễm COVID -19 được 
xác định bằng RT-PCR, mức 
độ nhẹ và vừa (nghiên cứu tại 
bệnh viện); kết hợp chương 
trình sử dụng thuốc có kiểm 
soát tại cộng đồng (nghiên 
cứu tại cộng đồng).

(Mã đề cương: MOL-VN-
001)

Nghiên cứu viên: PGS. TS Lê 
Đình Thanh.

Bệnh viện Thống Nhất 

Sản phẩm nghiên cứu: Viên 
nang Molnupiravir 400 mg do 

 - Tổng số lượng bệnh 
nhân thu tuyển: 162
- Nhóm Molnupiravir và 
điều trị tiêu chuẩn: 81 
- Nhóm điều trị tiêu chuẩn 
đơn thuần: 81 

Molnupiravir là một thuốc kháng vi rút 
đường uống có tính dung nạp tốt. Đa số 
các biến cố bất lợi xảy ra trong nghiên 
cứu có mức độ nhẹ (độ 1, độ 2) và có thể 
kiểm soát được. Tỉ lệ bệnh nhân có ghi 
nhận ít nhất một biến cố bất lợi ở 2 nhóm 
điều trị khác nhau không có ý nghĩa 
thống kê. Các biến cố bất lợi phổ biến 
được ghi nhận ở nhóm sử dụng 
Molnupiravir là tăng bạch cầu, chóng 
mặt, đau đầu, ngủ rũ, mệt mỏi, buồn 
nôn,… và các biến cố bất lợi này cũng 
được quan sát thấy ở nhóm điều trị tiêu 
chuẩn đơn thuần.

- Sau 5 ngày điều trị, tỉ lệ bệnh nhân có kết 
quả RT-PCR âm tính với SARS-COV-2 ở 
nhóm sử dụng Molnupiravir kết hợp điều 
trị tiêu chuẩn là 72,2% trong dân số phân 
tích ITT và 74,6% trong dân số phân tích 
PP. Tỉ lệ này khá tương đồng với một số 
nghiên cứu về thuốc Molnupiravir được 
thực hiện tại Ấn Độ. Kết quả cho thấy tỉ lệ 
bệnh nhân có kết quả RT-PCR âm tính với 
SARS-COV-2 ở nhóm sử dụng 
Molnupiravir kết hợp điều trị tiêu chuẩn 
có xu hướng cao hơn nhóm điều trị tiêu 
chuẩn đơn thuần mặc dù sự khác biệt giữa 
2 nhóm chưa có ý nghĩa thống kê do hạn 
chế về cỡ mẫu. 

- Tỉ lệ phần trăm bệnh nhân có xét nghiệm 
RT-PCR âm tính với SARS-COV-2 vào 
Ngày 10 và Ngày 14 và sự khác biệt về 
chu kỳ ngưỡng sau khi điều trị so với 
trước khi điều trị cũng có xu hướng cao 
hơn ở nhóm Molnupiravir kết hợp điều trị 
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Công ty TNHH Liên doanh 
Stellapharm Việt Nam sản 
xuất.

Nghiên cứu giai đoạn 2

tiêu chuẩn so với nhóm điều trị tiêu chuẩn 
đơn thuần, tuy chưa có ý nghĩa thống kê.

2

Thử nghiệm lâm sàng pha 2/3, 
ngẫu nhiên, nhãn mở nhằm 
đánh giá tính an toàn và hiệu 
quả của viên nang 
Molnupiravir kết hợp điều trị 
tiêu chuẩn so sánh với điều trị 
tiêu chuẩn đơn thuần ở bệnh 
nhân nhiễm COVID -19 được 
xác định bằng RT-PCR, mức 
độ nhẹ và vừa (nghiên cứu tại 
bệnh viện); kết hợp chương 
trình sử dụng thuốc có kiểm 
soát tại cộng đồng (nghiên 
cứu tại cộng đồng).

(Mã đề cương: MOL-VN-
001)

Nghiên cứu viên: PGS. TS Lê 
Đình Thanh.

Bệnh viện Thống Nhất

Sản phẩm nghiên cứu: Viên 
nang Molnupiravir 400 mg do 

- Tổng số lượng bệnh 
nhân thu tuyển: 92
- Nhóm Molnupiravir và 
điều trị tiêu chuẩn: 72
- Nhóm điều trị tiêu chuẩn 
đơn thuần: 20

Molnupiravir là một thuốc kháng vi rút 
đường uống có tính dung nạp tốt. Tất cả 
các biến cố bất lợi xảy ra trong nghiên 
cứu đều có mức độ nhẹ (Độ 1). Tỉ lệ 
bệnh nhân có ghi nhận ít nhất một biến 
cố bất lợi ở nhóm sử dụng Molnupiravir 
kết hợp SOC và nhóm SOC đơn thuần 
lần lượt là 36,1% và 50%. Tuy nhiên, sự 
khác biệt giữa 2 nhóm không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05). Các biến cố bất lợi 
phổ biến được ghi nhận ở nhóm sử dụng 
Molnupiravir là tăng men gan, mệt mỏi, 
đau mỏi cơ, đau đầu, buồn nôn,… và các 
AE này cũng được quan sát thấy ở nhóm 
điều trị tiêu chuẩn đơn thuần. 

Không ghi nhận trường hợp ngưng thuốc 
nghiên cứu sớm và cũng không ghi nhận 
biến cố bất lợi nghiêm trọng ở cả 2 nhóm 
điều trị trong thời gian theo dõi của 
nghiên cứu. Có một trường hợp mất theo 
dõi/ mất liên lạc được ghi nhận ở nhóm 
điều trị tiêu chuẩn đơn thuần.

- Tỉ lệ phần trăm bệnh nhân có xét nghiệm 
RT-PCR âm tính với SARS-COV-2 vào 
các ngày 5, ngày 10 và ngày 14 ở nhóm sử 
dụng Molnupiravir kết hợp điều trị tiêu 
chuẩn lần lượt là 47,2%, 84,7% và 91,67%. 
Tỉ lệ này ở nhóm điều trị tiêu chuẩn đơn 
thuần lần lượt là 52,6%, 68,4% và 89,5%. 
Sự khác biệt giữa 2 nhóm chưa có ý nghĩa 
thống kê do hạn chế về cỡ mẫu. 

- Vào Ngày 5 sau khi điều trị, giá trị trung 
bình chu kỳ ngưỡng và sự khác biệt giá trị 
trung bình chu kỳ ngưỡng ở nhóm sử dụng 
Molnupiravir có xu hướng cao hơn so với 
nhóm SOC đơn thuần. Tuy nhiên, sự khác 
biệt giữa 2 nhóm chưa có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05). Vào Ngày 10, nghiên cứu ghi 
nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) giữa 2 nhóm về giá trị trung bình 
chu kỳ ngưỡng và sự khác biệt giá trị trung 
bình chu kỳ ngưỡng. 

- Nghiên cứu không ghi nhận bệnh nhân có 
chuyển độ lâm sàng từ mức độ nhẹ sang 
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Công ty TNHH Liên doanh 
Stellapharm Việt Nam sản 
xuất.

Nghiên cứu giai đoạn 3

vừa hoặc từ vừa sang nặng được ghi nhận ở 
cả 2 nhóm điều trị.

- Nghiên cứu cũng ghi nhận sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05) về tỉ lệ bệnh 
nhân có cải thiện ≥1 điểm lâm sàng theo 
thang điểm WHO vào Ngày 5 (65,3% vs. 
36,8%). 

3

Thử nghiệm lâm sàng pha 2/3, 
ngẫu nhiên, nhãn mở, nhằm 
đánh giá tính an toàn và hiệu 
quả của viên nang 
molnupiravir kết hợp điều trị 
tiêu chuẩn so sánh với điều trị 
tiêu chuẩn đơn thuần ở bệnh 
nhân nhiễm COVID-19 được 
xác định bằng RT-PCR, mức 
độ nhẹ và vừa (nghiên cứu tại 
bệnh viện); kết hợp chương 
trình sử dụng thuốc có kiểm 
soát tại cộng đồng (nghiên 
cứu tại cộng đồng).
(Mã đề cương:VIN-MOL-
001)
Nghiên cứu giai đoạn 2
Nghiên cứu viên chính: 
PGS.TS Nguyễn Viết Nhung.
Bệnh viện Phổi Trung ương
Sản phẩm nghiên cứu: Viên 
nang Molnupiravir 200 mg do 

- Tổng số lượng bệnh 
nhân thu tuyển: 158
- Nhóm Molnupiravir và 
điều trị tiêu chuẩn: 80
- Nhóm điều trị tiêu chuẩn 
đơn thuần: 78

- Thuốc dung nạp tốt, tỷ lệ xảy ra biến cố 
bất lợi tương đương giữa hai nhóm 
dùng thuốc và nhóm chứng. 

- Không có bất kỳ biến cố bất lợi nghiêm 
trọng nào xảy ra trong quá trình nghiên 
cứu

- Trong tổng số bệnh nhân đã sử dụng 
thuốc, chỉ có 8 bệnh nhân có các biến 
cố bất lợi không nghiêm trọng (bao 
gồm đau đầu, sốt, ho, mệt mỏi) có thể 
liên quan đến việc sử dụng 
Molnupiravir

- Nhóm dùng thuốc có tỷ lệ biến cố độ 3 
thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với 
nhóm chứng. 

- Sau 5 ngày điều trị, tỷ lệ bệnh nhân có 
kết quả RT-PCR âm tính và mức độ thay 
đổi chỉ số CT giữa hai nhóm là tương 
đương nhau lần lượt là 15,8 ± 7,5 và 
14,9 ± 8,9. Và sự khác biệt này không có 
ý nghĩa thống kê (p=0,5987).

- Tỷ lệ viêm phổi ở nhóm dùng thuốc là 2 
trên 80 bệnh nhân (2,5%), thấp hơn so 
với nhóm can thiệp là 12 trên 78 bệnh 
nhân (15,4%). 

- So với nhóm bệnh nhân điều trị tiêu 
chuẩn đơn thuần, các bệnh nhân ở nhóm 
sử dụng thuốc cải thiện hơn có ý nghĩa 
thống kê đối với triệu chứng ho, ngạt 
mũi, sốt và tiêu chảy.
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Công ty Optimus Pharma 
Private Limited (Ấn Độ) sản 
xuất.
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Thử nghiệm lâm sàng pha 2/3, 
ngẫu nhiên, nhãn mở, nhằm 
đánh giá tính an toàn và hiệu 
quả của viên nang 
molnupiravir kết hợp điều trị 
tiêu chuẩn so sánh với điều trị 
tiêu chuẩn đơn thuần ở bệnh 
nhân nhiễm COVID-19 được 
xác định bằng RT-PCR, mức 
độ nhẹ và vừa (nghiên cứu tại 
bệnh viện); kết hợp chương 
trình sử dụng thuốc có kiểm 
soát tại cộng đồng (nghiên 
cứu tại cộng đồng).

(Mã đề cương: VIN-MOL-
001)

Nghiên cứu giai đoạn 3
Nghiên cứu viên chính: 
PGS.TS Nguyễn Viết Nhung.

Bệnh viện Phổi Trung ương

Sản phẩm nghiên cứu: Viên 
nang Molnupiravir 200 mg do 
Công ty Optimus Pharma 

- Tổng số lượng bệnh 
nhân thu tuyển: 303
- Nhóm Molnupiravir và 
điều trị tiêu chuẩn: 201
- Nhóm điều trị tiêu chuẩn 
đơn thuần: 102

- Thuốc dung nạp tốt, tỷ lệ xảy ra biến cố 
bất lợi tương đương giữa hai nhóm 
dùng thuốc và nhóm chứng. 

- Không có bất kỳ biến cố bất lợi nghiêm 
trọng nào xảy ra trong quá trình nghiên 
cứu

- Trong tổng số bệnh nhân đã sử dụng 
thuốc, chỉ có 17 bệnh nhân có các biến 
cố bất lợi không nghiêm trọng (bao 
gồm đau đầu, sốt, ho, mệt mỏi) có thể 
liên quan đến việc sử dụng 
Molnupiravir. Tuy nhiên, để phân biệt 
các biến cố bất lợi này với triệu chứng 
của SARS-CoV-2 tiến triển, cần có 
thêm các xét nghiệm chuyên sâu về 
dược động học và dược lực học.

- Sau 5 ngày điều trị, tỷ lệ bệnh nhân có 
kết quả RT-PCR âm tính và mức độ thay 
đổi chỉ số CT giữa hai nhóm lần lượt là 
17,0 ± 9,3 và 15,5 ± 8,8. Và sự khác biệt 
này không có ý nghĩa thống kê 
(p=0,1165).

- Tỉ lệ ca viêm phổi, chuyển nặng của 
nhóm điều trị thuốc nghiên cứu thấp hơn 
so với nhóm điều trị tiêu chuẩn (9 ca 
trên tổng 198 bệnh nhân – 4,6%, so sánh 
với 8 ca trên tổng 102 bệnh nhân – 
7,8%). 

- Triệu chứng sốt được cải thiện rõ rệt, có 
ý nghĩa thống kê ở nhóm điều trị bằng 
Molnupiravir tốt hơn nhóm điều trị tiêu 
chuẩn
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Private Limited (Ấn Độ) sản 
xuất.
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Thử nghiệm lâm sàng pha 3, 
tiến cứu, nhãn mở, đơn nhóm, 
nhằm đánh giá tính an toàn và 
hiệu quả của Molnupiravir 
đường uống thêm vào điều trị 
tiêu chuẩn để điều trị bệnh 
nhân nhiễm COVID-19 mức 
độ nhẹ được xác định bằng 
SARS-CoV-2 RT-PCR

Mã đề cương: VIN-MOL-
002

Nghiên cứu viên chính: 
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh.

Bệnh viện Thống Nhất

Sản phẩm nghiên cứu: Viên 
nang molnupiravir 200 mg do 
Công ty Hetero Labs Limited 
(Ấn Độ) và Công ty cổ phần 
bệnh viện đa khoa quốc tế 
Vinmec (đơn vị thuộc Tập 
đoàn VinGroup) nhập khẩu.

- Tổng số lượng bệnh 
nhân thu tuyển: 100
- Nhóm Molnupiravir và 
điều trị tiêu chuẩn: 100
- Nhóm điều trị tiêu chuẩn 
đơn thuần: 0

Molnupiravir là một thuốc kháng vi rút 
đường uống có tính dung nạp tốt. 

Đa số các biến cố bất lợi xảy ra trong 
nghiên cứu có mức độ nhẹ (độ 1, độ 2) và 
có thể kiểm soát được. 

Trong thời gian điều trị và theo dõi theo 
đề cương nghiên cứu đến Ngày 28, các 
biến cố bất lợi thường gặp bao gồm rối 
loạn tiêu hóa (khó chịu ở bụng, đau bụng, 
táo bón, tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn, 
nôn), bất thường trong kết quả xét 
nghiệm (tăng men gan, hạ natri máu, 
v.v.), chóng mặt, nhức đầu, buồn ngủ, 
v.v. Những AE này tương tự như những 
gì được quan sát trong một số nghiên cứu 
Molnupiravir được thực hiện ở Việt Nam 
và Ấn Độ. Ngoài ra, các AE như tiêu 
chảy, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt, đau 
đầu cũng trùng lắp với các dấu hiệu và 
triệu chứng của COVID-19 và cũng được 
quan sát thấy ở những bệnh nhân không 
sử dụng thuốc nghiên cứu.

Không có biến cố bất lợi nghiêm trọng 
(SAE) xảy ra trong nghiên cứu và không 
có AE nào dẫn đến ngừng thuốc nghiên 
cứu.

Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện trong thời gian 
nghiên cứu đến ngày 14 là 1%, thấp hơn so 
với tỷ lệ bệnh nhân nhập viện ở nhóm điều 
trị tiêu chuẩn đơn thuần trong các nghiên 
cứu được thực hiện tại Việt Nam và Ấn 
Độ, cho thấy lợi ích tiềm tàng của 
Molnupiravir trong việc giảm tỷ lệ nhập 
viện do COVID-19.

Tỷ lệ bệnh nhân có xét nghiệm RT-PCR 
âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5, ngày 
10 và ngày 14 lần lượt là 18%, 59% và 
83%. Thay đổi trung bình chu kỳ ngưỡng 
so với ban đầu vào ngày 5, ngày 10 và 
ngày 14 lần lượt là 14,76 ± 6,94, 22,61 ± 
7,42 và 26,09 ± 5,99. Sự thay đổi so với 
thời điểm ban đầu này là có ý nghĩa thống 
kê (p<0,001). 

Tỷ lệ bệnh nhân có cải thiện lâm sàng ≥ 2 
điểm theo thang điểm WHO vào Ngày 5, 
Ngày 10 và Ngày 14 lần lượt là 5%, 31% 
và 63%. 

Không ghi nhận bệnh nhân tử vong trong 
nghiên cứu sau khi theo dõi đến hết lần 
thăm khám ngày 28.
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Thử nghiệm lâm sàng pha 3, 
tiến cứu, nhãn mở, đơn nhóm, 
nhằm đánh giá tính an toàn và 
hiệu quả của Molnupiravir 
đường uống thêm vào điều trị 
tiêu chuẩn để điều trị bệnh 
nhân nhiễm COVID-19 mức 
độ nhẹ được xác định bằng 
SARS-CoV-2 RT-PCR

Mã đề cương: VIN-MOL-
003

Nghiên cứu viên chính: 
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh

Bệnh viện Thống Nhất 

Sản phẩm nghiên cứu: Viên 
nang molnupiravir 200 mg do 
Cong ty SunPharmaceutical 
Industries Limited (Ấn Độ) 
sản xuất và Công ty cô phần 
bệnh viện đa khoa quốc tế 
Vinmec (đơn vi thuộc Tập 
đoàn VinGroup) nhập khẩu

- Tổng số lượng bệnh 
nhân thu tuyển: 98
- Nhóm Molnupiravir và 
điều trị tiêu chuẩn: 98 
- Nhóm điều trị tiêu chuẩn 
đơn thuần: 0

Đa số các biến cố bất lợi xảy ra trong 
nghiên cứu có mức độ nhẹ và có thể kiểm 
soát được, trong đó có 169 (93,37%) AE 
độ 1 và 7 (3,87%) AE độ 2.

Trong thời gian điều trị và theo dõi theo 
đề cương nghiên cứu đến Ngày 28, các 
biến cố bất lợi thường gặp bao gồm rối 
loạn tiêu hóa (cồn cào dạ dày, tiêu chảy, 
buồn nôn,…), rối loạn tổng quát và tình 
trạng chung (mệt mỏi, cảm giác 
nóng,…), bất thường về kết quả xét 
nghiệm (tăng men gan, tăng bạch 
cầu,…), rối loạn hệ thần kinh (chóng 
mặt, đau đầu, mất ngủ),….

Không có biến cố bất lợi nghiêm trọng 
xảy ra trong nghiên cứu và không có AE 
nào dẫn đến ngừng thuốc nghiên cứu 
trong thời gian theo dõi theo đề cương 
nghiên cứu đến Ngày 28.

Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện trong thời gian 
nghiên cứu đến ngày 14 là 4,08%, thấp hơn 
so với tỷ lệ bệnh nhân nhập viện ở nhóm 
điều trị tiêu chuẩn đơn thuần trong các 
nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam và 
Ấn Độ, cho thấy lợi ích tiềm tàng của 
Molnupiravir trong việc giảm tỷ lệ nhập 
viện do COVID-19. Có 4 bệnh nhân đáp 
ứng tiêu chí nhập viện và có điểm lâm sàng 
đánh giá theo thang điểm WHO là 5 điểm 
(Nhập viện; thở oxy bằng mặt nạ hoặc 
ngạnh mũi) vào lần thăm khám Ngày 5. 
Tuy nhiên, sau đó tình trạng bệnh nhân  
được kiểm soát tốt và trở về thng điểm 2 
(có triệu chứng, không cần hỗ trợ hô hấp) 
vào lần thăm khám ngày 14. 

Tỷ lệ bệnh nhân có xét nghiệm RT-PCR 
âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5, ngày 
10 và ngày 14 lần lượt là 12,24%, 50% và 
75,51%. Thay đổi trung bình chu kỳ 
ngưỡng so với ban đầu vào ngày 5, ngày 
10 và ngày 14 lần lượt là 14,15 ± 7,31, 
21,06 ± 8,70 và 24,10 ± 8,52. Sự thay đổi 
so với thời điểm ban đầu này là có ý nghĩa 
thống kê (p<0,001). Tỷ lệ bệnh nhân có cải 
thiện lâm sàng ≥2 điểm theo thang điểm 
WHO vào Ngày 5, Ngày 10 và Ngày 14 
lần lượt là 9,18%, 39,8% và 63,26%. 
Không ghi nhận bệnh nhân tử vong trong 
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nghiên cứu sau khi theo dõi đến hết lần 
thăm khám ngày 28.

7 Đánh giá chương trình sử 
dụng thuốc molnupiravir có 
kiểm soát trên cộng đồng cho 
người mắc covid-19 thể nhẹ 
tại 2 tỉnh Đồng Tháp, Kiên 
Giang.

Nghiên cứu viên: GS.TS.Trần 
Diệp Tuấn PGS.TS.Đỗ Văn 
Dũng

Sản phẩm nghiên cứu: thuốc 
nghiên cứu Molnupiravir đã 
được Bộ Y tế phê duyệt tiếp 
nhận hỗ trợ công tác phòng 
chống dịch, bao gồm: Viên 
nang molnupiravir 200 mg do 
Công ty SunPharmaceutical 
Industries Limited, Công ty 
Optimus, Công ty Hetero 
Labs Limited (Ấn Độ) sản 
xuất; Viên nang Molnupiravir 
400 mg do Công ty TNHH 
Liên doanh Stellapharm Việt 
Nam sản xuất.

- Tổng số lượng bệnh 
nhân thu tuyển: 25.695
- Tổng số lượng bệnh 
nhân hoàn thành nghiên 
cứu: 18.931

Trong 25.695 BN theo dõi, có 708 ca 
biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm 
trọng, tỷ lệ là 2,76 %. Đa số các biến cố 
bất lợi xảy ra trong 14 ngày theo dõi của 
nghiên cứu đều có mức độ nhẹ (Độ 1), 
phổ biến được ghi nhận là tăng ho, đau 
họng, mệt mỏi, đau mỏi cơ, đau đầu, 
buồn nôn,… và các biến cố này cũng 
được quan sát thấy ở các triệu chứng do 
bệnh Covid-19 gây ra, chưa có bằng 
chứng rõ ràng có mối liên quan với 
thuốc. 

62 ca biến cố bất lợi nghiêm trọng trọng 
14 ngày theo dõi, chiếm 0,255% trong đó 
55 ca Spo2 giảm dưới 95%, chuyển tầng, 
thở oxy,và đã hồi phục sau đó. 7 ca tử 
vong được báo sĩ đánh giá không liên 
quan đến thuốc, chiếm 0,035%, nguyên 
nhân chủ yếu do sàng lọc không kỹ, BN 
đã âm tính nhưng sau chuyển nặng,…

Ghi nhận 261 trường hợp ngưng thuốc 
nghiên cứu sớm. Đa số là do bệnh nhân 
lo lắng khi có biến cố bất lợi sau khi 
dùng thuốc, kết quả xét nghiệm RT-PCR 
âm tính, người nhà hoặc bệnh nhân thay 

Trong 16.575 bệnh nhân được thực hiện 
cét nghiệm RT-PCR đánh giá kết quả, tỉ lệ 
phần trăm bệnh nhân có xét nghiệm RT-
PCR âm tính và chỉ số CT trên 30 với 
SARS-COV-2 vào các ngày 5, ngày 10 và 
ngày 14 ở lần lượt là 81,6%, 98,2%, 98,4%

Vào Ngày 5 sau khi điều trị, giá trị trung 
bình chu kỳ ngưỡng là 29,82. Vào Ngày 10 
hoặc ngày xuất viện, nghiên cứu ghi nhận 
giá trị trung bình chu kỳ ngưỡng là 33,40, 
giá trị trung bình chu kỳ ngưỡng ngày 14 là 
32,46. Do việc xét nghiệm PCR ngày 14 là 
không bắt buộc, nên một số tỉnh thành 
không thực hiện. 

Ngoài ra, việc bệnh nhân được tiếp cận 
thuốc sớm cũng là yếu tố ảnh hưởng đến 
kết quả.

Nhìn chung, kết quả sau 5 ngày, 10 ngày, 
14 ngày sử dụng thuốc cho thấy thuốc có 
thể có hiệu quả trong việc làm giảm tải 
lượng vi rút SARS-CoV-2 thể hiện bởi giá 
trị chu kỳ ngưỡng (CT) của xét nghiệm 
RT-PCR.
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đổi ý định do hết triệu chứng hoặc sợ ảnh 
hưởng sinh sản.

Nghiên cứu không ghi nhận bệnh nhân có 
chuyển độ lâm sàng từ mức độ nhẹ sang 
vừa hoặc từ vừa sang nặng

Nghiên cứu ghi nhận việc theo dõi giám sát 
bệnh nhân uống thuốc đúng và đủ liều, 
lượng, kết hợp điều trị tiêu chuẩn theo 
hướng dẫn của bộ y tế, truyền thông giáo 
dục sức khỏe, ghi nhận CT trung bình sau 
5 ngày điều trị rất cao (99,1% tại Đồng 
Tháp)

8 Đánh giá Chương trình sử 
dụng thuốc molnupiravir có 
kiểm soát tại cộng đồng cho 
người mắc COVID-19 có 
triệu chứng nhẹ tại Thành phố 
Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu viên chính: 
PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh 
Hiệp (Trường Đại học Y khoa 
Phạm Ngọc Thạch).

Sản phẩm nghiên cứu: thuốc 
nghiên cứu Molnupiravir đã 
được Bộ Y tế phê duyệt tiếp 
nhận hỗ trợ công tác phòng 
chống dịch, bao gồm: Viên 
nang molnupiravir 200 mg do 
Công ty SunPharmaceutical 
Industries Limited, Công ty 

- Tổng số lượng bệnh 
nhân thu tuyển: 53.022
- Tổng số lượng bệnh 
nhân hoàn thành nghiên 
cứu: 39.021 

 Tỷ lệ các TDKMM là 3,952%, trong đó 
các TDKMM thường gặp nhất là Đau 
đầu, Đau bụng, Chóng mặt và Đau lưng 
(từ 1%-2%). 

Các kết quả theo dõi tính đến nay là rất tích 
cực, với tỷ lệ PCR âm hóa hoàn toàn sau 7 
ngày điều trị là trên 63% và nếu tính chung 
cả Ct>30 thì tỷ lệ này đạt gần 90%.

Thời gian còn triệu chứng COVID-19 chỉ 
khoảng 2,71 ngày (SD=1,52)

Tỷ lệ chuyển độ nặng và nhập viện chung 
chỉ 0,810%
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Optimus, Công ty Hetero 
Labs Limited, Công ty Cipla 
(Ấn Độ) sản xuất; Viên nang 
Molnupiravir 400 mg do 
Công ty TNHH Liên doanh 
Stellapharm Việt Nam sản 
xuất.

9 Đánh giá chương trình sử 
dụng thuốc molnupiravir có 
kiểm soát trên cộng đồng cho 
người mắc covid-19 thể nhẹ ở 
một số tỉnh tại Việt Nam.

Nghiên cứu viên chính: 
PGS.TS Nguyễn Viết Nhung

Sản phẩm nghiên cứu: thuốc 
nghiên cứu Molnupiravir đã 
được Bộ Y tế phê duyệt tiếp 
nhận hỗ trợ công tác phòng 
chống dịch, bao gồm: Viên 
nang molnupiravir 200 mg do 
Công ty SunPharmaceutical 
Industries Limited, Công ty 
Optimus, Công ty Hetero 
Labs Limited (Ấn Độ) sản 
xuất; Viên nang Molnupiravir 
400 mg do Công ty TNHH 

- Tổng số lượng bệnh 
nhân thu tuyển: 60.592
- Tổng số lượng bệnh 
nhân hoàn thành nghiên 
cứu: 39.827 

Theo kết quả sơ bộ, Molnupiravir tương 
đối an toàn để sử dụng cho bệnh nhân 
COVID-19 mức độ nhẹ. Tỷ lệ xảy ra các 
biến cố bất lợi là rất thấp. Trong tổng số 
bệnh nhân đã sử dụng thuốc, ghi nhận 
1.544 bệnh nhân gặp biến cố bất lợi và 
120 bệnh nhân có báo cáo các biến cố bất 
lợi không nghiêm trọng có thể liên quan 
đến việc sử dụng Molnupiravir, và 1 
bệnh nhân có phản ứng phản vệ độ 3. 
Tuy nhiên, để phân biệt các biến cố bất 
lợi này với triệu chứng của SARS-CoV-2 
tiến triển, cần có thêm các xét nghiệm 
chuyên sâu về dược động học và dược 
lực học. 

Kết quả nghiên cứu này tương tự với các 
phát hiện của William Fischer và cộng sự 
tại Mỹ vào tháng 7 vừa qua, với mức độ 
dung nạp thuốc Molnupiravir tốt và 
lượng biến cố bất lợi tương đương giữa 
hai nhóm can thiệp và nhóm chứng, cũng 
như kết quả từ nghiên cứu thử nghiệm 
lâm sàng thuốc Molnupiravir pha 2 – pha 
3 tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Tính hiệu quả của Molnupiravir nhìn 
chung cũng đã được thể hiện trong kết quả 
nghiên cứu. Tỷ lệ âm hóa xét nghiệm hoặc 
dương tính với chỉ số CT trên 30 đạt mức 
cao (71,2%), tỷ lệ đủ điều kiện xuất viện 
trong nhóm bệnh nhân uống đủ thuốc cũng 
ở mức cao (72,5%). Giá trị trung bình CT 
của xét nghiệm RT-PCR trong các bệnh 
nhân có đủ kết quả tăng lên có ý nghĩa 
thống kê. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng là 
rất thấp với 109 trường hợp (gần 0,21%). 
Nghiên cứu tổng quan các thử nghiệm lâm 
sàng trên thế giới đã chỉ ra là Molnupiravir 
có thể giảm một phần ba nguy cơ nhập 
viện và tử vong của bệnh nhân Covid-19. 
Đồng thời, bệnh nhân đã tiêm vaccine thì 
có tỷ số chênh âm hóa virus sau điều trị 
cao hơn nhóm bệnh nhân chưa tiêm, chứng 
minh vai trò bảo vệ của vaccine đối với 
virus SARS-CoV-2.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ tiến triển 
nặng bao gồm chưa tiêm vaccine, nữ giới, 
tuổi cao và có bệnh nền. Mặc dù kết quả 
này chỉ mang tính chất của nghiên cứu cắt 
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Liên doanh Stellapharm Việt 
Nam sản xuất.

ngang, tuy nhiên chúng ta có thể định 
hướng nhóm nguy cơ cần chăm sóc và theo 
dõi kỹ hơn để tránh tiến triển nặng, đảm 
bảo sức khỏe cho bệnh nhân cũng như làm 
giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

10 Thử nghiệm lâm sàng pha III 
ngẫu nhiên, có đối chứng, 
nhãn mở nhằm đánh giá hiệu 
quả và tính an toàn của viên 
nang molnupiravir kết hợp 
chăm sóc tiêu chuẩn (SOC) so 
sánh với chăm sóc tiêu chuẩn 
đơn thuần (SOC) ở bệnh nhân 
mắc COVID -19 mức độ nhẹ 
được xác định bằng phản ứng 
chuỗi polymerase (RT-PCR) 
hoặc xét nghiệm kháng 
nguyên nhanh được theo dõi 
và chăm sóc tại nhà

Nghiên cứu viên chính: 
GS.TS Trần Diệp Tuấn, 
PGS.TS Đỗ Văn Dũng. 

Sản phẩm nghiên cứu: Viên 
nang Molnupiravir 400 mg do 
Công ty TNHH Liên doanh 
Stellapharm – Chi nhánh 1 
sản xuất.

- Tổng số lượng bệnh 
nhân thu tuyển: 1.489
- Tổng số lượng bệnh 
nhân hoàn thành nghiên 
cứu: 1.386 

Molnupiravir là một thuốc kháng vi rút 
đường uống có tính dung nạp tốt. Đa số 
các biến cố bất lợi xảy ra trong nghiên 
cứu có mức độ nhẹ (độ 1, độ 2) và có thể 
kiểm soát được. Tỉ lệ bệnh nhân có ghi 
nhận ít nhất một biến cố bất lợi ở 2 nhóm 
điều trị khác nhau không có ý nghĩa 
thống kê. Các biến cố bất lợi phổ biến 
được ghi nhận ở nhóm sử dụng 
Molnupiravir là tiêu chảy, buồn nôn, 
chóng mặt, ...

Có 10 bệnh nhân ngưng thuốc nghiên 
cứu sớm do biến cố bất lợi. Các biến cố 
bất lợi xảy ra ở những bệnh nhân này bao 
gồm đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, chóng 
mặt,... mức độ nhẹ và tự khỏi trong vòng 
1-2 ngày.

Có 11 trường hợp biến cố bất lợi nghiêm 
trọng (SAE): 7 trường hợp ở nhóm 
Molnupiravir và 4 ở nhóm SoC

Sau 5 ngày điều trị, tỉ lệ bệnh nhân có kết 
quả RT-PCR và xét nghiệm kháng nguyên 
nhanh âm tính với SARS-COV-2 ở nhóm 
sử dụng Molnupiravir kết hợp chăm sóc 
tiêu chuẩn là 87,5% trong dân số phân tích 
ITT. Tỉ lệ này khá tương đồng với một số 
nghiên cứu về thuốc Molnupiravir được 
thực hiện tại Ấn Độ. Kết quả cho thấy tỉ lệ 
bệnh nhân có kết quả RT-PCR âm tính với 
SARS-COV-2 ở nhóm sử dụng 
Molnupiravir kết hợp chăm sóc tiêu chuẩn 
cao hơn nhóm chăm sóc tiêu chuẩn đơn 
thuần với ý nghĩa thống kê.

Sự khác biệt về chu kỳ ngưỡng sau khi 
điều trị so với trước khi điều trị có xu 
hướng thấp hơn ở nhóm Molnupiravir kết 
hợp chăm sóc tiêu chuẩn so với nhóm 
chăm sóc tiêu chuẩn đơn thuần, tuy chưa 
có ý nghĩa thống kê.

Nghiên cứu này cũng thấy ở nhóm điều trị 
Molnupiravir có tỉ lệ cải thiện ≥1 điểm lâm 
sàng theo thang điểm WHO có khuynh 
hướng cao hơn so với ở nhóm chăm sóc 
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tiêu chuẩn dù sự khác biệt này chưa có ý 
nghĩa thống kê.

Việc giải thích kết quả của nghiên cứu này 
cần xem xét đến các yếu tố có thể gây 
nhiễu như tuổi, sử dụng test nhanh và tiêm 
vaccine. Trong đó, đánh giá kết cục bằng 
test nhanh có thể bị ảnh hưởng bởi diễn 
biến tự nhiện của tải lượng vi rút sau 5 
ngày khởi phát triệu chứng. Ngoài ra, 
nghiên cứu này cũng không thể thu nhận 
kết cục đầy đủ trên toàn bộ dân số ITT. 
Như vậy, với mục tiêu chính của một 
nghiên cứu giai đoạn 3, thuốc nghiên cứu 
cho thấy tính dung nạp và an toàn khi sử 
dụng kết hợp với chăm sóc tiêu chuẩn trên 
bệnh nhân nhiễm COVID-19 mức độ nhẹ. 
Các tiêu chí về hiệu quả của thuốc nghiên 
cứu cần được đánh giá kỹ hơn ở nghiên 
cứu giai đoạn 3 với cỡ mẫu lớn hơn.


