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HBV

• Mở rộng tiêu chuẩn điều trị: Gray Zone, thể dung nạp miễn dịch

• Điều trị HBV ở trẻ em

• Dữ liệu an toàn của TAF trên phụ nữ có thai, xơ gan mất bù và kháng
thuốc
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Mở rộng tiêu chuẩn điều trị HBV?
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VIÊM GAN VI RÚT B MẠN: Tại sao phải điều trị?

Ức chế lâu dài
sự sao chép của

HBV.

Cải thiện chất
lượng sống, 

ngăn ngừa diễn
tiến xơ gan, ung
thư biểu mô tế
bào gan (HCC).

Dự phòng lây
truyền HBV cho
cộng đồng bao 
gồm dự phòng
lây truyền mẹ

con.

Dự phòng đợt
bùng phát

VGVR B.
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Các tiêu chuẩn điều trị được mở rộng: Lý do

• Thuốc NA an toàn và dung nạp thuốc, chi phí hợp lý, thuốc sẵn có

• Bằng chứng cho thấy nồng độ HBV DNA từ trung bình đến cao ở BN 
trẻ tuổi có liên quan đến việc tăng nguy cơ xơ gan, ung thu biểu mô tế
bào gan về lâu dài do sự tích hợp HBV vào bộ gen vật chủ

• Điều trị làm giảm sự kỳ thị, giảm lây nhiễm cho người xung quanh
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Thế nào là vùng xám? Gray zone

• Là trường hợp ko đáp ứng được các định nghĩa giai đoạn diễn biến tự
nhiên theo truyền thống: gọi là vùng không xác định hay vùng xám

• Chỉ định điều trị cho BN thuộc GZ vẫn còn tranh cãi

• Tình trạng viêm hoặc xơ hóa đáng kể vẫn được coi là một chỉ số quan
trọng để quyết định điều trị kháng vi rút ở BN viêm gan VR B mạn

• Một số nghiên cứu báo cáo về tình trạng viêm và/hoặc xơ hóa gan ở 
các BN VGB mạn thuộc vùng GZ
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Vùng xám: Gray zone
Gray zone HBeAg ALT HBV DNA

GZ A Dương tính Bình thường ≤ 1 triệu IU/mL

GZ B Dương tính Tăng ≤ 20.000 IU/mL

GZ C Âm tính Bình thường ≥ 2.000 IU/mL

GZ D Âm tính Tăng ≤ 2.000 IU/mL
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Gray zone • Phần lớn (60,4% ) BN thuộc GZ có hiện tượng viêm đáng kể
(≥ G2) và 60% BN thuộc GZ có xơ hóa tiến triển (≥ S2)
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Gray zone: GZ B có tỉ lệ viêm đáng kể 95,5% và xơ hóa
tiến triển là 81,9%
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Khi nào thì khởi trị viêm gan vi rút B mạn?
Tình trạng HBV Đặc điểm người bệnh Ghi chú

Cần điều trị

Xơ gan Giảm nguy cơ tiến triển nặng của bệnh, 
giảm tỷ lệ biến chứng và tử vong, giảm lây
truyền mẹ con, giảm lây truyền cho người
thân và người tiếp xúc gần

HCC

ALT > 1x 2 ULN (trong 6 tháng và HBV DNA ≥ 2000 U/mL

Đồng nhiễm HDV và/hoặc HIV

Suy giảm miễn dịch

Có thai với HBV DNA cao

Biểu hiên ngoài gan

Có thể điều trị, 
vùng xám

HBV DNA: 2000 – 20.000 IU/mL (đặc biệt với người trên 40 tuổi) Sử dụng qHBsAg để quyết định

Sinh thiết gan để tìm bằng chứng viêm
gan tiến triển hoặc xơ hóa gan

Đòi hỏi theo dõi sát

Mắc đồng thời gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa với ALT cao hơn
mức bình thường

Tiền sử gia đình HCC và/hoặc xơ gan không rõ ràng ( tính đời thứ 1 và
đời thứ 2)

HBV DNA rất cao kèm ALT bình thường

chưa cần điều trị

HBV DNA < 2000 IU/mL -qHBsAg < 1000 ( đặc biệt < 100 IU/mL)
-Theo dõi HBV DNA và ALT mỗi 6 -12  
tháng, lưu ý tuổi và tầm soát nguy cơ HCC

ALT  luôn luôn < ULN
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Điều trị viêm gan vi rút B mạn thể dung nạp miễn
dịch: cân nhắc các biện luận

Biện luận không ủng hộ ĐT

 Tỉ lệ chuyển đảo HBeAg thấp; đòi hỏi điều
trị kéo dài, ko xác định thời hạn

 Tỉ lệ thấp đạt HBV DNA không phát hiện ở 
các thời điểm xác định

 Khả năng kháng thuốc

 Không chắc chắn sự an toàn lâu dài của
việc uống thuốc NA.

 BN sẽ tuân thủ tốt hơn nếu ngắn hạn hoặc
trung hạn

 Không có bằng chứng cho thấy việc điều trị
thay đổi kết quả lâm sàng ở những BN này

 Chi phí

Biện luận ủng hộ điều trị

 Chưa chắc chắn về kết quả dài hạn

 Nguy cơ HCC ở những BN có tải lượng vi 
rút cao

 Hầu hết các BN đều đạt ức chế vi rút khi
điều trị, dù không hoàn toàn

 Khó nhận biết quá trình chuyển đổi sang 
giai đoạn thải trừ miễn dịch

 Nhiều bệnh nhân có mức ALT bình thường
vẫn bị xơ hóa

 Nguy cơ lây truyền HBV, đặc biệt ở BN trẻ
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Thay đổi phương thức quản lý tiềm năng ở 
BN Viêm gan VR B thể dung nạp miễn dịch

“Trong khi các hướng dẫn hiện hành khuyến cáo
không nên điều trị NA ở người bệnh VGVRB thể
dung nạp miễn dịch, một số dữ liệu mới lại cho
thấy điều trị những bệnh nhân này sẽ làm giảm
nguy cơ tiến triển xơ hóa gan và ung thư gan.”



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022

Thể dung nạp miễn dịch: Đề xuất

• Cho phép cân nhắc điều trị sau khi đã trao đổi kỹ với cá nhân người
bệnh (ích lợi và hạn chế)

• Người bệnh có bằng chứng xơ hóa

• Bằng chứng mạnh mẽ của hiệu quả lâu dài, ít kháng thuốc, sự an toàn của các
thuốc kháng vi rút hiện tại

• Xác định việc điều trị là lâu dài cho đến khi chuyển đảo huyết thanh
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Ghi nhớ

• Các hướng dẫn hiện hành chưa khuyến cáo điều trị người bệnh VGVR 
B mạn ở giai đoạn dung nạp miễn dịch: 

• Các dữ liệu mới đang khiến khuyến cáo này gây tranh cãi

• Nên sinh thiết gan ở người bệnh có tăng nhẹ ALT để đánh giá mô học
gan, giúp quyết định điều trị

• Chỉ định điều trị nếu người bệnh có xơ hóa từ F2 trở lên
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Sự đồng thuận của châu Á về việc bắt đầu 
điều trị ở những nơi có nguồn lực hạn

Gane E, et al. J Viral Hepat 2020;27:466–75
*Glomerulonephritis, polyarteritis nodosa, mixed cryoglobulinemia (triad of purpura, arthralgias and debilitating 

weakness) and skin manifestations; †Exclude other causes of ALT elevation

HBV DNA

<2000 IU/mL

HBV DNA

>2000 IU/mL

HBeAg

Dương tính hoặc âm tính

Presence of any of the following:

• First-degree family member 

with cirrhosis or HCC

• Extrahepatic manifestations*

Presence of any of the following:

• Age >30 years

• At least moderate fibrosis

• First-degree family member with 

cirrhosis or HCC

• Extrahepatic manifestations*

ALT levels

<ULN
ALT levels

>ULN

Where ULN is defined by 

local laboratory

Antiviral treatment required 

irrespective of ALT levels† Antiviral treatment required Antiviral treatment required
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Xu hướng điều trị HBV ở trẻ em
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Điều trị viêm gan vi rút B mạn ở trẻ em

Hiêp hội Trẻ em (2-17 tuổi)

AASLD 2018 Tăng ALT, HBeAg (+), HBV DNA đo được

EASL 2017 Tiếp cận thận trọng ( cân nhắc điều trị nếu trẻ đạt đủ tiêu chuẩn để điều trị: ALT > ULN hoặc
xơ hóa gan tiến triển và HBV DNA > 2000 IU/mL )

WHO 2015 Xơ gan còn bù và mất bù ( bất kể ALT, nồng độ HBV DNA, HBeAg)

APASL 2015 - Xơ gan (còn bù và mất bù)
- Viêm gan B tái hoạt: tăng men gan, HBV DNA (+)
- Không xơ gan:

+ HBeAg (+), HBV DNA > 20.000 IU/mL, ALT > 2 x ULN trong 12 tháng hoặc gia đình có tiền
sử HCC, xơ gan hoặc xơ hóa gan tiến triển ≥ F2

+ HBeAg (+), HBV DNA < 20.000 IU/mL, viêm mức độ vừa hoặc nặng, hoặc xơ hóa gan ≥ F2
+ HBeAg âm tính, HBV DNA > 2000 IU/mL, ALT > 2 xULN
+HBeAg âm tính, viêm mức độ vừa hoặc nặng, hoặc xơ hóa gan ≥ F2, HBV DNA bất kỳ

European Society for
Paediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition 2013

Tăng ALT  ≥6 tháng nếu HBeAg dương tính ( ≥12 tháng nếu HBeAg âm tính), HBV DNA >2000 
IU/mL, tổn thương viêm gan hoại tử mức độ vừa hoặc tiến triển hoặc xơ hóa gan với tiền
sử gia đình có HCC
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Khả năng mất HBsAg ở trẻ em Younger children (age <7 
years old) have a higher 
chance of HBsAg 
clearance than older 
children after the 
treatment of HBeAg-
positive chronic hepatitis 
B with lamivudine

Comparison of Lamivudine-induced HBsAg Loss rate according to age in children with chronic hepatitis B 
Clin Mol Hepatol. 2009;15 (2): 168-178. 
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• QUY TRÌNH THEO DÕI TRẺ EM VIÊM GAN B MẠN
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GHI NHỚ

• Trẻ điều trị khi tuổi còn nhỏ, dễ đạt mất HBsAg hơn người lớn, 
thời gian để mất HBsAg cũng ngắn hơn

• Trẻ đáp ứng rất tốt với tiêm IFN

• Rất hiếm gặp tác dụng phụ của thuốc

Không
điều trị

Điều trị

Nên điều trị sớm
khi trẻ đạt tiêu
chuẩn điều trị của
người lớn



Kinh nghiệm điều trị TDF kéo dài ở trẻ em viêm gan B 

23 *Up to maximum of 300 mg QD; TDF tablets (150, 200, 250, or 300 mg) or powder (40 mg/g) formulation. †AASLD criteria: normal ALT ≤30 U/L for males and females 0–12 years. 

Chang M-H, et al. EASL 2021. #2283

Week 192 results from a randomized, double-blind study of TDF or matching placebo for pediatric patients

Demographics TDF, n=60 Placebo→TDF, n=29

Mean age, y (range) 6 (2-11) 7 (2-12)

Male, n (%) 33 (55) 17 (59)

Asian, n (%) 41 (68) 17 (59)

White, n (%) 15 (25) 11 (38)

Mean HBV DNA, log IU/mL (SD) 8.1 (0.7) 8.1 (1.3)

HBV GT A / B / C / D, % 7 / 8 / 47 / 37 7 / 3 / 38 / 52

HBeAg-positive, n (%) 56 (93) 29 (100)

Median ALT, U/L (Q1, Q3) 85 (58, 167) 97 (55, 146)

Median CrCl, mL/min/1.73m2 (Q1, Q3) 168 (147, 188) 166 (136, 188)

TDF 8 mg/kg QD*

Placebo QD

0 96 192

n=60

n=29
TDF 8 mg/kg QD*

48

Primary Endpoint

Open-label

Week

Secondary Endpoint

Aged 2‒<12 years at 

enrollment

HBeAg+ or HBeAg-

CHB at screening

HBV DNA ≥4.2 log IU/mL 

(≥105 copies/mL); ALT ≥1.5 x 

ULN†; CrCl ≥80 

mL/min/1.73m2

TDF Pediatric Study 0144 



Hiệu quả của TDF ở trẻ em

24 AASLD criteria ULN: ≤30 U/L for males and females 0 to 12 y

Chang M-H, et al. EASL 2021. #2283

TDF Pediatric Study 0144 

In pediatric patients age 2 ‒ <12 years with CHB, long-term TDF treatment for up to 192 weeks 
demonstrated high rates of viral suppression and ALT normalization

HBV DNA <69 IU/mL
ALT Normalization

(AASLD 2016 Criteria)
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 HBsAg loss: 6/60 (10%) for TDF arm, 0 in Placebo→TDF arm

 No patient experienced viral breakthrough or resistance to TDF during open-label phase through Week 192



Những thay đổi về xương và chức năng thận qua 192 
tuần điều trị TDF ở trẻ em

25

Chang M-H, et al. EASL 2021. #2283

TDF Pediatric Study 0144 

Sự tăng mật độ khoáng xương thấp hơn ở những trẻ điều trị bằng TDF.

CrCl giảm ít; tuy nhiên, không có trẻ nào có tác dụng phụ lên thận nghiêm

trọng hoặc phải ngừng thuốc do bất thường chức năng thận

60 55 56 55 52 60 55 56 56 55

29 25 24 24 18 29 26 24 24 17

26.1

19.2

27.7

23.7

Placebo→TDFTDF

Week

96 1920 48 144

Renal Safety at Week 192 TDF

n=60

Placebo→TDF

n=29

sCr change, mg/dL
0.12

(0.07, 0.18)

0.15

(0.07, 0.18)

PO4 change, mg/dL
-0.1 

(-0.5, 0.1)

-0.6

(-0.8, 0.1)

CrCl change, mL/min/1.73 m2 -12.1 

(-27.2, 2.4)

-5.7 

(-30.6, 11.5)

Confirmed renal events, n (%)

sCr ≥0.5 mg/dL from 

baseline
0 0

PO4 <2.0 mg/dL 0 0

CrCl <70 mL/min/1.73 m2 2 (3) 1 (3)

CrCl <50 mL/min/1.73 m2 0 1 (3)

Week

96 1920 48 144

PBO→TDF, n=
TDF, n=

 Small median declines in CrCl in both groups; few (≤3%) 

patients had a decline <70 mL/min/1.73 m2

 No renal AEs reported; no study drug interruptions or 

discontinuations for renal events
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DỮ LIỆU CỦA TAF TRÊN NB 
XƠ GAN MẤT BÙ, THAI PHỤ, 
TRƯỜNG HỢP ĐA KHÁNG



TAF và TDF được sử dụng trong suốt thai kỳ ở những
thai phụ có viêm gan vi rút B thể hoạt động

27

*One fetus diagnosed with cleft lip and palate by ultrasound has undergone induced abortion at 23 weeks and 4 days of gestation age.

Infants received standard immunoprophylaxis and were followed until at least postpartum Month 7.  TN = treatment naïve, TE = treatment experienced

Zeng Q-L, et al. AASLD 2021. Oral 19

Real World Multicenter, prospective study of 207 treatment-naïve or treatment experienced pregnant women who received

TAF or TDF and were followed until at least post-partum Month 7; treatment choice per family preference

Maternal 

Characteristics

TAF

n=103

TDF

n=104

TN

n=69

TE

n=34

TN

n=63

TE

n=41

Age, years 29±5 31±5 29±4 30±5

Gestational age, weeks 7.8±13 -11.6±6.9 6.1±12.6 -6.7±6.0

HBeAg+, n (%) 59 (86) 23 (68) 57 (91) 31 (76)

HBV DNA, log IU/mL 7.3±1.0 0.5±1.2 7.2±0.8 0.6±1.3

ALT, U/L 172±81 22±18 141±66 23±16

Previous regimen, n (%)

ETV

TDF

LAM+ADV

ETV+TDF

-

-

-

-

29 (85)

2 (6)

2 (6)

1 (3)

-

-

-

-

30 (73)

11 (27)

-

-

TAF vs TDF groups, all p-values >0.05

TAF và TDF an toàn và hiệu quả trong dự phòng lây

truyền HBV từ mẹ sang con ( kết hợp dự phòng

vaccin và HBIG)

Infant Characteristics at 

Birth
TAF

n=102

TDF 

n=104

TAF or TDF exposed duration, 

weeks
32±9 34±8

Gestational age, weeks 39.2±1.1 39.3±1.2

Delivery by c-section, n (%) 35 (34) 39 (38)

Congenital defects or 

malformations, n (%)
0* 0

Breastfed, n (%) 71 (70) 74 (71)

Anti-HBs+, n (%) 101 (99) 104 (100)

MTCT at 7 months, % 0 0

TAF vs TDF groups, all p-values >0.05



TAF và TDF được sử dụng trong suốt thai kỳ ở những
thai phụ có viêm gan vi rút B thể hoạt động

28

*

Infants received standard immunoprophylaxis and were followed until at least postpartum Month 7.

Zeng Q-L, et al. AASLD 2021. Oral 19

Physical and neurological development of infants was 

normal at birth, 7 months, 12 months, and 18 months

Outcomes in Infants
TAF

n=102

TDF 

n=104

Prolonged (neonatal) jaundice 13 (13) 14 (13)

Fever 13 13) 13 (13)

Cough 10 (10) 9 (9)

Vomiting 9 (9) 9 (9)

Skin rash 6 (6) 5 (5)

Diarrhea 4 (4) 5 (5)

Hearing impairment 1 (1)a 0

Cutaneous hemangioma 1 (1)b 0

TAF vs TDF groups, all p-values >0.05

a Reported at 1 week of age, and was diagnosed as secretory otitis media at 3 months and spontaneously resolved at 6 months.

b Reported at 4 weeks of age with unknown reason, and cured at 1 year of age.

TAF và TDF hiệu quả và an toàn cho trẻ em
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TAF trong sữa mẹ

29 Lower limit of quantification: TFV 1.00 ng/mL for blood/breastmilk and 10.0 ng/mL for urine; TAF 0.05 ng/mL for blood/breast milk.

Kayes T, et al. AASLD 2021. 772

Phase IV, open-label, single-arm, multicenter study evaluating PK of TAF and TFV in 10 breastfeeding women with CHB

Concentrations Over Time

TAF và TDF thấp trong sữa mẹ, trẻ bú mẹ tiếp xúc không đáng kể

The relative infant dose of TAF is 0.07% of maternal dose of drug, well below accepted standard of safe exposure (<10%)

TFV
Half Life 

(hours)

Cmax

(ng/mL)

Tmax

(hours)

AUCall

(ng*h/mL)

Plasma TFV
40.5 

(18.5-65.1)

16.7 

(11.3-19.9)

1.25 

(0.7-2.6)

207.4 

(146.4-305.6)

Plasma TAF
0.9 

(0.7-1.1)

166.5

(84.5-354.8)

0.5 

(0.5-1.1)

149.9

(70.9-214.3)

Breastmilk 

TFV

27.7 

(20.0-35.4)

53.1 

(29.6-57.8)

5.5

(3-8)

584.7

(453.7-1015.8)

Breastmilk 

TAF

0.8 

(0.8-3.3)

2.3 

(0.9-11.6)

0.5 

(0.5-1.3)

2.9 

(2.4-3.4)

Pharmacokinetics
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Điều trị TAF ở NB viêm gan B có tải lượng vi rút thấp

30 Low-level viremia=HBV DNA 20-2000 IU/mL. Complete virologic response=undetectable HBV DNA. IPTW, inverse probability treatment weighting.

Ji D, et al. AASLD 2021. 813

Real-world, prospective study of 247 ETV-treated patients with low-level viremia who switched to TAF 

or continued ETV from December 2018 to June 2020

Demographics n=247

Age, years 47±11

Male, % 81

HBV DNA, log IU/mL 2.4±0.6

HBeAg+, % 66

Liver cirrhosis, % 29

NUC, n

ETV

TAF

130

117

Duration of previous 

ETV treatment, months
27±8
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Đổi sang TAF cải thiện về sinh hóa và nồng độ vi rút

ở những NB điều trị ETV có nồng độ vi rút thấp

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p=0.032

p=0.021

p<0.001
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Chuyển đổi sang TAF ở NB viêm gan B xơ gan mất bù
kém đáp ứng với NA hoặc có nồng độ HBV DNA thấp

31

Low-level viremia, HBV DNA < 

2000IU/mL). Poor response 

group, HBV DNA ≥ 2000IU/mL.

Zeng A-J, et al. AASLD 2021. 824

Prospective cohort study of 56 patients with decompensated hepatitis B cirrhosis who switched to TAF 

monotherapy due to poor response to NUC therapy/low-level viremia for at least 6 months

Đổi sang đơn trị liệu TAF cho NB viêm gan B xơ gan mất bù (do đáp ứng kém

với NA hoặc luôn có tình trạng vi rút thấp)  đạt hiệu quả cả về đáp ứng VR 

hoàn toàn và cải thiện chức năng gan

32

61

73
80

0

20

40

60

80

100

12
weeks

24
weeks

36
weeks

48
weeks

%

Complete Virologic Response

p<0.05

eGFR CKD-EPI

60

80

100

120

140

Baseline 12
weeks

24
weeks

36
weeks

48
weeks

M
e
a
n
 e

G
F
R

 m
l/

m
in

/1
.7

3
m

2

Child-Pugh Score

Baseline 8.66

12 weeks 7.09

24 weeks 6.46

36 weeks 6.60

48 weeks 5.45*

*p<0.05 compared to Baseline

p=ns



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022

TAF ở NB viêm gan B đa kháng

32

Choi J, et al. AASLD 2021. 812

3-year results from a randomized, active-controlled, open-label, multicenter, non-inferiority study in 

174 patients with multiple drug-resistant HBV (lamivudine, entecavir, and/or adefovir)

Week 0 Wk 144Wk 48

Randomization

n=174
TAF 25mg QD

TAF 25 mg QD

TDF 300 mg QD

Baseline Characteristics
TAF

n=87

TDF-TAF 

n=87

Age, years 56±9 53±10

Male, n (%) 67 (77) 73 (84)

HBeAg+, n (%) 52 (60) 56 (65)

HBV DNA undetectable (≥15 IU/mL), n (%) 8 (9) 18 (21)

HBV DNA, log IU/mL 0.2±0.6 0.5±1.2

ALT, IU/L 25 (18-34) 25 (20-33)

Cirrhosis, n (%) 18 (21) 17 (20)

eGFR by Cockcroft-Gault, mL/min/1.73m2 89±25 97±29

99 100 99100
95 98
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Đơn trị liệu TAF hiệu quả và an toàn cho đến 144 tuần, ở NB viêm gan B đa kháng thuốc
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TAF ở NB viêm gan B đa kháng

33

p=0 is p<0.0001

Choi J, et al. AASLD 2021. 812

Đơn trị liệu TAF có hiệu quả và an toàn đến 144 tuần, cung cấp khả năng ức chế virus liên 
tục ở những bệnh nhân nhiễm HBV đa kháng thuốc đã được điều trị trước đó.
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p = 0               p = 0.01                p = 0.34             p = 0.72             p = 0.19             p = 0.05

p = 0.01            p = 0.01            p = 0.05              p = 0.83              p = 0.95             p = 0.4

p = 0.79            p = 0.53             p = 0.28              p = 0.37              p = 0.41             p = 0.31

Changes in eGFR 
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Vài điểm chính

• TAF và TDF hiệu quả và an toàn như nhau trong dự phòng lây truyền
HBV từ mẹ sang con

• TAF có thể đóng vai trò quan trọng ở thai phụ có viêm gan B thể hoạt
động

• Đã có dữ liệu về việc TAF có hiệu quả và an toàn ở NB xơ gan mất bù
và NB viêm gan B đa kháng
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Dự phòng lây truyền HBV từ mẹ sang con ( kết hợp
giữa WHO và Bộ Y tế VN) bằng TDF khi

•HBeAg (+)

hoặc/và

•HBV DNA ≥ 
200.000 
IU/mL

hoặc/và

•qHBsAg ≥ 
104 IU/mL

WHO: tuần thai thứ 28 cho đến ít nhất khi sinh Bộ y tế VN: tuần thai thứ 24 cho đến sau sinh 3 tháng
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Nội Dung

Cập nhật chẩn đoán và điều trị VGVR B

Cập nhật chẩn đoán và điều trị VGVR C

Kết luận
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AASLD : Điều trị HCV ở phụ nữ có thai

1. AASLD. HCV in Pregnancy. https://www.hcvguidelines.org/unique-populations/pregnancy. 2. Sarkar. Reproductive Health 
and Liver Disease: Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 

2020;[Epub].

“Mặc dù chưa có khuyến cáo trong hướng dẫn, việc điều trị cần được cân nhắc
trong thai kỳ dựa trên cơ sở cá nhân sau khi tiến hành trao đổi giữa bác sĩ và bệnh

nhân về những lợi ích và nguy cơ

“Đối với NB đang điều trị thì phát hiện có thai, việc tiếp tục duy trì điều trị cần được
cân nhắc rất cẩn thận: (1) nguy cơ tái phát VR; (2) nguy cơ lây truyền mẹ con; (3) 

mối lo ngại về tài chính và khả năng tiếp cận; (4) lựa chọn ưa thích của bác sĩ và NB; 
và (5) dữ liệu an toàn của DAA ở phụ nữ mang thai còn hạn chế.”



AN TOÀN CỦA DAA Ở PHỤ NỮ MANG THAI

AASLD. Hepatology. 2020;[Epub].

DAA Pregnancy Sữa mẹ Khả năng sinh sản Phân loại của FDA Hoa Kỳ

Glecaprevir/
pibrentasvir

Ko có dị tật bẩm
sinh ở động vật

Phát hiện trong sữa
chuột, không có dữ

liệu trên người

Không ảnh hưởng đến khả năng
sinh sản ở chuột, không có dữ

liệu trên người
Chưa

Ledipasvir/
sofosbuvir

Ko có dị tật bẩm
sinh ở động vật

Phát hiện trong sữa
chuột, không có dữ

liệu trên người

Không ảnh hưởng đến khả năng
sinh sản ở chuột, không có dữ

liệu trên người
B*

Sofosbuvir/
velpatasvir

Tăng dị tật nội tạng
khi sử dụng

velpatasvir đơn độc
trên thỏ

Phát hiện trong sữa
chuột, không có dữ

liệu trên người

Không ảnh hưởng đến khả năng
sinh sản ở chuột, không có dữ

liệu trên người

Chưa

*Animal reproduction studies have failed to demonstrate a risk to the fetus and there are no adequate and well-controlled studies in pregnant women.



ĐIỀU TRỊ HCV với LDV/SOF ở phụ nữ mang thai

 Open-label, phase I study of ledipasvir/sofosbuvir (LDV/SOF) for 12 wks in pregnant 
women with HCV

 Tiêu chí đánh giá chính: dược động học của LDV/SOF 90/400 mg ở phụ nữ mang thai

 Tiêu chí phụ: SVR12, an toàn cho mẹ và con, tăng trưởng của trẻ, tỷ lệ lây truyền HCV 
từ mẹ sang con

LDV/SOF 90/400 mg

Wk 12 EOT*

SVR12

Wk 2 PK Visit 1*
Gestation Wk 

25-26

Wk 4 PK Visit 2*
Gestation Wk 

27-28

Wk 10 PK Visit 3*
Gestation Wk 

33-34

*All visits: maternal HCV VL, AEs.
Infant follow-up at delivery, 8 wks, 6 mos, 12 mos: Infant HCV VL, AEs, physical exam, growth, 
neurodevelopmental assessment. 

Pregnant women 18-39 yrs 
of age with chronic GT 1, 4, 
5, or 6 HCV and detectable 

VL at screening; HBV, HIV 
negative; 23-24 wks of 

gestation with singleton 
gestation and no detectable 

abnormalities
(N = 9)

Chappell. Lancet Microbe. 2020;1:e200.



ĐIỀU TRỊ HCV với LDV/SOF ở phụ nữ mang thai: Kết quả

 9 women (100%) who completed SVR12 assessment achieved cure
HCV Viral Response to LDV/SOF Maternal AEs and Pregnancy Outcomes Patients

Maternal AEs related to LDV/SOF,* n (%) 5 (56)

Maternal AEs related to LDV/SOF grade > 2, n (%) 0 

D/c of LDV/SOF due to AEs, n (%) 0

Median gestational age at delivery, wks + days (range) 39 + 2 (36 + 6 to 41 + 0)

Delivery, n (%)
 Vaginal 
 Scheduled cesarean section
 Emergent cesarean section†

5 (56)
3 (33)
1 (11)

Median Apgar scores (range)
 1 min
 5 min

8 (6-9)
9 (8-9)

Median infant birth weight, kg (range) 3.29 (2.60- 4.16)

Median infant hospital stay duration, days (range) 3 (2-12)

Detectable HCV RNA in cord blood, n (%) 0 

Admission to neonatal intensive care unit‡, n (%) 3 (33)*Grade 1 nausea/vomiting, n = 3; grade 1 diarrhea, n = 1; grade 2 fatigue, n = 1.
†Due to umbilical cord prolapse. ‡Shoulder dystocia, n = 1; neonatal opioid 
withdrawal syndrome, n = 2. 

Chappell. Lancet Microbe. 2020;1:e200.
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Kết luận

 Các hướng dẫn đã cập nhật khuyến cáo sàng lọc HCV cho tất cả phụ nữ mang
thai (tại VN chưa phổ biến: mới bắt buộc sàng lọc HBV, HIV và giang mai)

 Khuyến cáo điều trị HCV trước khi mang thai cho phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản
(lý tưởng)

 Điều trị HCV trong khi mang thai hiện chưa được khuyến cáo trong các hướng
dẫn, tuy nhiên có thể được xem xét trên cơ sở cá nhân



Kết luận

 Tỷ lệ lây truyền HCV từ mẹ sang con khoảng: ~ 6% đến ~ 11% 

‒ Đồng nhiễm HIV/HCV làm tăng khả năng lây truyền

 Tất cả trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HCV cần xét nghiệm anti-HCV khi 18 
tháng tuổi và chuyển đến cơ sở chuyên khoa để theo dõi

 Hiện tại khuyến cáo điều trị HCV cho trẻ ≥ 3 tuổi

 Dựa trên dữ liệu động vật hạn chế, vài thuốc DAA thường an toàn trong thai
kỳ

‒ Các nghiên cứu vẫn đang tiến hành để xác định tính an toàn và hiệu quả
của DAA đối với thai kỳ



Tahata. AASLD 2022. Abstr 42.

Nguy cơ HCC sau đạt SVR ở người bệnh viêm gan C: 
Thiết kế nghiên cứu

 Nghiên cứu quan sát, tiến cứu, đa trung tâm được tiến hành tại Nhật Bản (Osaka 
Liver Forum )

‒ Tiêu chí tuyển chọn: đối tượng nhiễm HCV trên 20 tuổi không có tiền sử HCC, điều trị
DAA từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2020 và đạt SVR 24(N = 1682)

‒ Tiêu chí loại trừ: đồng nhiễm HIV và/hoặc HBV, viêm gan tự miễn, xơ đường mật tiên
phát, xơ gan CP B hoặc C, tiền sử ghép gan, và chỉ số FIB-4 ≥3.25

 Giám sát HCC bằng siêu âm ổ bụng được thực hiện trước khi bắt đầu điều trị, tại thời
điểm kết thúc điều trị và sau đó mỗi 6

‒ CT có cản quang, MRI có cản từ khi cần thiết



Tahata. AASLD 2022. Abstr 42.

Tỷ lệ xuất hiện HCC tích lũy hàng năm sau đạt SVR

Cumulative HCC Occurrence Rate After SVRAnnual HCC Occurrence Rate After SVR

0.6 1.8 2.5

 Sau đạt SVR:

‒ Tỷ lệ HCC hàng năm <1% /năm

‒ Tỷ lệ tích lũy HCC là 2.5% sau 5 năm
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Các yếu tố dự đoán sự xuất hiện HCC sau đạt SVR trong 
phân tích đa biến

 Nồng độ albumin và bilirubin toàn phần là những yếu tố dự đoán sự xuất hiện của 
HCC trong phân tích đơn biến, nhưng không đúng với phân tích đa biến

Factor HR (95% CI) P Value

Age (≥65 vs < 65 yr) 3.380 (1.342-8.510) .010

ALT at SVR24 (≥30 vs <30 U/L) 5.973 (2.461-14.497) <.001

AFP at SVR24 (≥5.0 vs <5.0 ng/mL) 4.060 (1.823-9.039) .001

Tahata. AASLD 2022. Abstr 42.



Hệ thống tính điểm để dự đoán nguy cơ HCC sau đạt SVR

 Dự đoán sử dụng tạo điểm 3A :

‒ Age

‒ ALT

‒ AFP

Tahata. AASLD 2022. Abstr 42.

Factor Category Score

Age ≥65 yr 1

ALT at SVR ≥30 U/L 1

AFP at SVR ≥5.0 ng/mL 1

4.9%
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Nguy cơ mắc HCC theo thời gian kể từ khi loại trừ HCV

 Background

‒ Khuyến cáo thời gian giám sát HCC sau đạt SVR chưa được cụ thể.

‒ Tỷ lệ HCC giảm dần theo thời gian sau khi NB đạt SVR ; sự góp phần của
các yếu tố khác là chưa rõ

 Thiết kế nghiên cứu

‒ Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu về tỷ lệ HCC ở NB thuộc hệ thống Cựu Chiến
Binh quốc gia được điều trị HCV và đạt SVR trước ngày 01/01/2018 và vẫn
đang được theo dõi trong năm 2018 (N = 75,965)2

‒ Index date: Tháng 1 năm 2019 và kết thúc theo dõi : tháng 1 năm 2020

1. Kim. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022. [Epub]. 2. Vutien. AASLD 2022. Abstr 46.



Nguy cơ mắc HCC theo thời gian kể từ khi loại trừ HCV: Mối liên
quan giữa số năm sau đạt SVR và HCC dựa trên tình trạng xơ gan

 Phân tích được điều chỉnh theo độ tuổi, giới tính, chủng tộc, dân tộc, bệnh nền tiểu đường, 
tăng huyết áp, BMI, lạm dụng rượu, kiểu gen HCV, tình trạng HIV và Chỉ số bệnh đi kèm 
Charlson

Vutien. AASLD 2022. Abstr 46.

Yr Since SVR
Patients developing HCC

in 2019, n/N
HCC Incidence

per 100 PY
Adjusted HR (95% CI)

Patients with cirrhosis
>1 to 2 yr
>2 to 4 yr
>4 to 6 yr
>6 yr

95/3670
245/12,047

34/2125
30/1836

2.71
2.11
1.65
1.68

1.00
0.79 (0.62-1.01)
0.62 (0.42-0.92)
0.62 (0.41-0.95)

Patients without cirrhosis
>1 to 2 yr 
>2 to 4 yr
>4 to 6 yr
>6 yr

30/13,089
81/30,212

8/3083
24/9903

0.23
0.27
0.26
0.25

1.00
1.25 (0.82-1.90)
1.31 (0.78-2.20
1.28 (0.73-2.24)



Nguy cơ HCC hàng năm ở bệnh nhân có và không có xơ 
gan, phân tầng theo thời gian kể từ khi đạt SVR 

Vutien. AASLD 2022. Abstr 46.

0.23 per 100 PY
0.27 per 100 PY

0.25 per 100 PY
0.25 per 100 PY

HCC Incidence Over Time 
In Patients With Cirrhosis

 Ở NB xơ gan , HCC incidence giảm từ năm 1 xuống
năm thứ 6

 Ở NBkhông xơ gan, tỷ lệ mắc HCC thấp ở mọi thời 
điểm và không thay đổi theo thời gian

HCC Incidence Over Time     
In Patients Without Cirrhosis

Time since SVR

1 to 2 yr
2 to 3 yr
4 to 6 yr
over 6 yr
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Điểm ghi nhớ

 Ở NB viêm gan C có xơ hóa gan tiến triển đạt SVR sau điều trị, tỷ lệ HCC 
tích lũy là 1,8% sau 3 năm và 2,5% sau 5 năm

‒ Ở NB xơ gan, thời gian sau đạt SVR có mối liên quan độc lập với việc giảm
nguy cơ HCC.



Voxilaprevir/Velpatasvir/Sofosbuvir điều trị lại sau thất
bại điều trị DAA : Thiết kế nghiên cứu

 Nghiên cứu hồi cứu, đa trung tâm, theo dõi dọc trong thực tế ở người lớn nhiễm
HCV trong Cơ sở Dữ liệu Kháng thuốc Châu Âu

 Đánh giá hồi cứu về nhân khẩu học, thông số virus học và đặc điểm lâm sàng lúc 
ban đầu, trong quá trình điều trị và khi kết thúc điều trị

Graf. EASL 2022. Abstr OS003.

Adults with 2 or 3 DAA failure,
± cirrhosis (CTP A or B) 

(N=458)*

Voxilaprevir/velpatasvir/sofosbuvir 
± ribavirin 

*Resistance testing performed for baseline and 
treatment-emergent RASs

Wk 12

SVR measured at 
Wk 24



Voxilaprevir/Velpatasvir/Sofosbuvir ở NB nhiễm HCV 
thất bại điều trị trước đó với DAA : tỷ lệ SVR 

Factors Significantly Associated With SVR

Factor SVR12 Rate, % P Value

Previous HCC
 Yes
 No

88
98

.005

Liver transplant
 Yes
 No

75
95

.03

Cirrhosis
 Yes
 No

90
98

.001

CTP score
 A
 B

96
74

.004

 Per protocol SVR rate 94% (401/427)

 SVR12 rates equivalent with vs 
without RBV

 SVR12 rate in patients with ≥3 NS5A 
RASs: 95% (18/19)

 SVR12 rate in patients with 2 DAA 
failures: 95% (21/22)

Graf. EASL 2022. Abstr OS003.



 Yếu tố không tiên đoán độc lập với
thất bại điều trị:

‒ Sex, age, liver transplant, CTP 
score, genotype, prior interferon 
use, previous DAA combination, 
ribavirin use, RAS

Voxilaprevir/Velpatasvir/Sofosbuvir ở NB nhiễm HCV 
thất bại điều trị trước đó với DAA : các phân tích khác

Independent Predictive Factors of Treatment 
Failure in Multivariate Analysis

Factor OR (95% CI) P Value

Previous HCC 0.31 (0.10-0.96) .04

Liver cirrhosis 0.26 (0.08-0.86) .03

Graf. EASL 2022. Abstr OS003.

 More patients achieved SVR12 if 
VEL/SOF was not (vs was) part of 
their prior treatment regimen 
(95% vs 87%; P = .02)

 VOX/VEL/SOF was effective in rare 
HCV genotypes and chimera

‒ Exception was genotype 2b
(n = 1; no SVR)



Điểm chính

 Ở NB nhiễm HCV thất bại với điều trị DAA trước đó , VOX/VEL/SOF 
trong 12 tuần là hiệu quả

 Các yếu tố dự đoán mạnh nhất về thất bại điều trị lại không phải là các
yếu tố liên quan đến vi rút

‒ Tiền sử HCC

‒ Xơ gan (CTP B)

 SVR đạt được kể cả khi có sự xuất hiện đột biến kháng thuốc thay thế
(RAS resistance-associated substitution) và/hoặc kiểu gen hiếm hoặc
chưa xác định kiểu gen



Glecaprevir/Pibrentasvir + Sofosbuvir ở NB nhiễm HCV 
thất bại điều trị trước đó với DAA : Thiết kế nghiên cứu

Gane. EASL 2022. Abstr OS004.

Patients ≥18 yr of age with DAA 
failure and confirmed NS5A 

resistance (N = 66)*
Glecaprevir/Pibrentasvir + Sofosbuvir

 Nghiên cứu đơn nhánh, nhãn mở bởi nghiên cứu viên tại New Zealand

‒ Bỏ qua Ribavirin do dung nạp kém

 Kết điểm :

‒ SVR12 (dự định điều trị và theo đề cương)

‒ Độ an toàn (serious AEs, treatment-related AEs, pregnancy)

*Excluded: decompensated cirrhosis, HCC, 
pregnancy, breast-feeding

Wk 16

SVR measured at 
Wk 28



Glecaprevir/Pibrentasvir + Sofosbuvir ở NB nhiễm HCV 
thất bại điều trị trước đó với DAA : Kết quả tạm thời

 N = 55 NB hoàn thành điều trị :

‒ Ý định điều trị SVR12: 93% 

‒ Theo đề cương SVR12: 98% 

 Serious AEs:

‒ 1 fatal drug overdose

‒ 1 HCC (resected)

 Treatment failures (n = 4):

‒ 3 nonvirologic failures, all active 
PWID 

‒ Highlights need for support

‒ 1 confirmed virologic failure

‒ Currently retreated with GLE/PIB 
+ SOF + RBV

Gane. EASL 2022. Abstr OS004.



Điểm chính

 Ở NB viêm gan C, đã khẳng định có kháng NS5A, thất bại điều trị DAA 
trước đó , GLE/PIB + SOF trong 16 tuần an toàn và hiệu quả

‒ Sự vắng mặt của RBV không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị

‒ Không rõ GLE/PIB + SOF trong 12 tuần có hiệu quả hay không?

 Kết quả nghiên cứu khẳng định nguyên nhân thất bại điều trị chính
không liên quan đến vi rút

‒ Cần cơ sở hạ tầng tại chỗ để hỗ trợ tuân thủ điều trị



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022

Nội Dung

Cập nhật chẩn đoán và điều trị VGVR B

Cập nhật chẩn đoán và điều trị VGVR C

Kết luận



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022

Kết luận về HBV (1)

• Lý do điều trị được mở rộng thêm: giảm kỳ thị, giảm lây nhiễm cho
người xung quanh

• Cân nhắc điều trị khi NB VGB rơi vào vùng xám có qHBsAg > 1000 
IU/mL

• Xu hướng cân nhắc điều trị viêm gan VR B thể dung nạp miễn dịch, vì
vậy việc điều trị sớm ở trẻ em đang được đưa ra (chưa khuyến cáo)

• Đã có những dữ liệu an toàn và hiệu quả của TAF trên phụ nữ có thai, 
xơ gan mất bù, và HBV đa kháng



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022

Kết luận về HBV (2)

• Sàng lọc HBsAg là bắt buộc ở phụ nữ mang thai ngay từ lần khám thai
đầu tiên

• Điều trị TDF dự phòng lây truyền HBV từ mẹ sang con có thể dựa vào
1 trong 3 yếu tố sau:

• HBeAg (+)

• HBV DNA ≥ 200.000 IU/mL

• qHBsAg ≥ 104 IU/mL



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022

Kết luận về HCV

• Khuyến cáo tầm soát và điều trị HCV trước khi mang thai cho phụ nữ
trong lứa tuổi sinh sản

• Các dữ liệu DAA an toàn trong thai kỳ mới chỉ giới hạn ở động vật

• Khuyến cáo giám sát HCC ở NB viêm gan C sau đạt SVR ở NB có xơ
hóa gan tiến triển và xơ gan

• SOF/VEL/VOX trong 12 tuần và GLE/PIB + SOF trong 16 tuần hiệu quả
và an toàn với các trường hợp nhiễm HCV thất bại điều trị
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