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Hou et al. Cell 2020; 182: 429-46.
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COVID-19 Cytokine Storm 

https://www.quanterix.com/cytokineprofiling

Cơn bão Cytokines

https://www.quanterix.com/cytokineprofiling


Cơn bão Cytokines
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Lưu lượng hô hấp

1 nhịp thở : ½ lít

1 phút : 0,5 x 15 = 7,5 lít

1 giờ : 7,5 x 60 = 450 lít

1 ngày : 450 x 24 = 10.800 lít
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Vi khuẩn (vi trùng) 
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Hệ miễn dịch

Tế bào miễn dịch Kháng Thể

Vaccine



Căn nhà = tế bào hệ hô hấp
Ổ khóa = thụ thể mở của tế bào

Chìa kháo = Protein gai (Spike)
Ổ khóa = thụ thể ACE2

Kẻ gian = Vi-rút Corona

Vắc-xin = Protein gai (spike)
Không có vi-rút sống trong vắc-xin
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= Kẹo chewing-gum 
bám vào đầu chìa khóa



Độ công hiệu của các loại vắc-xin
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Độ công hiệu của các loại vắc-xin chống sự lây nhiễm













Độ công hiệu của các loại vắc-xin chống lại những tình huống xấu (kể cả tử vong)





Là gì ?

Cho ai ?

Để làm gì ?

Vaccine phòng chống COVID



Trên 10 BN tử vong vì
COVID tại Hoa Kỳ có 8 
người thuộc nhóm BN 
trên 65 tuổi. 



Tiêm ngừa COVID cho ai ?

Tai nạn
giao

thông



Vi-rút Corona

Vắc-xin

Biến chủng



Biến chủng vi-rút Corona đáng ngại



Vi-rút Corona Alpha

Vi-rút Corona Alpha
hay Beta ?

Biến chủng vi-rút Corona có thể
xuất hiện sau mỗi lần phân bào

Em phải biết nghe lời Thầy
nghe lỗi Thầy
nghe lợi thấy



Bộ gien = Quyển sách

Phân bào = sao chép lại bộ gien (quyển sách)

Sao chép lại bộ gien (quyển sách) càng nhiều bao nhiêu thì cơ nguy biến chủng
càng cao bấy nhiêu





Biến chủng vi-rút Corona



SARS-CoV-2 Structure (COVID-19 Coronavirus). YouTube. https://youtu.be/IuJqbV4D8Cc

https://youtu.be/IuJqbV4D8Cc


N501Y

Del 69-70
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Bệnh COVID-19

Độ lây nhiễm cao (R0 từ 3 đến 8, tùy theo chủng)
Nhưng, đại đa số F0 sẽ không phát bệnh/không có triệu chứng
Thiểu số nhỏ phát bệnh và tỷ lệ tử vong từ 0,5 đến 1,5 %



• Không có triệu chứng (bình thường) 
• Triệu chứng nhẹ (mất khứu giác, ho, sốt nhẹ, 

nhức mỏi, v.v.)
• Tự khỏi

80 %

15 % • Triệu chứng nặng
• Nhập viện

Nguy cập
Tử vong
(0,5-2%)

5 %

100 %

F0



Nguy cơ lây
hay/và
bị nhiễm
virus

Nguy cơ phát
bệnh nặng
và tử vong



Ngăn ngừa lây lan

Giảm thiểu tử vong

Ngăn ngừa biến chủng mới

Mục đích Vaccine phòng chống COVID



Forni et al. Trends Microbiol 2017; 25: 35-48. 

7 loại vi-rút Corona có thể gây bệnh nơi con người

SARS-CoV-2

4 vi-rút lành tính

3 vi-rút ác tính
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