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Vaccine là vũ khí hiệu quả nhất trong đại dịch COVID-19

Total cases: 254M

Total deaths: 5.11M



Vaccine là vũ khí hiệu quả nhất trong đại dịch COVID-19

Nytimes.com, Coronavirus Vaccine Tracker (10th Nov. 2021)



Tốc độ phát triển quá nhanh gây ra một số lo ngại

Image Source: Kaiser Permanete



Viêm cơ tim là biến chứng có thể gặp của vaccine mRNA

Image Source: cdc.gov

COVID-19 Vacciation-
Associated Myocarditis 

(C-VAM)
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Dịch tễ C-VAM: Thường gặp ở nam giới trẻ tuổi, 
sau liều vaccine mRNA thứ hai

• Số liệu từ Hệ thống báo cáo biến cố sau tiêm Vaccine của Hoa Kỳ (VAERS)
• 1226 ca viêm cơ tim/màng ngoài tim sau ~300 triệu liều vaccine mRNA từ tháng 12/2020  06/2021
• Tỷ lệ C-VAM cao nhất ở nam giới 12-29 tuổi, sau mũi mRNA thứ hai (41/1000000)

Gargano JW et al., MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(27):977



Dịch tễ C-VAM: Thường gặp ở nam giới trẻ tuổi, 
sau liều vaccine mRNA thứ hai

• Nam giới chiếm 79%, chủ yếu <30 tuổi (tuổi trung vị = 24)
• Thường gặp ở ngày thứ hai sau tiêm mũi 2 (trung vị = 3)
• 96% trường hợp CĐXĐ viêm cơ tim được nhập viện, đa phần nhẹ

Gargano JW et al., MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(27):977



Dịch tễ C-VAM: Thường gặp ở nam giới trẻ tuổi, 
sau liều vaccine mRNA thứ hai

• Hồi cứu 5.1 triệu người tiêm đủ 2 mũi 

BNT162b2 tại Israel (mẫu toàn bộ)

• 136 trường hợp CĐ viêm cơ tim liên quan 

vaccine, 129 ca (95%) nhẹ, 1 ca nguy kịch

• Tỷ lệ 1/26000 (nam) & 1/218000 (nữ)

Witberg G et al., 10.1056/NEJMoa2110737 



Dịch tễ C-VAM: Thường gặp ở nam giới trẻ tuổi, 
sau liều vaccine mRNA thứ hai

• Nguy cơ viêm cơ tim tăng 2.35 (95%CI 

1.10 – 5.02).

• Nguy cơ ở nam 16-19 tuổi: tăng 8.96 (95% 

CI 4.50-17.83), tỷ lệ 1/6637

Witberg G et al., 10.1056/NEJMoa2110737 



• Nghiên cứu bệnh chứng, lấy tất cả BN viêm 

cơ tim 12-50 tuổi tại Pháp (15/05 

31/08/2021)

• Vaccine mRNA-1273 có nguy cơ gây viêm 

cơ tim cao hơn BNT162b2 (OR 79.8, 95% CI 

213.4 vs 2.1, 95% CI 1.3-3.5) ở nam giới <30 

tuổi

• Đa số nhẹ, không có ca tử vong

• Yếu tố nguy cơ: tiền sử nhiễm SARS-CoV2 

(OR 7.9 [5.0-112.3] với viêm cơ tim và 3.9 

[2.3-6.6] với viêm màng ngoài tim)

Stephan Le Vu et al., epi-phare.fr



CDC Hoa Kỳ: Lợi ích mRNA vaccine > nguy cơ ở mọi nhóm tuổi

Gargano JW et al., MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(27):977



CDC Hoa Kỳ: Lợi ích mRNA vaccine > nguy cơ ở mọi nhóm tuổi

Gargano JW et al., MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(27):977



Cơ chế C-VAM vẫn chưa rõ ràng

• Phản ứng miễn dịch không đặc hiệu với mRNA và các thành phần tá dược

• Phản ứng chéo giữa kháng thể protein gai với protein tế bào cơ tim

• Viêm cơ tim thường gặp ở nam giới vị thành niên có thể liên quan tới 
testosterone

Aristo Vojdani, Clin Immunol. 2020 Aug; 217: 10848
Bibhuti B. Das et al., Children (Basel). 2021 Jul; 8(7): 607



Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng C-VAM

• Thường khởi phát trong tuần đầu sau tiêm (chủ yếu 2-3 ngày đầu sau mũi 
thứ hai)

• Đau ngực (thường gặp nhất – 86%), hồi hộp trống ngực, sốt, khó thở (ít 
gặp)

• Tăng Troponin tim trong đa số trường hợp

• NT-proBNP thường chỉ tăng nhẹ

• ECG: ST chênh lên (thường gặp nhất), biến đổi ST/T không đặc hiệu, rối 
loạn nhịp nguy hiểm (nhanh thất, block nhĩ thất, .v.v..)

• Siêu âm tim: đa số bình thường (67%), có thể có dịch màng ngoài tim, rối 
loạn vận động vùng, giảm phân số tống máu

Gargano JW et al., MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(27):977
Bibhuti B. Das et al., Children (Basel). 2021 Jul; 8(7): 607



Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng C-VAM

Mayme Marshall et al., Pediatrics . 2021 Sep;148(3):e2021052478

• Tăng tín hiệu muộn với gadolinium ở vùng 

cơ tim dưới thượng tâm mạc

• Tràn dịch màng tim, rối loạn vận động vùng

• Độ nhạy phụ thuộc thời điểm tiến hành



Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng C-VAM

• BN nam 17 tuổi, đau ngực + sốt sau tiêm vaccine COVID-19 ngày thứ 10
• Xét nghiệm sinh hóa: TnT 781 ng/L, NT-proBNP 141.8 pmol/L, CRP-hs 36.5mg/dL
• SÂ tim: Không rối loạn vận động vùng.
• CHT tim: Dày nhẹ và ngấm thuốc màng tim thì muộn, không có h/a viêm cơ tim



Tiêu chuẩn chẩn đoán C-VAM

Gargano JW et al., MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(27):977



Xử trí viêm cơ tim nghi ngờ liên quan vaccine COVID-19

• Hầu hết nhẹ, không biến chứng, điều trị triệu chứng + hỗ trợ

• Cần nhập viện theo dõi

• NSAIDs, steroid, colchicine điều trị viêm màng ngoài tim

• Điều trị suy tim theo phác đồ (ACEI, ARNI, ARB, chẹn beta,.v.v..) nếu giảm 

chức năng tâm thu thất trái

• Cân nhắc IVIG, steroid đường tĩnh mạch nếu viêm cơ tim có biến chứng 

nguy hiểm (rối loạn nhịp, rối loạn huyết động, .v.v..)

• Tránh gắng sức, rượu bia tới khi lui bệnh hoàn toàn

Gargano JW et al., MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(27):977
Bibhuti B. Das et al., Children (Basel). 2021 Jul; 8(7): 607



Dự phòng viêm cơ tim liên quan vaccine COVID-19

• Chính sách vaccine với đối tượng “nguy cơ”:

• Không sử dụng mRNA vaccine (Trung Quốc, Cuba)

• Khuyến cáo không tiêm mRNA-1273 ở người <30 tuổi (Pháp, Đức, Thụy Điển, .v.v..)

• Không tiêm mũi hai BNT162b2 thường quy ở trẻ 12-17 tuổi (Anh)

• Tránh tiêm mũi 2 vaccine cùng loại nếu nghi ngờ viêm cơ tim liên quan 

vaccine ở mũi 1



Kết luận

• Viêm cơ tim là biến chứng hiếm gặp sau tiêm vaccine COVID-19 nhóm 

mRNA, cơ chế vẫn chưa được hiểu rõ

• Nam giới trẻ tuổi là nhóm có nguy cơ C-VAM cao nhất

• Thường gặp viêm cơ tim trong 1 tuần đầu sau tiêm vaccine mRNA mũi 2

• Đa số trường hợp C-VAM nhẹ, chỉ cần điều trị triệu chứng

• Dự phòng C-VAM phụ thuộc chính sách vaccine ở mỗi quốc gia



THANKS FOR LISTENING


