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Điều trị Steroid có thể phục hồi tốc độ khỏi chấn thương gan do Infliximab 

không? 

NEW YORK (Reuters Health) - Điều trị bằng corticosteroid có thể tăng tốc độ hồi 

phục của những bệnh nhân bị tổn thương gan do sử dụng infliximab, nhưng phát 

hiện này không có tính thống kê chắc chắn, các nhà nghiên cứu ở Iceland báo cáo. 

Nghiên cứu quan sát của họ, được công bố trên Tạp chí Gan học, cũng cho thấy 

rằng những bệnh nhân bị tăng men gan kéo dài hơn có xu hướng được điều trị bằng 

corticosteroid. Không thấy tái phát chấn thương gan sau khi giảm dần 

corticosteroid, và phần lớn bệnh nhân được chuyển sang chất sinh học thứ hai 

không thấy tái phát chấn thương gan. 

Tiến sĩ Helgi Kristinn Bjornsson ở Landspitali, Bệnh viện Đại học Quốc gia, ở 

Reykjavik, nói với Reuters Health qua email rằng tần suất chấn thương gan do 

infliximab "được ước tính là 1 trong mỗi 148 đến 1 trong mỗi 120 bệnh nhân" và 

hầu hết các trường hợp có tiên lượng thuận lợi. 

Ông nói: “Infliximab là một phương pháp điều trị hiệu quả chống lại các bệnh tự 

miễn dịch khác nhau và không nên xem xét lại việc sử dụng tổng thể infliximab chỉ 

dựa trên nguy cơ tổn thương gan. Tuy nhiên, nhiệm vụ của bác sĩ điều trị là ước 

tính tỷ lệ rủi ro-lợi ích trong mỗi trường hợp." 

Đây được báo cáo là nhóm nghiên cứu lớn nhất chỉ bao gồm những bệnh nhân bị 

tổn thương gan do infliximab. 

Tiến sĩ Bjornsson và các đồng nghiệp của ông đã xác định 36 bệnh nhân (tuổi 

trung bình 46; chỉ số khối cơ thể trung bình 28) bị tổn thương gan do infliximab từ 

năm 2009 đến năm 2020. Loại tổn thương gan phổ biến nhất là tế bào gan. 

Các tình trạng bệnh nhân được sử dụng infliximab rất đa dạng và bao gồm bệnh 

vẩy nến, viêm cột sống dính khớp, viêm khớp âm tính và bệnh viêm ruột. 

17 bệnh nhân (47%) được dùng corticosteroid prednisolone, với quyết định này là 

do một trong các tác giả của báo cáo đưa ra, dựa trên kết quả xét nghiệm gan ngày 

càng leo thang và / hoặc không cải thiện mặc dù đã ngừng sử dụng 

infliximab. Những bệnh nhân có chức năng gan được cải thiện sau khi ngừng sử 

dụng infliximab không dùng corticosteroid. 

Thời gian điều trị corticosteroid trung bình là 84 ngày và liều trung bình của 

prednisolone là 30 mg. 

Thời gian từ đỉnh alanin aminotransferase đến bình thường hóa men gan ngắn hơn 

về số lượng ở bệnh nhân điều trị bằng corticosteroid: 45 so với 77 ngày (P = 

0,062). 

Trong một email gửi tới Reuters Health, Tiến sĩ Guilherme Macedo, trưởng khoa 

tiêu hóa và gan tại Trung tâm Bệnh viện Đại học Sao Joao, ở Porto, Bồ Đào Nha, 

đã gọi báo cáo của Iceland là "một lưu ý cảnh báo khác về việc sử dụng infliximab. 

Điều quan trọng là rằng người kê đơn nên nhận thức đầy đủ về những vấn đề tiềm 



ẩn về gan này, đặc biệt là nếu chúng được phát hiện sớm trong quá trình điều trị và 

chúng được giải quyết kịp thời bằng cách ... ức chế miễn dịch bằng steroid. " 

Ông nói thêm rằng chức năng gan nên được đánh giá thường xuyên, ngay từ khi 

bắt đầu sử dụng infliximab, và các tự kháng thể nên được đánh giá trước khi sử 

dụng infliximab. Tiến sĩ Macedo không tham gia vào nghiên cứu mới. 

Tiến sĩ Jay H. Hoofnagle, giám đốc chi nhánh nghiên cứu bệnh gan tại Viện quốc 

gia về bệnh tiểu đường và bệnh tiêu hóa và thận, ở Bethesda, Maryland, nói với 

Reuters Health qua email rằng những phát hiện này "có thể không hoàn toàn mới, 

nhưng đây là nghiên cứu lớn nhất và tiêu biểu nhất về tổn thương gan do 

infliximab. Và nó đại diện cho một nghiên cứu không thiên vị và 'dựa trên dân số', 

hầu hết các nghiên cứu khác là mẫu từ các trung tâm chuyên khoa. " 

Ông nhấn mạnh quan sát của báo cáo rằng tổn thương gan "dường như là do những 

thay đổi miễn dịch gây ra bởi infliximab, chứ không phải do tác động trực tiếp của 

thuốc lên gan." 

Tiến sĩ Hoofnagle, người cũng không tham gia vào nghiên cứu, giải thích rằng đây 

là lý do tại sao steroid có vẻ hữu ích vì "nó làm giảm phản ứng miễn dịch, thay vì 

bảo vệ gan." 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/959862 
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Sirolimus Hạn chế Đau, Các triệu chứng Khác ở Thanh niên Có Dị dạng Bạch 

huyết Đơn thuần 

 

NEW YORK (Reuters Health) - Ở trẻ em trên sáu tuổi bị dị dạng hệ bạch huyết 

đơn thuần (LM), sirolimus làm giảm lượng dịch rỉ, chảy máu và dị dạng, đồng thời 

tăng chất lượng cuộc sống, một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên theo giai đoạn 

quan sát cho thấy. 

Ngược lại, lợi ích dường như thấp hơn đối với dị dạng tĩnh mạch đơn thuần (VM). 

Theo báo cáo trên tạp chí JAMA Dermatology, Tiến sĩ Annabel Maruani tại Đại 

học Tours và các đồng nghiệp đã nghiên cứu 59 trẻ em (tuổi trung bình, 11,6 tuổi; 

59,3% trẻ em gái) bị dị dạng mạch máu chảy chậm. Những người tham gia đã trải 

qua một giai đoạn quan sát, sau đó chuyển sang giai đoạn can thiệp trong đó họ 

được uống sirolimus (nồng độ huyết thanh mục tiêu, 4-12 ng / mL). Thời gian 

chuyển đổi được thực hiện ngẫu nhiên từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 8, và toàn bộ 

nghiên cứu kéo dài 12 tháng đối với mỗi bệnh nhân. 

Kết quả chính là sự thay đổi thể tích dị dạng mạch trên một đơn vị thời gian (tức là 

giữa giai đoạn can thiệp và giai đoạn quan sát). 

22 người tham gia (37,3%) có VM, nằm hầu hết ở các chi trên; 18 (30,5%) có LM, 

hầu hết nằm ở đầu và cổ; và 19 (32,2%) có dị tật kết hợp, với vị trí thường gặp nhất 

ở chi dưới. 

Nhìn chung, sự khác biệt về thể tích dị dạng mạch máu không khác biệt đáng kể 

giữa giai đoạn can thiệp và quan sát. 

Tuy nhiên, trẻ em bị dị dạng hệ bạch huyết đơn thuần đã giảm thể tích đáng kể 

(chênh lệch trung bình, –0,00) sau khi điều trị bằng sirolimus. Hơn nữa, sirolimus 

có tác động tích cực đến các kết cục phụ, bao gồm đau - đặc biệt là đối với các dị 

tật kết hợp - và chảy máu, rỉ dịch, hiệu quả tự đánh giá và chất lượng cuộc sống. 

Năm mươi sáu người tham gia đã trải qua 231 sự kiện bất lợi (năm trường hợp 

nghiêm trọng; không nguy hiểm đến tính mạng). Tác dụng ngoại ý thường gặp nhất 

là loét miệng (49,2%). 

Tóm lại, các tác giả nói rằng nghiên cứu "cho phép làm rõ mục tiêu của bệnh nhân 

và gia đình khi bắt đầu điều trị bằng sirolimus cho trẻ em trên 6 tuổi. Dị dạng hệ 

bạch huyết đơn thuần dường như là chỉ định tốt nhất cho liệu pháp sirolimus ... 

Trong các dị tật kết hợp, sirolimus giảm đáng kể đau, rỉ dịch và chảy máu. Lợi ích 

đối với dị dạng động tĩnh mạch đơn thuần có vẻ thấp hơn so với 2 phân nhóm 

khác, cũng dựa trên các triệu chứng. " 

Tiến sĩ Nicole Harter, Trưởng bộ phận Da liễu Nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng và 

Trung tâm Y tế ở Omaha và Phó Giáo sư tại Trung tâm Y tế Đại học Nebraska, 

nhận xét trong một email cho Reuters Health, "Kinh nghiệm lâm sàng của tôi đồng 

ý với những phát hiện này." 



“Nói chung, tôi chưa thấy sự giảm nhanh về kích thước / thể tích của dị dạng mạch 

máu chảy chậm khi sử dụng sirolimus trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, 

và tôi rất quan tâm đến việc những bệnh nhân này được theo dõi theo thời gian,” cô 

nói. "Tôi (câu hỏi) liệu việc bắt đầu sử dụng sirolimus có thể ngăn chặn sự gia tăng 

theo cấp số nhân của khối dị dạng mạch máu, ngoài những gì được mong đợi với 

sự phát triển tỷ lệ bình thường của đứa trẻ." 

"Các nghiên cứu sâu hơn sẽ cần thiết để đánh giá xem các yếu tố ngoài các triệu 

chứng lâm sàng (đau, chảy máu, rỉ dịch) có thể hướng dẫn các quyết định điều trị 

hay không", bà lưu ý. "Đánh giá tác động của tình trạng đột biến mô, các đặc điểm 

khám lâm sàng, mức độ / mức độ liên quan dựa trên các nghiên cứu hình ảnh và dị 

tật hội chứng so với không hội chứng có thể cung cấp hướng dẫn về thời điểm bắt 

đầu sirolimus tối ưu." 

"Các nghiên cứu sâu hơn (cũng) sẽ giúp làm sáng tỏ nếu các đột biến di truyền cơ 

bản có liên quan đến phản ứng lâm sàng cao hơn hoặc tỷ lệ các tác dụng phụ," cô 

ấy nói thêm. "Điều này được đề xuất với việc cải thiện tình trạng đau ở các dị dạng 

tĩnh mạch / kết hợp tĩnh mạch do tác động của sirolimus trên tín hiệu TEK / mTOR 

và tác động xuôi chiều lên dòng đông máu." 

Tiến sĩ India Hill, Trưởng khoa Da liễu tại Bệnh viện Nhi đồng New Orleans và 

Trợ lý Giáo sư Lâm sàng tại Đại học Bang Louisiana ở Baton Rouge cũng nhận xét 

qua email, lưu ý rằng những phát hiện "phù hợp với kinh nghiệm lâm sàng của 

chúng tôi ... Chúng tôi đã ghi nhận những cải thiện trong tình trạng chảy máu, rỉ 

dịch và chất lượng cuộc sống ở những người có cả dị tật hệ bạch huyết và dị tật 

hỗn hợp. " 

Bà nói: “Tôi rất vui khi thấy sự tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống 

và giảm tình trạng rỉ dịch và chảy máu, bên cạnh việc cải thiện thể tích hoàn 

toàn. "An toàn của điều trị lâu dài vẫn là một mối quan tâm." 

Bà nói thêm: “Tôi muốn xem các nghiên cứu trong tương lai điều tra kết quả của 

trẻ sơ sinh và bệnh nhân nhỏ tuổi, và can thiệp sớm có thể ảnh hưởng như thế nào 

đến tiên lượng lâu dài của chúng. "Tôi cũng háo hức xem các nghiên cứu về mối 

tương quan giữa kiểu gen với các liệu pháp nhắm mục tiêu." 

Tiến sĩ Maruani đã không trả lời yêu cầu bình luận. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/959200 

https://www.medscape.com/viewarticle/959200


Phản ứng da nghiêm trọng với Enfortumab Vedotin 

 

Sử dụng enfortumab vedotin (Padcev), được phê duyệt cách đây chưa đầy 2 năm 

để điều trị ung thư biểu mô di căn, có liên quan đến các trường hợp hội chứng 

Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN), một số trường hợp đã 

tử vong . 

Các trường hợp được đưa ra ánh sáng trong quá trình giám sát định kỳ, nhân viên 

từ Phòng Cảnh giác Dược của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 

Kỳ (FDA) trong một bức thư nghiên cứu được công bố trực tuyến ngày 8 tháng 9 

trên tạp chí JAMA Dermatology. 

Tám trường hợp phản ứng da nghiêm trọng có đặc điểm là SJS / TEN đã được xác 

định từ Hệ thống Báo cáo Sự kiện Có hại của FDA (FAERS). Trong năm trường 

hợp này, chẩn đoán SJS / TEN đã được xác nhận bởi bác sĩ da liễu và / hoặc kết 

quả sinh thiết. 

Thời gian trung bình cho đến khi khởi phát SJS / TEN là 11 ngày (phạm vi, 9 - 21 

ngày) kể từ khi bắt đầu điều trị. 

Trong tám trường hợp, kết quả nghiêm trọng đã được báo cáo. Các nhà nghiên cứu 

lưu ý rằng trong bốn trường hợp, các trường hợp tử vong do SJS / TEN đã xảy 

ra. Họ viết: "Các kết quả nghiêm trọng khác bao gồm việc nhập viện đơn vị bỏng 

trong 4 trường hợp". 

Đại lý hạng nhất 

Enfortumab vedotin là một tác nhân đầu tiên trong lớp nhằm chống lại phân tử kết 

dính tế bào nectin-4, nằm trên bề mặt của các tế bào và được đánh giá cao thể hiện 

trong ung thư bàng quang . Sản phẩm là một liên hợp kháng thể, trong đó kháng 

thể hướng sản phẩm đến các tế bào này và sau đó giải phóng monomethyl 

auristantin E. Nó được tiêm tĩnh mạch. 

Sản phẩm đã được FDA cấp phép phê duyệt nhanh chóng vào tháng 12 năm 2019. 

Sự chấp thuận này dựa trên dữ liệu phản hồi từ nghiên cứu EV-201, một thử 

nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 bao gồm 125 bệnh nhân ung thư biểu mô di căn hoặc 

tiến triển tại địa phương đã được điều trị trước bằng PD -1 hoặc chất ức chế PD-L1 

và hóa trị liệu dựa trên bạch kim. 

Kết quả được trình bày vào tháng 6 năm 2019 tại cuộc họp thường niên của Hiệp 

hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ. Tỷ lệ phản hồi tổng thể (ORR) là 44%; 12% bệnh 

nhân đáp ứng hoàn toàn và 32% đáp ứng một phần. Thời gian phản hồi trung bình 

là 7,6 tháng. 

Tại cuộc họp, Daniel P. Petrylak, MD, giáo sư y khoa (ung thư học) và tiết niệu tại 

Trung tâm Ung thư Yale, New Haven, Connecticut, lưu ý rằng có một "nhu cầu 

cao chưa được đáp ứng" ở những bệnh nhân ung thư biểu mô giai đoạn muộn và di 

https://www.medscape.com/viewarticle/922898
https://emedicine.medscape.com/article/1197450-overview
https://emedicine.medscape.com/article/1197450-overview
https://emedicine.medscape.com/article/229698-overview
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2784044
https://emedicine.medscape.com/article/438262-overview
https://www.medscape.com/viewarticle/922898
https://www.medscape.com/viewarticle/922898
https://www.medscape.com/viewarticle/913964


căn. Đã có một loạt các phê duyệt thuốc mới cho bệnh này. Năm loại thuốc ức chế 

điểm kiểm soát miễn dịch đã được phê duyệt trong những năm gần đây. Hầu hết 

bệnh nhân (75% đến 80%) bị bệnh tiến triển sau khi điều trị bằng liệu pháp miễn 

dịch. 

Petrylak nhận xét: Enfortumab vedotin là "liệu pháp mới đầu tiên chứng minh hoạt 

động lâm sàng đáng kể" ở những bệnh nhân có bệnh tiến triển sau hóa trị liệu bạch 

kim và liệu pháp miễn dịch. 

Vào thời điểm đó, phát ban dát sẩn từ độ 3 trở lên được báo cáo trong 4% nhóm 

thuần tập. Đó là tác dụng phụ nghiêm trọng về da liễu duy nhất được ghi nhận. 

Những phát hiện quan trọng về mặt lâm sàng 

Các trường hợp phản ứng da nghiêm trọng hiện đang được báo cáo là do giám sát 

sau khi đưa ra thị trường, các tác giả, dẫn đầu bởi Michelle Nadeau Nguyễn, 

PharmD, BCOP, BCPS, và các đồng nghiệp từ Bộ phận Cảnh giác Dược, Văn 

phòng Giám sát và Dịch tễ học của FDA. Họ đã xem xét dữ liệu từ FAERS, 

PubMed và Embase từ ngày 18 tháng 12 năm 2019, ngày sản phẩm được phê 

duyệt, đến ngày 7 tháng 10 năm 2020. 

Ngoài tám trường hợp được báo cáo cho FAERS, không có trường hợp nào khác 

được xác định từ PubMed hoặc Embase. 

Các tác giả lưu ý rằng vì các trường hợp SJS / TEN rất hiếm nhưng nghiêm trọng, 

các báo cáo sau khi đưa thuốc được ghi chép đầy đủ này có ý nghĩa về mặt lâm 

sàng. Họ viết: “Hơn nữa, chúng tôi nhận thấy sự tích lũy nhanh chóng của các 

trường hợp trong khoảng thời gian tiếp thị 12 tháng là một quan sát đáng lo ngại. 

Họ nhận xét rằng tốc độ mà những phản ứng này được báo cáo cao hơn dự kiến. 

Tỷ lệ mắc hàng năm của ung thư biểu mô tiến triển cục bộ, căn bệnh có nhiều khả 

năng được điều trị bằng thuốc này, là khoảng 12.494 đến 40.000 trường hợp mỗi 

năm ở Hoa Kỳ. Tỷ lệ dự kiến của SJS / TEN là khoảng một đến bảy trường hợp 

trên 1.000.000 bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu tính toán từ các báo cáo rằng trong số 

những bệnh nhân được sử dụng enfortumab vedotin, tỷ lệ là 20 trường hợp trên 

1.000.000 bệnh nhân. 

Các tác giả lưu ý rằng tỷ lệ báo cáo này có thể bị đánh giá thấp, mặc dù báo cáo 

thiếu được coi là một hạn chế của các hệ thống báo cáo tự phát như FAERS. 

Cơ chế gây độc cho da với enfortumab vedotin vẫn chưa được biết rõ, nhưng nó có 

thể liên quan đến tác dụng ức chế của thuốc đối với sự biểu hiện của chất hoại tử, 

họ gợi ý. Nectin-4 được biểu hiện bởi các mô biểu mô, bao gồm cả da. 

Nguyen và các đồng nghiệp lưu ý rằng khi được phê duyệt, thông tin kê đơn thuốc 

của Hoa Kỳ ghi nhận rằng phản ứng trên da đã được thấy ở 55% bệnh nhân trong 

các thử nghiệm lâm sàng. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/958754#vp_2 

https://www.medscape.com/viewarticle/958754#vp_2


Ticagrelor của lợi ích lâm sàng ròng sau đột quỵ, TIA: THALES 

 

Bằng chứng mới cho thấy lợi ích của ticagrelor lớn hơn nguy cơ khi được thêm vào 

aspirin trong 30 ngày sau một cơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ mức độ nhẹ đến 

trung bình hoặc cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua nguy cơ cao (TIA) đã được báo 

cáo từ một phân tích thứ cấp của thử nghiệm THALES. 

Các phân tích mới được trình bày tại Stroke châu Âu gần đây Tổ chức Hội nghị 

(ESOC) và công bố trực tuyến trong Stroke vào ngày 3.    

Thử nghiệm THALES chính, được công bố vào năm ngoái , cho thấy ticagrelor 

cùng với aspirin làm giảm nguy cơ đột quỵ hoặc tử vong so với chỉ dùng aspirin ở 

những bệnh nhân có biểu hiện cấp tính với đột quỵ hoặc TIA. Nhưng sự kết hợp 

này cũng làm tăng nguy cơ xuất huyết lớn, dẫn đến một số không chắc chắn về 

cách chuyển kết quả vào thực hành lâm sàng. 

Điều tra viên chính Claiborne Johnston, MD, PhD, Trường Y khoa Dell, Đại học 

Texas, Austin cho biết: “Các kết quả chính của thử nghiệm rất khó giải thích.   

Ông giải thích: “Kết quả hiệu quả chính (đột quỵ hoặc tử vong) bao gồm đột quỵ 

xuất huyết và nguyên nhân tử vong do xuất huyết nhưng những biến cố này cũng 

được tính vào kết quả an toàn chính của chảy máu nặng, vì vậy đã có số lượng gấp 

đôi các biến cố này ở cả hai bên,” ông giải thích.   

Một điều khác đã gây ra sự nhầm lẫn là việc nhấn mạnh vào rủi ro tương đối, ông 

lưu ý. “Đột quỵ do thiếu máu cục bộ thực sự giảm và đột quỵ xuất huyết tăng thực 

sự nhưng nếu chỉ nhìn vào rủi ro tương đối thì chúng ta không biết làm thế nào để 

cân bằng cả hai. 

"Vì vậy, trong phân tích này, chúng tôi đã tách rời các kết quả và xem xét tình 

trạng khuyết tật của bệnh xuất huyết và thiếu máu cục bộ và cho thấy nó bằng sự 

khác biệt tuyệt đối. Đây không phải là một phân tích được xác định trước, mà nó 

được yêu cầu bởi các cơ quan quản lý, vì vậy nó được hướng dẫn bởi các khuyến 

nghị của họ, "ông nói thêm. 

Johnston báo cáo rằng kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy giảm khoảng 1% tổng 

hợp đột quỵ và tử vong (kết quả hiệu quả chính) và tăng 0,4% chảy máu nặng 

GUSTO (kết quả an toàn chính). 

Những kết quả đó là "vướng mắc", ông nói. Khi chúng được tách ra, "Chúng tôi 

thấy giảm tuyệt đối 1,2% các biến cố thiếu máu cục bộ nghiêm trọng và tăng 0,3% 

xuất huyết nặng. Đó là tỷ lệ 4: 1 giữa lợi ích và nguy cơ." 

Bởi vì một sự kiện thiếu máu cục bộ nghiêm trọng có thể không chính xác bằng 

một ca xuất huyết nặng về mặt khuyết tật, các nhà điều tra cũng báo cáo phân tích 

các sự kiện này có tính đến các mức độ khuyết tật khác nhau liên quan đến chúng, 

và họ nhận thấy rằng tỷ lệ lợi ích trên rủi ro vẫn như nhau ở khoảng 4 đến 1. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.121.035555
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1916870


"Nếu chúng tôi định nghĩa tình trạng khuyết tật là điểm số Rankin Scale (mRS) sửa 

đổi là 2 hoặc lớn hơn, thì ticagrelor có liên quan đến việc giảm các biến cố thiếu 

máu cục bộ vô hiệu là 0,8% và tăng tỷ lệ chảy máu vô hiệu là 0,2%. Và nếu chúng 

tôi định nghĩa tình trạng khuyết tật là mRS từ 3 trở lên (do đó là khuyết tật từ trung 

bình đến nặng) thì tỷ lệ vẫn như vậy - 0,7 so với 0,18, "ông nói.    

Johnston nhận xét: “Mặc dù những kết quả từ phân tích mới này không khác nhiều 

so với kết quả ban đầu, nhưng chúng làm rõ rằng mặc dù lợi ích đi kèm với một 

mức giá, nhưng lợi ích vượt quá mức giá đó, ngay cả khi bạn xem xét khuyết tật 

trong phương trình,” Johnston nhận xét. 

Xu hướng nhóm con 

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét các phân nhóm khác nhau bằng cách sử dụng 

các tiêu chí mới này và không tìm thấy tương tác đáng kể nào. “Không có phân 

nhóm nào mà ticagrelor chắc chắn vượt trội hơn so với toàn bộ dân số và [không 

có] phân nhóm nào mà bạn chắc chắn sẽ không muốn điều trị bằng ticagrelor,” 

Johnston nói. 

Nhưng ông đã chỉ ra một số xu hướng trong các phân nhóm. "Luôn có xu hướng. 

Nếu bạn nhìn vào đủ các nhóm con, bạn sẽ tìm ra xu hướng nên điều đó không có 

gì đáng ngạc nhiên", ông nhận xét.   

Một nhóm nhỏ cho thấy xu hướng giảm lợi ích ròng của ticagrelor là ở những 

người trên 75 tuổi. Johnston báo cáo: "Nguy cơ xuất huyết cao hơn ở những bệnh 

nhân trên 75 tuổi mà không có sự gia tăng lợi ích tương tự. 

Ngược lại, những bệnh nhân bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ trước đó hoặc TIA 

cho thấy xu hướng đạt được lợi ích ròng lớn hơn. Johnston lưu ý: “Chúng có lợi 

ích lâm sàng lớn hơn không cân xứng, nhưng không quá nhiều đến mức người ta 

không nên điều trị những người không có đột quỵ / TIA do thiếu máu cục bộ trước 

đó, vì vậy nó không thực sự quyết định sự thay đổi trong điều trị,” Johnston lưu ý. 

Kết quả đầy đủ của phân tích mới cho thấy trong số 11.016 bệnh nhân trong thử 

nghiệm, một biến cố thiếu máu cục bộ nghiêm trọng (tổng hợp của đột quỵ do 

thiếu máu cục bộ hoặc tử vong không do xuất huyết) xảy ra ở 5,3% ở nhóm 

ticagrelor-aspirin và 6,5% ở nhóm chỉ dùng aspirin ( giảm rủi ro tuyệt đối, 1,19%; 

khoảng tin cậy 95% [CI], 0,31% 2,07%). 

Xuất huyết nặng (bao gồm xuất huyết nội sọ (ICH) hoặc tử vong do xuất huyết) 

xảy ra ở 0,4% nhóm ticagrelor-aspirin và 0,1% nhóm dùng aspirin đơn thuần (tăng 

nguy cơ tuyệt đối, 0,29%; KTC 95%, 0,10% - 0,48% ). Tác động lâm sàng ròng 

nghiêng về ticagrelor-aspirin (giảm nguy cơ tuyệt đối 0,97%; KTC 95%, 0,08% - 

1,87%). 

Chuyển sự khác biệt về nguy cơ tuyệt đối thành số lượng bệnh nhân, điều trị 1000 

bệnh nhân bằng ticagrelor-aspirin trong 30 ngày thay vì chỉ dùng aspirin được ước 

tính sẽ làm giảm 12 biến cố thiếu máu cục bộ chính (tổng hợp của đột quỵ do thiếu 



máu cục bộ và tử vong do xuất huyết) và tăng 3 trường hợp chính. xuất huyết (tổng 

hợp của ICH và chảy máu gây tử vong), các nhà điều tra của THALES báo cáo. 

Họ cho biết thêm, lợi ích ròng được tích lũy từ nhiều đặc điểm nhân khẩu học và 

trình bày. 

Ý nghĩa lâm sàng 

Khi được hỏi ý nghĩa lâm sàng của những kết quả mới này là gì, Johnston trả lời: 

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn đang điều trị thấp hơn cho bệnh nhân bằng liệu pháp 

kháng tiểu cầu sau một cơn đột quỵ thiếu máu cục bộ nhẹ hoặc trung bình hoặc 

TIA nguy cơ cao. Tôi nghĩ chúng tôi cần thêm dữ liệu để chỉ ra cách chúng tôi 

đang khai thác thấp chúng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ phát hiện ra rằng điều đó là 

đáng kể và chúng tôi cần phải giải quyết vấn đề đó như một vấn đề chất lượng 

ngay bây giờ. " 

Ông cho biết kết luận này không chỉ dựa trên thử nghiệm THALES mà còn cả dữ 

liệu từ các nghiên cứu khác bao gồm ĐIỂM và CƠ HỘI . 

"Chúng tôi có nhiều dữ liệu cho thấy clopidogrel cộng với aspirin hoặc ticagrelor 

cùng với aspirin nên được sử dụng cho loại bệnh nhân được tham gia vào các thử 

nghiệm này. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ bắt đầu làm điều này nhiều hơn và chúng 

tôi sẽ thu thập thêm dữ liệu về loại nào trong số này hai tác nhân để lựa chọn. Tôi 

không nghĩ rằng so sánh gián tiếp là cách phù hợp để đưa ra quyết định đó ở giai 

đoạn này. "Johnston nói thêm rằng các thử nghiệm trong tương lai nên sử dụng các 

kết quả an toàn và hiệu quả khác nhau. "Việc tách chúng ra chỉ có ý nghĩa. Đó là 

cách cuối cùng chúng ta sử dụng dữ liệu, vậy tại sao không chuẩn bị cho điều đó 

khi xác định các điểm cuối." 

Ông cũng nói rằng các nhà điều tra thử nghiệm cần quen với việc sử dụng các 

phương pháp giảm thiểu rủi ro tuyệt đối hơn là giảm rủi ro tương đối khi báo cáo 

kết quả chính của một thử nghiệm. "Có thể chúng ta có thể báo cáo cả hai nhưng 

hãy làm rõ rằng việc giảm thiểu rủi ro tương đối không cho chúng ta biết nhiều 

điều khi chúng ta nghĩ về sự đánh đổi."   

Bình luận về phân tích mới này, Rustam Al-Shahi Salman, Tiến sĩ, Đại học 

Edinburgh, Vương quốc Anh, cho biết: "Loại phân tích thứ cấp này thực sự có giá 

trị vì nó đang giải quyết một vấn đề chung cho những người quan tâm đến việc 

không chỉ bảo vệ bệnh nhân chống lại một số bệnh cụ thể. sự kiện nhưng nhìn vào 

lợi ích trong vòng. Vì vậy, tôi nghĩ đây là những phân tích thực sự hữu ích. Đây là 

những phát hiện rất an tâm cho bệnh nhân và bác sĩ cũng như các cơ quan quản lý. 

"Ông nói thêm rằng ông hy vọng rằng sẽ có "một kỷ nguyên mới để kiểm tra thích 

hợp lợi ích lâm sàng ròng trong các thử nghiệm phòng ngừa thứ cấp." 

 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/959032#vp_2 
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Aspirin và Heparin làm tăng nguy cơ chảy máu trong EVT 

 

Điều trị bằng axit acetylsalicylic (ASA) hoặc heparin có liên quan đến việc tăng 

nguy cơ xuất huyết nội sọ có triệu chứng (sICH) ở bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu 

cục bộ đang điều trị nội mạch (EVT), dữ liệu mới cho thấy. 

Trong quần thể này, ASA và heparin đều có liên quan đến nguy cơ sICH tăng gấp 

đôi khi dùng trong EVT. 

Điều tra viên Wouter van der Steen, bác sĩ nghiên cứu và là nghiên cứu sinh tại 

Trung tâm Y tế Đại học Erasmus, ở Rotterdam, Hà Lan, nói với Medscape Medical 

News : “Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về tác dụng có lợi đối 

với kết quả chức năng . Ông nói thêm rằng khả năng một hiệu ứng tích cực sẽ được 

quan sát nếu tiếp tục thử nghiệm được coi là không đáng kể. 

Van der Steen cho biết, các nhà nghiên cứu đã ngừng thử nghiệm vì lý do an toàn 

và khuyến cáo nên tránh sử dụng liều lượng được đánh giá của cả hai loại thuốc 

trong EVT đối với đột quỵ do thiếu máu cục bộ. 

Ông đã trình bày những phát hiện từ thử nghiệm MR CLEAN-MED tại Hội nghị 

Tổ chức Đột quỵ Châu Âu (ESOC) 2021, được tổ chức trực tuyến. 

Đã dừng dùng thử để đảm bảo an toàn 

Nghiên cứu trước đây đã ủng hộ tính an toàn và hiệu quả của EVT đối với đột quỵ 

do thiếu máu cục bộ. Tuy nhiên, hơn 30% bệnh nhân không hồi phục mặc dù đã 

được tái tạo hoàn toàn và nhanh chóng. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng tái tưới máu 

vi mạch không hoàn toàn (IMR) có thể giải thích cho sự phục hồi không hoàn toàn 

này. 

Microthrombi, làm tắc các mạch xa và bẫy ngoại bào của bạch cầu trung tính có 

thể gây ra IMR. Vấn đề này có thể được giảm bớt thông qua điều trị bằng ASA, có 

tác dụng chống huyết khối, hoặc với heparin, làm tan các bẫy ngoại bào của bạch 

cầu trung tính, họ nói thêm. Mặc dù những loại thuốc này có liên quan đến kết quả 

lâm sàng tốt, nhưng chúng làm tăng nguy cơ mắc bệnh sICH. 

Các nhà điều tra đã tiến hành thử nghiệm MR CLEAN-MED đa trung tâm, có đối 

chứng ngẫu nhiên để đánh giá tác dụng của ASA tiêm tĩnh mạch (IV) và heparin, 

một mình hoặc kết hợp, trong EVT đối với đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính. Điều 

trị được mở nhãn, nhưng đánh giá kết quả đã bị mù. Những người tham gia đủ điều 

kiện là người lớn với điểm số Thang điểm đột quỵ của Viện Y tế Quốc gia 

(NIHSS) ≥2 và tắc mạch máu lớn tuần hoàn trước, người có thể bắt đầu EVT trong 

vòng chưa đầy 6 giờ. 

Các nhà điều tra đã chỉ định ngẫu nhiên bệnh nhân nhận hoặc không nhận 

ASA. Trong mỗi nhóm điều trị trong số hai nhóm điều trị này, bệnh nhân được 

https://reference.medscape.com/drug/calciparine-monoparin-heparin-342169
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phân ngẫu nhiên không dùng heparin, heparin liều thấp hoặc heparin liều trung 

bình. 

ASA được đưa ra với liều tải 300 mg. Bệnh nhân được dùng heparin liều thấp nhận 

được liều nạp 5000 IU, sau đó là 500 IU / h trong 6 giờ. Bệnh nhân dùng heparin 

liều vừa phải được dùng liều nạp 5000 IU, sau đó là 1250 IU / h trong 6 giờ. 

Kết quả chính của nghiên cứu là thang điểm Rankin được sửa đổi (mRS) sau 90 

ngày. Kết quả thứ cấp là điểm NIHSS sau 24 giờ, điểm NIHSS sau 5 đến 7 ngày, 

và điểm tái kết quả sau 24 giờ trên chụp CT mạch hoặc MRI. Kết quả an toàn 

chính là SICH và tử vong trong vòng 90 ngày. 

Một ban giám sát an toàn và dữ liệu độc lập, không bị ràng buộc (DSMB) đã đánh 

giá rủi ro đối với các kết quả an toàn chính trong suốt quá trình thử nghiệm. Hội 

đồng đã thực hiện các phân tích tạm thời về tính an toàn và hiệu quả cho mỗi 300 

bệnh nhân. 

Sau lần đánh giá độ an toàn thứ tư, DSMB khuyến cáo rằng nên ngừng sử dụng 

nhóm heparin liều vừa phải vì lý do an toàn. Tiếp tục tuyển sinh trong các vòng tay 

khác. 

Sau khi phân tích tạm thời lần thứ hai, DSMB khuyên rằng ban chỉ đạo thử nghiệm 

không nên quyết định dừng hay tiếp tục thử nghiệm. Ban chỉ đạo quyết định dừng 

phiên tòa vì lý do đảm bảo an toàn. 

Tăng rủi ro cho sICH 

Tổng cộng, 628 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Nhóm ASA bao gồm 310 

bệnh nhân và nhóm không ASA bao gồm 318 bệnh nhân. Tổng cộng, 332 người 

tham gia đã nhận được heparin và 296 người không nhận được heparin. 

Các đặc điểm nhân khẩu học được cân bằng tốt giữa các nhóm. Độ tuổi trung bình 

của dân số là 73 tuổi và khoảng 53% là nam giới. Điểm NIHSS cơ bản trung bình 

là khoảng 15. Khoảng 74% bệnh nhân được làm tan huyết khối qua đường tĩnh 

mạch. Điểm cơ bản trung bình của Chương trình Đột quỵ Alberta Sớm CT Scan là 

9. 

Các nhà điều tra đã quan sát thấy một sự thay đổi nhẹ về kết quả tồi tệ hơn ở nhóm 

ASA, so với nhóm không có ASA (OR [aOR] được điều chỉnh, 0,91). Ngoài ra, 

nhóm ASA có nguy cơ sICH tăng lên đáng kể, so với nhóm không ASA (14% so 

với 7,2%; aOR, 1,95). 

Bệnh nhân trong nhóm ASA ít có khả năng có kết quả chức năng tốt (mRS từ 0 

đến 2; aOR, 0,76), và tỷ lệ tử vong có xu hướng cao hơn. 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự thay đổi không đáng kể về kết quả chức năng xấu 

hơn ở nhóm dùng heparin, so với nhóm không dùng heparin (aOR, 0,81). Nguy cơ 

sICH cao hơn đáng kể ở nhóm dùng heparin, so với nhóm không dùng heparin 

(13% so với 7,4%; aOR, 2,00). 

https://emedicine.medscape.com/article/2172455-overview
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Bệnh nhân trong nhóm dùng heparin cũng ít có khả năng có kết quả chức năng tốt 

(aOR, 0,78), và có sự gia tăng không đáng kể nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân 

này. 

Tỷ lệ sICH là 11% ở nhóm dùng heparin liều thấp; 26% ở nhóm dùng heparin liều 

vừa phải (aOR, 6,05). Tỷ lệ tử vong là 23% ở nhóm dùng liều thấp và 47% ở nhóm 

dùng liều vừa phải (aOR, 5,45). 

Không có tương tác đáng kể giữa ASA và heparin về kết cục chính và sự xuất hiện 

của sICH 

Van der Steen cho biết: “MR CLEAN-MED là một thử nghiệm độc đáo vì nó đã 

nghiên cứu một phương pháp điều trị được sử dụng rộng rãi, nhưng cho đến nay 

vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào về hiệu quả. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng 

phát hiện của họ sẽ có tác động mạnh mẽ đến việc quản lý bệnh nhân bị đột quỵ do 

thiếu máu cục bộ cấp tính. Họ đề nghị rằng nên tránh sử dụng thuốc chống huyết 

khối trong EVT. 

Đồng điều tra viên Bob Roozenbeek, MD, PhD, một nhà thần kinh học tại Trung 

tâm Y tế Erasmus, nói với Medscape Medical News : “Chúng tôi cho rằng có khả 

năng nguy cơ sICH gia tăng giải thích ít nhất một phần của sự thay đổi không đáng 

kể đối với kết quả chức năng tồi tệ hơn . "Tuy nhiên, để đưa ra những tuyên bố 

chắc chắn hơn, chúng tôi sẽ phải thực hiện những phân tích chuyên sâu hơn." 

Van der Steen cho biết vẫn chưa rõ liệu việc sử dụng thuốc chống huyết khối với 

liều lượng thấp hơn hoặc chỉ với một liều heparin duy nhất có thể an toàn và hiệu 

quả hay không.Để có cái nhìn sâu sắc về những câu hỏi này, các nhà điều tra sẽ 

đánh giá tác động của các loại thuốc và liều lượng được kiểm tra trong thử nghiệm 

này đối với hoạt động cầm máu và đông máu ban đầu ở quần thể thử nghiệm. Họ 

cũng có kế hoạch kiểm tra ảnh hưởng của hoạt động cầm máu và đông máu ban 

đầu đối với nguy cơ sICH và kết quả chức năng. 

Mark Fisher, MD, giáo sư thần kinh học và bệnh lý học và y học phòng thí nghiệm 

tại Đại học California, Irvine, người đã nhận xét về những phát hiện cho Medscape 

Medical News, nâng cao hiệu quả của phẫu thuật cắt huyết khối đối với đột quỵ do 

thiếu máu cục bộ cấp tính tiếp tục là mục tiêu quan trọng của liệu pháp đột quỵ. . 

Có ít nhất ba chiến lược: sử dụng thuốc chống huyết khối phụ trợ, bảo vệ thần 

kinh và điều chỉnh các đặc tính co mạch của vi tuần hoàn. 

Fisher nói: “Kết quả của MR CLEAN-MED chống lại chiến lược chống huyết 

khối. "Các chiến lược thay thế vẫn khả thi và kết quả của các biện pháp can thiệp 

bằng cách sử dụng các cách tiếp cận đó đang được chờ đợi với sự quan tâm lớn." 

 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/958753#vp_2 
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Nghiên cứu mở rộng phát hiện Dupilumab có hiệu lực lên đến 1 năm ở thanh 

thiếu niên có AD 

 

Các tác dụng ngoại ý nghiêm trọng vẫn hiếm gặp và da vẫn còn rõ ràng ở thanh 

thiếu niên được điều trị bằng thuốc Dupilumab (Dupixent) đối với bệnh viêm da dị 

ứng từ trung bình đến nặng (AD) trong tối đa 52 tuần trong thử nghiệm mở rộng 

nhãn mở pha 3, các nhà nghiên cứu báo cáo. 

Tại thời điểm 1 năm, 86% trong số 50 bệnh nhân còn lại có cân nặng dưới 60 kg 

(132 lb) đã đạt được mức cải thiện 75% (EASI-75; Chỉ số diện tích và mức độ 

nghiêm trọng của bệnh chàm), và 77% trong số 51 bệnh nhân còn lại có cân nặng 

trên 60 kg đạt được điều đó mức độ giải phóng mặt bằng. Chỉ 5 (1,7%) trong số 

294 bệnh nhân có các tác dụng phụ nghiêm trọng cấp cứu (TEAE). 

ồng tác giả nghiên cứu Eric Simpson, MD , giáo sư da liễu, Đại học Y tế & Khoa 

học Oregon ở Portland , cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói thêm rằng hồ 

sơ an toàn lâu dài của thuốc là "rất yên tâm." 

Các phát hiện do ngành tài trợ của nghiên cứu đã được công bố trong một áp phích 

tại cuộc họp năm 2021 của Đại hội Da liễu Nhi khoa Thế giới . 

FDA đã phê duyệt Dupilumab , một chất đối kháng alpha thụ thể interleukin-4, để 

điều trị AD ở người lớn vào năm 2017; Nó hiện đã được chấp thuận để điều trị cho 

bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên bị viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng mà bệnh 

không được kiểm soát đầy đủ bằng thuốc bôi. 

Nghiên cứu mới theo dõi những bệnh nhân được tiêm dưới da ít nhất 300 mg lặp 

lại sau mỗi 4 tuần. Có thể tăng liều nếu cần để cải thiện đáp ứng lâm sàng 2 tuần 

một lần (200 mg nếu cân nặng ban đầu <60 kg; 300 mg nếu ≥ 60 kg). 

Ở tuần thứ 52, 37% trong số 52 bệnh nhân có cân nặng dưới 60 kg đạt được Đánh 

giá Toàn cầu của Điều tra viên (IGA) là 0/1, mức khá ổn định kể từ tuần 16 (n = 

146). Trong số 51 bệnh nhân nặng hơn, 49% đạt IGA 0/1 ở tuần thứ 52; tỷ lệ phần 

trăm này tăng đều kể từ lúc ban đầu. 

Phần trăm thay đổi trung bình trong EASI là -87% ở nhóm cân nặng thấp hơn (n = 

50) ở tuần thứ 52 và -80,1% ở nhóm cân nặng lớn hơn (n = 51). Phần lớn sự giảm 

EASI xảy ra trong 4 tuần đầu điều trị. 

Ở tuần thứ 52, mức Chỉ số Chất lượng Cuộc sống Da liễu Trẻ em trung bình, đánh 

giá ảnh hưởng của AD đối với cuộc sống, được đánh giá là "nhỏ" (thấp) ở 71 bệnh 

nhân. Tại thời điểm ban đầu, mức trung bình trong số 189 bệnh nhân là "trung 

bình." Các mức giảm xuống dưới mức "vừa phải" ở tuần thứ 4 và không bao giờ 

tăng lên trên mức "nhỏ" sau đó. 

"Các tác dụng phụ cấp cứu trong điều trị (TEAE) được báo cáo ở ≥5% bệnh nhân 

là viêm mũi họng (21,1%), AD (19,4%), nhiễm trùng đường hô hấp trên (12,4%), 

nhức đầu (9,4%) và đau hầu họng (5,7%) ), "các điều tra viên viết trong áp 

https://www.ohsu.edu/people/eric-simpson-md-mcr
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phích. Họ nói thêm rằng 6,7% bệnh nhân bị phản ứng tại chỗ tiêm và 8,7% bệnh 

nhân đã trải qua "viêm kết mạc hẹp" được điều trị cấp cứu, bao gồm viêm kết mạc, 

viêm kết mạc dị ứng, viêm kết mạc do vi khuẩn, viêm kết mạc do vi rút và viêm 

kết mạc dị ứng. 

Simpson lưu ý rằng các trường hợp viêm kết mạc giảm dần theo thời gian. Không 

rõ tại sao tác dụng phụ này lại xuất hiện, ông nói. 

Anh ấy nói rằng những phát hiện này phản ánh kinh nghiệm của chính anh ấy trong 

phòng khám. Ông nói, nhiều bệnh nhân tuổi vị thành niên của ông đã tham gia vào 

các cuộc thử nghiệm thuốc Dupilumab ban đầu, và hàng chục bệnh nhân đã dùng 

thuốc trong hơn 5 năm. "Họ dường như ngày càng trở nên tốt hơn," ông nói. 

Bác sĩ da liễu Sheilagh Maguiness của Đại học Minnesota , người không tham gia 

vào nghiên cứu, nói với Medscape Medical News rằng Dupilumab vẫn là "liệu 

pháp an toàn nhất, hiệu quả nhất và dựa trên bằng chứng mà chúng tôi đã áp dụng 

cho trẻ bị viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng." 

Bà nói, phát hiện của nghiên cứu mới là "rất đáng yên tâm", và tương tự như kết 

quả trong một báo cáo năm 2021 theo dõi việc sử dụng thuốc lâu dài ở trẻ em từ 6-

11 tuổi. 

Giống như Simpson, Maguiness cho biết nhiều bệnh nhi tại phòng khám của cô đã 

sử dụng thuốc hơn 5 năm. Cô ấy vẫn “cải thiện bền vững bệnh da và chất lượng 

cuộc sống của họ,” cô nói. 

Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi về việc điều trị bằng trùng lặp, cô ấy thừa 

nhận. "Đối với những trẻ có phản ứng tốt, khi nào chúng ta có thể xem xét giảm 

liều hoặc ngừng sử dụng? Tôi đã làm điều này thành công chỉ một số ít lần, nhưng 

tôi rất muốn xem dữ liệu về tỷ lệ phần trăm bệnh nhi bị bệnh trở lại sau khi ngừng 

sử dụng thuốc và sau thời gian điều trị bao lâu, ”cô nói. "Một bí ẩn khác sẽ rất thú 

vị để làm sáng tỏ là câu hỏi liệu điều trị sớm bằng thuốc lặp lại có thể làm giảm các 

bệnh dị ứng khác hay không." 

Maguiness nói thêm rằng "một vấn đề khác cụ thể đối với việc sử dụng Dupilumab 

cho trẻ em là khuyến cáo xung quanh việc tiêm chủng. Đây là một vấn đề cần được 

nghiên cứu về phản ứng kháng thể và tính an toàn xung quanh việc tiêm chủng, 

đặc biệt là khi chúng tôi đang háo hức chờ đợi sự chấp thuận của FDA dành cho trẻ 

em đối với COVID- 19 vắc xin ở trẻ em. " 

Cô cũng kêu gọi các đồng nghiệp đẩy lùi các công ty bảo hiểm chống lại việc trả 

tiền để mua trùng lặp. Bà nói: “Cho dù kê đơn thuốc này trên nhãn hay ngoài nhãn, 

các công ty bảo hiểm thường yêu cầu bệnh nhân thử và thất bại các loại thuốc ức 

chế miễn dịch truyền thống khác như methotrexate, cyclosporine hoặc theo đuổi 

liệu pháp chiếu đèn. 

"Thông thường, đây không phải là những lựa chọn thực tế hoặc thậm chí không an 

toàn cho trẻ em vì nhiều lý do. Đừng ngại vận động cho bệnh nhân của bạn bằng 
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cách kháng nghị cấp hai hoặc thậm chí cấp ba để cố gắng và nhận được sự chấp 

thuận của trẻ em cần sự đối xử." 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/959696#vp_2 
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Ranibizumab Liệu pháp Laser an toàn, hiệu quả đối với bệnh võng mạc khi 

sinh non 

 

(Reuters Health) - Những bệnh nhân mắc bệnh võng mạc do sinh non ít có nguy cơ 

bị bất thường cấu trúc mắt hoặc cận thị khi họ được điều trị bằng ranibizumab 0,2 

mg so với khi họ được điều trị bằng laser, một nghiên cứu mới cho thấy. 

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu trên 153 trẻ đã hoàn thành một thử nghiệm 

ngẫu nhiên về tính an toàn và hiệu quả của ranibizumab so với liệu pháp laser đối 

với bệnh võng mạc do sinh non ở trẻ sơ sinh rất nhẹ cân (dưới 1.500 g) và được 

đăng ký vào một thử nghiệm mở rộng. Trẻ em trong nghiên cứu mở rộng được 

đánh giá nhãn khoa, phát triển và sức khỏe khi chúng được 20 đến 28 tháng tuổi, 

được điều chỉnh về tình trạng sinh non. 

Kết quả chính của phân tích mới là không có bất thường cấu trúc mắt. Không có trẻ 

nào phát triển bất thường cấu trúc mắt mới; một trẻ em (2%) trong nhóm 

ranibizumab 0,2 mg và một trẻ em (2%) trong nhóm điều trị bằng laser có bất 

thường về cấu trúc. 

So với liệu pháp laser, tỷ lệ chênh lệch của không có bất thường cấu trúc cao hơn 

đáng kể với ranibizumab 0,2 mg (OR 5,68), cũng như với ranibizumab 0,1 mg (OR 

4,82). 

Tỷ lệ không có bất thường về cấu trúc cũng cao hơn đáng kể với ranibizumab 0,2 

mg so với ranibizumab 0,1 mg (OR 1,21). 

Ngoài ra, tỷ lệ cận thị cao, được các nhà nghiên cứu định nghĩa là -5 diop hoặc tệ 

hơn, được thấy ở một tỷ lệ nhỏ hơn ở những bệnh nhân được điều trị bằng 

ranibizumab 0,2 mg (5%) so với những người được điều trị bằng laser (20%). 

Nhóm nghiên cứu viết trên tạp chí The Lancet Child & Adolescent Health: “Không 

có biến chứng nào ảnh hưởng đến thị lực ở mắt và trẻ sơ sinh tiếp xúc với 

ranibizumab có tỷ lệ cận thị thấp hơn. 

Nghiên cứu cho thấy các bệnh nhân điều trị bằng laser và ranibizumab cũng có tần 

suất lác mắt, rung giật nhãn cầu, cố định bất thường và phản ứng đồng tử bất 

thường tương tự. 

Hai trẻ em dùng ranibizumab đã bị các tác dụng phụ về mắt, trong đó có một 

trường hợp bị sưng mí mắt và một trường hợp bị viêm kết mạc. 

Hai đứa trẻ có bất thường cấu trúc mắt - một trong nhóm ranibizumab và một trong 

nhóm điều trị bằng laser - đã bị bong võng mạc trong thời gian thử nghiệm ban 

đầu. Một trong hai người bị tái phát trong quá trình phân tích theo dõi đã được điều 

trị bằng phẫu thuật cắt dịch kính và có cấu trúc cơ bình thường lúc 1 tuổi 2 tuổi. 

Một hạn chế của phân tích mới là thử nghiệm ban đầu được cung cấp dựa trên các 

kết quả 24 tuần, để lại phân tích mới để đánh giá các kết quả mô tả dài hạn. 



Giống như các nghiên cứu tiếp theo khác, phân tích hiện tại cũng có tỷ lệ tiêu hao 

cao. Đặc biệt với trẻ sinh non, tình trạng kinh tế xã hội có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ 

bỏ học và điều này không được đo lường trong nghiên cứu, các tác giả lưu ý. 

Tuy nhiên, ranibizumab điều trị kháng VEGF không liên quan đến bất kỳ tác dụng 

phụ nghiêm trọng nào và phân tích hiện tại không đưa ra lo ngại về sự an toàn lâu 

dài, nhóm nghiên cứu kết luận. 

Nhóm nghiên cứu viết: “Không có tác dụng nào của ranibizumab được phát hiện 

đối với sự phát triển thần kinh, tăng trưởng, huyết áp hoặc hô hấp”. 

 

Nguồn:  https://www.medscape.com/viewarticle/958385 

https://www.medscape.com/viewarticle/958385


Phản ứng da nghiêm trọng với Enfortumab Vedotin 

 

Sử dụng enfortumab vedotin (Padcev), được phê duyệt cách đây chưa đầy 2 năm 

để điều trị ung thư biểu mô di căn, có liên quan đến các trường hợp hội chứng 

Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN), một số trường hợp đã 

tử vong . 

Các trường hợp được đưa ra ánh sáng trong quá trình giám sát định kỳ, nhân viên 

từ Phòng Cảnh giác Dược của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 

Kỳ (FDA) trong một bức thư nghiên cứu được công bố trực tuyến ngày 8 tháng 9 

trên tạp chí JAMA Dermatology. 

Tám trường hợp phản ứng da nghiêm trọng có đặc điểm là SJS / TEN đã được xác 

định từ Hệ thống Báo cáo Sự kiện Có hại của FDA (FAERS). Trong năm trường 

hợp này, chẩn đoán SJS / TEN đã được xác nhận bởi bác sĩ da liễu và / hoặc kết 

quả sinh thiết. 

Thời gian trung bình cho đến khi khởi phát SJS / TEN là 11 ngày (phạm vi, 9 - 21 

ngày) kể từ khi bắt đầu điều trị. 

Trong tám trường hợp, kết quả nghiêm trọng đã được báo cáo. Các nhà nghiên cứu 

lưu ý rằng trong bốn trường hợp, các trường hợp tử vong do SJS / TEN đã xảy 

ra. Họ viết: "Các kết quả nghiêm trọng khác bao gồm việc nhập viện đơn vị bỏng 

trong 4 trường hợp". 

Đại lý hạng nhất 

Enfortumab vedotin là một tác nhân đầu tiên trong lớp nhằm chống lại phân tử kết 

dính tế bào nectin-4, nằm trên bề mặt của các tế bào và được đánh giá cao thể hiện 

trong ung thư bàng quang . Sản phẩm là một liên hợp kháng thể, trong đó kháng 

thể hướng sản phẩm đến các tế bào này và sau đó giải phóng monomethyl 

auristantin E. Nó được tiêm tĩnh mạch. 

Sản phẩm đã được FDA cấp phép phê duyệt nhanh chóng vào tháng 12 năm 2019. 

Sự chấp thuận này dựa trên dữ liệu phản hồi từ nghiên cứu EV-201, một thử 

nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 bao gồm 125 bệnh nhân ung thư biểu mô di căn hoặc 

tiến triển tại địa phương đã được điều trị trước bằng PD -1 hoặc chất ức chế PD-L1 

và hóa trị liệu dựa trên bạch kim. 

Kết quả được trình bày vào tháng 6 năm 2019 tại cuộc họp thường niên của Hiệp 

hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ. Tỷ lệ phản hồi tổng thể (ORR) là 44%; 12% bệnh 

nhân đáp ứng hoàn toàn và 32% đáp ứng một phần. Thời gian phản hồi trung bình 

là 7,6 tháng. 

Tại cuộc họp, Daniel P. Petrylak, MD, giáo sư y khoa (ung thư học) và tiết niệu tại 

Trung tâm Ung thư Yale, New Haven, Connecticut, lưu ý rằng có một "nhu cầu 

cao chưa được đáp ứng" ở những bệnh nhân ung thư biểu mô giai đoạn muộn và di 

https://www.medscape.com/viewarticle/922898
https://emedicine.medscape.com/article/1197450-overview
https://emedicine.medscape.com/article/1197450-overview
https://emedicine.medscape.com/article/229698-overview
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2784044
https://emedicine.medscape.com/article/438262-overview
https://www.medscape.com/viewarticle/922898
https://www.medscape.com/viewarticle/922898
https://www.medscape.com/viewarticle/913964


căn. Đã có một loạt các phê duyệt thuốc mới cho bệnh này. Năm loại thuốc ức chế 

điểm kiểm soát miễn dịch đã được phê duyệt trong những năm gần đây. Hầu hết 

bệnh nhân (75% đến 80%) bị bệnh tiến triển sau khi điều trị bằng liệu pháp miễn 

dịch. 

Petrylak nhận xét: Enfortumab vedotin là "liệu pháp mới đầu tiên chứng minh hoạt 

động lâm sàng đáng kể" ở những bệnh nhân có bệnh tiến triển sau hóa trị liệu bạch 

kim và liệu pháp miễn dịch. 

Vào thời điểm đó, phát ban dát sẩn từ độ 3 trở lên được báo cáo trong 4% nhóm 

thuần tập. Đó là tác dụng phụ nghiêm trọng về da liễu duy nhất được ghi nhận. 

Những phát hiện quan trọng về mặt lâm sàng 

Các trường hợp phản ứng da nghiêm trọng hiện đang được báo cáo là do giám sát 

sau khi đưa ra thị trường, các tác giả, dẫn đầu bởi Michelle Nadeau Nguyễn, 

PharmD, BCOP, BCPS, và các đồng nghiệp từ Bộ phận Cảnh giác Dược, Văn 

phòng Giám sát và Dịch tễ học của FDA. Họ đã xem xét dữ liệu từ FAERS, 

PubMed và Embase từ ngày 18 tháng 12 năm 2019, ngày sản phẩm được phê 

duyệt, đến ngày 7 tháng 10 năm 2020. 

Ngoài tám trường hợp được báo cáo cho FAERS, không có trường hợp nào khác 

được xác định từ PubMed hoặc Embase. 

Các tác giả lưu ý rằng vì các trường hợp SJS / TEN rất hiếm nhưng nghiêm trọng, 

các báo cáo sau khi đưa thuốc được ghi chép đầy đủ này có ý nghĩa về mặt lâm 

sàng. Họ viết: “Hơn nữa, chúng tôi nhận thấy sự tích lũy nhanh chóng của các 

trường hợp trong khoảng thời gian tiếp thị 12 tháng là một quan sát đáng lo ngại. 

Họ nhận xét rằng tốc độ mà những phản ứng này được báo cáo cao hơn dự kiến. 

Tỷ lệ mắc hàng năm của ung thư biểu mô tiến triển cục bộ, căn bệnh có nhiều khả 

năng được điều trị bằng thuốc này, là khoảng 12.494 đến 40.000 trường hợp mỗi 

năm ở Hoa Kỳ. Tỷ lệ dự kiến của SJS / TEN là khoảng một đến bảy trường hợp 

trên 1.000.000 bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu tính toán từ các báo cáo rằng trong số 

những bệnh nhân được sử dụng enfortumab vedotin, tỷ lệ là 20 trường hợp trên 

1.000.000 bệnh nhân. 

Các tác giả lưu ý rằng tỷ lệ báo cáo này có thể bị đánh giá thấp, mặc dù báo cáo 

thiếu được coi là một hạn chế của các hệ thống báo cáo tự phát như FAERS. 

Cơ chế gây độc cho da với enfortumab vedotin vẫn chưa được biết rõ, nhưng nó có 

thể liên quan đến tác dụng ức chế của thuốc đối với sự biểu hiện của chất hoại tử, 

họ gợi ý. Nectin-4 được biểu hiện bởi các mô biểu mô, bao gồm cả da. 

Nguyen và các đồng nghiệp lưu ý rằng khi được phê duyệt, thông tin kê đơn thuốc 

của Hoa Kỳ ghi nhận rằng phản ứng trên da đã được thấy ở 55% bệnh nhân trong 

các thử nghiệm lâm sàng. 

Thông tin kê đơn gần đây đã được sửa đổi để bao gồm SJS / TEN và khuyến cáo 

ngừng thuốc vĩnh viễn nếu nghi ngờ có trường hợp mắc bệnh SJS / TEN. 



"Bản sửa đổi này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bác sĩ về nguy cơ mắc 

bệnh SJS / TEN và giảm thiểu các kết quả nghiêm trọng bằng cách cải thiện khả 

năng nhận biết và can thiệp sớm", họ nói thêm. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/958754#vp_2 
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