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Theo TWC, các nhà khoa học đang chế ra loại vaccine mới có thể chống lại tất cả các dạng, đột biến và 
chủng loại COVID-19. 



Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều loại vaccine COVID-19, nhưng chưa có loại vaccine nào đảm bảo 
được khả năng trong việc đối phó với trường hợp tái nhiễm, đặc biệt là những trường hợp do các biến 
thể của COVID-19 gây ra. 

Theo The Weather Chanel, các nhà nghiên cứu Steven L.Zeichner từ UVA Health và Xiang-jin Meng từ 
Virginia Tech (Mỹ) đang phát triển một loại vaccine không chỉ chống lại tất cả chủng COVID-19 trước đây 
và hiện tại, mà còn cả các biến thể trong tương lai. 

Nhận thấy tất cả các chủng loại COVID-19, bao gồm cả chủng loại mới SARS-CoV-2 đều có chung một 
bộ phận được gọi là peptit tổng hợp virus - một phần của protein đột biến của virus, hai nhà nghiên cứu 
đã tạo ra vaccine nhắm vào bộ phận phổ quát này khiến nó có hiệu quả chống lại tất cả chủng COVID-
19. 

Để kiểm tra tính hiệu quả của nó, Meng và Zeichner đã sản xuất hai loại vaccine - một loại chống lại 
COVID-19 ở người và một loại chống lại dịch bệnh tiêu chảy ở lợn (PEDV). Cả hai bệnh này đều do virus 
Corona có mối liên hệ với nhau gây ra, chúng có chung một số axit amin tạo nên peptide tổng hợp. 

Cả hai loại vaccine này đều được tiêm cho các nhóm lợn khác nhau. Các phân tích sau đó cho thấy 
vaccine cho PEDV cũng như vaccine COVID-19 đã bảo vệ lợn chống lại bệnh do PEDV gây ra. Mặc dù 
vaccine không ngăn ngừa hoàn toàn sự lây nhiễm, nhưng chúng đã bảo vệ thành công những con lợn 
khỏi các triệu chứng nghiêm trọng. 
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Qua những quan sát này, các nhà nghiên cứu suy ra rằng nếu cả hai vaccine PEDV và COVID-19 đều 
bảo vệ lợn chống bệnh tật do PEDV gây ra và tạo cơ hội cho hệ miễn dịch chống lại bệnh tật, thì có khả 
năng loại vaccine COVID-19 mới này cũng sẽ bảo vệ con người chống nhiễm virus Corona nghiêm trọng. 

Việc sinh lý học và miễn dịch học của lợn rất giống với con người càng làm tăng lên tính chính xác của 
nghiên cứu lần này. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn khẳng định rằng cần phải có thêm thử nghiệm trên người trước khi 
vaccine được chấp nhận sản xuất và sử dụng hàng loạt. 
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