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Penicillin làm chậm sự tiến triển của bệnh tim thấp tim tiềm ẩn 

Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với gần 1000 trẻ em và thanh niên 

Uganda mắc bệnh thấp tim tiềm ẩn (RHD), những người được tiêm penicillin G 

benzathine hàng tháng trong 2 năm có ít tiến triển của bệnh hơn những người 

không tiêm. 

RHD, một bệnh van tim do sốt thấp khớp phát triển sau khi nhiễm vi khuẩn 

Streptococcus pyogenes không được điều trị , là bệnh tim mạch mắc phải phổ biến 

nhất ở trẻ em và thanh niên. 

Đồng tác giả của nghiên cứu, Andrea Z. Beaton, MD, nói với theheart.org | Tim 

mạch Medscape. 

Beaton, bác sĩ tim mạch nhi tại Trung tâm Y tế Bệnh viện Nhi Cincinnati, 

Cincinnati, Ohio, cho biết: “Có tiềm năng rất lớn ở đây, nhưng chúng tôi chưa sẵn 

sàng ủng hộ chiến lược này như một phương pháp tiếp cận sức khỏe cộng đồng 

rộng rãi. 

"Chúng ta cần hiểu thêm bản dịch thực tế của chiến lược này đối với hệ thống y tế 

công cộng có nguồn lực thấp trên quy mô lớn, cải thiện nguồn cung cấp [penicillin 

G benzathine] và nâng cao kiến thức của cộng đồng và nhân viên y tế về căn bệnh 

này." 

Beaton đã trình bày những phát hiện trong Phiên họp Khoa học năm 2021 của Hiệp 

hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), và nghiên cứu được công bố đồng thời trên Tạp chí 

Y học New England vào ngày 13 tháng 11. 

Thử nghiệm GOAL - hay thử nghiệm Gwoko Adunu pa Lutino, nghĩa là "bảo vệ 

trái tim của trẻ thơ" - đã sàng lọc 102.200 trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 17. 

Trong số những trẻ em và thanh thiếu niên này, 926 (0,9%) được chẩn đoán mắc 

RHD tiềm ẩn dựa trên một điện tâm đồ xác nhận. 

Beaton nói: “Hiện tại, tôi sẽ nói, nếu bạn đang sàng lọc, thì những đứa trẻ được 

phát hiện mắc RHD tiềm ẩn nên được đưa vào điều trị dự phòng. 

"Tôi nghĩ đây cũng là một lời kêu gọi mạnh mẽ cho việc nghiên cứu nhiều hơn 

[thiếu trầm trọng RHD]," để cải thiện phân tầng nguy cơ, xác định cách thực hiện 

các chương trình sàng lọc và dự phòng, đồng thời phát triển các phương pháp tiếp 

cận mới và tốt hơn để phòng ngừa và chăm sóc RHD. 

Gabriele Rossi, MD, MPH, người không tham gia vào nghiên cứu này cho biết: 

“Thử nghiệm thiết yếu này giải quyết một phần các trang bị lâm sàng đã phát triển 

liên quan đến việc sử dụng penicillin trong RHD tiềm ẩn,” Gabriele Rossi, MD, 

MPH, người không tham gia vào nghiên cứu này.   

Nó cho thấy rằng trong số 818 người tham gia cuối cùng bao gồm trong phân tích ý 

định điều trị đã được sửa đổi, tổng số 3 (0,8%) trong nhóm dự phòng có tiến triển 

siêu âm tim sau 2 năm, so với 33 người tham gia (8,2%) trong nhóm đối chứng. 

nhóm (chênh lệch rủi ro, −7,5 điểm phần trăm; 95% CI, −10,2 đến −4,7; P <0,001). 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102074


"Đây là một sự khác biệt đáng kể," Rossi, từ Médecins Sans Frontières (Bác sĩ 

không biên giới), Brussels, Bỉ, nói với theheart.org | Medscape Cardiology trong 

một email, lưu ý rằng, tuy nhiên, vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra sau 2 năm. 

Các tác giả ước tính rằng 13 trẻ em hoặc thanh thiếu niên mắc bệnh thấp tim tiềm 

ẩn sẽ cần được điều trị để ngăn chặn sự tiến triển của bệnh ở 1 người sau 2 năm, 

điều này "có thể chấp nhận được", ông tiếp tục. 

Tuy nhiên, "sàng lọc, chẩn đoán, theo dõi lâm sàng, điều trị và quản lý chương 

trình [sẽ] yêu cầu tăng cường đáng kể hệ thống y tế và lực lượng lao động, điều 

này vẫn còn lâu mới có thể thực hiện được ở nhiều nơi ở châu Phi và quốc gia có 

thu nhập thấp", Rossi đã lưu ý. 

Nghiên cứu liên quan ở Ý 

Trước đó, Rossi và các đồng nghiệp đã tiến hành một thử nghiệm, được công bố 

vào năm 2019 , cho thấy việc sàng lọc RHD không triệu chứng ở trẻ em và thanh 

niên tị nạn / di cư ở Rome, Ý là hoàn toàn khả thi. 

Từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018, họ đã sàng lọc hơn 650 trẻ em tị nạn / 

di cư và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Họ phần lớn đến từ Ai Cập (65%) nhưng 

cũng đến từ 22 quốc gia khác và thường không có người đi kèm hoặc chỉ có cha 

hoặc mẹ. 

Số lượng cần sàng lọc là 5 để xác định một trẻ em / thanh thiếu niên mắc RHD giới 

hạn và khoảng 40 để xác định một trẻ em / thanh thiếu niên mắc RHD nhất định. 

Rossi lưu ý rằng sự bùng phát cục bộ của RHD cũng đã được ghi nhận ở các quốc 

gia có thu nhập cao như Châu Âu, Úc, New Zealand, Canada và Hoa Kỳ, thường là 

ở những người bản địa có hoàn cảnh khó khăn, như được mô tả trong Thư gửi Biên 

tập viên năm 2018 ở New England . Tạp chí Y học . 

Beaton lưu ý rằng việc xem xét dữ liệu 10 năm (2008-2018) từ 22 cơ sở nhi khoa 

Hoa Kỳ cho thấy, ở Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc RHD "cao hơn ở trẻ em nhập cư từ các khu 

vực lưu hành RHD, nhưng do tổng số, tỷ lệ RHD nhiều hơn. trường hợp không 

phải là trong nước. " Trẻ em sống trong các cộng đồng thiếu thốn hơn có nguy cơ 

mắc bệnh nặng hơn, và gánh nặng ở các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ cũng khá 

cao. Beaton đã dẫn đầu bài đánh giá đó, được xuất bản vào tháng 8 vừa qua 

trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ . 

Sàng lọc và Dự phòng thứ cấp 

Mục đích của nghiên cứu GOAL hiện tại là để đánh giá xem liệu việc sàng lọc và 

điều trị bằng penicillin G benzathine có thể phát hiện và ngăn ngừa sự tiến triển 

của bệnh tim thấp tiềm ẩn ở những người từ 5 đến 17 tuổi sống ở Gulu, Uganda 

hay không. Thử nghiệm được tiến hành từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 10 năm 

2020. 

https://ped-rheum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12969-019-0314-9
https://ped-rheum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12969-019-0314-9
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc1714503?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc1714503?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.120.020992


Beaton giải thích: “Giáo dục học đường và giáo dục cộng đồng đã được thực hiện 

trước khi thử nghiệm”. Khoảng 99% trẻ em / thanh thiếu niên / gia đình đồng ý 

được khám sàng lọc. 

Nhóm đã tiến hành nghiên cứu sàng lọc tiếng vang ở Uganda trong 10 năm, cô lưu 

ý. Họ đã phát triển các chiến lược nhóm đồng đẳng và người quản lý hồ sơ để hỗ 

trợ việc giữ chân người tham gia, như họ mô tả trong một bài báo về quy 

trình nghiên cứu . 

Các siêu âm tim sàng lọc đã được giải thích bởi khoảng 30 nhà cung cấp dịch vụ và 

bốn bác sĩ tim mạch đã xem xét các siêu âm tim xác nhận. 

Hai người tham gia trong nhóm điều trị dự phòng có những tác dụng phụ nghiêm 

trọng do nhận được thuốc dự phòng, bao gồm một đợt phản ứng phản vệ nhẹ 

(chiếm <0,1% tổng số liều dự phòng được sử dụng). 

Beaton giải thích, một khi trẻ em và thanh thiếu niên mắc RHD trung bình / nặng, 

sẽ không có nhiều việc có thể được thực hiện ở các quốc gia có thu nhập trung bình 

thấp, nơi mà phẫu thuật cho điều này là không phổ biến. Khoảng 30% trẻ em và 

thanh thiếu niên mắc chứng này đến khám bệnh ở Uganda tử vong trong vòng 9 

tháng. 

Nghiên cứu thêm 

Beaton và các đồng nghiệp vừa bắt đầu một thử nghiệm để điều tra gánh nặng của 

RHD ở thanh niên Mỹ bản địa, vốn chưa được nghiên cứu từ những năm 1970. 

Họ cũng có một nghiên cứu đang tiến hành xem xét hiệu quả của một chương trình 

giảm đau họng dựa vào cộng đồng, thực dụng để ngăn ngừa RHD. 

Beaton lưu ý: “Thật không may, chiến lược này đã không hoạt động tốt ở các quốc 

gia có thu nhập thấp đến trung bình, vì nhiều lý do cho đến nay, và tính hiệu quả về 

chi phí của chiến lược phòng ngừa này còn nhiều nghi vấn. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/963444#vp_2 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31301533/
https://www.medscape.com/viewarticle/963444#vp_2


Thuốc gây nghiện hứa hẹn điều trị cơn đau mãn tính, khó chữa 

Nghiên cứu ban đầu cho thấy naltrexone (LDN) liều thấp có thể có hiệu quả trong 

điều trị đau mãn tính khó chữa. 

Dữ liệu sơ bộ từ một đánh giá biểu đồ hồi cứu về những bệnh nhân bị đau mãn tính 

cho thấy những người được điều trị LDN đã cải thiện đáng kể cả đau và tàn tật. 

"Naltrexone đã được nghiên cứu đặc biệt trong bối cảnh lạm dụng thuốc phiện 

và rượu , nhưng chúng tôi thấy rằng ở liều lượng thấp, nó có tác dụng ngược đời 

khi nó thể hiện đặc tính chống viêm và có thể có lợi cho bệnh nhân đau cơ xơ hóa 

hoặc đau lưng. đau đớn, ”điều tra viên nghiên cứu Kaivalya Deshpande, MD, một 

nội trú tại Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh (UPMC), nói với Medscape Medical 

News. 

Kết quả cho thấy rằng với việc lựa chọn bệnh nhân thích hợp, "LDN có thể là một 

lựa chọn điều trị bổ sung trong bộ công cụ của bác sĩ điều trị đau," Deshpande nói. 

Ngoài ra, do liều naltrexone được sử dụng để điều trị cơn đau rất thấp, chỉ bằng 

một phần mười liều thực tế được sử dụng trong cơn nghiện , nên khả năng gây 

nghiện là thấp, ông lưu ý. 

Ông nói thêm: “Với naltrexone liều cao, bạn chắc chắn có một số nguy cơ nghiện, 

nhưng cho đến nay, chưa có bất kỳ tài liệu nào về khả năng lạm dụng với 

naltrexone liều thấp. 

Các phát hiện đã được trình bày tại Hội nghị thường niên năm 2021 của Học viện 

Y học Giảm đau Hoa Kỳ (AAPM) ảo. 

Bệnh nhân chịu lửa 

Các nhà điều tra muốn hiểu tác dụng của naltrexone liều thấp như một phương 

pháp điều trị bổ trợ ở những bệnh nhân đau mãn tính của họ, nhiều người trong số 

họ không thể điều trị được bằng phương pháp điều trị đầu tiên. 

Nghiên cứu bao gồm 65 bệnh nhân đến khám tại phòng khám giảm đau 

UPMC. Tất cả đều đã trải qua cơn đau hơn 3 tháng kể từ cơn đau thắt lưng với 

bệnh lý cơ hoặc đau cơ xơ hóa. Họ cũng đã thất bại trong các chiến lược điều trị 

truyền thống bao gồm vật lý trị liệu, thuốc chống viêm và giảm đau thần kinh, và 

tiêm steroid ngoài màng cứng. 

Tất cả bệnh nhân điền vào bảng kiểm kê đau được tiêu chuẩn hóa để đo lường mức 

độ đau, tình trạng khuyết tật và tác động của naltrexone đối với khả năng thực hiện 

các hoạt động hàng ngày của họ. Deshpande lưu ý rằng những khảo sát này rất hữu 

ích trong việc theo dõi sự tiến triển của bệnh nhân. 

Ông nói: “Đau là một phương thức chủ quan nên việc đánh giá kết quả, đặc biệt là 

chức năng, để có thể nói rằng một biện pháp can thiệp cụ thể đã có hiệu quả. 

Ông nói thêm: “Mặc dù có nhiều biến số không thể kiểm soát được trong một 

nghiên cứu hồi cứu, nhưng chúng tôi có thể theo dõi kết quả lâu dài của những 

https://reference.medscape.com/drug/vivitrol-revia-naltrexone-343333
https://emedicine.medscape.com/article/285913-overview
https://emedicine.medscape.com/article/329838-overview
https://emedicine.medscape.com/article/805084-overview


bệnh nhân dùng naltrexone liều thấp để đánh giá xem thuốc có đóng góp vào một 

số lợi ích mà chúng tôi đang thấy hay không. . 

Bệnh nhân được dùng naltrexone liều thấp trong thời gian tối thiểu 1 tháng và được 

theo dõi dọc. 

Các thước đo kết quả bao gồm điểm số cơn đau, phần trăm cải thiện tình trạng 

khuyết tật, Chỉ số Khuyết tật Oswestry (ODI), Thang đo Thảm họa Đau và các chỉ 

số Hệ thống Thông tin Đo lường Kết quả được Bệnh nhân Báo cáo (PROMIS). 

Lựa chọn Điều trị Khả thi? 

Phân tích dữ liệu sơ bộ cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa thống kê về điểm số cơn 

đau, phần trăm cải thiện tình trạng tàn tật và điểm số ODI đối với những bệnh nhân 

dùng naltrexone liều thấp. Những cải thiện này được tìm thấy vào 3 và 6 tháng sau 

khi bắt đầu điều trị. 

Các bệnh nhân cũng báo cáo rằng giấc ngủ được cải thiện và giảm can thiệp vào 

cơn đau bằng cách sử dụng số liệu PROMIS. Điểm số Thang điểm Đau được cải 

thiện từ mức trung bình 7,5 lên 4,9 sau 3 tháng kể từ khi bắt đầu dùng naltrexone 

liều thấp. 

Ngoài ra, các nhà điều tra nhận thấy mức độ tàn tật được cải thiện 40% sau 3 

tháng, và mức cải thiện này tăng lên 50% sau 12 tháng. Điểm ODI cải thiện từ 50,3 

lên 43,4 sau 3 tháng sau khi bắt đầu điều trị. 

Các hiện tượng bất lợi bao gồm khô miệng, đau đầu , chóng mặt, rối loạn tiêu hóa 

và những giấc mơ sống động. Tuy nhiên, những điều này "chỉ thoáng qua và nói 

chung là nhẹ", Deshpande nói. 

Nhìn chung, "chúng tôi chắc chắn đã thấy kết quả tích cực tại phòng khám của 

chúng tôi với naltrexone liều thấp với điểm số giảm đau và tàn tật", ông lưu ý. 

Deshpande báo cáo rằng bước tiếp theo của các nhà điều tra là xem xét các số liệu 

khác để xem xét khả năng cải thiện kết quả tâm lý xã hội hoặc thể chất. 

"Cuối cùng, điều quan trọng là phải thực hiện một thử nghiệm đối chứng ngẫu 

nhiên để loại bỏ các biến gây nhiễu tiềm ẩn và tăng khả năng tổng quát hóa của 

nghiên cứu, để có thể nói rằng LDN là hữu ích. Nhưng chúng tôi có thể sử dụng 

nghiên cứu này làm nền tảng cho một thử nghiệm như vậy, ”anh nói. 

“Tôi chắc chắn nghĩ rằng đây là dữ liệu đầy hứa hẹn có thể được sử dụng để hướng 

dẫn các nghiên cứu sâu hơn,” Deshpande nói. "Hiện tại, chúng tôi có thể nói rằng 

naltrexone liều thấp có tiềm năng. Nó có cơ chế hoạt động hấp dẫn, tác dụng phụ 

an toàn và đối với bệnh nhân phù hợp, nó có thể là một lựa chọn điều trị khả thi." 

Dữ liệu sơ bộ quan trọng 

Bình luận về những phát hiện cho Medscape Medical News, W. Michael Hooten, 

MD, giáo sư gây mê tại Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, lưu ý rằng naltrexone 

"thường được coi là không có bất kỳ khả năng lạm dụng nào." 

https://emedicine.medscape.com/article/1048596-overview


Hooten, người được bầu làm chủ tịch của AAPM, không tham gia vào nghiên cứu 

hiện tại. Ông nói thêm rằng kết quả có thể giúp mở rộng số lượng bệnh nhân tiềm 

năng có thể là ứng cử viên cho liệu pháp naltrexone liều thấp. 

Hooten nói: “Nó cung cấp dữ liệu sơ bộ quan trọng cần thiết để tiến hành một thử 

nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với giả dược. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/950263#vp_2 
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Dữ liệu triển vọng hơn về Mavacamten cho bệnh cơ tim phì đại 

NEW YORK (Reuters Health) - Điều trị bằng mavacamten giúp cải thiện cấu trúc 

và chức năng tim ở những bệnh nhân mắc bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn (HCM), 

theo kết quả siêu âm tim từ nghiên cứu EXPLORER-HCM. 

"Phân tích này của EXPLORER-HCM đại diện cho đánh giá nối tiếp lớn nhất về 

các thông số siêu âm tim trong một nghiên cứu tiền cứu, mù đôi, có đối chứng với 

giả dược ở bệnh nhân HCM tắc nghẽn", nhóm nghiên cứu chỉ ra trên Tạp chí của 

trường Đại học Tim mạch Hoa Kỳ. 

"Điều trị Mavacamten đã cải thiện một số đặc điểm sinh lý bệnh chính liên quan 

đến HCM tắc nghẽn, do đó cung cấp thêm hiểu biết về cơ học về sự cải thiện khả 

năng gắng sức và tắc nghẽn đường ra thất trái (LVOT) đã được mô tả trước đây", 

Tiến sĩ Sheila Hegde ở Bệnh viện Phụ nữ và Brigham ở Boston viết và đồng 

nghiệp. 

Mavacamten là một chất ức chế myosin tim dùng trong điều trị, hạng nhất, được 

thiết kế để nhắm vào nguyên nhân cơ bản của HCM. Nó hiện đang được xem xét 

tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. 

Trong thử nghiệm EXPLORER-HCM, 251 bệnh nhân HCM tắc nghẽn có triệu 

chứng được điều trị bằng mavacamten hoặc giả dược; 75% bệnh nhân cũng đang 

dùng thuốc chẹn beta và 17% đang dùng thuốc chẹn kênh canxi. 

Các nhà nghiên cứu cho biết trong hơn 30 tuần, 80,9% bệnh nhân được điều trị 

bằng mavacamten, so với 34,0% được điều trị bằng giả dược, đã giải quyết hoàn 

toàn chuyển động tâm thu van hai lá, "một yếu tố quan trọng của tắc nghẽn LVOT 

động". Sự khác biệt giữa các nhóm là 46,8% có ý nghĩa thống kê (P <0,0001). 

Mavacamten cũng cải thiện đáng kể các dấu hiệu của chức năng tâm trương so với 

giả dược, với việc giảm liên quan đến peptide lợi tiểu natri pro-type B ở đầu N 

(NT-proBNP), "một dấu hiệu quan trọng của căng thẳng thành tim có giá trị tiên 

lượng mạnh", họ báo cáo. 

Họ cho biết thêm, chỉ số thể tích nhĩ trái (LAVI) tăng nhẹ lúc ban đầu và giảm 

đáng kể với mavacamten, có liên quan đến việc cải thiện mức tiêu thụ oxy khi tập 

luyện cao điểm. 

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nghiên cứu EXPLORER-HCM đã loại trừ những 

bệnh nhân có triệu chứng NYHA chức năng nhẹ nhóm I, những người đang điều trị 

disopyramide và những người có phân suất tống máu LV dưới 55%, và có sự tham 

gia hạn chế của người dân tộc thiểu số và bệnh nhân dưới 50 tuổi. 

Với thời lượng 30 tuần, nghiên cứu cũng tương đối ngắn. Các nhà nghiên cứu cho 

biết, nghiên cứu mở rộng dài hạn đang diễn ra được gọi là MAVA-LTE sẽ giúp 

xác định xem liệu những lợi ích ban đầu của việc điều trị bằng mavacamten có tồn 

tại sau 30 tuần hay không. 



Tác giả của một bài xã luận kèm theo cảnh báo rằng "tính chất co bóp âm tính" của 

điều trị bằng mavacamten "yêu cầu theo dõi cẩn thận phân suất tống máu thất trái 

(LVEF)", tỷ lệ này giảm xuống 50% hoặc ít hơn ở bảy trong số 123 bệnh nhân 

(5,7%) dùng mavacamten trong EXPLORER -HCM. 

Tiến sĩ Ahmad Masri thuộc Đại học Y tế và Khoa học Oregon ở Portland chỉ ra: 

“Chắc chắn, những sự giảm LVEF này là không mong muốn, nhưng chúng không 

có triệu chứng ở bốn trong số bảy bệnh nhân và có thể hồi phục khi kết thúc thử 

nghiệm ở tất cả trừ một bệnh nhân”. 

"Nhìn chung, bằng chứng hiện tại ủng hộ chỉ định sử dụng mavacamten ở những 

bệnh nhân tiếp tục có triệu chứng mặc dù đã điều trị bằng thuốc chẹn beta hoặc 

thuốc chẹn kênh canxi. Tác dụng thuận lợi về cấu trúc và chức năng của 

mavacamten trong EXPLORER-HCM... Gợi ý một sự chuyển hướng trong tương 

lai sang Tiến sĩ Masri kết luận liệu pháp điều trị tắc nghẽn đầu tiên ở TP HCM với 

thuốc ức chế myosin tim có chọn lọc, nhưng cần có thêm bằng chứng để hỗ trợ 

thực hành như vậy, ”Tiến sĩ Masri kết luận. 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/964718 
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Thuốc chủng ngừa Phế cầu khuẩn phổ biến có thể làm tăng sức đề kháng với 

thuốc kháng sinh 

Các nhà nghiên cứu cho biết, một số loại vắc-xin phế cầu khuẩn phổ biến có thể 

làm tăng khả năng kháng kháng sinh của các vi khuẩn mà chúng nhằm mục đích 

ngăn chặn. 

Tiến sĩ Katherine Atkins cho biết, tác động lên khả năng kháng kháng sinh của 

những vắc-xin phế cầu toàn tế bào hoặc protein mới này, hiện đang được thử 

nghiệm lâm sàng, phụ thuộc vào các yếu tố như cách các chủng phế cầu khuẩn 

kháng thuốc và nhạy cảm với thuốc cạnh tranh với nhau. một phó giáo sư về mô 

hình bệnh truyền nhiễm tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới Luân Đôn, Luân 

Đôn, Vương quốc Anh. 

Bà nói với Medscape Medical News : “Hiện tại, chúng tôi không hoàn toàn chắc 

chắn về tác động của việc kháng thuốc kháng sinh sẽ như thế nào . 

Nghiên cứu của Atkins và các đồng nghiệp đã được công bố trực tuyến ngày 11 

tháng 8 trên tạp chí Science Translational Medicine. 

Việc sử dụng vắc xin liên hợp phế cầu đã làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh do vi khuẩn 

Streptococcus pneumoniae gây ra như viêm phổi, viêm màng não và đặc biệt là 

viêm tai giữa ở trẻ nhỏ. Điều này làm giảm nhu cầu về thuốc kháng sinh để điều trị 

những căn bệnh này. 

Nhưng vắc-xin liên hợp chỉ nhắm vào một số ít trong số rất nhiều loại huyết thanh 

phế cầu khuẩn. Việc ngăn chặn chúng đã mở ra các hốc cho các loại huyết thanh 

khác và dẫn đến sự bùng phát trở lại của vi khuẩn kháng thuốc. 

Atkins nói: “Trong khi bạn đang giảm tổng số các bệnh nhiễm trùng, bạn sẽ thấy 

sự gia tăng của các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc. 

Điều này đã tạo cảm hứng cho sự phát triển của vắc-xin toàn tế bào và dựa trên 

protein được thiết kế để hoạt động chống lại tất cả các loại huyết thanh. Một số 

trong số này đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong các thử nghiệm lâm sàng. 

Atkins và các đồng nghiệp của bà muốn biết những loại vắc xin mới này sẽ ảnh 

hưởng như thế nào đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Họ đã tạo ra các mô 

hình toán học, trong đó họ sử dụng dữ liệu từ năm 2007 về tiêu thụ penicillin và 

kháng penicillin ở các chủng S pneumoniae xâm lấn từ 27 quốc gia châu Âu. 

Họ đã xác định được 4 cơ chế tạo ra sự cân bằng giữa các chủng vi khuẩn kháng 

thuốc và nhạy cảm. Hai phần đầu thuộc loại đa dạng chung, và hai phần thứ hai 

thuộc loại cạnh tranh chung. 

Thứ nhất, các chủng nhạy cảm với kháng sinh có thể tồn tại trong các quần thể 

người khác nhau - theo vùng địa lý, tầng lớp kinh tế xã hội, độ tuổi vật chủ, nhóm 

nguy cơ hoặc một số kết hợp. Nếu việc sử dụng kháng sinh tạo ra các chủng kháng 

thuốc trong một quần thể, các chủng nhạy cảm với kháng sinh có thể vẫn tồn tại 

trong một quần thể khác và tái phát trở lại. 



Thứ hai, trạng thái cân bằng có thể tồn tại nếu vi khuẩn tồn tại một cách tự nhiên 

trong những khoảng thời gian khác nhau ở những người mà chúng lây nhiễm. Chỉ 

những trường hợp nhiễm trùng kéo dài lâu nhất mới được điều trị bằng thuốc 

kháng sinh, cho phép những người khác sống sót mà không bị kháng thuốc. 

Hai cơ chế khác có thể liên quan đến cạnh tranh. Đầu tiên, sự cân bằng của vi 

khuẩn nhạy cảm và kháng thuốc có thể được xác định bởi lượng kháng sinh có 

trong môi trường của chúng. 

Trong cơ chế cạnh tranh thứ hai, sự kháng thuốc kháng sinh ngày càng tăng có thể 

khiến vi khuẩn mất đi một số khả năng phát triển. Với việc sử dụng thuốc kháng 

sinh, các chủng kháng thuốc sinh sôi nảy nở. Nhưng khi không sử dụng kháng 

sinh, vi khuẩn nhạy cảm với kháng sinh thậm chí còn sinh sôi nhanh hơn. 

Bốn cơ chế không loại trừ lẫn nhau. Bức tranh thế giới thực có thể liên quan đến sự 

kết hợp nào đó. 

Tác dụng của một loại vắc-xin phổ thông có thể phụ thuộc vào việc nó hoạt động 

bằng cách ngăn ngừa nhiễm trùng hay bằng cách đẩy nhanh thời gian để mọi người 

loại bỏ vi khuẩn sau khi họ bị nhiễm. Các nhà nghiên cứu viết rằng vắc-xin toàn tế 

bào tăng tốc độ thanh thải, nhưng không rõ vắc-xin dựa trên protein hoạt động theo 

cách nào. 

Một loại vắc-xin hoạt động bằng cách ngăn ngừa nhiễm trùng sẽ không ảnh hưởng 

đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh nếu một trong hai cơ chế đa dạng được áp 

dụng. 

Nhưng nếu sự cạnh tranh quyết định sự cân bằng giữa các vi khuẩn, một loại vắc-

xin hoạt động bằng cách đẩy nhanh quá trình thanh thải có thể làm giảm hoặc tăng 

tình trạng kháng thuốc kháng sinh. 

Nhìn chung, vắc-xin đẩy nhanh quá trình thanh thải có nhiều khả năng làm giảm 

sức đề kháng - nếu chúng đủ hiệu quả - vì vi khuẩn sẽ có ít thời gian hơn để tiếp 

xúc với kháng sinh. Nếu tính kháng vi khuẩn là yếu tố then chốt để xác định lợi thế 

cạnh tranh, thì các chủng nhạy cảm sẽ trở nên phổ biến hơn vì chúng sẽ không 

cạnh tranh với các chủng kháng thuốc. 

Nhưng nếu vi khuẩn nhạy cảm phát triển nhanh hơn vi khuẩn kháng thuốc, thì các 

chủng vi khuẩn kháng thuốc có thể giành được lợi thế vì chúng sẽ không còn cạnh 

tranh với vi khuẩn nhạy cảm. 

Atkins nói, các nhà hoạch định chính sách nên xem xét kỹ những gì sẽ xảy ra khi 

vắc xin mới được sử dụng để xem sức đề kháng đang bị ảnh hưởng như thế nào, 

đặc biệt nếu có những người không tiêm vắc xin. "Đó thực sự là một tình huống 

thực sự phức tạp và một tình huống cần được định lượng hóa chứ không phải các 

khuyến nghị về chính sách tổng thể." 

Hiện cô và các đồng nghiệp đang thử nghiệm mô hình của mình bằng cách thu thập 

dữ liệu khi một loại vắc xin liên hợp phế cầu khuẩn mới được giới thiệu tại Việt 

Nam. 



Joanne Yoong, Tiến sĩ, một nhà kinh tế cao cấp đã nghiên cứu về tiêm chủng và 

kháng kháng sinh tại Đại học Nam California, ở Los Angeles, California, cho biết 

mô hình này "cung cấp một mô hình định lượng rất chặt chẽ về mối liên hệ giữa 

vắc xin và kháng thuốc kháng sinh." Yoong không tham gia vào nghiên cứu. 

Bà nói với Medscape Medical News : “Đối với tôi, tôi nghĩ hàm ý của chính sách là 

sự hiểu biết của chúng ta về đánh giá nhu cầu phải toàn diện hơn nhiều để có cái 

nhìn rõ ràng về những vấn đề lớn hơn đối với kháng thuốc . 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/957313#vp_2 

 


