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Midodrine làm giảm ngất xỉu 

 

Lấy midodrine có thể giảm ngất vasovagal ở những bệnh nhân trẻ khỏe mạnh, theo 

một nghiên cứu mới. 

Theo Johns Hopkins Medicine, ngất xỉu là nguyên nhân phổ biến nhất gây ngất 

xỉu và thường do mất nước và tư thế thẳng đứng  . Nhưng nó cũng có thể được gây 

ra bởi những kích thích như nhìn thấy máu hoặc cảm xúc đau buồn đột 

ngột. Theo Mayo Clinic, tác nhân kích thích khiến nhịp tim và huyết áp giảm 

nhanh chóng  . 

Thử nghiệm mù đôi ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược   bao gồm 133 bệnh 

nhân bị ngất mạch máu tái phát và đã được công bố trên tạp chí Annals of Internal 

Medicine. Những người dùng midodrine ít có khả năng bị ngất hơn (28/66 [42%]), 

so với những người dùng giả dược (41/67 [61%]). Giảm nguy cơ tuyệt đối cho ngất 

do rối loạn vận mạch là 19 điểm phần trăm (khoảng tin cậy 95%, 2-36 điểm phần 

trăm). 

Nghiên cứu bao gồm các bệnh nhân từ 25 bệnh viện đại học ở Canada, Hoa Kỳ, 

Mexico và Vương quốc Anh, những người được theo dõi trong 12 tháng. Những 

người tham gia thử nghiệm có triệu chứng cao đối với ngất do rối loạn vận mạch, 

họ đã trải qua trung bình 23 đợt trong đời và 5 đợt ngất trong năm ngoái và họ 

không có bệnh lý đi kèm. 

Robert Sheldon, MD, Tiến sĩ, bác sĩ tim mạch tại Đại học Calgary (Alta.) Và là tác 

giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi không có nhiều mũi tên trong cơn 

ngất của mình,” cho biết. 

Trong 20 năm, phòng thí nghiệm của Sheldon đã thử nghiệm các loại thuốc cho 

thấy một số tiềm năng. Trong khi một nghiên cứu trước đây 

về fludrocortisone (Florinef) cho thấy một số lợi ích, "[midodrine] là nghiên cứu 

đầu tiên cho thấy rõ ràng là dương tính với slam-dunk," ông nói trong một cuộc 

phỏng vấn. 

Các thử nghiệm trước đó của Midodrine 

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra midodrine để ngăn ngừa ngất khi kiểm tra độ 

nghiêng. Đã có hai thử nghiệm ngẫu nhiên trong đó midodrine làm giảm đáng kể 

ngất do co mạch, nhưng  một trong số này  là ngắn và ở trẻ em, và  một thử nghiệm 

khác  là nhãn mở không có đối chứng giả dược. 

Sheldon nói trong một cuộc phỏng vấn: “Giảm rủi ro rất cao trong các nghiên cứu 

trước đây. Tuy nhiên, vì chúng là nhãn mở, nên có tác dụng giả dược rất lớn, ông 

lưu ý. 

Sheldon nói thêm: “Không có [nghiên cứu] nào được thực hiện đầy đủ, được cung 

cấp đầy đủ mà lại có kết quả tích cực. 

https://reference.medscape.com/drug/proamatine-orvaten-midodrine-342442
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/syncope-fainting
https://emedicine.medscape.com/article/811669-overview
https://emedicine.medscape.com/article/811669-overview
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/symptoms-causes/syc-20350527#:~:text=Vasovagal%20syncope%20is%20usually%20harmless,fainting%2C%20such%20as%20heart%20disorders.
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5415
https://reference.medscape.com/drug/florinef-fludrocortisone-342743
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17137891/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11513446/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11513446/


Phương pháp và Kết quả Nghiên cứu Mới 

Nghiên cứu được công bố trên Annals of Internal Medicine tuần này bao gồm 

những bệnh nhân trên 18 tuổi có Điểm triệu chứng ngất Calgary ít nhất là 2. Tất cả 

đều được giáo dục về các biện pháp lối sống có thể ngăn ngừa ngất trước khi bắt 

đầu dùng 5 mg thuốc nghiên cứu hoặc giả dược. các lần mỗi ngày, cách nhau 4 giờ. 

Trong những trường hợp này, các tác giả nghiên cứu đã viết, "dùng thuốc ba lần 

một ngày có vẻ đáng để nỗ lực." Nhưng ở những bệnh nhân có tần suất xuất hiện 

các đợt thấp hơn, midodrine có thể không mang lại hiệu quả tương xứng. 

Roopinder K. Sandhu, MD, MPH, nhà điện sinh lý học lâm sàng tại Cedar-Sinai ở 

Los Angeles, cho biết những kết quả này rất "ấn tượng". "Nghiên cứu này đã 

chứng minh rằng midodrine là liệu pháp y tế đầu tiên, bên cạnh các biện pháp giáo 

dục và lối sống, vượt qua sự giám sát của bác sĩ RCT quốc tế, được kiểm soát bằng 

giả dược, nhằm giảm đáng kể khả năng tái phát ngất ở một nhóm dân số trẻ với các 

biến cố ngất thường xuyên. . " 

"[Dùng midodrine] không mang lại hậu quả lâu dài của máy tạo nhịp tim ," cô nói 

thêm. 

Giới hạn học tập 

Các hạn chế của nghiên cứu mới bao gồm kích thước nhỏ và thời gian quan sát 

ngắn, các tác giả viết. Ngoài ra, một phần lớn bệnh nhân đăng ký cũng đến từ một 

trung tâm duy nhất ở Calgary chuyên về chăm sóc người ngất. 27 bệnh nhân trong 

thử nghiệm đã ngừng dùng thuốc được chỉ định của họ trong thời gian quan sát 

trong năm, nhưng các tác giả kết luận những người tham gia này "có thể sẽ sai lệch 

kết quả so với midodrine." 

Sheldon khuyên: Đối với các bác sĩ đang cân nhắc sử dụng midodrine cho bệnh 

nhân của họ, điều quan trọng là phải xác định chẩn đoán và thử giáo dục bệnh nhân 

trước. 

Các yếu tố về lối sống như hydrat hóa, lượng natri vừa đủ và ngồi xổm hoặc nằm 

xuống khi cơn ngất sắp xảy ra có thể đủ ngăn chặn cơn ngất ở 2/3 số bệnh nhân, 

ông lưu ý. 

Đây là một phương pháp điều trị dành cho những người trẻ tuổi, Sandhu nói. Độ 

tuổi trung bình trong thử nghiệm là 35, vì vậy bệnh nhân dùng midodrine phải dưới 

50. Midodrine cũng không hiệu quả ở bệnh nhân cao huyết áp hoặc suy tim , bà 

nói. 

Sheldon lưu ý: “[Midodrine] rất dễ sử dụng nhưng hơi đau lúc đầu. Mỗi bệnh nhân 

nên bắt đầu dùng liều 5 mg, ba lần một ngày - trong giờ thức dậy. Nhưng sau đó 

bạn phải điều chỉnh liều lượng, "và nó rất khó," ông nói. 

Sheldon lưu ý, nếu bệnh nhân nổi da gà hoặc cảm giác có giun đang bò trong tóc 

thì có thể là quá liều lượng. 

https://emedicine.medscape.com/article/162245-overview
https://emedicine.medscape.com/article/163062-overview


Ông nói: Nếu bệnh nhân vẫn còn ngất xỉu, trước tiên hãy xem xét thời điểm họ 

ngất xỉu. Nếu đã đến khoảng thời gian họ nên dùng một liều khác, thì đó có thể là 

tác dụng phụ. 

Sandhu không tham gia vào nghiên cứu, nhưng Cedar Sinai là một trung tâm tham 

gia, và cô ấy coi Sheldon là một người cố vấn. Sandhu cũng lưu ý rằng cô đã xuất 

bản các bài báo với Sheldon, người đã báo cáo không có xung đột. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/956009 

https://www.medscape.com/viewarticle/956009


FIDELITY: Finerenone cắt giảm nguy cơ CV trong T2D trên phổ CKD 

 

Dữ liệu mới về việc sử dụng finerenone đối kháng thụ thể mineralocorticoid không 

steroid (MRA) để điều trị bệnh nhân tiểu đường loại 2 và bệnh thận mãn tính đã 

khẳng định hơn nữa hiệu quả của loại thuốc mới này ở những bệnh nhân này trong 

việc làm chậm sự tiến triển của bệnh thận giai đoạn cuối và giảm nhập viện vì tim. 

thất bại. 

Nó cũng củng cố trường hợp cho các bác sĩ lâm sàng chủ động hơn nhiều trong 

việc thu thập mẫu nước tiểu từ bệnh nhân đái tháo đường týp 2 (T2D) để tìm 

những người có albumin niệu mà chức năng thận chưa giảm xuống dưới 60 mL / 

phút trên 1,73 m 2 , một dân số dữ liệu cho thấy finerenone có thể giúp. 

Phân tích FIDELITY kết hợp dữ liệu từ hai thử nghiệm quan trọng liên quan về 

finerenone (Kerendia) trên tổng số hơn 13.000 bệnh nhân mắc bệnh T2D và bệnh 

thận mãn tính (CKD). Mỗi thử nghiệm trong số hai thử nghiệm này,  FIDELIO-

DKD  và  FIGARO-DKD , xác định bệnh nhân CKD bằng một trong hai phương 

pháp hoặc tổng cộng bốn tiêu chí khác nhau. 

Tóm lại, hai thử nghiệm thu nhận những bệnh nhân có mức lọc cầu thận ước tính 

(eGFR) là 25-90 mL / phút trên 1,73 m 2  và tỷ lệ albumin-creatinine niệu (UACR) 

là 30-299, hoặc eGFR là 25 -75 mL / phút trên 1,73 m 2  và UACR là 300-

5.000. Kết quả là 40% bệnh nhân tham gia có eGFR ít nhất là 60, mức được coi là 

bình thường, nhưng họ cũng có một số mức độ albumin niệu xác định họ bị CKD. 

Kết quả cho thấy trong thời gian theo dõi trung bình 36 tháng, những bệnh nhân có 

eGFR và albumin niệu bình thường có tỷ lệ kết hợp các biến cố bệnh tim mạch (tử 

vong do tim mạch, NMCT, đột quỵ hoặc nhập viện vì suy tim) giảm gần tương 

đương với được thấy ở những bệnh nhân có mức eGFR và chức năng thận thấp 

hơn, một phát hiện xác định lại cách các bác sĩ lâm sàng cần sàng lọc định kỳ bệnh 

nhân T2D để tìm CKD,  Gerasimos Filippatos, MD , đã báo cáo tại hội nghị 

thường niên ảo của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu. 

Tiến sĩ Filippatos, giáo sư y khoa tại Đại học Athens và là giám đốc đơn vị điều trị 

suy tim tại Bệnh viện Đại học Attikon cho biết: “Đo lường UACR ở bệnh nhân tiểu 

đường loại 2 là điều quan trọng để xác định những bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ 

điều trị finerenone độc lập với eGFR của họ. ở Athens. 

Phân tích FIDELITY kết hợp cho thấy mức giảm tổng thể đáng kể về điểm cuối 

bệnh tim mạch kết hợp là 14% so với giả dược, điều này phản ánh mức giảm tuyệt 

đối 1,7% các biến cố giữa hai nhóm trong suốt 3 năm điều trị. Nguyên nhân chính 

của lợi ích này là tỷ lệ nhập viện vì suy tim do dùng finerenone giảm đáng kể so 

với giả dược, giảm tương đối 22% và giảm tuyệt đối 1,1%, Tiến sĩ Filippatos báo 

cáo. 

Kiểm tra định kỳ Albumin niệu là "Thực hành thay đổi" 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02540993?term=fidelio-dkd&draw=2&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02540993?term=fidelio-dkd&draw=2&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02545049?term=figaro-dkd&draw=2&rank=3
https://esc365.escardio.org/Person/2121-prof-filippatos-gerasimos


Rajiv L. Agarwal, MD , một đại diện của phân tích FIDELITY và là điều tra viên 

chính của hai thử nghiệm finerenone , cho biết: “Đây thực sự là cách thực hành 

thay đổi thông tin cho các bác sĩ tim mạch  . 

Khi các bác sĩ tim mạch và có thể cả các bác sĩ chuyên khoa khác khám bệnh nhân 

T2D, theo truyền thống, họ thường tập trung vào việc đo phân suất tống máu thất 

trái và kiểm tra các dấu hiệu khác của suy tim. Các kết quả mới từ FIDELIO-DKD 

và FIGARO-DKD cho thấy điều trị bằng finerenone có thể ngăn ngừa suy tim khởi 

phát hoặc trầm trọng hơn ở bệnh nhân T2D với finerenone, điều mà bác sĩ lâm 

sàng có thể thực hiện bằng cách "chỉ cần đo UACR", cũng như eGFR, và sau đó 

điều trị cho bệnh nhân Tiến sĩ Agarwal, một nhà thận học và là giáo sư y khoa tại 

Đại học Indiana ở Indianapolis, giải thích. 

"Các bác sĩ tiểu đường biết rằng khi gặp bệnh nhân tiểu đường, họ cần lấy mẫu 

nước tiểu để kiểm tra albumin niệu. Nhưng khi một số bác sĩ lâm sàng khác thấy 

một bệnh nhân tiểu đường loại 2 và eGFR bình thường, họ thường nghĩ rằng bệnh 

nhân ổn và không" không lấy mẫu nước tiểu, "  Bertram Pitt, MD , một cộng tác 

viên khác của các thử nghiệm finerenone và một chuyên gia về suy tim liên kết với 

Đại học Michigan ở Ann Arbor, lưu ý. 

Dipti Itchhaporia, MD , một bác sĩ tim mạch tại Viện Tim mạch và Mạch máu 

Carlton của Bệnh viện Hoag ở Newport Beach, California , đồng ý: "Chúng ta cần 

chú ý nhiều hơn đến UACR và albumin niệu; các bác sĩ lâm sàng thường xem xét 

eGFR"  . Tiến sĩ Itchhaporia, chủ tịch của American College of Cardiology, gợi ý 

rằng điều đó nên được chia sẻ "giữa các bác sĩ nội tiết, thận học và tim mạch khi 

họ cùng chăm sóc bệnh nhân T2D". 

Hai thử nghiệm tổng thể với những phát hiện nhất quán 

Phân tích FIDELITY kết hợp dữ liệu từ thử nghiệm FIDELIO-DKD,  được báo 

cáo  vào năm 2020 và từ thử nghiệm FIGARO-DKD được báo cáo lần đầu tiên 

trong đại hội hiện tại cũng như trong một báo cáo đồng thời  được công bố  trực 

tuyến. 

Kết quả từ hai thử nghiệm rất nhất quán, mặc dù tiêu chí chính trong FIDELIO-

DKD là một thước đo tổng hợp của bệnh thận với chỉ số bệnh tim mạch kết hợp là 

tiêu chí phụ, trong khi điều này bị lật tẩy trong FIGARO-DKD, có tổng hợp bệnh 

tim mạch là điểm cuối chính như kết quả thận kết hợp như điểm cuối phụ. 

Ngoài việc cho thấy mức độ giảm đáng kể, nhất quán của cả các biến cố bệnh tim 

mạch kết hợp và ở điểm cuối nhập viện cụ thể do suy tim, hai thử nghiệm cũng cho 

thấy lợi ích nhất quán trong việc làm chậm sự tiến triển của bệnh thận, bao gồm ít 

bệnh nhân phát triển bệnh thận giai đoạn cuối hơn đáng kể. . Trong phân tích 

FIDELITY kết hợp, điều trị bằng finerenone giảm đáng kể 20% tỷ lệ mắc bệnh 

thận giai đoạn cuối so với giả dược và giảm tuyệt đối 0,6%. 

https://medicine.iu.edu/faculty/5029/agarwal-rajiv
https://www.cardiometabolichealth.org/faculty/bertram-pitt/
https://www.hoag.org/specialties-services/heart-vascular/meet-the-team/physician-leadership/dipti-itchhaporia/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2025845
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2025845
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110956?query=featured_home


Một phát hiện phổ biến khác là tỷ lệ tăng kali máu tương đối thấp so với những gì 

thường thấy khi sử dụng MRA steroid, spironolactone hoặc eplerenone. Trong 

phân tích kết hợp điều trị bằng finerenone tạo ra tỷ lệ tăng kali máu là 14% so với 

7% ở bệnh nhân được điều trị bằng giả dược, và tỷ lệ bệnh nhân ngừng điều trị vì 

tăng kali máu là 1,7% đối với finerenone và 0,6% đối với giả dược. 

Tiến sĩ Pitt lưu ý: “Finerenone được dung nạp tốt hơn nhiều so với MRA steroid 

trong việc gây tăng kali huyết đáng kể trên lâm sàng. "Có rất nhiều quan niệm sai 

lầm" về khả năng tăng kali của MRA, và "mọi người cảm thấy sợ hãi" trước khả 

năng này. Ông thừa nhận rằng việc truyền bá thông điệp về sự an toàn tương đối 

của finerenone "sẽ cần rất nhiều sự giáo dục". Theo dõi thường xuyên nồng độ kali 

là một bước quan trọng để giảm thiểu nguy cơ tăng kali máu khi sử dụng 

finerenone, ông nói thêm. 

Lợi ích được đề xuất từ điều trị kết hợp 

Một quan sát hấp dẫn khác từ FIDELITY bắt nguồn từ thực tế rằng khoảng 7% 

bệnh nhân tham gia cũng đang điều trị bằng chất ức chế natri-glucose cotransporter 

2 (SGLT2) khi mới bắt đầu và khoảng 7% đang điều trị bằng peptide-1 giống 

glucagon ( GLP-1) chất chủ vận thụ thể, và trong cả hai phân nhóm tỷ lệ mắc bệnh 

tim mạch tổng hợp dường như cho thấy tác dụng phụ của các tác nhân từ một trong 

hai nhóm này khi kết hợp với finerenone. Mặc dù số lượng bệnh nhân điều trị kết 

hợp quá thấp để có kết quả chắc chắn, "kỳ vọng của chúng tôi là chúng tôi sẽ thấy 

tác dụng phụ", Tiến sĩ Pitt nói. Ông dự đoán lý tưởng nhất là bệnh nhân T2D và 

CKD "nên dùng cả" thuốc ức chế SGLT2 và finerenone. 

Thuốc ức chế SGLT2 hiện đã được coi là phương pháp điều trị chủ chốt cho bệnh 

nhân mắc bệnh T2D hoặc suy tim với giảm phân suất tống máu, và dữ liệu sơ bộ 

cho thấy rằng việc kết hợp các thuốc này với finerenone có thể mang lại lợi ích bổ 

sung, Tiến sĩ Itchhaporia đồng ý. Bên cạnh việc cần thêm bằng chứng để chứng 

minh điều này, cũng có những cân nhắc thực tế về "Làm thế nào để chúng ta trả 

tiền cho tất cả những liệu pháp tuyệt vời này?" Cô ấy bày tỏ sự lạc quan rằng các 

phân tích chi phí-lợi ích cuối cùng sẽ cho thấy rằng các lợi ích cộng thêm sẽ biện 

minh cho chi phí tăng thêm. 

Phần lớn dựa trên kết quả từ FIDELIO-DKD, finerenone đã nhận được  phê duyệt 

tiếp thị  từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm vào tháng 7 năm 2021 cho chỉ 

định điều trị bệnh nhân mắc bệnh T2D và bệnh thận mãn tính. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/957470#vp_2 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-approves-drug-reduce-risk-serious-kidney-and-heart-complications-adults-chronic-kidney-disease
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-approves-drug-reduce-risk-serious-kidney-and-heart-complications-adults-chronic-kidney-disease
https://www.medscape.com/viewarticle/957470#vp_2


Dapagliflozin trong HFrEF có thể cắt chứng loạn nhịp tim, đột tử: DAPA-HF 

 

Dapagliflozin có thể làm giảm nguy cơ loạn nhịp thất và đột tử ở bệnh nhân suy 

tim và giảm phân suất tống máu (HFrEF), một phân tích hậu kỳ về thử nghiệm 

DAPA-HF cho thấy. 

Việc bổ sung dapagliflozin vào liệu pháp tiêu chuẩn làm giảm nguy cơ tương đối 

đối với điểm cuối tổng hợp chính của bất kỳ rối loạn nhịp thất nghiêm trọng nào, 

ngừng tim hồi sức hoặc đột tử xuống 21%, so với giả dược (tỷ lệ nguy cơ [HR], 

0,79; KTC 95%, 0,63 - 0,99). Mức giảm rủi ro tuyệt đối là 1,5% (5,9% so với 

7,4%). 

Lợi ích nhất quán trong một phân tích rủi ro cạnh tranh bao gồm tử vong do mọi 

nguyên nhân (HR, 0,80; P  = 0,043) và trên các thành phần riêng lẻ của kết quả 

tổng hợp, James Curtain, MD, Trung tâm Nghiên cứu Tim mạch của Glasgow, 

Vương quốc Anh, cho biết tại Đại hội Hiệp hội Tim mạch Châu Âu kỹ thuật 

số năm 2021 . 

Như đã báo cáo trước đây từ thử nghiệm chính, việc điều trị bằng chất ức chế natri-

glucose cotransporter 2 (SGLT2) đã cắt giảm 26% điểm cuối chính của tử vong do 

tim mạch hoặc suy tim nặng hơn trong số 4744 bệnh nhân bị HFrEF và ở nhóm 

chức năng của Hiệp hội Tim mạch New York từ 2 đến 4 . 

Người chủ trì phiên họp khoa học muộn, Lars Lund, MD, Viện Karolinska, 

Stockholm, chỉ ra rằng dapagliflozin làm giảm tử vong do tim đột ngột và các biến 

cố liên quan ở mức độ tương tự như được quan sát đối với tử vong do tim mạch, tử 

vong toàn bộ và điểm cuối chính của thử nghiệm chính . 

"Vậy điều đó có nghĩa là nó có bất kỳ tác dụng cụ thể nào đối với các sự kiện loạn 

nhịp tim hay nó có nghĩa là, chẳng hạn như thuốc chẹn beta chẳng hạn, [nó] làm 

giảm khả năng chuyển tiếp canxi và cải thiện việc xử lý canxi, hoặc nó có tác dụng 

chỉ đơn giản là cải thiện tim mạch. thất bại?" anh ấy hỏi. 

Curtain trả lời rằng họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu tác dụng của loại thuốc mới này 

nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dapagliflozin và các chất ức chế SGLT2 khác 

có tác dụng thuận lợi đối với việc tái tạo tim bất lợi, góp phần gây đột tử và loạn 

nhịp thất. Chúng cũng đã được chứng minh là làm giảm kích thước buồng tim, phì 

đại tâm thất trái và mức peptide natri lợi niệu pro-B-loại tận cùng N (NT-proBNP) 

theo thời gian, phù hợp với việc giảm căng thẳng thành cơ tim. "Vì vậy, nó thực sự 

có thể là một trong một số cơ chế mà chúng có thể tạo ra tác dụng có lợi cho tim." 

Nói chuyện với theheart.org | Medscape Cardiology , Curtain chỉ ra rằng các 

đường cong Kaplan-Meier cho kết quả tổng hợp bắt đầu tách biệt từ rất sớm, 

nhưng sự phân tách rõ ràng nhất là sau 9 tháng, cho thấy một hành động tích cực 

trong việc tái tạo tim bất lợi theo thời gian. 

https://www.medscape.com/viewcollection/36171
https://www.medscape.com/viewcollection/36171
https://www.medscape.com/viewarticle/918674


Ông nói: “Điều này sẽ cải thiện tình trạng suy tim của bệnh nhân, nhưng tâm thất 

dày cũng là một yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đột tử và loạn nhịp thất,” ông 

nói. "Những tác động đối với việc tu sửa tim bất lợi, dựa trên sự hợp lý của nó về 

mặt đường cong Kaplan-Meier của chúng tôi, là một [cơ chế] mà tôi muốn xem xét 

trong trường hợp đầu tiên nhưng tôi chắc chắn rằng có nhiều hơn một hành động 

đang diễn ra." 

Theo phân tích mới, kết cục chính xảy ra ở 315 bệnh nhân (6,6%); có 203 ca đột tử 

được xét xử (64%), 104 ca loạn nhịp thất do điều tra viên báo cáo (33%), và tám ca 

ngừng tim hồi sức (3%). 

Các thành phần của kết quả tổng hợp trong hai nhóm 

Kết quả Dapagliflozin, n 

(%) 

Giả dược, n 

(%) 

Tỷ lệ nguy cơ (KTC 

95%) 

Rối loạn nhịp 

thất 

50 (2.1) 65 (2,7) 0,76 (0,53–1,10) 

Ngừng tim hồi 

sức 

5 (0,2) 3 (0,1) n / a 

Đột tử 93 (3,9) 113 (4,8) 0,81 (0,62–1,07) 

Các yếu tố dự đoán độc lập về kết cục chính là nồng độ NT-proBNP cao hơn (tỷ lệ 

chênh lệch [OR], 1,54), rối loạn nhịp thất trước đó (OR, 1,93), nhồi máu cơ tim 

trước đó (OR, 1,42), giới tính nam (OR, 1,53) và cao hơn chỉ số khối cơ thể (OR, 

1,03). 

Curtain cho biết, ảnh hưởng của dapagliflozin trên kết cục chính nhất quán trong 

một số phân tích độ nhạy và "nhất quán" giữa các phân nhóm chính. 

Trong cuộc thảo luận về kết quả, Mitja Lainscak, MD, MD, General Hospital 

Murska Sobota, Slovenia, đã chỉ ra hai trường hợp ngoại lệ. "Đối với những bệnh 

nhân có ICD được cấy ghép, hiệu quả là trung tính, và ở những bệnh nhân không 

mắc bệnh tiểu đường, lợi ích ít hơn so với những bệnh nhân bị tiểu đường. Có giải 

thích nào cho điều đó không?" 

Curtain trả lời rằng "điều quan trọng cần lưu ý là trong các phân tích nhóm con, 

các ước tính điểm đều nghiêng về phía có lợi cho dapagliflozin và thử nghiệm 



tương tác không có ý nghĩa trong nhóm con đó. Số lượng bệnh nhân trong nhóm 

máy khử rung tim là khiêm tốn và có một số lượng sự kiện tương đối nhỏ hơn, vì 

vậy có thể khó thể hiện lợi ích trong nhóm đó hơn. " 

Trong nhóm dapagliflozin và giả dược, tỷ lệ biến cố trên 100 người-năm lần lượt là 

3,9 và 5,8 ở bệnh nhân tiểu đường và 4,1 và 4,7 tương ứng ở những người không bị 

tiểu đường ( P  cho tương tác = 0,273). 

Tỷ lệ biến cố trên 100 người-năm lần lượt là 5,8 và 5,9 ở những bệnh nhân có máy 

khử rung tim lúc ban đầu, và 3,5 và 4,9 tương ứng ở những bệnh nhân không có 

máy khử rung tim ( P  cho tương tác = 0,174). 

Khi được yêu cầu bình luận về nghiên cứu, được công bố đồng thời trên Tạp chí 

Tim mạch Châu Âu , Milton Packer, MD, Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, 

cho biết ông "rất ít tin tưởng" vào kết quả nghiên cứu. 

"Đây là hoàn toàn bài hoc và các sự kiện các nhà điều tra kết hợp - với mức độ 

khác nhau rõ rệt về tầm quan trọng lâm sàng - để đạt được một P  giá trị nhỏ hơn 

0,05," ông nói với theheart.org | Tim mạch Medscape . "Nếu người ta lấy rối loạn 

nhịp thất không có triệu chứng ra khỏi phân tích, hiệu quả không còn có ý nghĩa 

thống kê. Hơn nữa, một nửa số ca đột tử ở bệnh nhân suy tim không liên quan đến 

rối loạn nhịp thất." 

Các tác giả lưu ý trong báo cáo của họ rằng phân tích không được xác định trước 

và các phát hiện nên được coi là "tạo ra giả thuyết và cần xác nhận", nhưng cũng 

chỉ ra rằng một phân tích tổng hợp gần đây cho thấy việc sử dụng chất ức chế 

SGLT2 có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với tâm thất. nhịp tim nhanh. Các 

hạn chế khác đối với phân tích hậu kỳ là báo cáo về sự kiện ngoại ý có thể đánh giá 

thấp tần suất thực sự của rối loạn nhịp thất, và những sự kiện này không được xét 

xử. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/957424#vp_2 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab560/6358075
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Aflibercept Làm chậm sự tiến triển của bệnh võng mạc tiểu đường không 

tăng sinh 

 

NEW YORK (Reuters Health) - Tiêm aflibercept trong thực vật có thể làm giảm 

mức độ nghiêm trọng của bệnh võng mạc tiểu đường không tăng sinh (NPDR), 

theo kết quả của một thử nghiệm giả mạo quốc tế có đối chứng. 

"Bệnh võng mạc do tiểu đường là nguyên nhân chính gây mù lòa và suy giảm thị 

lực có thể phòng ngừa được. Thử nghiệm PANORAMA chứng minh giá trị của 

can thiệp sớm nhằm ngăn ngừa sự phát triển của các tiêu chí giải phẫu có liên quan 

đến lâm sàng, đe dọa thị lực", Tiến sĩ Charles C. Wykoff của Công ty Tư vấn 

Retina của Texas, Houston, nói với Reuters Health qua email. 

Thử nghiệm liên quan đến một mắt của mỗi người trong số 402 người tham gia bị 

NPDR nghiêm trọng. Họ được phân ngẫu nhiên vào một nhóm đối chứng được 

tiêm giả hoặc một trong hai nhóm aflibercept. 

Nhóm đầu tiên (aflibercept 2q16) được tiêm aflibercept 2 mg trong cơ thể 16 tuần 

một lần sau ba liều ban đầu hàng tháng và một liều cách nhau tám tuần. Nhóm thứ 

hai (aflibercept 2q8 / PRN) được tiêm 2 mg aflibercept mỗi tám tuần sau năm liều 

hàng tháng ban đầu, với liều PRN bắt đầu từ tuần 56. 

Ở tuần thứ 24, sự cải thiện hai bước hoặc nhiều hơn trong thang đo mức độ nghiêm 

trọng của bệnh võng mạc tiểu đường (DRSS) đã được quan sát thấy ở 157 trong số 

269 mắt (58%) trong nhóm aflibercept kết hợp so với tám trong số 133 mắt (6%) 

trong nhóm đối chứng ( P <0,001). 

Ở tuần thứ 52, 65% ở nhóm aflibercept 2q16 và 80% ở nhóm aflibercept 2q8 / 

PRN cho thấy sự cải thiện hai bước hoặc nhiều hơn trong DRSS, so với 15% ở 

nhóm chứng (P <0,001). 

Qua tuần thứ 100, ít mắt hơn được điều trị bằng aflibercept phát triển các biến 

chứng đe dọa thị lực hoặc phù hoàng điểm do tiểu đường ở trung tâm (16% nhóm 

2q16, 19% nhóm 2q8 / PRN và 50% nhóm chứng). 

Nhìn chung, không có sự khác biệt nào về thị lực được ghi nhận sau hai năm, các 

nhà nghiên cứu báo cáo trên tạp chí JAMA Ophthalmology. Nhưng trong một phân 

tích hậu kỳ về những người tham gia với các biến chứng đe dọa thị lực hoặc phù 

hoàng điểm do tiểu đường liên quan đến trung tâm (CI-DME), nhiều hơn trong 

nhóm đối chứng bị mất chữ từ năm chữ cái trở lên. 

Các nhà điều tra kết luận: "Liều lượng tiêm aflibercept trong thực vật cố định ở 

một nhóm bệnh nhân tuân thủ chế độ điều trị đã được chứng minh là an toàn và 

hiệu quả trong việc ngăn ngừa các biến chứng đe dọa thị lực và CI-DME ở mắt bị 

NPDR nghiêm trọng", các nhà điều tra kết luận. 

Tiến sĩ Shriji Patel thuộc Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Memphis, 

Tennessee, nói với Reuters Health qua email, "Nhìn chung, ít hơn đáng kể đôi mắt 



được điều trị bằng aflibercept trong mắt so với tiêm giả tạo các biến chứng đe dọa 

thị lực và / hoặc CI-DME." 

Tuy nhiên, Tiến sĩ Patel, một trợ lý giáo sư nhãn khoa và khoa học thị giác không 

tham gia vào nghiên cứu, chỉ ra rằng "việc ngừng hoặc giảm tần suất điều trị có thể 

dẫn đến các biến chứng liên quan đến PDR. Điều này có nghĩa là không có điểm 

cuối rõ ràng cho điều trị kháng VEGF ở những người này. " 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/956393 
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Suy thận chậm hơn với Rivaroxaban hơn Warfarin ở bệnh nhân AF 

 

Phân tích thực tế cho thấy những bệnh nhân bị rung nhĩ không do van tim (NVAF) 

gặp ít kết quả bất lợi hơn và suy giảm chức năng thận chậm hơn nếu họ được sử 

dụng rivaroxaban thay vì warfarin. 

Tiến sĩ Antonio González Pérez, Trung tâm Nghiên cứu Dược phẩm Tây Ban Nha, 

Madrid, Tây Ban Nha, và các đồng nghiệp đã xem xét tác động của liệu pháp 

chống đông máu đường uống (OAC) đối với chức năng thận ở hơn 11.600 bệnh 

nhân NVAF Vương quốc Anh ở cơ sở chăm sóc chính. 

Rivaroxaban có liên quan đến việc giảm 37% nguy cơ tăng gấp đôi nồng độ 

creatinine (sCr) trong huyết thanh so với warfarin, cũng như giảm 24% khả năng 

giảm mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) từ 30% trở lên. 

Những bệnh nhân được sử dụng thuốc cũng giảm đáng kể tốc độ suy giảm eGFR 

trong thời gian nghiên cứu so với những người được điều trị bằng warfarin. 

Nghiên cứu đã được trình bày tại Đại hội Hiệp hội Tim mạch Châu Âu (ESC) 

2021 vào ngày 27 tháng 8. 

Tiến sĩ González Pérez cho biết Rivaroxaban có liên quan đến "giảm nguy cơ và tỷ 

lệ suy thận" so với warfarin sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn. 

"Tuy nhiên, như với tất cả các nghiên cứu quan sát, không thể loại trừ khả năng 

gây nhiễu còn sót lại", ông nói thêm. 

Phát hiện 'thú vị' 

Bình luận cho ESC, Michael Böhm, Klinik für Innere Medizin III, Universität des 

Saarlandes, Homburg, Đức, nói rằng dữ liệu "rất thú vị và mở rộng những phát 

hiện trước đây từ các thử nghiệm lâm sàng sang thế giới thực". 

Thật vậy, các kết quả hiện tại phù hợp với phân tích của thử nghiệm RE-LY do 

Giáo sư Böhm và các đồng nghiệp thực hiện, cho thấy những bệnh nhân rung nhĩ 

được điều trị bằng dabigatran etexilate có tốc độ suy giảm chức năng thận chậm 

hơn đáng kể so với những người dùng warfarin. 

Ông nói với Medscape News UK , với những phân tích này và các phân tích quan 

sát khác, thật tốt khi được đảm bảo rằng thuốc chống đông máu đường uống trực 

tiếp có tác dụng có lợi đối với kết quả thận ". 

Giáo sư Böhm tiếp tục cho biết, không có gì đáng ngạc nhiên khi các chất đối 

kháng vitamin K như warfarin có thể có tác động xấu đến chức năng thận, vì chúng 

"ức chế sự phosphoryl hóa của các enzym phụ thuộc vitamin K". 

"Do đó, việc đối kháng với điều này có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến tim 

mạch." 

Dữ liệu chăm sóc ban đầu của Vương quốc Anh 

https://www.medscape.com/viewcollection/36171
https://www.medscape.com/viewcollection/36171
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00262600
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109715018562


Với một nghiên cứu quan sát gần đây cho thấy suy giảm thận ở bệnh nhân NVAF 

có thể nhanh hơn khi dùng warfarin so với rivaroxaban, các nhà nghiên cứu đã xác 

định tỷ lệ mắc các kết cục thận bất lợi ở chăm sóc ban đầu. 

Họ đã đối chiếu hồ sơ sức khỏe điện tử từ kho dữ liệu Nghiên cứu Y khoa IQVIA 

của các bệnh nhân chăm sóc ban đầu ở Vương quốc Anh, xác định những bệnh 

nhân mắc bệnh NVAF bắt đầu sử dụng rivaroxaban 20 mg / ngày hoặc warfarin 

trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 3 năm 2019. 

Bệnh nhân bị loại trừ nếu họ có tiền sử bệnh thận giai đoạn cuối hoặc mức lọc cầu 

thận ước tính ban đầu (eGFR) <50 ml / phút / 1,73m 2 , hoặc nếu họ không có giá 

trị eGFR hoặc sCr được ghi lại trong năm trước khi bắt đầu của liệu pháp OAC. 

Nhóm nghiên cứu bao gồm 5338 bệnh nhân rivaroxaban, có tuổi trung bình là 72,6 

tuổi và trong đó 61% là nam giới, cùng với 6314 bệnh nhân được điều trị bằng 

warfarin. Nhóm thứ hai có độ tuổi trung bình là 73,2 tuổi và 58% là nam giới. 

EGFR trung bình tại thời điểm ban đầu tương tự nhau ở hai nhóm, là 75,7 và 75,5 

ml / phút / 1,73m 2 , và tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường ở hai nhóm là 21% và 

22%. Suy tim xuất hiện ở 10% và 11% số người tham gia trong các nhóm điều trị 

tương ứng. 

Kết quả bất lợi về thận được định nghĩa là sự gia tăng gấp đôi nồng độ sCr, giảm 

≥30% eGFR và ESRD sự cố (bệnh thận giai đoạn cuối), bao gồm một mã trong hồ 

sơ sức khỏe cho ESRD, bệnh thận mãn tính giai đoạn 5, lọc máu mãn tính , hoặc 

eGFR <15 ml / phút / 1,73m 2 . 

Trong thời gian theo dõi trung bình 2,5 năm, 322 bệnh nhân có mức sCr tăng gấp 

đôi, 1179 bệnh nhân giảm ≥30% eGFR và 22 bệnh nhân được chẩn đoán mắc 

chứng ESRD. 

Kết quả nghiên cứu 

Sau khi điều chỉnh theo tuổi, giới tính, chức năng thận cơ bản và các bệnh đi kèm, 

các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những bệnh nhân được điều trị bằng 

rivaroxaban ít có khả năng bị tăng gấp đôi mức SCr, với tỷ lệ nguy hiểm là 0,63 (p 

<0,05). 

Họ cũng ít có khả năng giảm ≥30% eGFR, với tỷ lệ nguy hiểm là 0,76 (p 

<0,05). Tỷ lệ mắc ESRD cũng giảm không đáng kể khi dùng rivaroxaban so với 

warfarin. 

Xem xét tốc độ suy giảm của eGFR, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, trong số 

2054 bệnh nhân dùng rivaroxaban và 2464 bệnh nhân được sử dụng warfarin, sự 

suy giảm chức năng thận trung bình trong thời gian nghiên cứu chậm hơn khi dùng 

rivaroxaban. 

Suy giảm chức năng thận trung bình ước tính trong thời gian nghiên cứu là 2,03 ml 

/ phút / 1,73 m 2 mỗi năm ở những người dùng warfarin và 1,65 ml / phút / 1,73 



m 2 ở những bệnh nhân dùng rivaroxaban, với sự khác biệt trung bình trên phân 

tích hồi quy hỗn hợp tuyến tính là 0,39 ml / phút / 1,73 m 2 mỗi năm (p = 0,03). 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/957841#vp_2 
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Dapagliflozin trong HFrEF có thể cắt chứng loạn nhịp tim, đột tử: DAPA-HF 

 

Dapagliflozin có thể làm giảm nguy cơ loạn nhịp thất và đột tử ở bệnh nhân suy 

tim và giảm phân suất tống máu (HFrEF), một phân tích hậu kỳ về thử nghiệm 

DAPA-HF cho thấy. 

Việc bổ sung dapagliflozin vào liệu pháp tiêu chuẩn làm giảm nguy cơ tương đối 

đối với điểm cuối tổng hợp chính của bất kỳ rối loạn nhịp thất nghiêm trọng nào, 

ngừng tim hồi sức hoặc đột tử xuống 21%, so với giả dược (tỷ lệ nguy cơ [HR], 

0,79; KTC 95%, 0,63 - 0,99). Mức giảm rủi ro tuyệt đối là 1,5% (5,9% so với 

7,4%). 

Lợi ích nhất quán trong một phân tích rủi ro cạnh tranh bao gồm tử vong do mọi 

nguyên nhân (HR, 0,80; P  = 0,043) và trên các thành phần riêng lẻ của kết quả 

tổng hợp, James Curtain, MD, Trung tâm Nghiên cứu Tim mạch của Glasgow, 

Vương quốc Anh, cho biết tại Đại hội Hiệp hội Tim mạch Châu Âu kỹ thuật 

số năm 2021 . 

Như đã báo cáo trước đây từ thử nghiệm chính, việc điều trị bằng chất ức chế natri-

glucose cotransporter 2 (SGLT2) đã cắt giảm 26% điểm cuối chính của tử vong do 

tim mạch hoặc suy tim nặng hơn trong số 4744 bệnh nhân bị HFrEF và ở nhóm 

chức năng của Hiệp hội Tim mạch New York từ 2 đến 4 . 

Người chủ trì phiên họp khoa học muộn, Lars Lund, MD, Viện Karolinska, 

Stockholm, chỉ ra rằng dapagliflozin làm giảm tử vong do tim đột ngột và các biến 

cố liên quan ở mức độ tương tự như được quan sát đối với tử vong do tim mạch, tử 

vong toàn bộ và điểm cuối chính của thử nghiệm chính . 

"Vậy điều đó có nghĩa là nó có bất kỳ tác dụng cụ thể nào đối với các sự kiện loạn 

nhịp tim hay nó có nghĩa là, chẳng hạn như thuốc chẹn beta chẳng hạn, [nó] làm 

giảm khả năng chuyển tiếp canxi và cải thiện việc xử lý canxi, hoặc nó có tác dụng 

chỉ đơn giản là cải thiện tim mạch. thất bại?" anh ấy hỏi. 

Curtain trả lời rằng họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu tác dụng của loại thuốc mới này 

nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dapagliflozin và các chất ức chế SGLT2 khác 

có tác dụng thuận lợi đối với việc tái tạo tim bất lợi, góp phần gây đột tử và loạn 

nhịp thất. Chúng cũng đã được chứng minh là làm giảm kích thước buồng tim, phì 

đại tâm thất trái và mức peptide natri lợi niệu pro-B-loại tận cùng N (NT-proBNP) 

theo thời gian, phù hợp với việc giảm căng thẳng thành cơ tim. "Vì vậy, nó thực sự 

có thể là một trong một số cơ chế mà chúng có thể tạo ra tác dụng có lợi cho tim." 

Nói chuyện với theheart.org | Medscape Cardiology , Curtain chỉ ra rằng các 

đường cong Kaplan-Meier cho kết quả tổng hợp bắt đầu tách biệt từ rất sớm, 

nhưng sự phân tách rõ ràng nhất là sau 9 tháng, cho thấy một hành động tích cực 

trong việc tái tạo tim bất lợi theo thời gian. 

https://www.medscape.com/viewcollection/36171
https://www.medscape.com/viewcollection/36171
https://www.medscape.com/viewarticle/918674


Ông nói: “Điều này sẽ cải thiện tình trạng suy tim của bệnh nhân, nhưng tâm thất 

dày cũng là một yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đột tử và loạn nhịp thất,” ông 

nói. "Những tác động đối với việc tu sửa tim bất lợi, dựa trên sự hợp lý của nó về 

mặt đường cong Kaplan-Meier của chúng tôi, là một [cơ chế] mà tôi muốn xem xét 

trong trường hợp đầu tiên nhưng tôi chắc chắn rằng có nhiều hơn một hành động 

đang diễn ra." 

Theo phân tích mới, kết cục chính xảy ra ở 315 bệnh nhân (6,6%); có 203 ca đột tử 

được xét xử (64%), 104 ca loạn nhịp thất do điều tra viên báo cáo (33%), và tám ca 

ngừng tim hồi sức (3%). 

Các thành phần của kết quả tổng hợp trong hai nhóm 

Kết quả Dapagliflozin, n 

(%) 

Giả dược, n 

(%) 

Tỷ lệ nguy cơ (KTC 

95%) 

Rối loạn nhịp 

thất 

50 (2.1) 65 (2,7) 0,76 (0,53–1,10) 

Ngừng tim hồi 

sức 

5 (0,2) 3 (0,1) n / a 

Đột tử 93 (3,9) 113 (4,8) 0,81 (0,62–1,07) 

Các yếu tố dự đoán độc lập về kết cục chính là nồng độ NT-proBNP cao hơn (tỷ lệ 

chênh lệch [OR], 1,54), rối loạn nhịp thất trước đó (OR, 1,93), nhồi máu cơ tim 

trước đó (OR, 1,42), giới tính nam (OR, 1,53) và cao hơn chỉ số khối cơ thể (OR, 

1,03). 

Curtain cho biết, ảnh hưởng của dapagliflozin trên kết cục chính nhất quán trong 

một số phân tích độ nhạy và "nhất quán" giữa các phân nhóm chính. 

Trong cuộc thảo luận về kết quả, Mitja Lainscak, MD, MD, General Hospital 

Murska Sobota, Slovenia, đã chỉ ra hai trường hợp ngoại lệ. "Đối với những bệnh 

nhân có ICD được cấy ghép, hiệu quả là trung tính, và ở những bệnh nhân không 

mắc bệnh tiểu đường, lợi ích ít hơn so với những bệnh nhân bị tiểu đường. Có giải 

thích nào cho điều đó không?" 

Curtain trả lời rằng "điều quan trọng cần lưu ý là trong các phân tích nhóm con, 

các ước tính điểm đều nghiêng về phía có lợi cho dapagliflozin và thử nghiệm 

tương tác không có ý nghĩa trong nhóm con đó. Số lượng bệnh nhân trong nhóm 



máy khử rung tim là khiêm tốn và có một số lượng sự kiện tương đối nhỏ hơn, vì 

vậy có thể khó thể hiện lợi ích trong nhóm đó hơn. " 

Trong nhóm dapagliflozin và giả dược, tỷ lệ biến cố trên 100 người-năm lần lượt là 

3,9 và 5,8 ở bệnh nhân tiểu đường và 4,1 và 4,7 tương ứng ở những người không bị 

tiểu đường ( P  cho tương tác = 0,273). 

Tỷ lệ biến cố trên 100 người-năm lần lượt là 5,8 và 5,9 ở những bệnh nhân có máy 

khử rung tim lúc ban đầu, và 3,5 và 4,9 tương ứng ở những bệnh nhân không có 

máy khử rung tim ( P  cho tương tác = 0,174). 

Khi được yêu cầu bình luận về nghiên cứu, được công bố đồng thời trên Tạp chí 

Tim mạch Châu Âu , Milton Packer, MD, Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, 

cho biết ông "rất ít tin tưởng" vào kết quả nghiên cứu. 

"Đây là hoàn toàn bài hoc và các sự kiện các nhà điều tra kết hợp - với mức độ 

khác nhau rõ rệt về tầm quan trọng lâm sàng - để đạt được một P  giá trị nhỏ hơn 

0,05," ông nói với theheart.org | Tim mạch Medscape . "Nếu người ta lấy rối loạn 

nhịp thất không có triệu chứng ra khỏi phân tích, hiệu quả không còn có ý nghĩa 

thống kê. Hơn nữa, một nửa số ca đột tử ở bệnh nhân suy tim không liên quan đến 

rối loạn nhịp thất." 

Các tác giả lưu ý trong báo cáo của họ rằng phân tích không được xác định trước 

và các phát hiện nên được coi là "tạo ra giả thuyết và cần xác nhận", nhưng cũng 

chỉ ra rằng một phân tích tổng hợp gần đây cho thấy việc sử dụng chất ức chế 

SGLT2 có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với tâm thất. nhịp tim nhanh. Các 

hạn chế khác đối với phân tích hậu kỳ là báo cáo về sự kiện ngoại ý có thể đánh giá 

thấp tần suất thực sự của rối loạn nhịp thất, và những sự kiện này không được xét 

xử. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/957424#vp_2 
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Thuốc tiểu đường gắn với ít amyloid, suy giảm nhận thức chậm ở bệnh 

Alzheimer 

 

Trong số những bệnh nhân bị suy giảm nhận thức, những người mắc bệnh tiểu 

đường sử dụng chất ức chế dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) có ít amyloid beta (Aβ) 

trong não hơn so với những bệnh nhân tiểu đường không dùng những thuốc này và 

những bệnh nhân không bị tiểu đường, nghiên cứu mới cho thấy. Thuốc ức chế 

DPP-4 là một nhóm thuốc hạ đường huyết dạng uống . 

Phân tích cũng cho thấy những bệnh nhân tiểu đường dùng thuốc ức chế DPP-4 bị 

suy giảm nhận thức chậm hơn theo thời gian so với những người không dùng 

thuốc. 

"Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy bệnh nhân tiểu đường có kèm 

theo bệnh Alzheimer có thể được hưởng lợi từ một DPP-4i," Nghiên cứu điều tra 

viên Seong Ho Jeong, MD, giáo sư lâm sàng tại Inje University College of 

Medicine và Bệnh viện Sanggye Paik, Seoul, Hàn Quốc, nói với Medscape 

Medical Tin tức. 

Các kết quả cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu các loại thuốc này ở những bệnh 

nhân mắc bệnh Alzheimer (AD) không mắc bệnh tiểu đường, Jeong nói. 

Nghiên cứu được công bố trực tuyến ngày 11 tháng 8 trên tạp chí Neurology. 

Tác dụng bảo vệ thần kinh 

Thuốc ức chế DPP-4, ngăn chặn enzym dipeptidyl peptidase-4, thường được kê 

cho bệnh nhân đái tháo đường (DM) có tình trạng không đáp ứng tốt với các thuốc 

trị đái tháo đường khác, chẳng hạn như metformin và sulfonylureas. Ông Jeong 

cho biết chúng cũng có thể là một tác nhân ưu tiên cho bệnh nhân cao tuổi, những 

người bị suy thận mãn tính và những bệnh nhân dễ bị hạ đường huyết . 

Nhóm thuốc này, còn được gọi là gliptins, có đặc tính đường huyết đã được chứng 

minh. Jeong và các đồng nghiệp của ông trước đây đã chỉ ra rằng những tác nhân 

này cũng có tác dụng bảo vệ thần kinh đối với bệnh nhân mắc bệnh 

Parkinson . Ngoài ra, các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy mối liên quan của chất 

ức chế DPP-4 với gánh nặng Aβ. 

Jeong cho biết: “Vì vậy, chúng tôi quyết định nghiên cứu xem liệu chất ức chế 

DPP-4 có tác dụng bảo vệ đối với bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer hay không. 

Nghiên cứu bao gồm 282 bệnh nhân bị suy giảm nhận thức liên quan đến AD. Tuổi 

trung bình của bệnh nhân là khoảng 76,6 tuổi, và khoảng 60% là phụ nữ. Các nhà 

nghiên cứu chia những bệnh nhân này thành ba nhóm: 70 bệnh nhân đái tháo 

đường bị tiểu đường được điều trị bằng thuốc ức chế DPP-4; 71 bệnh nhân tiểu 

đường không dùng thuốc ức chế DPP-4; và 141 bệnh nhân không mắc bệnh tiểu 

đường phù hợp về độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn và tình trạng nhận thức. 
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Khoảng 42,6% trong nhóm không bị tiểu đường, 45,1% trong số những người 

không dùng chất ức chế DPP-4, và 41,4% bệnh nhân dùng thuốc này được coi là 

có thể bị AD. Những người khác được phân loại là có AD tiền lâm sàng hoặc AD 

hoang tưởng. 

Việc kê đơn đồng thời các loại thuốc trị đái tháo đường khác, chẳng hạn như 

metformin, sulfonylureas, thiazolidinedione, alpha-glucosidase và insulin , không 

có sự khác biệt giữa hai nhóm bệnh tiểu đường. 

Các nhà nghiên cứu đã thu được 18 bản quét cắt lớp phát xạ positron F-florbetaben 

( 18 F-FBB), một dấu ấn sinh học hình ảnh Aβ được sử dụng rộng rãi. Những người 

tham gia nghiên cứu đã được xác nhận là dương tính với amyloid, được xác định 

bởi Sáng kiến phân tích thần kinh bệnh Alzheimer (tỷ lệ giá trị hấp thu tiêu chuẩn 

hóa toàn cầu [SUVRs]> 1,08). 

Các nhà điều tra đã tính toán các SUVR toàn cầu cũng như các SUVR khu vực cho 

bốn vùng vỏ não được xác định trước cần quan tâm: trán, thái dương bên, đỉnh bên 

và vỏ não trước / sau. Đây là những cấu trúc não chính liên quan đến AD. 

Kết quả chính là sự khác biệt của SUVR toàn cầu và khu vực giữa các nhóm 

nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh độ tuổi khi quét F-FBB 18 tuổi , giới 

tính, giáo dục, tình trạng nhận thức và trạng thái mang APOE4 . 

So với nhóm không dùng chất ức chế DPP-4, những người dùng những thuốc này 

có SUVRs toàn cầu thấp hơn đáng kể (1,33 so với 1,41; P = 0,001). Những bệnh 

nhân này cũng có Aβ SUVRs khu vực thấp hơn đáng kể (phía trước: 1,33 so với 

1,41; thành bên: 1,34 so với 1,42; thái dương bên: 1,33 so với 1,41; và cortices 

vùng trước / sau: 1,43 so với 1,53; tất cả P = 0,002). 

Ngoài ra, những người dùng thuốc ức chế DPP-4 có gánh nặng Aβ thấp hơn trên 

toàn cầu và ở hai vùng cortices - vùng đỉnh bên và vùng thái dương bên - so với 

nhóm không bị tiểu đường. 

Điều này giải quyết "một câu hỏi rất quan trọng" về việc liệu tác dụng có lợi của 

các chất ức chế DPP-4 đối với gánh nặng Aβ "có thể mở rộng cho bệnh nhân AD 

không bị tiểu đường hay không", Jeong nói. 

Ông lưu ý rằng cần có thêm dữ liệu chắc chắn từ một thử nghiệm ngẫu nhiên để 

chỉ ra các đặc tính bảo vệ thần kinh của chất ức chế DPP-4. 

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá nhận thức chung bằng cách sử dụng phiên bản 

Hàn Quốc của Bài kiểm tra trạng thái tâm thần nhỏ (MMSE). Họ chia điểm MMSE 

thành các điểm con cho định hướng, ghi nhớ, nhớ lại trí nhớ, chú ý, ngôn ngữ và 

xây dựng. 

Một đánh giá dọc về những thay đổi đối với điểm số MMSE và điểm số phụ bao 

gồm 108 bệnh nhân (56 bệnh nhân không dùng chất ức chế DDP-4 và 52 người 

dùng thuốc này) được theo dõi trong thời gian trung bình là 30 tháng. Đối với 

những bệnh nhân này, các nhà nghiên cứu có ít nhất hai điểm MMSE với khoảng 

thời gian 1 năm. 
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Trong số những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường dùng chất ức chế DPP-4, điểm 

MMSE giảm trung bình hàng năm là 0,87 điểm. Trong số những bệnh nhân mắc 

bệnh tiểu đường không dùng chất ức chế DPP-4, có mức giảm trung bình hàng 

năm là 1,65 điểm. 

Jeong cho biết: “Sau khi điều chỉnh các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến điểm 

kiểm tra, chúng tôi nhận thấy rằng điểm số của những bệnh nhân dùng DPP-4i 

giảm 0,77 điểm mỗi năm chậm hơn so với những bệnh nhân không dùng DPP-4i. 

Trong số các điểm con MMSE, thuật ngữ tương tác nhóm x thời gian chỉ có ý 

nghĩa đối với việc nhớ lại bộ nhớ sau khi điều chỉnh. Các tác giả lưu ý rằng điểm 

phụ này chủ yếu bị ảnh hưởng trong bệnh lý AD. 

Tại thời điểm này, cơ chế bảo vệ tiềm năng của chất ức chế DPP-4 vẫn chưa rõ 

ràng, nhưng một số nghiên cứu cho thấy tác dụng trực tiếp của chất ức chế DPP-4 

đối với bệnh lý AD. Tuy nhiên, vì những tác nhân này không thể vượt qua hàng 

rào máu não, vai trò bảo vệ của chúng có thể thông qua một cơ chế gián tiếp, Jeong 

nói. 

Ông suy đoán rằng điều này có thể là do sự gia tăng mức độ peptide-1 giống 

glucogon trong máu ngoại vi hoặc điều chỉnh tình trạng viêm ngoại vi. 

Ông nói: “Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất ức chế DPP-4 có tác dụng chống 

viêm. 

Ông Jeong cho biết, nghiên cứu hiện tại không trả lời rõ ràng câu hỏi liệu DM có 

phải là một yếu tố nguy cơ đối với AD hay không. Mặc dù nhiều nghiên cứu thuần 

tập trên toàn quốc đã chứng minh rằng DM là một yếu tố nguy cơ của sa sút trí tuệ 

do mọi nguyên nhân, nhưng nghiên cứu này và những nghiên cứu khác "không 

chứng minh được mối liên quan giữa sự hiện diện của DM và gánh nặng amyloid", 

ông nói. 

Ông lưu ý rằng mặc dù AD là nguyên nhân phổ biến nhất của chứng sa sút trí tuệ, 

nhưng chứng sa sút trí tuệ mạch máu chiếm một tỷ lệ đáng kể trong các trường hợp 

sa sút trí tuệ. 

Nhận xét về nghiên cứu, Maria C. Carrillo, tiến sĩ, giám đốc khoa học của Hiệp hội 

bệnh Alzheimer, nói với Medscape Medical News rằng "có một số lý do" đằng sau 

việc nghiên cứu các chất ức chế DPP-4 cho bệnh nhân AD. 

Bà nói: “Có một mối liên hệ nổi tiếng mặc dù chưa được xác định rõ ràng giữa 

bệnh tiểu đường và bệnh Alzheimer, và các loại thuốc tiểu đường khác đã và đang 

được nghiên cứu ở những người bị suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer”. 

Carrillo cho biết, những phát hiện mới "có thể đưa ra một số ánh sáng bổ sung cho 

mối quan hệ của bệnh tiểu đường / bệnh Alzheimer". 

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng vì nghiên cứu không phải là một thử nghiệm lâm sàng đối 

chứng ngẫu nhiên, nên không thể đưa ra kết luận chắc chắn về loại thuốc này và 

bệnh Alzheimer. 
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"Không có mối quan hệ nhân quả nào có thể được chỉ ra trong thiết kế nghiên cứu 

này," cô lưu ý. 

Carrillo cũng chỉ ra rằng dữ liệu quan trọng bị thiếu trong phân tích, bao gồm sự 

tích tụ amyloid theo thời gian và mức A1c tuần tự và cơ bản cho thấy việc kiểm 

soát lượng đường trong máu. 

Ngoài ra, cô lưu ý, các tác giả thừa nhận rằng họ không biết tại sao việc sử dụng 

các loại thuốc tiểu đường này có liên quan đến việc suy giảm nhận thức chậm hơn 

trong một bài kiểm tra nhận thức. 

 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/956430#vp_2 
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