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1. FDA: Thu hồi hai lô thuốc chứa viên nén metformin 750 mg giải phóng 

kéo dài do chứa tạp chất NDMA. 

 

2. Medsafe: Nguy cơ tử vong do quá liều và các trường hợp ngộ độc 

colchicin tại New Zealand. 

 

3. Medsafe: Nguy cơ viêm da bọng nước và tróc da khi sử dụng 

pregabalin. 

 

4. Mavacamten tăng chất lượng cuộc sống ở bệnh cơ tim phì đại. 

 

5. Filgotinib 200 mg An toàn, Hiệu quả đối với Viêm loét Đại tràng vừa 

đến  nặng. 

 

6. Lợi ích của Luspatercept cũng trong bệnh Thalassemia không phụ 

thuộc vào truyền máu. 

 

7. Rituximab có vẻ an toàn và hiệu quả cho bệnh xơ cứng rải rác toàn 

than. 
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1. FDA: Thu hồi hai lô thuốc chứa viên nén metformin 750 mg giải phóng 

kéo dài do chứa tạp chất NDMA 

 

  

Viona Pharmaceuticals Inc. thông báo tự nguyện thu hồi 2 lô thuốcviên nén giải 

phóng kéo dàiMetformin Hydrochloride, USP 750 mg sau khi phát hiện hàm lượng 

tạp chất N-nitrosodimethylamin (NDMA) vượt quá giới hạn cho phép. Sản phẩm 

được sản xuất bởi Cadila Healthcare Limited, Ahmedabad, Ấn Độ vào tháng 

11/2019 và được phân phối tại Mỹ bởi Viona Pharmaceuticals Inc. 

Metformin được sử dụng kèm chế độ ăn hàng ngày và tập luyện thể dục để hỗ trợ 

kiểm soát đường huyết ở người lớn mắc đái tháo đường typ 2. NDMA được phân 

loại là chất có khả năng gây ung thư. 

Bệnh nhân nên tiếp tục sử dụng thuốc và liên hệ với bác sĩ để được tư vấn đổi thuốc. 

Việc tự ý ngừng sử dụng thuốc có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân. 

Cho đến thời điểm hiện tại, cả Viona Pharmaceuticals Inc. và Cadila Healthcare 

Limited đều chưa nhận được báo cáo về biến cố bất lợi liên quan đến đợt thu hồi 

này. 

  

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1952/FDA-thu-hoi-

hai-lo-thuoc-chua-vien-nen-metformin-750mg-giai-phong-keo-dai-do-chua-tap-

chat-NDMA.htm 

  

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1952/FDA-thu-hoi-hai-lo-thuoc-chua-vien-nen-metformin-750mg-giai-phong-keo-dai-do-chua-tap-chat-NDMA.htm
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1952/FDA-thu-hoi-hai-lo-thuoc-chua-vien-nen-metformin-750mg-giai-phong-keo-dai-do-chua-tap-chat-NDMA.htm
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1952/FDA-thu-hoi-hai-lo-thuoc-chua-vien-nen-metformin-750mg-giai-phong-keo-dai-do-chua-tap-chat-NDMA.htm


2. Medsafe: Nguy cơ tử vong do quá liều và các trường hợp ngộ độc 

colchicin tại New Zealand 

 

Thông tin chính 

- Colchicin là thuốc có khoảng điều trị hẹp. Quá liều colchicin dẫn đến nguy cơ tử 

vong cao và hiện chưa có phương pháp điều trị hiệu quả cho trường hợp ngộ độc 

colchicin nặng. 

- Trung tâm Chất độc Quốc gia của New Zealand chỉ ra một số nguyên nhân phổ 

biến dẫn đến ngộ độc colchicin 

- Trao đổi cụ thể với người bệnh về sử dụng đúng liều, bảo quản an toàn và xử lý 

thuốc còn thừa phù hợp nhằm giảm nguy cơ gây hại của thuốc 

  

Chỉ định và liều dùng colchicin 
Colchicin được chỉ định điều trị cơn gout cấp khi các thuốc chống viêm non-steroid 

không có tác dụng, không dung nạp được hoặc chống chỉ định. 

Liều được chấp thuận cho điều trị gout là 1 mg (2 viên) khi có dấu hiệu khởi phát 

đầu tiên, tiếp theo là 0,5 mg (1 viên) 1 giờ sau đó. Liều cao hơn không cho thấy tăng 

hiệu quả điều trị. Liều tối đa được khuyến cáo khi điều trị cơn gout cấp là 1,5 mg (3 

viên) trong khoảng thời gian 1 giờ. Một đợt điều trị colchicin không nên lặp lại trong 

vòng 3 ngày. 

  

Colchicin có thể gây tử vong khi quá liều 
Colchicin có khoảng điều trị hẹp. Khác biệt giữa liều tác dụng và liều gây độc hiện 

vẫn chưa được xác định rõ. 

Các báo cáo đơn lẻ và chuỗi báo cáo cho thấy nguy cơ tử vong phụ thuộc liều dùng 

tăng lên đáng kể trong phạm vi liều colchicin hẹp từ 0,5-1 mg/kg khi sử dụng trong 

thời gian ngắn. Ngay cả với mức liều dưới 0,5 mg/kg (thấp nhất là 0,18 mg/kg) cũng 

được xác định có liên quan đến các trường hợp tử vong tại New Zealand, với nhiều 

ca vô tình quá liều. 

Tử vong do độc tính của colchicin xảy ra ở người trưởng thành với liều thấp như 

7mg khi sử dụng với mục đích điều trị. 

Nguy cơ gây độc tăng lên khi sử dụng đồng thời với các thuốc ức chế cytochrome 

P450 3A4 hoặc P-glycoprotein, và có bệnh mắc kèm như suy gan, suy thận. 

Hiện chưa có thuốc giải độc khi ngộ độc colchicin. Thường điều trị hỗ trợ và dùng 

than hoạt ở giai đoạn sớm. Ngộ độc colchicin có tỉ lệ tử vong cao. 

  

Ngộ độc colchicin tại New Zealand 
Từ 01/01/2016 đến 14/01/2021, Trung tâm chống độc quốc gia (NPC) nhận được 56 

trường hợp đặc biệt liên quan đến ngộ độc colchicin. 

43% trường hợp có độ tuổi từ 1 đến 4 tuổi, 36% từ 20 đến 75 tuổi. 



Thông tin chi tiết về các trường hợp ngộ độc: 

Trẻ sử dụng thuốc vì tò mò: 43% trường hợp ngộ độc colchicin là trẻ mới biết đi và 

trẻ nhỏ (từ 1 đến 4 tuổi) sử dụng thuốc không được giám sát. Do trẻ còn nhỏ nên chỉ 

1 lượng ít colchichine (1 hoặc 2 viên) cũng có nguy cơ gây độc – cần chuyển tuyến 

để đánh giá tình trạng bệnh. 

- Sai sót trong điều trị: 35% trường hợp là người trưởng thành phơi nhiễm với liều 

trên mức điều trị. Nguyên nhân có thể do bệnh nhân hiểu sai cách sử dụng colchicin 

hoặc cố gắng tăng hiệu quả điều trị để giảm bớt các triệu chứng của gout. 

- Tự đầu độc có chủ ý: bất kỳ trường hợp nào cố ý phơi nhiễm với colchicin đều có 

thể phải cấp cứu y tế, căn cứ vào mức độ ngộ độc nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong cao 

liên quan đến quá liều colchicin. 

  

Giảm thiểu tác hại của colchicin trong cộng đồng 
- Trao đổi với bệnh nhân về tầm quan quan trọng của việc bảo quản thuốc tránh xa 

tầm nhìn và tầm với của trẻ nhỏ 

- Khuyến khích bệnh nhân trả lại thuốc dùng thừa hoặc hết hạn cho nhà thuốc để có 

biện pháp xử lý phù hợp 

- Khi cấp phát colchicin, trao đổi với bệnh nhân về bao bì chống trẻ em nếu người 

bệnh đồng ý. 

- Đảm bảo người bệnh hiểu thời gian sử dụng và cách sử dụng colchicin.  

  

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1950/Medsafe-nguy-

co-tu-vong-do-qua-lieu-va-cac-truong-hop-ngo-doc-colchicin-tai-New-

Zealand.htm 
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3. Medsafe: Nguy cơ viêm da bọng nước và tróc da khi sử dụng pregabalin 

  

 Medsafe nhấn mạnh nguy cơ viêm da bọng nước và tróc da khi sử dụng pregabalin. 

Nguy cơ tiềm ẩn này được quan tâm sau khi Trung tâm Giám sát các phản ứng có 

hại (CARM) nhận được báo cáo mô tả một phụ nữ 87 tuổi bị phát ban phồng rộp lan 

rộng khoảng 4 ngày sau khi bắt đầu dùng pregabalin. 

  

 Sản phẩm liên quan: Viên nang Pregabalin Pfizer (Công ty TNHH Bán lẻ Dược 

phẩm (NZ) t/a Healthcare Logistics). Pregabalin được sử dụng để điều trị đau thần 

kinh ở người lớn cũng như liệu pháp bổ trợ cho người lớn bị co giật cục bộ có hoặc 

không có toàn thể hóa thứ phát. 

  

 Thông tin bổ sung: 
Viêm da bọng nước là một thuật ngữ chung để chỉ một số tình trạng da phồng rộp. 

Giống như viêm da bọng nước, tróc da có thể là một đặc điểm của các phản ứng có 

hại nghiêm trọng trên da. 

CARM đã nhận được 4 báo cáo về phản ứng có hại trên da khi dùng pregabalin, 

trong đó 2 báo cáo có phản ứng nổi mẩn đỏ và 2 báo cáo có phản ứng tróc da. 

  

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1949/Medsafe-nguy-

co-viem-da-bong-nuoc-va-troc-da-khi-su-dung-pregabalin.htm  

 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1949/Medsafe-nguy-co-viem-da-bong-nuoc-va-troc-da-khi-su-dung-pregabalin.htm
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1949/Medsafe-nguy-co-viem-da-bong-nuoc-va-troc-da-khi-su-dung-pregabalin.htm


4. Statin có liên quan đến việc giảm tỷ lệ ung thư ở bệnh nhân suy tim 

 Một nghiên cứu mới cung cấp thêm bằng chứng ủng hộ ý kiến rằng statin có thể 

có vai trò trong việc ngăn ngừa ung thư. 

Nghiên cứu mới nhất này - được thực hiện trên 87.000 bệnh nhân suy tim - cho 

thấy rằng những bệnh nhân dùng statin giảm đáng kể nguy cơ phát triển ung thư 

hoặc tử vong vì ung thư. 

 Tác giả cao cấp Kai-Hang Yiu cho biết: “Trong nghiên cứu dân số lớn này ở bệnh 

nhân suy tim, chúng tôi thấy tỷ lệ mắc bệnh ung thư giảm 16% và giảm 36% tỷ lệ 

tử vong do ung thư ở những bệnh nhân dùng statin so với những người không dùng 

statin. MD, Đại học Hồng Kông, nói với Medscape Medical News . 

"Đây là nghiên cứu lớn nhất xem xét tác động của statin trong suy tim và là nghiên 

cứu lớn đầu tiên điều tra các kết quả liên quan đến ung thư trong suy tim", Yiu nói 

thêm. "Kết quả của chúng tôi rất quan trọng, vì chúng tôi đang chứng kiến sự gia 

tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở bệnh nhân suy tim." 

Nghiên cứu được công bố trực tuyến trong Tạp chí European Heart vào ngày 23 

tháng 6. 

 Yiu giải thích rằng các bệnh nhân suy tim đang có kết quả cải thiện và sống lâu 

hơn nhờ các phương pháp điều trị tốt hơn. Lý do tử vong đang chuyển từ các biến 

cố tim mạch sang các tình trạng không tim mạch. 

Ông nói: "Đặc biệt, tử vong do ung thư là một trong những tử vong không do tim 

mạch quan trọng nhất ở bệnh nhân suy tim. Vì vậy, điều quan trọng là phải tìm 

kiếm bất kỳ chiến lược nào để giảm gánh nặng ung thư ở những bệnh nhân này". 

Ông lưu ý rằng statin đã được đề xuất là có tác dụng bảo vệ hóa học trong các 

nghiên cứu khác, và nhóm của ông muốn điều tra kỹ hơn khả năng này ở người suy 

tim. 

 

 Đối với nghiên cứu, Yiu và các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu từ 87.102 bệnh 

nhân ở Hồng Kông nhập viện vì suy tim từ năm 2003 đến năm 2015. Các bệnh 

nhân được theo dõi cho đến khi họ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tử vong 

hoặc cho đến cuối năm 2018, tùy theo điều kiện nào đến sớm hơn . 

Những người tham gia bị loại khỏi nghiên cứu nếu họ có tiền sử ung thư hoặc được 

chẩn đoán hoặc chết vì ung thư trong vòng 90 ngày kể từ lần chẩn đoán đầu tiên về 

suy tim, nếu họ bị nhiễm HIV , hoặc nếu họ đã dùng statin dưới 90 ngày. Điều này 

khiến 36.176 người dùng statin và 50.926 người không dùng statin phải phân tích. 

Kết quả cho thấy trong thời gian theo dõi trung bình 4,1 năm, 11.052 bệnh nhân 

(12,7%) mới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và 3863 bệnh nhân (4,4%) tử vong 

do ung thư. Các loại ung thư phổ biến nhất là ruột, dạ dày, phổi, gan và hệ thống 

mật. 

https://emedicine.medscape.com/article/163062-overview
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab325/6307232?searchresult=1
https://emedicine.medscape.com/article/211316-overview


 Những người sử dụng statin phù hợp với xu hướng có nguy cơ phát triển ung thư 

thấp hơn những người không sử dụng. Tỷ lệ mắc ung thư tích lũy trong 5 năm là 

7,9% ở những người sử dụng statin và 10,4% ở những người không sử dụng; tỷ lệ 

mắc ung thư tích lũy trong 10 năm là 11,2% ở những người sử dụng statin và 

13,2% ở những người không sử dụng. 

Nhìn chung, những người sử dụng statin có nguy cơ ung thư thấp hơn 16% so với 

những người không sử dụng sau khi điều chỉnh đa biến (tỷ lệ nguy cơ [HR], 0,84; 

KTC 95%, 0,80 - 0,89). 

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người sử dụng statin có nguy cơ tử vong do 

ung thư thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ. Tỷ lệ tử vong liên quan đến ung thư 

trong 10 năm là 3,8% ở những người sử dụng statin và 5,2% ở những người không 

sử dụng (HR, 0,74; KTC 95%, 0,67 - 0,81). 

 

 Tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong 10 năm cũng thấp hơn ở những người sử 

dụng statin so với những người không sử dụng: 60,5% so với 78,8% (HR, 0,62; 

KTC 95%, 0,61 - 0,64). 

 Tác dụng bảo vệ của statin dường như lớn hơn với thời gian sử dụng lâu hơn. So 

với việc dùng statin trong 3 tháng đến 2 năm và sau khi điều chỉnh các yếu tố khác, 

nếu bệnh nhân dùng statin trong 4 đến 6 năm, nguy cơ giảm 18%, và nếu họ dùng 

statin từ 6 năm trở lên, nguy cơ giảm. tăng 22%. 

Tương tự, so với những bệnh nhân dùng statin từ 3 tháng đến 2 năm, ở những bệnh 

nhân dùng statin từ 4 đến 6 năm, nguy cơ tử vong do ung thư giảm 33%, đối với 

những người dùng statin từ 6 năm trở lên, nguy cơ đã giảm 39%. 

"Kết quả của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu quan sát trước đây về bệnh 

nhân dùng statin, nhưng nghiên cứu của chúng tôi độc đáo ở chỗ chúng tôi đã xem 

xét cụ thể tác dụng này ở bệnh nhân suy tim", Yiu nhận xét. 

"Mặc dù mức giảm 16% không phải là một con số quá lớn, nhưng đó là một mức 

giảm đáng kể và sẽ tạo ra sự khác biệt về mặt lâm sàng", ông nói thêm. 

Yiu lưu ý rằng họ đã tiến hành nhiều phân tích độ nhạy khác nhau để xác nhận 

thêm kết quả và họ đánh giá các phân nhóm dựa trên giới tính, tuổi tác, tình 

trạng tăng huyết áp và bệnh tiểu đường. Các kết quả nhất quán giữa các phân nhóm 

này. 

 

 Ông nói: “Bởi vì đây là một nghiên cứu quan sát, không thể đưa ra kết luận chắc 

chắn rằng statin sẽ bảo vệ chống lại ung thư ở bệnh nhân suy tim. "Chúng tôi chỉ 

biết điều đó chắc chắn từ một nghiên cứu ngẫu nhiên, nhưng nghiên cứu dân số rất 

lớn này rất đáng khích lệ." 

Về cơ chế có thể liên quan, các nhà nghiên cứu gợi ý rằng tác dụng chống viêm nổi 

tiếng của statin có thể là một yếu tố. Ngoài ra, statin đã được chứng minh là có tác 

https://emedicine.medscape.com/article/241381-overview


dụng chống tăng sinh và do đó có thể có khả năng ngăn chặn sự tiến triển của chu 

kỳ tế bào trong tế bào ung thư, họ lưu ý. 

Yiu chỉ ra rằng hiệu quả phòng ngừa hóa học được thấy trong nghiên cứu này 

dường như độc lập với việc kiểm soát lipid và mức lipoprotein mật độ thấp (LDL), 

"vì vậy chúng tôi không nghĩ rằng hiệu ứng này chỉ do giảm LDL ." 

Ông lưu ý rằng mặc dù bản thân suy tim không phải là chỉ định hiện tại để điều trị 

bằng statin, nhưng nhiều bệnh nhân suy tim có các bệnh lý khác mà statin được chỉ 

định, chẳng hạn như bệnh tim thiếu máu cục bộ, đột quỵ trước đó và bệnh tiểu 

đường. 

 Yiu kết luận: “Kết quả của chúng tôi cho thấy chúng tôi phải nghĩ đến các biến 

chứng không tim mạch cũng như tim mạch ở bệnh nhân suy tim. "Mặc dù chúng 

tôi không thể đề xuất statin đặc biệt để ngăn ngừa ung thư ở bệnh nhân suy tim dựa 

trên dữ liệu quan sát này, nhưng tôi nghĩ những kết quả này sẽ khuyến khích các 

bác sĩ lâm sàng đảm bảo rằng bệnh nhân suy tim có chỉ định statin đang sử dụng 

một trong những loại thuốc này. Và dữ liệu này cũng cung cấp hỗ trợ cho một thử 

nghiệm ngẫu nhiên để có được bằng chứng chắc chắn về tác dụng này. " 

 Bình luận cho Medscape Medical News, James Kirkpatrick, MD, giáo sư y khoa 

tại Trung tâm Y tế Đại học Washington, Seattle, Washington, cho biết: "Nghiên 

cứu này cung cấp một số dữ liệu quan sát mạnh mẽ nhất cho đến nay cho thấy tác 

dụng bảo vệ của statin chống lại ung thư. Nhưng , giống như các nghiên cứu trước 

đây, nó cung cấp bằng chứng tương quan, thay vì nguyên nhân, và chúng tôi thiếu 

bằng chứng xác thực để đưa ra các khuyến cáo kỳ lạ về việc sử dụng rộng rãi statin 

chỉ để phòng ngừa ung thư, ngay cả ở những người suy tim. " 

Mặc dù Kirkpatrick đồng ý với Yiu rằng sẽ cần một thử nghiệm ngẫu nhiên cho 

các khuyến nghị như vậy, nhưng ông nói rằng nghiên cứu hiện tại có thể giúp ích 

cho một số bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng đang cân nhắc bằng chứng sẵn có về lợi 

ích, gánh nặng và rủi ro của liệu pháp statin và khiến họ chuyển sang sử dụng 

statin. 

 Ông gợi ý : “Một số bệnh nhân bị suy tim và tiền sử gia đình (hoặc, có lẽ, tiền sử 

cá nhân) bị ung thư và nguy cơ bệnh mạch vành tăng cao thích hợp có thể bị thuyết 

phục hơn để lựa chọn liệu pháp statin. 

Kirkpatrick chỉ ra rằng đã có phần nào sự "đánh đổi" trong ngành tim mạch - các 

ca tử vong do tim mạch đang được ngăn chặn, và nhiều bệnh nhân đang sống đủ 

lâu để phát triển ung thư và sa sút trí tuệ. 

"Trong khi nhiều người vui mừng vì có tuổi thọ cao hơn, đối với một số người 

trong độ tuổi già đang phải đối mặt với câu hỏi họ muốn chết vì điều gì, thì phép 

tính có thể khác. Nghiên cứu này cho thấy rằng có lẽ statin có thể giải quyết một 

phần tình trạng khó xử này". anh ấy nói thêm. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/953680?src= 

https://emedicine.medscape.com/article/2087735-overview
https://emedicine.medscape.com/article/1916852-overview
https://emedicine.medscape.com/article/349040-overview
https://www.medscape.com/viewarticle/953680?src=


 

5. Mavacamten tăng chất lượng cuộc sống ở bệnh cơ tim phì đại 

Trong số những bệnh nhân bị bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn có triệu chứng được 

điều trị bằng thuốc uống nghiên cứu mavacamten, nhiều hơn gấp đôi so với giả 

dược, đã có sự cải thiện rất lớn so với ban đầu về điểm chất lượng cuộc sống tóm 

tắt của họ sau 30 tuần điều trị trong một thử nghiệm quan trọng với 194 bệnh nhân 

được đánh giá cho điểm cuối này. 

Đánh giá chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của thử nghiệm, Bảng câu 

hỏi bệnh cơ tim thành phố Kansas ( KCCQ ), cũng cho thấy mức cải thiện trung 

bình hơn 9 điểm, so với giả dược, tóm lại điểm KCCQ trong số 98 bệnh nhân được 

điều trị bằng mavacamten và gần 15- Cải thiện điểm so với mức cơ bản thể hiện sự 

cải thiện "vừa phải đến lớn" về chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe tổng 

thể, John A. Spertus, MD , cho biết tại các phiên họp khoa học hàng năm của Đại 

học Tim mạch Hoa Kỳ. 

Lợi ích thuốc lớn nhất từng thấy ở KCCQ 

 Spertus, người dẫn đầu sự phát triển của KCCQ, cho biết: Cải thiện gia tăng trung 

bình 9 điểm đối với mavacamten, một chất ức chế chọn lọc myosin tim, so với 

những bệnh nhân được điều trị bằng giả dược, là "lợi ích qua trung gian thuốc lớn 

nhất mà chúng tôi từng quan sát thấy trên KCCQ". . Đồng thời với báo cáo của 

ông, kết quả cũng xuất hiện trực tuyến trên Lancet. 

Spertus, một giáo sư và nhà nghiên cứu kết quả tim mạch tại Đại học Missouri – 

Kansas City và giám đốc lâm sàng về kết quả cho biết: “Với sức mạnh của dữ liệu, 

tôi sẽ tìm ra loại thuốc này sớm” để điều trị bệnh nhân mắc bệnh cơ tim phì đại tắc 

nghẽn (HCM) nghiên cứu tại Viện Tim mạch Trung Mỹ của Saint Luke, cũng ở 

Thành phố Kansas. 

Không có phương pháp điều trị nào cho HCM tắc nghẽn có "đánh giá tác động 

mạnh mẽ đến tình trạng sức khỏe", và nghiên cứu cung cấp dữ liệu mà ông và các 

cộng sự đã phân tích, EXPLORER-HCM, là "thử nghiệm lớn nhất từng được thực 

hiện" ở bệnh nhân HCM, anh ấy nói thêm. 

Hướng dẫn quản lý cho HCM do ACC và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ phát hành 

năm ngoái đã gọi thuốc chẹn beta là liệu pháp y tế "đầu tay" cho chứng rối loạn 

này, với thuốc chẹn kênh canxi verapamil hoặc diltiazem được mệnh danh là "lựa 

chọn thay thế hợp lý" cho thuốc chẹn beta. Tuy nhiên, các tác nhân thường được sử 

dụng này có bằng chứng "hạn chế" hỗ trợ lợi ích tình trạng sức khỏe ở bệnh nhân 

HCM, Spertus và đồng tác giả được viết trong báo cáo của họ. 

https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/S0735-1097%2800%2900531-3
https://med.umkc.edu/dir/spertus-john/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00763-7/fulltext
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000937


Cần theo dõi lâu hơn 

“Đây là một nghiên cứu quan trọng,” Matthew W. Martinez, MD , giám đốc tim 

mạch thể thao và là bác sĩ chuyên khoa HCM tại Trung tâm Y tế Morristown (NJ) 

nhận xét. Nhưng "với sự trường tồn của HCM, chúng tôi cần theo dõi kéo dài hơn 

30 tuần," ông nói với tư cách là người thảo luận được chỉ định cho báo cáo. 

EXPLORER-HCM đã chọn ngẫu nhiên 251 bệnh nhân có triệu chứng tắc nghẽn 

HCM tại 68 trung tâm ở 13 quốc gia trong năm 2018-2019. Kết quả chính của thử 

nghiệm kéo dài 30 tuần là tổng hợp để đánh giá đáp ứng lâm sàng, so với ban đầu, 

bao gồm mức tiêu thụ oxy tối đa (pVO2) tăng 1,5 mL / kg mỗi phút trở lên và ít 

nhất một Hiệp hội Tim mạch New York (NYHA) giảm hạng chức năng; hoặc 3,0 

mL / kg mỗi phút hoặc cải thiện nhiều hơn về pVO2 và không làm xấu đi lớp 

NYHA. 

Bệnh nhân trung bình khoảng 59 tuổi, khoảng 60% là nam giới, và pVO2 lúc mới 

vào trung bình khoảng 20 mL / kg mỗi phút. Khoảng 73% thuộc nhóm chức năng 

NYHA II, phần còn lại thuộc nhóm chức năng III. Bệnh nhân được dùng 

mavacamten dưới dạng liều uống mỗi ngày một lần, được điều chỉnh dần dần trong 

quá trình thử nghiệm để đạt được mục tiêu giảm nồng độ thuốc trong huyết tương 

của mỗi bệnh nhân và gradient đường ra thất trái của họ. 

Kết quả cho thấy, sau 30 tuần điều trị, 37% trong số 123 bệnh nhân sử dụng 

mavacamten đạt được tiêu chí chính và 17% trong số 128 bệnh nhân sử dụng giả 

dược, một sự khác biệt đáng kể trong phân tích ý định điều trị. Khoảng 70% bệnh 

nhân hoàn thành KCCQ sau 30 tuần, có nghĩa là ít bệnh nhân hơn trong các phân 

tích về chất lượng cuộc sống, theo báo cáo được công bố trên The Lancet . 

Dựa trên những kết quả này, thuốc hiện đang được Cục Quản lý Thực phẩm và 

Dược phẩm xem xét phê duyệt, dự kiến sẽ có quyết định vào đầu năm 2022. 

Lợi ích mờ đi nhanh chóng khi Mavacamten dừng lại 

 Phân tích chi tiết hơn về các phát hiện về chất lượng cuộc sống trong báo cáo mới 

cũng cho thấy rằng, trong khi điểm KCCQ trung bình (cả điểm tổng kết chung và 

điểm tổng kết lâm sàng) được cải thiện đều đặn khi điều trị bằng mavacamten, so 

với bệnh nhân đối chứng, qua 18 tuần điều trị, điểm số sau đó khoảng 30 

tuần. Tiếp theo là sự đảo ngược mạnh mẽ trở lại mức ban đầu và tương tự với bệnh 

nhân kiểm soát 8 tuần sau khi ngừng mavacamten, cho thấy rằng lợi ích của thuốc 

nhanh chóng mất dần khi điều trị và do đó phải dùng thuốc mãn tính. 

Phân tích người trả lời cho thấy 9% bệnh nhân sử dụng mavacamten có điểm tổng 

kết KCCQ xấu đi hơn 5 điểm sau 30 tuần, so với 23% bệnh nhân đối 

chứng. Ngược lại, một sự cải thiện rất lớn về điểm KCCQ, được định nghĩa là tăng 

ít nhất 20 điểm so với ban đầu sau 30 tuần, xảy ra ở 36% những người được tiêm 

mavacamten và 15% trong số những người kiểm soát. Sự khác biệt giữa các nhóm 

https://findmyamgdoctor.atlantichealth.org/search?unified=matthew%20martinez&sort=networks%2Crelevance
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03470545?term=explorer-hcm&draw=1&rank=2
https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)31792-X/fulltext
https://news.bms.com/news/corporate-financial/2021/U.S.-Food-and-Drug-Administration-FDA-Accepts-Bristol-Myers-Squibbs-Application-for-Mavacamten-in-Symptomatic-Obstructive-Hypertrophic-Cardiomyopathy-oHCM/default.aspx
https://news.bms.com/news/corporate-financial/2021/U.S.-Food-and-Drug-Administration-FDA-Accepts-Bristol-Myers-Squibbs-Application-for-Mavacamten-in-Symptomatic-Obstructive-Hypertrophic-Cardiomyopathy-oHCM/default.aspx


cho thấy số lượng cần thiết để điều trị với mavacamten là khoảng năm để tạo ra 

một bệnh nhân bổ sung với sự cải thiện rất lớn về điểm tổng kết KCCQ, Spertus 

lưu ý. 

 Theo thiết kế, tất cả bệnh nhân tham gia EXPLORER-HCM có phân suất tống 

máu thất trái ít nhất là 55%. Trong quá trình điều trị, bảy bệnh nhân được điều trị 

bằng mavacamten và hai bệnh nhân ở nhóm đối chứng đã giảm thoáng qua phân 

suất tống máu thất trái xuống dưới 50%, mặc dù điều này sau đó được bình thường 

hóa ở tất cả các bệnh nhân bị ảnh hưởng. Martinez ghi nhận "Một lời chỉ trích ban 

đầu" đối với thử nghiệm là một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân mavacamten "phát triển 

rối loạn chức năng thất trái", nhưng Spertus nhấn mạnh mối tương quan rõ ràng 

kém giữa hiện tượng này và chất lượng cuộc sống tự đánh giá. Sáu trong số bảy 

bệnh nhân sử dụng mavacamten bị giảm phân suất tống máu thất trái thoáng qua đã 

có những cải thiện rất lớn về điểm tổng kết KCCQ của họ, Spertus báo cáo. 

Bệnh cơ tim phì đại là một rối loạn cơ tim được đặc trưng bởi phì đại thất trái 

nguyên phát. Mặc dù là một bệnh phức tạp, HCM được định nghĩa rộng rãi bởi 

tương tác actin-myosin tim tăng cường về mặt bệnh lý dẫn đến tăng kiểm soát, bất 

thường tâm trương và tắc nghẽn đường ra thất trái. Mavacamten là chất ức chế 

chọn lọc allosteric hạng nhất, phân tử nhỏ của ATPase myosin tim được phát triển 

để nhắm mục tiêu đến sinh lý bệnh cơ bản của HCM bằng cách giảm sự hình thành 

cầu qua actin-myosin, do đó làm giảm co bóp và cải thiện năng lượng cơ tim. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/952563 
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6. Filgotinib 200 mg An toàn, Hiệu quả đối với Viêm loét Đại tràng vừa 

đến  nặng 

 Theo một nghiên cứu mới đây, một liều 200 mg filgotinib đã giúp nhiều bệnh 

nhân bị viêm loét đại tràng hơn giả dược thuyên giảm đáng kể trong một thử 

nghiệm giữa những người có và không điều trị trước bằng sinh học, theo một 

nghiên cứu mới. 

 Thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi đối chứng với giả dược thu nhận 659 bệnh nhân 

bị viêm loét đại tràng có đáp ứng không đầy đủ, mất phản ứng hoặc không dung 

nạp với corticosteroid hoặc thuốc ức chế miễn dịch (ngây sinh học) cũng như 689 

bệnh nhân không đáp ứng đủ, mất đáp ứng hoặc không dung nạp với thuốc đối 

kháng yếu tố hoại tử khối u (TNF) hoặc vedolizumab. Những người tham gia được 

chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ 2: 2: 1 để nhận 100 mg, 200 mg hoặc giả dược uống 

một lần mỗi ngày trong 11 tuần cho một nghiên cứu cảm ứng. 

Vào tuần thứ 10, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng filgotinib 200 mg thuyên giảm lâm sàng 

cao hơn đáng kể so với giả dược ở cả nhóm chưa từng sử dụng sinh học (26,1% so 

với 15,3%) và bệnh nhân có kinh nghiệm sinh học (11,5% so với 4,2%). Tuy 

nhiên, sự thuyên giảm về mặt lâm sàng không có ý nghĩa thống kê ở tuần thứ 10 

đối với 100 mg Fil Đàm phán. 

Các tác dụng ngoại ý ở tuần thứ 10 cũng tương tự với filgotinib 200 mg (4,3%), 

filgotinib 100 mg (5,0%) và giả dược (4,7%). 

Tiến sĩ Siddharth Singh, giám đốc Trung tâm IBD và là trợ lý giáo sư y khoa tại 

Đại học cho biết: “Mọi loại thuốc đều có mối quan hệ giữa liều lượng và phản ứng 

ở một ngưỡng nhất định, chúng có hiệu quả tối ưu trong việc ngăn chặn mục tiêu 

mà không có quá nhiều độc tính. California, San Diego, người đồng tác giả một bài 

bình luận đi kèm với nghiên cứu. 

"Đối với bệnh viêm loét đại tràng, liều 200 mg mỗi ngày dường như là điểm tốt", 

Tiến sĩ Singh cho biết qua email. "Không có tác dụng phụ bất thường nào được 

quan sát ở liều đó." 

Đối với một nghiên cứu duy trì, các nhà nghiên cứu sau đó chọn ngẫu nhiên lại 

những người tham gia đã đạt được sự thuyên giảm về mặt lâm sàng hoặc đáp ứng 

Điểm số Phòng khám của Mayo với filgotinib ở tuần thứ 10. Những người tham 

gia được chọn ngẫu nhiên lại 2: 1 để tiếp tục chế độ điều trị filgotinib cảm ứng 

hoặc nhận giả dược, trong khi những người tiếp tục dùng giả dược trong 10 tuần 

đầu. 

 Nghiên cứu duy trì cho thấy ở tuần thứ 58, một tỷ lệ cao hơn đáng kể bệnh nhân 

sử dụng filgotinib 200 mg (37,2%) đã thuyên giảm so với giả dược (11,2%). Ở 



tuần thứ 58, filgotinib 100 mg cũng hiệu quả hơn đáng kể so với giả dược để đạt 

được sự thuyên giảm lâm sàng (23,8%). 

Trong quá trình nghiên cứu duy trì, các tác dụng ngoại ý xảy ra tương tự với 

filgotinib 200 mg, filgotinib 100 mg và giả dược. Trong khi hai bệnh nhân tử vong 

trong nghiên cứu này, các trường hợp tử vong không liên quan đến điều trị. 

Một hạn chế của nghiên cứu là thời gian đánh giá ngắn, nhóm nghiên cứu ghi nhận 

trên tờ The Lancet. Một nguyên nhân khác là thiếu sự gia tăng liều hoặc liệu pháp 

kéo dài ngoài giai đoạn khởi đầu của nghiên cứu đối với những người không đáp 

ứng. Tác giả cấp cao Laurent Peyrin-Biroulet của Đại học Lorraine ở Pháp, đã 

không trả lời yêu cầu bình luận. 

Tiến sĩ Arthur Kavanaugh, giáo sư y khoa tại Đại học California, San cho biết, thật 

khó để nói nếu không có sự so sánh trực tiếp với các liệu pháp điều trị viêm loét 

đại tràng đã được phê duyệt hiện tại, việc phê duyệt thuốc phiện điều trị viêm loét 

đại tràng tiếp theo có thể ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định kê đơn hoặc 

chăm sóc lâm sàng. Diego, người không tham gia vào nghiên cứu. 

"Rõ ràng, 200 mg hiệu quả hơn giả dược và có xu hướng rõ ràng về hiệu quả với 

100 mg", Tiến sĩ Kavanaugh cho biết qua email. "Nhưng kích thước hiệu ứng còn 

khiêm tốn, đặc biệt là ở những người có nhu cầu lớn nhất chưa được đáp ứng - 

những người chịu lửa / tiếp xúc với sinh học." 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/953066 
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7. Lợi ích của Luspatercept cũng trong bệnh Thalassemia không phụ 

thuộc vào truyền máu 

Chất làm trưởng thành hồng cầu hạng nhất luspatercept (Reblozyl) đã được phê 

duyệt để điều trị thiếu máu ở bệnh nhân trưởng thành mắc bệnh beta thalassemia 

cần truyền hồng cầu (RBC). 

Bây giờ nó cũng đã được chứng minh là có lợi cho những bệnh nhân mắc bệnh 

beta thalassemia không phụ thuộc vào truyền máu. Chưa có loại thuốc nào được 

chỉ định cụ thể cho đối tượng bệnh nhân này, những người thường bị thiếu máu 

mãn tính và ứ sắt. 

Các kết quả mới đến từ thử nghiệm giai đoạn 2 SAU, và đã được trình bày tại cuộc 

họp thường niên của Hiệp hội Huyết học Châu Âu năm 2021, được tổ chức hầu 

như vì đại dịch đang diễn ra. 

Tác giả chính Ali T. Taher, MD, PhD, nói với Medscape Medical News : “Chúng 

tôi hiện có một tác nhân mới cho thấy lợi ích trong việc cải thiện tình trạng thiếu 

máu với bệnh thalassemia không phụ thuộc vào truyền máu . 

 Taher, Giám đốc Viện Ung thư Basile tại Đại học Beirut, cho biết: “Với ngày càng 

nhiều bằng chứng về tác động có hại của thiếu máu ở những bệnh nhân này, điều 

này cho thấy một thành tựu mang tính bước ngoặt đối với một nhóm bệnh nhân 

không có nhiều lựa chọn điều trị. Trung tâm y tế, Beirut, Lebanon. 

Khi bình luận về nghiên cứu, Kevin HM Kuo, MD, một trợ lý giáo sư tại Khoa 

Huyết học tại Đại học Toronto, Canada, cho biết những phát hiện này rất đáng 

khích lệ trong việc giải quyết nhu cầu điều trị của phân nhóm không truyền máu.  

Ông nói với Medscape Medical News : “Tôi nghĩ luspatercept là một bổ sung thú 

vị cho kho vũ khí trong điều trị bệnh beta thalassemia . "Tôi nghĩ đây là điều mà 

chúng tôi luôn mong đợi vì những bệnh nhân không phụ thuộc vào truyền máu này 

là một phân nhóm bệnh nhân rất bị bỏ quên." 

Kuo cho biết: “Điều này chủ yếu là do có quan điểm cho rằng họ có xu hướng làm 

tốt hơn các đối tác phụ thuộc vào truyền máu, nhưng chúng tôi nhận thấy không 

phải vậy vì những bệnh nhân này có biến chứng xuất phát từ cả tan máu và tạo 

hồng cầu không hiệu quả”. 

"Vì vậy, tôi rất vui vì chúng tôi có thể thấy một lựa chọn điều trị tốt hơn cho những 

bệnh nhân này." 

 Kết quả từ thử nghiệm  

Đối với thử nghiệm đa trung tâm, mù đôi, giai đoạn 2 SAU, 145 bệnh nhân mắc 

bệnh beta thalassemia không phụ thuộc truyền máu, nhận được không quá 5 đơn vị 

hồng cầu trong 24 tuần trước khi phân nhóm, được chỉ định ngẫu nhiên để điều trị 

bằng luspatercept 1 mg / kg, với chuẩn độ lên đến 1,25 mg / kg (n = 96) hoặc giả 



dược (n = 49) tiêm dưới da 3 tuần một lần trong ít nhất 48 tuần. Bệnh nhân có độ 

tuổi trung bình là 40, và 41,7% là nam giới 

Trong suốt quá trình thử nghiệm, cả hai nhóm đều được chăm sóc hỗ trợ tốt nhất, 

với việc truyền RBC lẻ tẻ khi cần thiết và liệu pháp thải sắt. 

20 bệnh nhân (13,8%) được truyền RBC (tối đa 5 đơn vị) trong 24 tuần trước khi 

điều trị. Mức hemoglobin cơ bản trung bình là 8,2 g / dL (khoảng 5,3-10,1). 

Tiêu chí chính là sự gia tăng ít nhất 1,0 g / dL trong hemoglobin từ lúc ban đầu đến 

tuần 13 đến 24 trong trường hợp không truyền RBC. Điều này đã đạt được bởi 74 

trong số 96 bệnh nhân luspatercept (77,1%), so với không có ở nhóm giả dược 

( P <.0001). 

Trong số 55 bệnh nhân có nồng độ hemoglobin ban đầu trung bình dưới 8,5 g / dL 

ở nhóm luspatercept, 40 bệnh nhân (72,7%) đạt được tiêu chí chính so với không 

có ở nhóm giả dược ( P <.0001). 

Và trong số 41 người có huyết sắc tố cơ bản trung bình là 8,5 g / dL hoặc cao hơn 

ở nhóm dùng thụ thể luspatercept, 34 (82,9%) đạt được điểm cuối chính so với 

không có ở nhóm giả dược ( P <.0001). 

Nhìn chung, 52,1% bệnh nhân trong nhóm luspatercept đạt được điểm cuối phụ là 

tăng 1,5 g / dL hemoglobin hoặc hơn vào tuần 13 đến 24, so với không có ở nhóm 

giả dược ( P <.0001). 

Nhu cầu truyền máu cũng giảm với luspatercept, với hầu hết bệnh nhân được điều 

trị (89,6%) không cần truyền RBC ở tuần 1 đến 24, so với 67,3% ở nhóm giả dược 

( P = 0,0013). 

 Không có sự khác biệt đáng kể về điểm số theo báo cáo của bệnh nhân về tình 

trạng mệt mỏi và suy nhược giữa các nhóm bệnh nhân ở các tuần từ 13 đến 24 và 

điểm số được cải thiện một chút ở nhóm bệnh nhân ở tuần 37 đến 48 ( P = 0,051). 

Sự khác biệt tương tự ở những bệnh nhân có hemoglobin cơ bản dưới 8,5 g / 

dL. Tuy nhiên, sự cải thiện về điểm số tương quan với mức độ tăng hemoglobin, 

Taher lưu ý. 

Ông nói với Medscape Medical News : “Khi chúng tôi thực sự xem xét những bệnh 

nhân có nồng độ hemoglobin tăng lên, chúng tôi thấy lợi ích rõ ràng hơn về điểm 

số mệt mỏi và suy nhược . 

"Và đối với tôi với tư cách là một bác sĩ lâm sàng, đây là điều quan trọng và là điều 

tôi mong đợi, vì chúng tôi không mong đợi những bệnh nhân không được cải thiện 

hemoglobin sẽ có chất lượng cuộc sống tốt hơn", ông nói thêm. 

Luspatercept được dung nạp tốt, với các tác dụng phụ cấp cứu thường gặp nhất ở 

bất kỳ mức độ nào như sau: đau xương ở 36,5% bệnh nhân dùng luspatercept và 

6,1% bệnh nhân dùng giả dược; nhức đầu, 30,2% so với 20,4%; và đau khớp, 

20,2% so với 14,3%. 



Tỷ lệ các tác dụng ngoại ý cấp cứu khi điều trị ở độ 3 hoặc cao hơn là tương tự ở 

nhóm luspatercept và giả dược. Không có trường hợp tử vong hoặc biến cố huyết 

khối tắc mạch hoặc viêm tắc tĩnh mạch ở cả hai nhóm. 

Kuo lưu ý rằng yếu tố chính cần được xem xét trong các nghiên cứu sâu hơn là sự 

cải thiện huyết sắc tố liên quan như thế nào đến các kết quả có ý nghĩa lâm sàng do 

bệnh nhân báo cáo. 

Ông nói: “Một câu hỏi quan trọng là lượng hemoglobin tăng [với luspatercept] 

tương quan với những thay đổi trong kết quả do bệnh nhân báo cáo. 

"Điều này chỉ kéo dài đến 48 tuần, vì vậy chúng tôi sẽ phải xem liệu có nhiều lợi 

ích lâu dài hơn hay không." 

Dân số "Chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng" 

Chủ tịch EHA, John G. Gribben, DSc, đồng ý rằng nghiên cứu này quan trọng giải 

quyết một "dân số chưa được hiểu rõ" về bệnh beta thalassemia. 

Ông nói với Medscape Medical News : “Được phân loại là không phụ thuộc vào 

truyền máu không có nghĩa là những bệnh nhân này không bao giờ cần truyền máu 

và thực sự nhu cầu truyền máu giảm là một trong những khía cạnh tích cực của 

nghiên cứu . 

Gribben, giám đốc Trung tâm Y học Ung thư Thực nghiệm, Đại học London, 

Vương quốc Anh cho biết: “Nhưng cũng có sự giảm ở các yếu tố khác như giảm 

tình trạng thừa sắt, v.v. 

Ông nói: “Như mọi khi, số lượng bệnh nhân tương đối nhỏ trong nghiên cứu này 

và cần phải theo dõi lâu dài hơn, nhưng chúng tôi rất vui mừng khi thấy những dữ 

liệu này được trình bày tại đại hội EHA năm nay.   

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/952998 
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8. Rituximab có vẻ an toàn và hiệu quả cho bệnh xơ cứng rải rác toàn thân 

 NEW YORK (Reuters Health) - Rituximab dường như là một phương pháp điều 

trị an toàn và hiệu quả cho chứng xơ cứng toàn thân trong một thử nghiệm xác 

nhận có đối chứng với giả dược ở Nhật Bản. 

Tiến sĩ Ayumi Yoshizaki nói với Reuters Health qua email: “Một số nghiên cứu đã 

xem xét liệu pháp suy giảm tế bào B đối với bệnh xơ cứng toàn thân và nhiều 

người trong số họ đã gợi ý rằng (phương pháp này) có hiệu quả trong việc điều trị 

bệnh xơ cứng toàn thân. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có thử nghiệm đối chứng 

giả dược nào cho thấy hiệu quả của thuốc. 

Tiến sĩ Yoshizaki cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng cần có những nghiên cứu 

sâu hơn trước khi rituximab có thể được chấp nhận như một liệu pháp tiêu chuẩn 

cho bệnh xơ cứng toàn thân trên toàn thế giới, vì thử nghiệm này chỉ được thực 

hiện ở bệnh nhân Nhật Bản”. 

"Tuy nhiên," ông nói thêm, "chúng tôi tin rằng thử nghiệm lâm sàng mà chúng tôi 

thực hiện sẽ là một mô hình hữu ích cho nhiều thử nghiệm sẽ được tiến hành trong 

tương lai." 

Như đã báo cáo trên tạp chí The Lancet Rheumatology, Tiến sĩ Yoshizaki và các 

đồng nghiệp đã tiến hành một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược ở 

56 người tại bốn bệnh viện ở Nhật Bản. 

Bệnh nhân có tuổi trung bình là 49; khoảng 96% là phụ nữ; tất cả đều hoàn thành 

tiêu chí phân loại của Trường Cao đẳng Thấp khớp Hoa Kỳ và Liên đoàn Châu Âu 

về Chống Thấp khớp năm 2013 cho bệnh xơ cứng hệ thống, với Điểm số da 

Rodnan (mRSS) được sửa đổi là 10 hoặc cao hơn; và có thời gian sống sót dự kiến 

ít nhất là sáu tháng. Họ được chỉ định ngẫu nhiên (1: 1) để nhận rituximab tiêm 

tĩnh mạch (375 mg / m2) hoặc giả dược mỗi tuần một lần trong bốn tuần. 

Tiêu chí chính là sự thay đổi tuyệt đối của mRSS 24 tuần sau khi bắt đầu điều trị, 

được đo ở tất cả bệnh nhân đã nhận ít nhất một liều và có một đánh giá điểm cuối. 

Hầu hết (96%) bệnh nhân trong nhóm rituximab 79% những người trong nhóm giả 

dược nhận được ít nhất một liều điều trị được phân bổ của họ và hoàn thành 24 

tuần theo dõi. 

Sự thay đổi tuyệt đối về mRSS ở tuần thứ 24 ở nhóm rituximab thấp hơn ở nhóm 

giả dược (-6,30 so với 2,14). 

Các tác dụng ngoại ý tương tự nhau ở cả hai nhóm và xảy ra ở tất cả bệnh nhân 

trong nhóm rituximab và 88% những người dùng giả dược. Tác dụng ngoại ý phổ 

biến nhất là nhiễm trùng đường hô hấp trên, xảy ra ở 39% những người dùng 

rituximab và 38% những người dùng giả dược. 



Một tác dụng phụ nghiêm trọng dẫn đến việc ngừng điều trị xảy ra ở một bệnh 

nhân trong mỗi nhóm (giảm albumin huyết thanh ở nhóm rituximab và tăng men 

mật ở nhóm giả dược). 

Không có trường hợp tử vong nào xảy ra trong quá trình theo dõi. 

Tiến sĩ Yoshizaki lưu ý: "Đúng là rituximab là một loại thuốc hiệu quả đối với 

bệnh xơ cứng toàn thân, nhưng sau nhiều năm dùng thuốc liên tục, nồng độ gamma 

globulin trong máu sẽ giảm xuống. Điều này dẫn đến việc tăng nhạy cảm với các 

bệnh nhiễm trùng." 

"Đặc biệt là giữa đại dịch COVID19," ông nói, "việc điều trị lâu dài bằng 

rituximab có thể không được cả bác sĩ và bệnh nhân hoan nghênh." 

Tiến sĩ Dinesh Khanna thuộc Y khoa Michigan, Đại học Michigan ở Ann Arbor, 

đồng tác giả của một bài xã luận liên quan, đã nhận xét trong một email cho 

Reuters Health. "Những dữ liệu này khác với các thử nghiệm quốc tế lớn được 

công bố gần đây, nơi các nhà nghiên cứu đã thấy sự không đồng nhất rõ rệt trong 

mRSS (mặc dù đã chuẩn hóa mRSS) và (điều này) đã dẫn đến các thử nghiệm âm 

tính. 

Ông nói: “Một ví dụ bao gồm thử nghiệm giai đoạn 3 được công bố gần đây của 

tocilizumab trong bệnh xơ cứng rải rác toàn thân, nơi 210 bệnh nhân được chọn 

ngẫu nhiên để dùng tocilizumab hàng tuần hoặc giả dược trong 52 tuần 

(https://bit.ly/3iTqYt5). "Đo lường kết quả chính là mRSS, không có ý nghĩa thống 

kê, nhưng tocilizumab cho thấy tác dụng có ý nghĩa lâm sàng đối với chức năng 

phổi, dẫn đến việc FDA chấp thuận tocilizumab cho bệnh phổi kẽ liên quan đến 

SSc." 

"Để tạo niềm tin cho thử nghiệm (hiện tại), các nhà nghiên cứu nên lập kế hoạch 

thử nghiệm quốc tế được thiết kế tốt với tiêu chuẩn hóa các điểm cuối và bao gồm 

các điểm cuối có ý nghĩa lâm sàng như năng lực sống bắt buộc và các điểm cuối 

tổng hợp như điểm ACR CRISS trước rituximab có thể được vận động để điều trị 

SSc sớm với sự liên quan đến da tiến triển, "Tiến sĩ Khanna kết luận. 

Nghiên cứu được tài trợ một phần bởi Zenyaku Kogyo. Không có lợi ích cạnh 

tranh nào được công bố. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/953420 
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