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Các kháng thể dòng đơn tấn công virus corona 

Một loại thuốc điều trị Covid mới - sử dụng một cặp kháng thể được tạo ra trong phòng thí 

nghiệm để tấn công virus - vừa được duyệt cho sử dụng tại Anh Quốc. 

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh cho biết thuốc Ronapreve được chứng tỏ có khả năng ngăn ngừa 

lây nhiễm và giảm nguy cơ phải vào viện điều trị. 

Loại thuốc này được biết đến như một trong nhiều thuốc điều trị được dùng cho Tổng thống Donald 

Trump khi ông mắc Covid năm ngoái. 

Tuy nhiên, thuốc này rất đắt và có lẽ chỉ được dành cho những người gặp nguy cơ bị bệnh nặng 

nhất. 

Thuốc này tấn công trực tiếp vào virus, không như các loại thuốc điều trị khác như dexamethansone 

dùng steroid để làm dịu hệ miễn dịch hoạt động thái quá của cơ thể. 

Trước đó, đã có lo ngại thuốc này không có hiệu quả sau khi một số thử nghiệm thất bại khi kháng 

thể [dùng trong thuốc] được lấy từ các bệnh nhân đã khỏi Covid. 

Tuy nhiên, hai hãng dược phẩm Regeneron và Roche đã thử nghiệm với các kháng thể đơn dòng 

(monoclonal antibodies) được chế trong phòng thí nghiệm để tìm ra hai kháng thể có khả năng gắn 

tốt nhất vào virus. 

Cách làm này tỏ ra hiệu quả hơn nhiều, và thuốc này tiếp tục có tác dụng chống các biến thể virus 

mới. 

Cặp kháng thể trong thuốc bám vào gai protein trên bề mặt của virus corona. 

Gai protein là chìa khóa mà virus dùng để mở cửa vào tế bào trong cơ thể chúng ta. Khi kháng thể 

đã bám vào gai protein, chúng ngăn virus không lây sang các tế bào khác và sinh sôi nảy nở, giúp 

cho hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta có thêm thời gian để đối phó với virus. 



Giá cao 

Bác sỹ Samantha Atkinson, từ Cơ quan Quản lý Dược và Các Sản phẩm Y tế của Anh, nói: "Chúng 

tôi hài lòng rằng loại thuốc điều trị này là an toàn và hiệu quả." 

Thuốc dự tính sẽ sớm được Dịch vụ Y tế Công (NHS) của Anh sử dụng. Tuy nhiên, Ronapreve có 

giá thành cao và Anh vẫn có nhiều người bị Covid nên hiện chưa rõ ai sẽ được ưu tiên dùng thuốc 

này. 

Số liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh cho thấy khoảng 1 trên 85 người ở Anh xét 

nghiệm dương tính với Covid. 

Thuốc Ronapreve có giá từ 1.000 đến 2.000 bảng Anh cho một lộ trình điều trị. 

Việc sản xuất các kháng thể đơn dòng - những đơn vị sinh học nhỏ xíu - là khó khăn và vì thế rất 

tốn kém, không như các loại hóa dược mà bạn mua ở hiệu thuốc. 

Vì thế, hiện chưa rõ liệu thuốc kháng thể này sẽ được dùng cho tất cả mọi người, hay chỉ dành cho 

những ai có nguy cơ bị bệnh nặng nhất vì có hệ miễn dịch yếu. 

Penny Ward, giáo sư y dược tại Đại học King's College London, cho rằng "nhiều khả năng" thuốc 

đặc trị này sẽ nhắm vào những người dễ tổn thương nhất. 

Bà nói nó cũng có thể được dùng cho những người mà vaccine không có tác dụng, chẳng hạn những 

người đang điều trị ung thư hay vừa cấy tạng, nếu họ có tiếp xúc gần với người mắc Covid. 

GS Martin Landray từ Đại học Oxford, người đứng đầu các thử nghiệm dùng thuốc này ở các bệnh 

viện, nói: "Sẽ khó biện minh cho việc sử dụng nguồn giới hạn của một loại thuốc đắt tiền cho số 

đông những người có thể tự đỡ và khỏi bệnh." 

Bộ trưởng Y tế Sajid Javid nói: "Đây là một tin tuyệt vời... Cách điều trị này sẽ là một sự bổ sung 

quan trọng vào kho vũ khí của chúng ta." 

Trong khi đó, AstraZenca vừa công bố là liệu pháp kháng thể của họ giúp giảm nguy cơ phát triển 

các triệu chứng Covid tới 77%. 

Thuốc này được tiêm vào cơ thể và có thể bảo vệ người dùng tới 12 tháng. 

GS Myron Levin, người dẫn đầu thử nghiệm tại Đại học Colorado, cho biết kết quả của thuốc là 

"đáng phấn kích" và có thể là "một công cụ quan trọng trong giàn vũ khí của chúng ta để giúp 

những người cần không chỉ vaccine có thể quay lại cuộc sống bình thường." 

 


