
THÔNG TIN THUỐC THÁNG 10/2021 

 

1. EMPEROR-Preserved: Kết quả hàng đầu tích cực cho Empagliflozin 

trong HFpEF 

 

2. Benralizumab có triển vọng điều trị viêm tê giác nặng, mãn tính có 

polyp mũi 

 

3. Tezepelumab làm giảm tỷ lệ đợt cấp của bệnh hen suyễn xuống 56% 

4. Dulaglutide liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc chứng rối loạn cương 

dương ở bệnh tiểu đường loại 2 

 

5. Nấm máu, các bệnh nhiễm nấm khác liên quan đến S. 

boulardii Probiotics 

 

6. Ticagrelor có lợi cho đột quỵ vừa phải: Phân tích THALES mới 

 

7. Sử dụng metformin có thể hạn chế rủi ro BCC 

  

Trung Tâm Y Tế Quận Sơn Trà 

Khoa Dược 

 



EMPEROR-Preserved: Kết quả hàng đầu tích cực cho Empagliflozin trong 

HFpEF 

 

Điều trị bằng natri-glucose cotransporter 2 (SGLT2) ức 

chế empagliflozin (Jardiance , Boehringer Ingelheim / Eli Lilly) làm giảm đáng kể 

nguy cơ tử vong tim mạch hay nhập viện vì suy tim ở người lớn bị suy tim và bảo 

quản phân suất tống máu (HFpEF), theo đầu - dòng kết quả của nghiên cứu giai 

đoạn 3 của NGƯỜI LAO ĐỘNG-Được bảo quản. 

EMPEROR-Preserved đã nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả của empagliflozin 10 

mg so với giả dược ở 5988 bệnh nhân HFpEF có hoặc không có bệnh tiểu đường. 

Tiêu chí chính là thời gian đầu tiên xảy ra trường hợp tử vong do tim mạch được 

xét xử hoặc nhập viện do HF trong thời gian lên đến 38 tháng. 

Eli Lilly và Boehringer Ingelheim không đưa ra bất kỳ kết quả cụ thể nào ngoài 

việc nói rằng thử nghiệm đáp ứng được điểm cuối chính của nó. 

Kết quả đầy đủ của EMPEROR-Preserved dự kiến sẽ được trình bày vào ngày 27 

tháng 8 trong Đại hội Hiệp hội Tim mạch Châu Âu (ESC) năm 2021. 

Điều tra viên chính Stefan Anker, MD, PhD, Charité Berlin, Đức, cho biết trong 

một tuyên bố từ công ty công bố kết quả hàng đầu ngày hôm nay : “HFpEF từ lâu 

đã là dạng suy tim khó điều trị nhất .  

Anker cho biết: “Các phát hiện do EMPEROR lưu giữ chứng minh rằng 

empagliflozin làm giảm tử vong do tim mạch hoặc nhập viện do suy tim và có khả 

năng thay đổi việc chăm sóc những người bị suy tim”. 

Empagliflozin gần đây đã được thấy trong thử nghiệm EMPEROR-Reduce để 

giảm 25% nguy cơ tương đối tử vong do tim mạch hoặc nhập viện do HF so với 

giả dược ở người lớn bị HF và giảm phân suất tống máu (HFrEF). 

Các kết quả EMPEROR-Reduce là cơ sở cho việc phê duyệt gần đây của một chỉ 

định mới cho empagliflozin để điều trị người lớn bị HFrEF bởi Ủy ban Châu Âu. 

Empagliflozin không được chấp thuận cho HF ở Hoa Kỳ. Boehringer Ingelheim và 

Lilly đã đệ trình đơn đăng ký thuốc mới bổ sung cho empagliflozin để giảm nguy 

cơ tử vong do tim mạch hoặc nhập viện do HF ở người lớn mắc HFrEF lên Cục 

Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, với quyết định dự kiến vào cuối năm 

nay. 

Các công ty lên kế hoạch đệ trình theo quy định đối với empagliflozin cho HFpEF 

trong năm nay. 

Mohamed Eid, MD, Boehringer Ingelheim, phó chủ tịch phát triển lâm sàng & y 

tế, cho biết: "Không có liệu pháp được chấp thuận nào được chứng minh lâm sàng 

để cải thiện kết quả cụ thể cho những người bị HFpEF, để lại nhu cầu y tế đáng kể 

chưa được đáp ứng trong dạng suy tim đã phổ biến và ngày càng phổ biến này" các 

vấn đề, chuyển hóa tim & thuốc hô hấp, cho biết trong bản tin. 

https://reference.medscape.com/drug/jardiance-empagliflozin-999907
https://emedicine.medscape.com/article/163062-overview
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057951
https://bit.ly/3xz3azz


"Toàn bộ dữ liệu từ thử nghiệm do EMPEROR bảo quản đánh dấu một chương 

mới có thể xảy ra trong bệnh suy tim, hỗ trợ tiềm năng của Jardiance trở thành chất 

ức chế SGLT2 đầu tiên để điều trị một nhóm người lớn bị suy tim được bảo tồn 

hoặc giảm phân suất tống máu, ”Eid nói. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/954284 

https://www.medscape.com/viewarticle/954284


Benralizumab có triển vọng điều trị viêm tê giác nặng, mãn tính có polyp mũi 

 

Benralizumab (Fasenra) làm giảm đáng kể điểm số polyp mũi (NPS) và điểm số 

tắc nghẽn mũi trung bình (NBS) so với giả dược cho những bệnh nhân bị viêm mũi 

họng mãn tính nặng có polyp mũi (CRSwNP) trong một thử nghiệm giai đoạn 3. 

Nghiên cứu ngẫu nhiên, đa trung tâm, mù đôi, OSTRO đối chứng với giả dược , 

được tài trợ bởi AstraZeneca, đã thu nhận 413 bệnh nhân ở Châu Âu và Bắc Mỹ bị 

CRSwNP nặng. 

Các bệnh nhân nhìn chung có tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn cao (68%); phẫu thuật NP 

trước (73%); và điểm Kiểm tra Kết quả Trung-Mũi (SNOT-22) cao. Họ được chỉ 

định ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1: 1 để nhận benralizumab 30 mg hoặc giả dược. 

NPS và NBS (được bệnh nhân cho điểm từ 0 [không tắc nghẽn] đến 3) là điểm 

cuối đồng chính. Sự cải thiện ở cả hai đều có ý nghĩa thống kê so với giả dược ở 

tuần 40 ( P <0,005). Sự cải thiện được duy trì đến tuần 56 ( P <0,05). 

Kết quả được trình bày vào ngày 11 tháng 7 tại Cuộc họp của Học viện Dị ứng và 

Miễn dịch Lâm sàng Châu Âu (EAACI) năm 2021 bởi điều tra viên chính Claus 

Bachert, MD, Tiến sĩ, trưởng khoa Oto-Rhino-Laryngology và chủ tịch Phòng thí 

nghiệm Nghiên cứu Đường thở trên, Đại học Bệnh viện Ghent, Ghent, Bỉ. 

Ông nói, "Rõ ràng là có sự khác biệt đáng kể so với giả dược." Trên NPS, sự khác 

biệt so với giả dược là -0,57 ( P = .0001) từ tuần 40 đến tuần 56. Trên NBS, sự 

khác biệt so với giả dược là -0,27 ( P = 0,005) ở tuần 40. 

Bệnh nhân bị CRSwNP thường bị gián đoạn giấc ngủ, nghẹt mũi, mất khứu giác và 

đau bụng kinh, làm giảm chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe thể chất và 

tinh thần. 

Các liệu pháp dược lý hiện tại, bao gồm cả corticosteroid đường mũi và đường 

toàn thân, thường không đủ để kiểm soát các triệu chứng và các triệu chứng 

thường xuyên tái phát sau phẫu thuật, ông nói. 

Trong thử nghiệm OSTRO, hiệu quả điều trị tăng cường đã được thấy ở một số 

nhóm, bao gồm cả bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn và / hoặc số lượng bạch cầu ái 

toan trong máu ban đầu cao hơn. 

Bachert báo cáo rằng Benralizumab, nhắm mục tiêu interleuken-5 (IL-5) Rα, được 

dung nạp tốt, Bachert báo cáo. 

Milena Sokolowska, MD, Tiến sĩ, thuộc Viện Nghiên cứu Dị ứng và Hen suyễn 

Thụy Sĩ tại Đại học Zurich, ở Zurich, Thụy Sĩ, nói với Medscape Medical 

News rằng CRS với polyp mũi là một căn bệnh khó điều trị và có rất ít phương 

pháp điều trị. các tùy chọn, do thực tế là cơ chế bệnh sinh của bệnh chưa được hiểu 

đầy đủ. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03401229


Bà nói: “Các liệu pháp mới, đặc biệt là những liệu pháp hướng đến mục tiêu và cá 

nhân hóa cao hơn, là rất cần thiết. "Các liệu pháp kháng IL-5 / IL-5 dường như là 

những liệu pháp đầy hứa hẹn như vậy, có thể cung cấp các lựa chọn bổ sung." 

Bà nói, kết quả đáng kể của OSTRO "chứng minh giá trị bổ sung quan trọng của 

liệu pháp mới này. Ngoài ra, hiệu quả của liệu pháp kháng IL-5 Rα trên các khía 

cạnh khác nhau của bệnh ngoài tăng bạch cầu ái toan sẽ giúp hiểu rõ hơn về cơ chế 

bệnh sinh . " 

Bachert nói rằng bạch cầu ái toan có liên quan đến căn nguyên của CRSwNP, 

nhưng vai trò của chúng vẫn chưa được hiểu rõ. 

Ông nói: “Sự cạn kiệt gần như hoàn toàn của bạch cầu ái toan bởi benralizumab sẽ 

mang đến một cơ hội duy nhất để khám phá vai trò của chúng trong CRSwNP. 

Bệnh nhân trong nghiên cứu dao động trong độ tuổi từ 18 đến 75 tuổi. Họ có polyp 

mũi hai bên, điểm NPS ít nhất là 5 (trong số 8) và điểm SNOT-22 ít nhất là 30. 

Bachert cho biết các phân tích phân nhóm "về nguyên tắc cho thấy các giai đoạn 

hen kèm theo, số lần phẫu thuật trước đây và số lượng bạch cầu ái toan trong máu 

ngoại vi có thể có một số ảnh hưởng và có thể cần phải cân nhắc khi sử dụng thuốc 

này cho bệnh polyp mũi. " 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/954835 

https://www.medscape.com/viewarticle/954835


Tezepelumab làm giảm tỷ lệ đợt cấp của bệnh hen suyễn xuống 56% 

 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ưu tiên xem xét đối 

với tezepelumab sinh học (AstraZeneca / Amgen) để điều trị bệnh hen suyễn nặng. 

Thông báo này được báo cáo vào ngày 8 tháng 7, chỉ vài ngày trước khi bắt đầu 

Đại hội lai năm 2021 của Học viện Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng Châu Âu 

(EAACI). 

Việc xem xét ưu tiên hướng các nguồn lực để đánh giá các loại thuốc, nếu được 

chấp thuận, sẽ cung cấp những cải tiến đáng kể so với các lựa chọn tiêu chuẩn và 

cắt giảm thời gian xem xét từ 10 tháng xuống còn 6 tháng. 

Tại hội nghị EAACI, Jonathan Corren, MD, một giảng viên lâm sàng thuộc khoa y 

và nhi khoa tại Đại học California Los Angeles, đã trình bày những phát hiện của 

thử nghiệm tezepelumab giai đoạn 3 NAVIGATOR, một giả dược đa trung tâm, 

ngẫu nhiên, mù đôi, nghiên cứu có kiểm soát do AstraZeneca và Amgen tài trợ. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tezepelumab làm giảm tỷ lệ đợt cấp hen 

suyễn hàng năm xuống 56% so với giả dược ở người lớn và thanh thiếu niên bị hen 

suyễn nặng, không kiểm soát được , cho dù họ đủ điều kiện hay không đủ điều kiện 

sử dụng omalizumab (Xolair), phương pháp điều trị thường được sử dụng.    

“Tuy nhiên, khi chúng tôi tập trung vào những người đủ điều kiện sử dụng 

omalizumab, đây là mức giảm 67%, so với tỷ lệ AAER được báo cáo với 

omalizumab trong các nghiên cứu ngẫu nhiên - khoảng 25%,” Corren nói. 

Đủ điều kiện cho omalizumab bao gồm những người bị hen suyễn dị ứng và đang 

điều trị corticosteroid dạng hít liều cao (ICS) và có các yếu tố sau: xét nghiệm 

miễn dịch enzym huỳnh quang dương tính đối với các dị nguyên sinh khí lâu năm 

cổ điển; nồng độ globulin miễn dịch toàn phần (Ig) E trong huyết thanh ban đầu 

≥30 đến ≤1500 IU / mL; trọng lượng cơ thể ≥20 đến ≤150 kg; và kết hợp IgE và 

trọng lượng cơ thể trong phạm vi trên nhãn kê đơn omalizumab EU. 

Trong số 1061 bệnh nhân được chỉ định ngẫu nhiên, 1059 bệnh nhân được điều trị 

nghiên cứu (tezepelumab 210 mg, n = 528; giả dược, n = 531), và trong các nhóm 

đó, 359 bệnh nhân đủ điều kiện sử dụng omalizumab và 695 bệnh nhân không đủ 

điều kiện. 

Theo các nhà sản xuất , NAVIGATOR "là thử nghiệm giai đoạn 3 đầu tiên cho 

thấy lợi ích trong bệnh hen suyễn nặng không phân biệt bạch cầu ái toan bằng cách 

nhắm mục tiêu vào lymphopoietin mô đệm tuyến ức (TSLP)." TSLP là một 

cytokine có nguồn gốc từ các tế bào biểu mô rất quan trọng trong cơ chế bệnh sinh 

của bệnh hen suyễn. 

Scott Commins, MD, Tiến sĩ, một chuyên gia về dị ứng tại Đại học Bắc Carolina ở 

Chapel Hill, nói với Medscape Medical News rằng khía cạnh TSLP làm cho 

tezepelumab trở nên đặc biệt hấp dẫn trong lĩnh vực này. 

https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/tezepelumab-granted-fda-priority-review-for-asthma.html
https://www.fda.gov/patients/fast-track-breakthrough-therapy-accelerated-approval-priority-review/priority-review
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/tezepelumab-is-the-first-biologic-to-consistently-and-significantly-reduce-exacerbations-in-broad-population-of-severe-asthma-patients.html


Commins cho biết các công ty đang tập trung vào các chất ức chế ngược dòng, 

chẳng hạn như tezepelumab, và một số ít trong số đó hiện có sẵn. Ông nói: Bằng 

cách sử dụng chất ức chế TSLP, "bạn đang mắc phải chứng viêm dị ứng ở giai 

đoạn rất sớm". 

Một khía cạnh hấp dẫn khác là tezepelumab cho thấy hiệu quả với những bệnh 

nhân dị ứng đủ điều kiện sử dụng omalizumab, nhưng cũng có tác dụng với những 

người không đủ điều kiện, ông lưu ý. Theo kết quả thử nghiệm, ông nói, "Chúng 

tôi hiện có một loại thuốc bổ trợ hen suyễn ngược dòng có thể hiệu quả đối với 

bệnh hen suyễn dị ứng và không dị ứng." 

Tezepelumab sẽ là một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho các lựa chọn điều trị 

bệnh hen suyễn nặng, Commins nói. 

Ông nói: “Khoảng 15% người mắc bệnh hen suyễn vẫn có phản ứng kém với liệu 

pháp tiêu chuẩn bằng glucocorticoid dạng hít và thuốc chủ vận beta tác dụng kéo 

dài của chúng tôi, vì vậy việc có thêm các cách can thiệp chắc chắn là rất quan 

trọng. 

Corren lưu ý rằng ngoài việc giảm các đợt cấp, tezepelumab còn cải thiện chức 

năng phổi, điểm chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe và các triệu chứng 

hen suyễn khác ở các tiêu chí phụ. 

Trong thử nghiệm NAVIGATOR, bệnh nhân (12-80 tuổi) đang nhận ICS liều 

trung bình hoặc cao và ít nhất một loại thuốc kiểm soát bổ sung có hoặc không có 

corticosteroid đường uống, được chỉ định ngẫu nhiên 1: 1 để nhận 210 mg 

tezepelumab tiêm dưới da 4 tuần một lần trong 52 tuần hoặc giả dược. 

Corren cho biết, bệnh nhân phải có ít nhất hai đợt kịch phát trong năm trước đó và 

nhiều bệnh nhân đã được điều trị tại bệnh viện hoặc khoa cấp cứu. 

Corren lưu ý rằng những bệnh nhân bị hen suyễn dị ứng nặng thường có nhu cầu 

chưa được đáp ứng đáng kể. Trên toàn thế giới, bệnh hen suyễn ảnh hưởng đến gần 

340 triệu người và ước tính có khoảng 10% mắc bệnh nặng. Ông nói, hen suyễn dị 

ứng là loại hen suyễn phổ biến nhất ở trẻ em và người lớn và dường như đang ngày 

càng phổ biến trên khắp thế giới. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/954777 

  

https://www.medscape.com/viewarticle/954777


Dulaglutide liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc chứng rối loạn cương dương ở 

bệnh tiểu đường loại 2 

 

NEW YORK (Reuters Health) - Nam giới mắc bệnh tiểu đường loại 2 được phân 

ngẫu nhiên dùng dulaglutide so với giả dược có tỷ lệ rối loạn cương dương thấp 

hơn, một phân tích khám phá cho thấy. 

"Phát hiện rằng dulaglutide làm giảm sự xuất hiện của rối loạn cương dương trung 

bình hoặc nặng trong thử nghiệm REWIND (Nghiên cứu các sự kiện tim mạch với 

tăngtin hàng tuần ở bệnh tiểu đường) bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các tác 

dụng phòng ngừa lâu dài của các chất chủ vận thụ thể GLP-1 nói chung và 

dulaglutide cụ thể là ", Tiến sĩ Hertzel Gerstein của Đại học McMaster ở Hamilton, 

Ontario nói với Reuters Health qua email. 

Ông nói: “Điều này phù hợp với việc giảm đột quỵ, đau tim, tử vong do tim mạch 

và các kết quả về thận đã được công bố trước đây, cũng như lợi ích về suy giảm 

nhận thức,” ông nói. "Tổng hợp lại, những tác dụng này cho thấy rằng loại thuốc 

này cải thiện sức khỏe mạch máu nhỏ và lớn. Nghiên cứu trong tương lai sẽ tiếp 

tục khám phá những lợi ích sức khỏe của thuốc này và các loại thuốc tương tự." 

Theo báo cáo trên tạp chí The Lancet Diabetes and Endocrinology, REWIND được 

thực hiện tại 371 địa điểm ở 24 quốc gia. Nam giới và phụ nữ trên 50 tuổi mắc 

bệnh tiểu đường loại 2, những người đã từng có biến cố tim mạch hoặc các yếu tố 

nguy cơ tim mạch, được chỉ định ngẫu nhiên (1: 1) để dùng dulaglutide hoặc giả 

dược. 

Những người đàn ông tham gia có cơ hội hoàn thành bảng câu hỏi Quốc tế về Chỉ 

số chức năng cương dương được chuẩn hóa ở thời điểm ban đầu, hai năm, năm 

năm và kết thúc nghiên cứu. 

Phân tích thăm dò bao gồm 3.725 (70,1% nam giới tham gia) với độ tuổi trung 

bình là 65,5; 39,9% có tiền sử bệnh tim mạch và 56,5% bị rối loạn cương dương 

trung bình hoặc nặng lúc ban đầu. 

Tỷ lệ rối loạn cương dương là 21,3 trên 100 người-năm ở nhóm dulaglutide và 

22,0 trên 100 người-năm ở nhóm giả dược (HR 0,92). 

Các kết quả tương tự ở các phân nhóm được xác định dựa trên tuổi, điểm chức 

năng cương dương ban đầu thấp hơn hoặc nhỏ hơn hoặc bằng giá trị trung bình là 

14, hoặc sử dụng ban đầu của thuốc chẹn beta hoặc các liệu pháp điều trị rối loạn 

cương dương. 

Đáng lưu ý, tỷ lệ rối loạn cương dương ở nam giới dùng dulaglutide thấp hơn trong 

nhóm có bệnh tim mạch trước đó (HR 0,81) so với những người không mắc bệnh. 

Nam giới dùng dulaglutide cũng giảm ít hơn điểm số phụ của chức năng cương 

dương (16 hoặc ít hơn) so với giả dược, với sự khác biệt trung bình bình phương 

nhỏ nhất là 0,61. 



Các tác giả kết luận, "Sử dụng dulaglutide lâu dài có thể làm giảm tỷ lệ rối loạn 

cương dương vừa hoặc nặng ở nam giới mắc bệnh tiểu đường loại 2." 

Tiến sĩ Ronald Tamler, Giám đốc Triển khai Y tế Kỹ thuật số tại Hệ thống Y tế 

Mount Sinai ở Thành phố New York, nhận xét về nghiên cứu này trong một email 

gửi tới Reuters Health. "Chúng tôi từ lâu đã biết những người đàn ông mắc bệnh 

tiểu đường cải thiện lượng đường trong máu của họ thường nhận thấy chức năng 

cương dương được cải thiện. Điều tương tự cũng xảy ra đối với những người đàn 

ông béo phì nói chung, những người giảm cân, tốt nhất là bằng cách tập thể dục. 

Đó là một sự phát triển đáng hoan nghênh nhưng không hoàn toàn ngạc nhiên, một 

loại thuốc giải quyết cả bệnh tiểu đường và béo phì có thể có thêm lợi ích này. " 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/954532 

https://www.medscape.com/viewarticle/954532


Nấm máu, các bệnh nhiễm nấm khác liên quan đến S. boulardii Probiotics 

 

Nhiễm trùng đường máu do nấm đe dọa tính mạng liên quan đến việc bổ sung 

probiotic đã được một nhóm các nhà nghiên cứu ở Phần Lan báo cáo trên tạp 

chí Các bệnh truyền nhiễm mới nổi . Trong khi các cá nhân tiêu thụ những hỗn hợp 

vi khuẩn và nấm men này với hy vọng "cân bằng" hệ vi sinh vật của họ hoặc ngăn 

ngừa tiêu chảy do sử dụng kháng sinh, một số người đã chết hoặc phát triển nhiễm 

trùng nấm men cần điều trị kháng nấm kéo dài. 

Trong một nghiên cứu đăng ký hồi cứu tại năm bệnh viện đại học ở Phần Lan, các 

nhà nghiên cứu đã tìm thấy 46 bệnh nhân mắc bệnh nấm men Saccharomyces sp từ 

năm 2009 đến năm 2018 . men trong máu của họ liên quan đến việc tiêu hóa men 

vi sinh. Ít nhất 20 (43%) đã sử dụng S. cerevisiae var. boulardii như một chế phẩm 

sinh học, với sinh vật sau đó gây nhiễm trùng máu. Nhìn chung, 37% bệnh nhân 

nhiễm nấm đã chết. 

Juha Rannikko, MD, tác giả chính và là giảng viên khoa bệnh truyền nhiễm tại 

Bệnh viện Đại học Tampere, Phần Lan, nói với Medscape Medical News rằng đã 

có thêm 1153 chủng Saccharomyces không phải là huyết thống . Ông bày tỏ sự 

ngạc nhiên trước số lượng lớn các chủng phân lập không phải dòng, nói: "Nếu 

ngoại suy ... thì có khoảng 10 phát hiện liên quan đến Saccharomyces boulardii- 

không liên quan đến Saccharomyces boulardii-bệnh nấm huyết liên quan." 

Hầu hết các trường hợp nhiễm trùng nấm men (59%) xảy ra ở những bệnh nhân có 

bệnh lý đường tiêu hóa tiềm ẩn. Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng những 

bệnh nhân nhận dinh dưỡng qua đường ruột có thể bị bệnh do chuyển vị men từ 

đường tiêu hóa bị viêm. 

Nếu có nuôi cấy dương tính với nấm men từ các vị trí không phải máu, các bác sĩ 

đã thay đổi kháng sinh ở 38% bệnh nhân. 

Thông thường, những bệnh nhân dùng kháng sinh phổ rộng cũng nên  tiêm S. 

cerevisiae var. lợi khuẩn boulardii để ngăn ngừa nhiễm trùng do Clostridioides 

difficile . Rannikko và các đồng tác giả đã đặt câu hỏi về điều này, lưu ý rằng kết 

quả của các nghiên cứu về điều trị dự phòng như vậy là tương đương 

nhau. Rannikko kết luận : “Không có đủ bằng chứng cho thấy các bác sĩ lâm sàng 

nên sử dụng Saccharomyces (men vi sinh) cùng với thuốc kháng sinh. 

Laila Woc-Colburn, MD, phó giáo sư tại Trường Y Đại học Emory, Atlanta, 

Georgia, nói với Medscape Medical News rằng mặc dù nghiên cứu đã được thực 

hiện tốt và được xuất bản trên tạp chí Các bệnh truyền nhiễm mới nổi, 

nhưng những phát hiện này không đại diện cho một " " bệnh truyền nhiễm. "Chúng 

tôi đã biết điều này trong một thời gian - kể từ những năm 1990," cô nói. Cảnh báo 

về chế phẩm sinh học là một phần trong lời khuyên tiêu chuẩn mà Woc-Colburn 

dành cho bệnh nhân cấy ghép, hóa trị hoặc ức chế miễn dịch. Cô ấy nói với họ: 

https://emedicine.medscape.com/article/234587-overview
https://emedicine.medscape.com/article/928598-overview
https://reference.medscape.com/drug/florastor-saccharomyces-boulardii-999818
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666991920000251


“Đừng dùng những chế phẩm sinh học này vì đây là điều sẽ xảy ra. Và cô ấy nói 

với Medscape Medical News , "Nếu tôi nhìn thấy chất này trong máu, câu hỏi đầu 

tiên tôi sẽ hỏi bệnh nhân của mình là ... bạn đã uống loại probiotic nào?" 

Woc-Colburn cho biết các nhà nghiên cứu Phần Lan "đã thực hiện trách nhiệm giải 

trình của họ" khi tiến hành nghiên cứu. "Họ đã rõ ràng về những hạn chế của mình. 

Và họ đã đưa ra kết luận giống như bài báo Muñoz năm 2005 : rằng nếu chúng ta 

có một số gián đoạn về GI, thì chúng ta không nên dùng men vi sinh." 

Cô thừa nhận rằng nghiên cứu Các bệnh truyền nhiễm mới nổi bổ sung thêm một 

số trường hợp đáng kể so với những trường hợp đã được báo cáo trước đây trong 

tài liệu và xác nhận những phát hiện và khuyến cáo trước đó để tránh sử dụng men 

vi sinh nếu bị ức chế miễn dịch hoặc bị bệnh nặng. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/954942 

https://academic.oup.com/cid/article/40/11/1625/445600
https://www.medscape.com/viewarticle/954942


Ticagrelor có lợi cho đột quỵ vừa phải: Phân tích THALES mới 

 

Đối với những bệnh nhân bị đột quỵ mức độ trung bình , lợi ích của ticagrelor cùng 

với aspirin cũng giống như đối với những bệnh nhân bị đột quỵ nhẹ, một phân tích 

khám phá mới của thử nghiệm Ticagrelor và ASA về Phòng ngừa Đột quỵ và Tử 

vong (THALES) cho thấy. 

Điều tra viên cao cấp của THALES Claiborne Johnston, MD, trưởng khoa, Trường 

Y khoa Dell thuộc Đại học Texas tại Austin, nói với Medscape Medical News rằng 

hai thử nghiệm trước đây về liệu pháp kháng tiểu cầu kép cho bệnh nhân đột quỵ 

đã cho thấy lợi ích của clopidogrel và aspirin đối với các trường hợp bị đột quỵ nhẹ 

(National Điểm của Viện Y tế về Đột quỵ [NIHSS], 0–3). Thử nghiệm THALES 

bao gồm cả bệnh nhân đột quỵ nhẹ và bệnh nhân đột quỵ trung bình (NIHSS, 0–5), 

là một nhóm thuần tập rộng hơn. 

"Thử nghiệm THALES cho thấy ticagrelor kết hợp với aspirin và aspirin đơn thuần 

làm giảm các biến cố mạch máu với sự gia tăng nhỏ nguy cơ xuất huyết trong dân 

số tổng thể. Câu hỏi mà chúng tôi xem xét trong phân tích này là liệu ticagrelor có 

mang lại lợi ích ở bệnh nhân đột quỵ mức độ trung bình hay không (NIHSS , 4–5) 

cũng như các bệnh nhân đột quỵ nhẹ, ”Johnston nói. 

Các phát hiện đã được công bố trực tuyến vào ngày 9 tháng 7 trên tạp chí JAMA 

Neurology . 

Nguy cơ xuất huyết? 

Ông Johnston cho biết, đã có lo ngại rằng liệu pháp kháng tiểu cầu kép có thể làm 

tăng nguy cơ xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết nội sọ do chảy máu vào ổ nhồi máu 

ban đầu, trong số những bệnh nhân bị đột quỵ lớn hơn, Johnston nói. 

Phân tích hiện tại cho thấy rằng đối với những bệnh nhân có điểm NIHSS cao hơn 

(4 và 5), lợi ích từ ticagrelor cộng với aspirin và aspirin đơn thuần cũng giống như 

đối với những bệnh nhân có điểm NIHSS thấp hơn. 

Ông lưu ý: “Không có sự khác biệt về hiệu quả hoặc nguy cơ chảy máu giữa những 

bệnh nhân có nguy cơ cao hơn và thấp hơn, với lợi ích lớn hơn nguy cơ ở những 

bệnh nhân bị đột quỵ vừa và nhẹ,” ông lưu ý. 

Hiện tại, liệu pháp kháng tiểu cầu kép không được khuyến cáo cho những bệnh 

nhân bị nhồi máu lớn hơn (điểm NIHSS ≥6) vì lo ngại về chảy máu. THALES là 

thử nghiệm đột quỵ đầu tiên bao gồm những bệnh nhân có điểm NIHSS là 4 hoặc 5 

trong một thử nghiệm trị liệu kháng tiểu cầu kép, Johnston nói thêm. 

Thử nghiệm THALES đã so sánh ticagrelor (liều tải 180 mg vào ngày thứ nhất, sau 

đó là 90 mg x 2 lần / ngày vào ngày thứ 2 đến ngày 30) với giả dược trong vòng 24 

giờ sau khi xuất hiện các triệu chứng đột quỵ. Tất cả bệnh nhân được dùng aspirin 

https://emedicine.medscape.com/article/1916852-overview
https://reference.medscape.com/drug/brilinta-ticagrelor-999674
https://reference.medscape.com/drug/zorprin-bayer-buffered-aspirin-343279
https://emedicine.medscape.com/article/323662-overview
https://reference.medscape.com/drug/plavix-clopidogrel-342141
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2781887
https://emedicine.medscape.com/article/1163977-overview


300–325 mg vào ngày thứ nhất, tiếp theo là aspirin 75–100 mg mỗi ngày vào ngày 

thứ 2 đến ngày 30. 

Bệnh nhân được quan sát trong 30 ngày bổ sung. Kết cục chính là đột quỵ hoặc tử 

vong trong vòng 30 ngày. Kết quả an toàn chính là thời gian chảy máu nghiêm 

trọng. 

Phân tích hiện tại so sánh bệnh nhân bị đột quỵ trung bình (điểm NIHSS cơ bản, 4 

hoặc 5) với bệnh nhân bị đột quỵ nhẹ (điểm NIHSS, 0–3). Tổng số 9983 bệnh nhân 

bị đột quỵ đã được bao gồm; 3312 bệnh nhân bị đột quỵ mức độ trung bình, và 

6671 người bị đột quỵ nhẹ. 

Kết quả cho thấy lợi ích của ticagrelor là tương tự nhau đối với cả người đột quỵ 

vừa và đột quỵ nhẹ. 

Tỷ lệ biến cố kết cục chính quan sát được ở những bệnh nhân bị đột quỵ trung bình 

là 7,6% ở nhóm ticagrelor và 9,1% ở nhóm dùng giả dược (tỷ lệ nguy cơ, 0,84; 

KTC 95%, 0,66 - 1,06). Tỷ lệ biến cố kết cục chính ở những bệnh nhân bị đột quỵ 

ít nghiêm trọng hơn là 4,7% ở nhóm ticagrelor và 5,7% ở nhóm dùng giả dược (tỷ 

lệ nguy cơ, 0,82; KTC 95%, 0,66 - 1,01). Các P giá trị cho sự tương tác là 0,88. 

Chảy máu nặng xảy ra ở tám bệnh nhân (0,5%) trong nhóm ticagrelor và bốn bệnh 

nhân (0,2%) trong nhóm giả dược trong số những người bị đột quỵ trung bình, so 

với 16 bệnh nhân (0,5%) và ba bệnh nhân (0,1%), tương ứng, trong số những 

người bị đột quỵ nhẹ nghiêm trọng ( P cho tương tác = .26). 

Do nguy cơ chảy máu nặng tăng lên nhỏ trong thử nghiệm THALES tổng thể, đã 

có nhiều cuộc thảo luận về việc liệu lợi ích có lớn hơn nguy cơ đối với tất cả bệnh 

nhân hay không. 

Dân số không được điều trị 

Johnston nói, "Trong khi điều này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, chúng tôi 

vẫn chưa tìm thấy một nhóm con không nên điều trị bằng ticagrelor. 

"Phân tích này hiện cung cấp bằng chứng ủng hộ ticagrelor ở những bệnh nhân bị 

đột quỵ mức độ trung bình. Đây là nhóm có mối quan tâm nhất về nguy cơ chảy 

máu, nhưng ngay cả trong nhóm này, ticagrelor có vẻ có lợi", ông nói thêm. 

Ticagrelor hiện trở thành thuốc kháng tiểu cầu duy nhất cho thấy lợi ích khi được 

thêm vào aspirin cho những trường hợp đột quỵ mức độ vừa phải. Đối với những 

bệnh nhân bị đột quỵ nhẹ (NIHSS, 0–3), cả clopidogrel và ticagrelor đều cho thấy 

lợi ích. 

Khi được hỏi làm thế nào để lựa chọn giữa hai loại thuốc này cho bệnh nhân bị đột 

quỵ nhẹ, Johnston cho biết câu hỏi này hiện vẫn chưa được giải đáp. 

Ông lưu ý: “Clopidogrel có thể bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về gen có thể ảnh 

hưởng đến hiệu quả của nó, nhưng chúng tôi cần thêm thông tin về điều đó. 



Thử nghiệm CHANCE-2 sẽ sớm được báo cáo về vấn đề này. Thử nghiệm đó đang 

so sánh clopidogrel với ticagrelor cho những bệnh nhân mang gen mất hiệu quả 

của clopidogrel. 

Johnston giải thích: “Vấn đề là chúng tôi không biết liệu bệnh nhân có mang gen 

này hay không khi họ cần được điều trị ngay lập tức sau khi bị đột quỵ. 

Ông nói. 

"Chúng ta không nên dành quá nhiều thời gian để lo lắng về việc sử dụng loại 

thuốc nào trong hai loại thuốc này. Thay vào đó, điều quan trọng nhất là bệnh nhân 

phải dùng một loại thuốc trong số chúng. Nhưng điều này không xảy ra ở nhiều 

bệnh nhân. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn để có được nhiều hơn bệnh nhân 

được điều trị, ”ông nhấn mạnh. 

Rủi ro không được công nhận? 

Bình luận về những phát hiện cho Medscape Medical News, David Spence, MD, 

giáo sư thần kinh học và dược học lâm sàng tại Đại học Western và là giám 

đốc Trung tâm Nghiên cứu Phòng ngừa Đột quỵ và Xơ vữa động mạch , Viện 

Nghiên cứu Robarts, London, Ontario, Canada, cho biết kết quả này do ông đã 

mong đợi. 

Về việc lựa chọn đại lý nào, Spence chỉ ra rằng chỉ clopidogrel được hoàn lại tiền 

khi sử dụng trong trường hợp đột quỵ ở Ontario, nhưng ông tin rằng các vấn đề với 

clopidogrel chưa được nhận thức rõ ràng. 

Ông nói: "Khoảng 30% người châu Âu và hơn một nửa người Trung Quốc có biến 

thể mất chức năng dẫn đến giảm hiệu quả của clopidogrel. Vì vậy, theo quan điểm 

của tôi, chúng ta nên sử dụng ticagrelor hoặc prasugrel thay vì clopidogrel". 

"Tôi nghĩ khó thở là một vấn đề với ticagrelor, và có bằng chứng gần đây cho thấy 

trong hội chứng mạch vành cấp tính , prasugrel có hiệu quả hơn, vì vậy nếu được 

lựa chọn, tôi sẽ kê đơn prasugrel", ông nói thêm. 

Spence tin rằng các biến chứng chảy máu có thể giảm rõ rệt nếu được chăm sóc y 

tế tốt. 

" Xuất huyết trong não hầu như được loại bỏ bằng cách kiểm soát huyết áp tốt và 

có thể tránh được nhiều trường hợp chảy máu đường tiêu hóa lớn bằng cách phát 

hiện và điều trị Helicobacter pylori . Thuốc chống kết tập tiểu cầu và thuốc chống 

đông máu không gây ra hiện tượng chảy máu bắt đầu; chúng gây chảy máu không 

ngừng", ông đã lưu ý. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/954921#vp_2 
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Sử dụng metformin có thể hạn chế rủi ro BCC 

 

Sử dụng metformin có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ phát triển ung thư 

biểu mô tế bào đáy (BCC), dựa trên dữ liệu từ một nghiên cứu bệnh chứng dân số 

ở Iceland. 

Jonas A. Adalsteinsson, MD, Đại học Iceland, Reykjavik, và đồng nghiệp đã 

viết. "Mối quan hệ giữa metformin và ung thư biểu mô tế bào sừng chưa được đặc 

trưng rõ ràng nhưng rất quan trọng khi xem xét rằng metformin là một loại thuốc 

thường được kê đơn." 

Họ nói thêm rằng các chất ức chế con đường nhím vismodegib (Erivedge) 

và sonidegib (Odomzo), được phê duyệt để điều trị BCC, "có hiệu quả cao trong 

việc phòng ngừa BCC, nhưng việc sử dụng rộng rãi chúng để dự phòng BCC bị 

hạn chế do nhiều tác dụng phụ." 

Trong nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, các 

nhà nghiên cứu đã xác định được 6.880 bệnh nhân ung thư lần đầu mắc BCC, ung 

thư biểu mô tế bào vảy tại chỗ (SCCis) hoặc SCC xâm lấn, và 69.620 người kiểm 

soát dân số bằng cách sử dụng dữ liệu từ Ung thư Iceland Cơ quan đăng ký và Cơ 

quan đăng ký thuốc theo toa của Iceland từ năm 2003 đến năm 2017. Phơi nhiễm 

metformin được xác định là đã mua ít nhất một đơn thuốc metformin hơn 2 năm 

trước khi được chẩn đoán ung thư. Họ đã sử dụng gam và đơn vị liều hàng ngày 

của metformin trong phân tích của họ; một DDU của metformin, "hoặc liều duy trì 

trung bình hàng ngày của nó khi được sử dụng cho chỉ định chính, là 2 gam", họ 

lưu ý. 

Nhìn chung, sử dụng metformin có liên quan đến nguy cơ phát triển BCC thấp hơn 

đáng kể so với không sử dụng (tỷ lệ chênh lệch đã điều chỉnh, 0,71; khoảng tin cậy 

95%, 0,61-0,83). 

Các nhà nghiên cứu cho biết nguy cơ giảm xảy ra tương tự giữa các nhóm tuổi và 

giới tính, ngoại trừ những người dưới 60 tuổi. "Điều này có thể cho thấy rằng 

metformin ít có tác dụng bảo vệ hơn ở những người trẻ hơn, nhưng chúng ta cũng 

có thể thiếu sức mạnh trong loại này." Mối liên quan với việc giảm nguy cơ BCC 

vẫn có ý nghĩa ở cả ba mức liều tích lũy được đo: 1-500 DDU, 501-1.500 DDU và 

hơn 1.500 DDU. 

Sử dụng metformin không liên quan đáng kể đến việc giảm nguy cơ SCC xâm lấn 

(aOR, 1,01) và trong hầu hết các trường hợp SCCis. Tuy nhiên, phân loại liều 501-

1.500 DDU có liên quan đến sự gia tăng nhẹ nguy cơ SCCis (aOR, 1,40; 95% CI, 

1,00-1,96), "cho thấy có thể tăng nguy cơ SCCis", các tác giả viết. 

Các nhà nghiên cứu cho biết sự giảm nguy cơ BCC đã được nhìn thấy ở tất cả các 

mức dùng metformin, nhưng lý do của điều này vẫn chưa rõ ràng và có thể liên 

quan đến một yếu tố gây nhiễu không được xem xét trong nghiên cứu này. "Cũng 
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có thể là tác dụng giảm nguy cơ BCC của metformin là ngay lập tức, chỉ cần dùng 

liều thấp để thấy được lợi ích lâm sàng." 

Kết quả nghiên cứu bị hạn chế bởi một số yếu tố, bao gồm thiết kế hồi cứu và 

không có khả năng điều chỉnh các yếu tố bao gồm tiếp xúc với tia cực tím, loại da 

Fitzpatrick và các bệnh đi kèm. Các nhà nghiên cứu viết rằng việc sử dụng 

metformin thường xuyên của những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cho thấy 

bản thân bệnh tiểu đường hoặc các loại thuốc điều trị tiểu đường khác có thể là 

những yếu tố gây nhiễu. 

 Tuy nhiên, kết quả đã được củng cố bởi số lượng nghiên cứu lớn và dữ liệu 

cho thấy mối liên quan giữa việc giảm nguy cơ BCC lần đầu và việc sử dụng 

metformin, họ nói thêm. 

 Các nhà nghiên cứu kết luận: “Các thử nghiệm tiền cứu, ngẫu nhiên được 

yêu cầu để hiểu đầy đủ về tác động của metformin đối với nguy cơ BCC và 

SCC”. 

 Amor Khachemoune, MD, một bác sĩ da liễu tại Đại học Bang New York, 

Brooklyn, cho biết: “Cần phải giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư da nói chung và 

do đó cần có các lựa chọn điều trị không phẫu thuật mới đối với bệnh ung 

thư da không tế bào sừng,” và khoa da liễu của Hệ thống Chăm sóc Sức 

khỏe Cựu chiến binh NY Harbor, cũng ở Brooklyn, cho biết trong một cuộc 

phỏng vấn. 

 Khachemoune, người không tham gia vào nghiên cứu, nói rằng ông không 

ngạc nhiên về kết quả nghiên cứu. "Giống như các chất ức chế sonic 

hedgehog được nghiên cứu kỹ lưỡng khác, vismodegib và sonidegib , 

metformin có tác dụng đã được chứng minh trên con đường này. Cộng đồng 

y tế ngoài da liễu có nhiều kinh nghiệm về việc sử dụng metformin cho một 

loạt các chỉ định khác, bao gồm cả vai trò của nó là chống ung thư, vì vậy, 

có vẻ tự nhiên là người ta sẽ xem xét việc mở rộng việc sử dụng nó để dập 

tắt các trường hợp ngày càng gia tăng của ung thư biểu mô tế bào đáy. " 

 Tuy nhiên, các biến chứng do sử dụng lâu dài, mặc dù hiếm gặp, có thể là 

một hạn chế trong việc sử dụng metformin như một chất bảo vệ hóa học, 

Khachemoune nói. Nhiễm toan lactic liên quan đến metformin là một ví dụ 

về một tác dụng phụ hiếm gặp nhưng có khả năng đe dọa tính mạng. 

 Ông nhấn mạnh: “Việc tìm ra liều lượng phù hợp và có một thuật toán để 

theo dõi các tác dụng phụ chắc chắn sẽ cần được thực hiện một cách tiêu 

chuẩn hóa”. "Như các tác giả của nghiên cứu này đã nêu, cần có nghiên cứu 

toàn diện hơn liên quan đến các nhóm khác có khối u ác tính không tế bào 

sừng trong các nhóm thuần tập lớn hơn." 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/954839#vp_2 
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