
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NGÀY 05/11/2020: 

CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG TIN Y KHOA TỪ HỘI NGHỊ EHA25 

 

Bạch cầu cấp dòng lymphôm tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL) là một loại 

lymphôm không Hodgkin thường gặp nhất hiện nay. Đây là một loại lymphôm tiến 

triển nhanh ảnh hưởng tới tế bào bạch cầu lymphô dòng B. Bệnh lý này có thể gặp ở 

bất kỳ lứa tuổi nào nhưng nó thường gặp nhất ở bệnh nhân lớn tuổi và phần lớn bệnh 

nhân được chẩn đoán có độ tuổi trên 60. BLBCL có thể biểu hiện ở hạch hoặc các cơ 

quan ngoài hạch nhưng đường tiêu hóa, tinh hoàn, tuyến giáp, da, vú, não, xương, 

v.v… Bệnh lý có thể khu trú tại một vị trí cơ quan hoặc có thể lan tràn ra toàn cơ thể. 

Mặc dù có diễn tiến rầm rộ nhưng đây là bệnh lý được cho là có thể điều trị khỏi. Điều 

trị bước đầu hiện nay của bệnh lý DLBCL là hóa trị phác đồ CHOP kết hợp với 

Rituximab ở những bệnh nhân có CD20 (+) đã mang lại hiệu quả điều trị đáng kể cho 

bệnh nhân.  

Nằm trong kế hoạch tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt chuyên môn 

nhằm nâng cao kiến thức và được sự cho phép của Sở Thông Tin và Truyền Thông 

TP.HCM. Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên 

đề trực tuyến: “Cập nhật những thông tin y khoa từ Hội nghị EHA25” vào ngày 

05/11/2020. Chủ tọa của chương trình là TS.BS. Diệp Bảo Tuấn - Phó Giám đốc bệnh 

viện Ung Bướu TP. HCM.  

Bài báo cáo được mang tên “Hướng tới một tiêu chuẩn mới: Quan điểm về 

quản lý bệnh lymphôm tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL)“ được trình bày trực tuyến bởi 

báo cáo viên là GS.BS. Georg Lenz, Trưởng Khoa Ung Bướu Huyết học Viện Trường 

Munster. Bài báo cáo với dữ liệu được rút ra từ sau Hội nghị EHA (Hiệp Hội Huyết 

Học Châu Âu). 

 
Mở đầu bài báo cáo nhắc lại nền tảng điều trị và hiệu quả mang lại khi kết hợp 

CHOP và rituximab khi so sánh với CHOP đơn thuần ở bệnh nhân DLBCL lớn tuổi. 

Có thể cải thiện được phác đồ R-CHOP? Việc rút ngắn thời gian giữa các chu kỳ hóa 

trị có tăng hiệu quả kiểm soát cho bệnh nhân DLBCL lớn tuổi ? Việc sử dụng CHOP 



với chu kỳ mỗi 14 ngày (CHOP14) khi so sánh với CHOP chu kỳ mỗi 21 ngày 

(CHOP21). Khi phân tích ta thấy sự khác biệt về hiệu quả sống còn không có ý nghĩa 

thống kê ở cả 2 nhóm nghiên cứu của tác giả Delarue et al và nhóm tác giả 

Cunningham et al.  

Đối tượng thứ hai là những bệnh nhân trẻ có chỉ số IPI (chỉ số tiên đoán quốc 

tế) thấp. Báo cáo của tác giả Pfreundschud et al trên 823 ca được phân bố ngẫu nhiên 

thành hai nhóm điều trị với hóa trị đơn thuần và hóa trị kết hợp với rituximab đã cho 

thấy sự khác biệt rõ rệt về EFS, PFS và OS ở nhóm có sử dụng rituximab với sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê.  

Nghiên cứu FLYER là một nghiên cứu lớn với nhóm bệnh nhân được lựa chọn 

là từ 18-60 tuổi, giai đoạn I/II, aaIPI =0 và không có bệnh lý bulky (đường kính lớn 

nhất < 7.5cm) được điều trị với phác đồ R-CHOP21 lần lượt với 04 hoặc 06 chu kỳ 

CHOP, nghiên cứu đã chứng minh được rằng hiệu quả về EFS, PFS và OS là tương tự 

nhau với thời gian theo dõi trung vị là 66 tháng ở cả 2 nhóm từ đó cho thấy với 04 chu 

kỳ CHOP và 06 đợt rituximab cho hiệu quả điều trị tối ưu ở nhóm bệnh nhân trẻ có 

BLBCL tiên lượng tốt.  

Ngoài ra hội nghị EHA còn cập nhật một số kết quả nghiên cứu quan trọng 

khác. Tác giả Wilson et al đã cho kết quả nghiên cứu pha 3 về 2 phác đồ điều trị gồm 

R-CHOP và DA-EPOCH-R (phác đồ hiệu chỉnh liều với etoposide) ở nhóm bệnh nhân 

DLBCL kháng trị hoặc tái phát với kết quả OS 3 năm không có khác biệt thống kê. 

Cùng đối tượng bệnh nhân như trên tác giả Vitolo so sánh giữa việc kết hợp CHOP với 

rituximab hoặc obinituzumab, kết quả cũng cho thấy sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê ở 2 nhóm điều trị sau 29 tháng theo dõi (n= 1418 bệnh nhân). (Obinituzumab 

trên các nghiên cứu tiền lâm sàng được cho là hiệu quả hơn rituximab và được cho là 

có thể thay thể cho những bệnh nhân kháng với rituximab). 

Sử dụng Lenalidomide duy trì cho bệnh nhân DLBCL lớn tuổi sau điều trị 

R-CHOP cho thấy không có sự khác biệt về OS khi theo dõi 52 tháng so với nhóm giả 

dược nhưng lại có cải thiện rõ rệt về PFS trong thời gian theo dõi 78 tháng và vẫn còn 

đang được theo dõi xa hơn.  

Đối với những bệnh nhân tái phát hoặc kháng điều trị thì hóa trị liều cao và 

ghép tủy vẫn là điều trị tiêu chuẩn và nhóm bệnh nhân này có tiên lượng sống còn xấu. 

Với những bệnh nhân không có khả năng ghép tủy, lựa chọn hiện nay là kết hợp 

rituximab – gemcitabine- oxalipatin với trung vị sống còn là 10 tháng từ lúc sử dụng 

phác đồ (Lopez et al). Nghiên cứu của tác giả Sehn et al cho thấy sự cải thiện về PFS 

và OS ở những bệnh nhân tái phát hoặc khác trị có bệnh lý dưới nhóm ABC hoặc GCB 

khi được sử dụng Polatuzumab mặc dù cỡ mẫu còn nhỏ. Một nghiên cứu lớn đang 

được thử nghiệm tên là POLARIX ở bệnh nhân DLBCL kháng trị hoặc tái phát. 

Phần cuối của bài báo cáo là sự giới thiệu về hiệu quả điều trị của nhóm thuốc 

mới là Tafasitamab hiện vẫn còn đang được nghiên cứu nhưng cho những kết quả khả 

quan ở bệnh nhân kháng trị hoặc tái phát tại thời điểm 36 tháng (theo nghiên cứu của 



Salles và cộng sự) với ORR 58.8%, CR 41,3%, và PR 17,5%. Tiếp theo là sự giới 

thiệu về kháng thể đôi (bispecific antibodies) như một liệu pháp điều trị mới với đại 

diện là Mosunetuzumab với cơ chế tác động vào tế bào T nhằm loại bỏ các tế bào B 

thông quả thụ thể CAR (Chimeric antigen receptor) của tế bào T (CAR T-cells). 

Nghiên cứu TRANSCEND được đăng trên tạp chí Lancet với tác giả Abramson và 

cộng sự đã cho những kết quả khả quan ban đầu. 

Tóm lại của buổi sinh hoạt thông qua hội nghị EHA chúng ta có thể nhìn nhận 

lại những vấn đề chính như sau:  

1) Phác đồ R-CHOP hiện vẫn là điều trị tiêu chuẩn đối với DLBCL;  

2) Việc sử dụng các loại thuốc mới vào phác đồ R-CHOP hiện vẫn chưa cho thấy 

sự cải thiện kết cục rõ ràng;  

3) Ở những bệnh nhân IPI thấp thì điều trị có thể được rút ngắn;  

4) Những phương pháp tiếp cận mới hiện nay đang được nghiên cứu có nhiều triển 

vọng đặc biệt cho nhóm bệnh nhân kháng trị hoặc tái phát sau điều trị. 

Tin rằng những cập nhật trên sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm cũng như hướng 

phát triển mới trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM nhằm cải 

thiện hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho bệnh nhân DLBCL tại Việt Nam. 
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