
„Thần dược‟ trị COVID-19 được nghiên cứu bằng tiền thuế, 

nhưng Merck bán cao gấp 40 lần giá vốn 

N     V  t  October 7, 2021 

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp) 

WASHINGTON, DC (NV) – Cả thế   ớ  bừn  lên hy vọn  hôm Thứ Sáu  1 Thán  M     tr ớc t n 

đạ  côn  ty d ợc phẩm Merck sản xuất đ ợc “thần d ợc” Molnup rav r trị COVID-19. Một l ều 

Molnup rav r  uốn  tron  năm n ày  đ ợc bán cho chính phủ Mỹ   á khoản  $712. 

 

Đ ều đán  n ạc nh ên ở đây là ch  phí Merck sản xuất một l ều chỉ là $17.74 và bán cho chính phủ 

  á cao  ấp 40 lần  theo báo cáo của đạ  học Harvard Un vers ty và K n ’s Colle e Hosp tal  

London. 

Lập luận th  n  thấy của các côn  ty d ợc phẩm ở Mỹ kh  tính   á thuốc đắt  ấp nh ều lần so vớ  

sản phẩm của Canada hoặc Châu Âu là phả  tính ch  phí đầu t  “n h ên cứu ” nh n  câu chuy n 

của “thần d ợc” Molnup rav r hoàn toàn khôn  phả  nh  vậy. 

N     Mỹ sẽ “té n ửa” kh  b ết chính “Uncle Sam” (chính quyền Mỹ) là phía ch  t ền mà họ đón  

thuế để n h ên cứu ra loạ  thuốc n uyên thuỷ chốn  v rus  ây b nh v êm màn  não n ựa  ký h  u 

EIDD-2088  rồ  từ côn  thức đó Merck sản xuất ra Molnup rav r  khôn  phả  để phục vụ lạ  nhữn  

chủ nhân thật sự  n     thọ thuế Mỹ  mà “chém” họ. 

Gấp 40 lần! 

Chuy n “  ơm báu” trị COVID-19 vào tay đồ tể là một đoạn đ  n  nh ều n h  vấn. 

Molnupiravir: Hy vọng cứu nhân loại thoát COVID-19 

Cũn  tron  n ày Thứ Sáu  1 Thán  M     thế   ớ   h  nhận khoản  5 tr  u n     chết  r ên  n ớc 

Mỹ v ợt qua cột mốc 700 000 tr  n  hợp tử von   vì COVID-19. 

Cũn  n ày này  Merck côn  bố kết quả thử n h  m thuốc v ên Molnup rav r vừa sản xuất rất khả 

quan, có thể làm   ảm một nửa các tr  n  hợp b nh nặn  phả  vào b nh v  n cũn  nh  số tử von   

tron  số n     mớ  mắc b nh. 

Các chuyên   a y tế đánh   á thuốc này có thể tạo tác độn  mạnh mẽ kh ến làm thay đổ  tích cực 

ch ều h ớn  d ễn b ến đạ  dịch. 

Merck sản xuất thuốc v ên Molnup rav r 

trị COVID-19 vớ  ch  phí $17.74  bán cho 

chính phủ Hoa Kỳ $712. Thuốc đ ợc 

n h ên cứu bằn  t ền dân Mỹ đón  thuế. 

(Hình m nh họa: Kena Betancur/Getty 

Images) 

https://scholar.harvard.edu/files/melissabarber/files/estimated_cost-based_generic_prices_for_molnupiravir_for_the_treatment_of_covid-19_infection.pdf
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Ngày 1 Tháng Mười, nước Mỹ ghi nhận hơn 700,000 người chết vì COVID-19. (Hình: Mario 

Tama/Getty Images) 

Phả  nhấn mạnh rằn  Molnup rav r sẽ là l ều thuốc cứu n uy nhân loạ  bở  vì đ ợc bào chế d ớ  

dạn  “thuốc v ên ” uốn  qua m  n   vô cùn  t  n lợ  và nhanh chón   khác các loạ  thuốc đan  

đ ợc dùn  để chữa trị COVID-19 h  n nay  phả  đ ợc truyền qua tĩnh mạch. 

Tron  29 n ày thử n h  m đầu t ên  khôn  có một tr  n  hợp tử von  nào đ ợc báo cáo tron  số 

385 n     đ ợc sử dụn  thuốc  tron  kh  đó  tám n     dùn    ả d ợc tử von   theo báo cáo của 

Merck và Ridgeback Biotherapeutics, ha  côn  ty sở hữu   ấy phép sản xuất “thần d ợc.” 

Chính xác là Merck mua quyền sản xuất “thần d ợc” Molnup rav r trên toàn cầu của R d eback 

Biotherapeutics.  

Còn R d eback B otherapeut cs lấy đ ợc   ấy phép quyền sản xuất loạ  thuốc n uyên thuỷ chốn  

virus ký h  u EIDD-2088  một kết quả từ thí n h  m thành côn  của tr  n  đạ  học Emory 

University, Atlanta, Georgia. 

Chính phủ Mỹ tài trợ gần $30 triệu cho đại học Emory University tìm ra EIDD-2088 

EIDD-2088 là kết quả của chính phủ Mỹ tà  trợ cho đạ  học Emory Un vers ty n h ên cứu b nh 

v êm não n ựa ở Venezuela. 

B nh v êm não n ựa này xuất phát từ v rus có tên là Venezuelan equ ne encephal t s  có trên các 

loà  bò sát và chuột. Muỗ  chích nhữn  con vật bò sát này  sẽ man  theo mầm b nh  và truyền san  

qua loài thú nh  n ựa  lừa. Các con thú này mắc b nh. Muỗ  lạ  truyền b nh từ n ựa  lừa san  qua 

các   a súc khác và n    . 

B nh này làm v êm màn  não n ựa  dễ  ây tử von  cho trẻ em và n     lớn tuổ . 

Bộ Quốc Phòn  Mỹ  tron  năm 2013 và 2015  tà  trợ $10 tr  u cho đạ  học Emory Un vers ty để 

n h ên cứu b nh này  theo Knowled e Ecolo y Internat onal  một tổ chức ph  lợ  nhuận chuyên 

theo dõ  v  c dùn  t ền thuế dân chún  đầu t  và sử dụn  sở hữu trí tu . 

Sau đó  V  n B nh Truyền Nh ễm Quốc G a (NIH) tà  trợ bổ sun  thêm $19 tr  u. 

Thuốc trị v rus và chích n ừa th  n  do chính phủ tà  trợ để các tr  n  đạ  học n h ên cứu  lý do là 

các đạ  côn  ty d ợc phẩm khôn  muốn đầu t  vào lãnh vực này vì khôn  s nh lợ  nhuận nh ều. 
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Bệnh viện thuộc trường đại học Emory University, Atlanta, Georgia. (Hình: Facebook Emory 

University) 

“Chún  ta khôn  thấy các côn  ty t  nhân nhảy vào n h ên cứu thuốc chốn  Ebola hay SARS  họ 

khôn  quan tâm ” ôn  James Love    ám đốc Knowled e Ecolo y Internat onal   cho b ết. 

Nh n  kh  đạ  dịch COVID-19 bùn  phát  các chính phủ vộ  vã tun  t ền tìm thuốc và vacc ne để 

chữa trị và n ăn n ừa  và đây là mấu chốt thu hút các nhà đầu t  tron  th   đạ  dịch. 

Ridgeback Biotherapeutics là công ty nào? 

Chắc chắn  n oà  v nh quan  đ a ra “thần d ợc” cứu nhân loạ   các v ên thuốc Molnup rav r chắc 

chắn sẽ   úp thu lợ  nhuận “đầy k nh n ạc” cho cả Merck lẫn R d eback B otherapeutics. 

Theo  ớc tính của tran  t n Quartz  ha  côn  ty Merck và R d eback B otherapeut cs  có thể k ếm 

tớ  ít nhất là $7 tỷ vào cuố  năm nay  vớ  loạ  thuốc n uyên thuỷ trị v êm não n ựa này. 

Khôn  cần   ớ  th  u  cả thế   ớ  đều b ết Merck  đạ  côn  ty d ợc phẩm của Mỹ có trụ sở tạ  New 

Jersey  vớ  doanh thu  ần $50 tỷ/năm. 

R d eback B otherapeut cs  một côn  ty nhỏ ở t ểu ban  Flor da  lúc đó khôn  có đ ợc một phòn  

thí n h  m chứ đừn  nó  đến x ởn  bào chế  vẫn   ành đ ợc thỏa thuận lấy đ ợc   ấy phép sản 

xuất loạ  thuốc v ên EIDD-2801 trị COVID-19  mà tr  n  đạ  học Emory Un vers ty n h ên cứu 

thành côn  nh  t ền tà  trợ của n     đón  thuế ở Mỹ. 

Ha  thán  sau đó  Thán  Năm  2020  R d eback B otherapeut cs bán lạ    ấy phép sản xuất loạ  

thuốc này cho Merck vớ  một   á khôn  đ ợc t ết lộ. 

N oà  số t ền “san  tay”   ấy phép trên  R d eback B otherapeut cs sẽ nhận thêm nhữn  món t ền 

 óp trả thêm nữa. Ch a hết  Merck còn ch a thêm lợ  nhuận cho R d eback B otherapeut cs sau kh  

đ ợc chính phủ chuẩn thuận sử dụn  thuốc Molnup rav r. 

Ridgeback Biotherapeut cs cho b ết họ vẫn tham   a vào v  c phát tr ển thuốc này  còn Merck có 

trách nh  m t ến hành thử n h  m lâm sàn   x n phép chính phủ l ên ban  chuẩn thuận sử dụn   và 

sản xuất loạ  thuốc mà đã chứn  tỏ h  u quả tron  v  c cô lập và làm tê l  t v rus trong các thí 

n h  m đố  vớ  loà  vật. 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/TS-emory-university-merck-2.jpeg


 

Cổn  tr  n  đạ  học Emory Un vers ty  Atlanta  Geor  a.  

(Hình m nh họa: Facebook Emory Un vers ty) 

Lãnh đạo Ridgeback Biotherapeutics là những ai? 

Bà Wendy Holman  tổn    ám đốc R d eback B otherapeut cs  một cựu quản lý đầu t  từn  phục 

vụ tron  hộ  đồn  cố vấn chốn  HIV/AIDS của Tổn  Thốn  Donalddddddd Trump. 

Chồn  bà tổn    ám đốc là ôn  Wayne Holman  có học vị y khoa từ New York Un vers ty  là quản 

trị một quỹ đầu t  chuyên trị các chứn  khoán của côn  ty d ợc phẩm. Ôn  Holman thành lập côn  

ty quản lý đầu t  R d eback Cap tal Mana ement  hồ  năm 2006. 

Cần l u ý  b nh dịch COVID-19 vừa mớ  bùn  phát tạ  Mỹ vào Thán  Ba  2020. 

Do đó  v  c “san  tay” kết quả của một n h ên cứu đ ợc chính phủ tà  trợ một cách nhanh chón  kể 

trên cho thấy “cơn sốt” của   ớ  đầu cơ tà  chính bị cuốn theo đà truyền nh ễm của COVID-19 bùng 

phát toàn thế   ớ . 

Lúc đó cũn  chính là th   đ ểm mà chính phủ Tổn  Thốn  Donald Trump cấp tốc ủy thác hơn $7 tỷ 

tà  trợ các trun  tâm n h ên cứu và kỹ n h  d ợc phẩm để ráo r ết săn lùn  côn  thức chế tạo 

vacc ne hoặc thuốc chữa trị COVID-19  mặc dù ôn  l ên tục nó  dố  và hạ thấp sự n uy h ểm của 

căn b nh này. 

 

T ến Sĩ R ch Br  ht    ám đốc Cơ Quan N h ên  

Cứu Y S nh Học thuộc Bộ Y Tế Hoa Kỳ.  

(Hình: Greg Nash-Pool/Getty Images) 
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T ến Sĩ R ch Br  ht    ám đốc Cơ Quan N h ên Cứu Y S nh Học thuộc Bộ Y Tế Hoa Kỳ  là n     

từ chức sau kh  tố cáo các   ớ  chức đ ợc Tổn  Thốn  Trump bổ nh  m tron  cơ quan này dùn  thế 

lực chính trị để đ a nhữn   u đã  cho các côn  ty quen b ết. 

Tron  đơn tố cáo  ôn  Br  ht nhắc đến v  c bà Holman yêu cầu cơ quan ôn  tà  trợ cho tr  n  đạ  

học Emory Un vers ty t ếp tục n h ên cứu EIDD-2801 vào Thán  T   2020  sau kh  côn  

ty R d eback Therapeut cs   ành đ ợc quyền sản xuất thuốc của tr  n  này. 

Ôn  Br  ht từ chố  vì cho rằn  đạ  học đã đ ợc tà  trợ  ần $30 tr  u. 

Chính vì lý do này  ôn  Br  ht xun  đột vớ  ôn  Robert Kadlec  n     đ ợc Tổn  Thốn  Trump bổ 

nh  m làm phụ tá bộ tr ởn  y tế  vì ôn  này muốn ôn  Br  ht t ếp tục   ao nhữn  hợp đồn  cho các 

côn  ty “có mố  quan h  tốt.” 

Trong nhữn  ema l l ên lạc để x n t ền chính phủ t ếp tục tà  trợ  bà Holman có nhắc đến v  c bà có 

quan h  cá nhân vớ  ôn  Kadlec  theo tố cáo của ôn  Br  ht. 

Những câu hỏi chưa có lời giải đáp 

1- Vì sao các trường đại học chuyển giao kết quả nghiên cứu được chính phủ tài trợ một cách 

quá dễ dàng? Ai thực sự làm chủ công trình nghiên cứu? 

Các chuyên   a kỹ n h  d ợc phẩm vẫn còn thắc mắc vì sao sự chuyển nh ợn    ấy phép từ tr  n  

đạ  học Emory Un vers ty qua côn  ty R d eback B otherapeut cs quá nhanh chón   nhất là về 

ph ơn  d  n pháp lý và an toàn y tế. 

Th  n  thì một   ấy phép sản xuất dựa trên bản quyền từ kết quả thí n h  m ở các tr  n  đạ  học 

cần từ bốn đến sáu thán  để duy t  tuy nh ên  R d eback B otherapeut cs chỉ mất ha  tuần lễ là có 

đ ợc. 

T ơn  tự  ở mức độ sản xuất quy mô  và vẫn còn phả  l  thuộc quá trình thử n h  m đạ  trà đố  vớ  

n      cũn  nh  hàn  loạt   ấy phép quy định khác  chỉ tron  ha  thán  Merck và R d eback 

B otherapeut cs đã “tay tron  tay” vớ  nhau. 

Ch a hết  dù tr ớc mắt loạ  thuốc EIDD-2801 chứn  tỏ h  u n h  m chốn  lạ  nh ều loạ  v rus  lạ  

thêm lợ  thế “uốn ” dễ phổ b ến  các loạ  thuốc t ơn  tự dễ tạo đột b ến “ en”  ây ra dị tật bẩm 

sinh, quái thai. 

Vì thế  EIDD-2801 vẫn cần một th     an nh ều hơn để theo dõ  các tác dụn  phụ. 

Tuy nh ên  Merck cho b ết loạ  thuốc này đ ợc “dun  nạp tốt.” 

R ên  ôn  chủ Wayne Holman của quỹ đầu t  R d eback Cap tal Mana ement nó  rằn  thuốc này 

“an toàn” nếu sử dụn  tron  một th     an n ắn để chữa trị chốn  nh ễm v rus. 

Kể cả Merck và ôn  Holman  tron  tr  n  hợp này  đều khôn  phả  là t ến  nó  trọn  l ợn  nh  

một hộ  đồn  y khoa độc lập nhận định về loạ  thuốc mớ . 

2-Dùng tiền thuế của dân để nghiên cứu, tại sao công ty tư nhân định giá “cắt cổ?” 

Nhữn  n     tranh đấu để có một chính phủ hoàn th  n cho rằn  đán  lý chính quyền l ên ban  

phả  là nơ  định   á phù hợp vớ  nhu cầu của côn  chún  tron  tr  n  hợp này. 

Đó là ch a kể hồ  Thán  Sáu  chính phủ l ên ban  ký hợp đồn  $1.2 tỷ để mua 1.7 tr  u l ều thuốc 

của Merck vớ    á cắt cổ $712/l ều năm n ày. 

Thuốc v ên trị COVID-19 này đ ợc dùn  cho nhữn  n     ch a bị quá nặn   có n hĩa là nhữn  

n     vừa chớm b nh nên dùn  thuốc  nh  vậy  vớ    á “tr   ơ ” nh  vậy  l  u nhữn  n     ch a 

cảm thấy b nh nặn  có muốn mua hay khôn . 



 

Trụ sở hãng dược phẩm Merck tại Summit, New Jersey. (Hình: Kena Betancur/Getty Images) 

Nh  vậy  nh ều n     đán  lẽ nên đ ợc dùn  thuốc sớm để khỏ  vào b nh v  n  mà kết cuộc có thể 

tử von   thì “bức t  n ”   á cả đã chặn đ  n  họ. 

Các nhà tranh đấu kêu  ọ  chính quyền Mỹ áp dụn  Đạo Luật Bayh-Dole Act  quy định rằn  v  c 

dùn  t ền l ên ban  tà  trợ cho nhữn  sán  chế mà bị đ a vào cơ sở t  nhân thì chính phủ có quyền 

can th  p và treo “bản quyền sán  chế” đó  nhất là kh  thấy   á thành quá cao. 

Bác Sĩ Dz ntars Gotham  thuộc K n ’s Colle e Hosp tal  đồn  tác   ả n h ên cứu   á thành của 

Molnup rav r  nhận xét câu chuy n l ên quan thứ thuốc này cho thấy đây là một cú “đảo chính” của 

  ớ  n h ên cứu tron  tr  n  đạ  học tr ớc sự tà  trợ của chính phủ Mỹ. 

Bở  vì  sau kh  thành côn   các nhà n h ên cứu   ao cho kỹ n h  t  nhân một cách “tự nh ên ” 

  ốn  nh  khôn  hề bị bất kỳ t êu chuẩn nào ràn  buộc. 

Cho đến      n     ta vẫn ch a b ết tron  các đ ều khoản tà  trợ cho tr  n  đạ  học Emory 

Un vers ty có ràn  buộc v  c sử dụn  kết quả của v  c n h ên cứu  hoặc có phả  đ ợc chính phủ 

thông qua hay không. 

L  u tron  các hợp đồn  tà  trợ n h ên cứu có “cà ” nhữn  lỗ hổn  “cần th ết” nào đó khôn ? 

“Thuốc đắn ” Molnup rav r có thể “  ã” v rus COVID-19  nh n  khôn  “  ã” đ ợc “b nh thủ lợ ” 

có sẵn bên tron  con n      tron  mọ  thể chế. [đ.d.] 
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