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Những dữ liệu từ RCTs

 Chưa có nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên nào so sánh giữa 2 sự phối 
hợp về tiêu chí lâu dài trên bệnh nhân COPD.

 Có sự khác biệt giữa các loại ICS/LABA trong hiệu quả về chức năng 
phổi và khả năng hoạt động buổi sáng 1

 Cả 2 sự phối hợp ICS/LABA đều giảm cơn kịch phát trung bình, nặng 
2,5,7

Tuy nhiên, các RCTs cho thấy khi sử dụng liệu pháp bộ ba 
(ICS+LABA+LAMA), chỉ có Bud/Form hiệu quả ở cơn kịch phát trung bình 
và nặng 3,4

 Một bài review Cochrane cũng cho thấy sự khác biệt giữa 2 sự phối hợp 
ICS/LABA trong tỉ lệ viêm phổi. 6 1. Partridge et al. Ther Adv Respir Dis 2009; 3: 147–157.

2. Calverley et al. Proc  Am Thorac Soc 2004; 1: 121–124.
3. Aaron et al. Ann Intern Med 2007; 146: 545–555.
4. Welte et al. Am J Repir Crit Care Med 2009; 180: 741–750
5. Christin J. et al  Respiratory Research 2009; 10: 58-68
6. Nannini et al. Cochrane Database Syst Rev 

2012;9:CD006829–555.
7. Szafranski et al. Eur Respir J. 2003; 21: 74-81

Có phải tất cả ICS/LABA đều cho kết quả điều trị 
COPD giống nhau?



Đăng tải chính thức 

Hiệu quả / Cơn kịch phát:

Larsson K, Janson C, Lisspers K, Jørgensen L, Stratelis G, Telg G, Ställberg B, Johansson G.

Combination of budesonide/formoterol more effective than fluticasone/salmeterol in preventing exacerbations 

in chronic obstructive pulmonary disease. Report from the population-based, matched cohort PATHOS study. 

J Intern Med. 2013

An toàn/Biến cố viêm phổi:

Janson C, Larsson K, Lisspers K, Ställberg B, Stratelis G, Goike H, Jørgensen L, Johansson G. 

Pneumonia and pneumonia related mortality in patients with COPD treated with fixed combinations of inhaled 

corticosteroid and long acting β2 agonist: observational matched cohort study (PATHOS). 

BMJ. 2013;346:f3306. (Published 29 May 2013.)



Thiết kế và mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hồi cứu, quan sát, bắt cặp đặc
tính, dựa trên dân số

Mục tiêu: so sánh hiệu quả của 2 phối hợp
ICS-LABAs trên các đợt kịch phát BPTNMT 
và việc sử dụng nguồn lực y tế liên quan

76 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu
≈8%  dân số Thụy Điển, khoảng ≈800.000 
dân cư

 BN được theo dõi từ tháng 01 năm 1999 
đến tháng 12 năm 2009, hoặc đến khi kết
thúc điều trị với liệu pháp điều trị phối hợp
ICS/LABA, hoặc di cư, hoặc tử vong

Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067
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Primary care records

• Ngày sinh, phái, chẩn đoán
theo ICD10, số lần khám, chức
năng phổi, thuốc ghi toa

• Mỗi bệnh nhân: 1 identification 
number, thay bằng mã số
nghiên cứu

• Pygargus Customized 
eXtraction Program, CXP; 
Pygargus AB, Stockholm, 
Sweden

National registers

• Inpatients:  ngày nhập viện, 
xuất viện, chẩn đoán chính và
phụ,

• Outpatient hospital care: số lần
khám, chẩn đoán theo ICD10, 

• Cause of Death Register
• Swedish  prescribed drug 

Register: thông tin về thuốc đã
sử dụng

• Statistics Sweden: thông tin 
về dân số hàng năm

Swedish National Board of Health and Welfare

Adapted from Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067
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Phương pháp nghiên cứu

Dân số nghiên cứu: nam, nữ được chẩn đoán
BPTNMT (J44). Loại trừ:

• Không có chẩn đoán BPTNMT trong bệnh án hoặc sổ
đang ký quốc gia,

• Chỉ có chẩn đóan BPTNMT lúc tử vong

Dân số bắt cặp: bệnh nhân dùng phối hợp cố định ICS-
LABA (bud/for hoặc flu/sal). 

• Ngày làm mốc: ngày đầu tiên ghi toa ICS/LABA sau khi
có chẩn đoán BPTNMT. 

• Thời gian theo dõi từ 1/1/1999 đến 31/12/2009 hoặc khi
chấm dứt điều trị ICS/LABA, khi di cư, hoặc chết. 



Bắt cặp xu hướng (Propensity matching)

Dữ liệu trong 2 năm trước khi điều trị LABA/ICS lần đầu tiên

Tuổi và phái

Thời gian từ khi chẩn đóan BPTNMT

Chức năng phổi, FEV1 % PN (nếu có)

Thuốc điều trị

- Kháng sinh, SABA, steroids uống/hít, kháng-cholinergics, 

- Thuốc điều trị Tim mạch: ức chế thụ thể angiotensin, ức chế beta, 

statins, ức chế Ca, thiazides

Nhập viện

- Đợt kịch phát BPTNMT

- Nguyên nhân tim mạch bất kỳ

- Viêm phổi và hen

Các bệnh đồng mắc:

- Tiểu đường, hen, viêm khớp dạng thấp, ung thư, suy tim, HA cao, 

TBMMN

Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067



Các biến số về kết cục

Định nghĩa đợt kịch phát: 

• Nhập viện do BPTNMT (J44 hoặc J44.0/J44.1),

• Khám cấp cứu với mã (J44.0/J44.1)  (outpatient hospital care)

• Dùng CS uống hoặc kháng sinh uống (J01AA và J01CA).

• Các đợt kịch phát trong vòng 14 ngày được định nghĩa là 1 biến cố

Ghi toa: 

• Thuốc được công nhận: ICSs, LABAs, SABAs, ICS/LABAs. 

• Thời gian điều trị : tổng thời gian dùng cùng thuốc từ lúc bắt đầu đến

khi chấm dứt (tính trên số lọ đã ghi toa và liều hít hàng ngày).

• Biến cố được quy cho điều trị bệnh nhân đang có vào thời điểm xảy ra

biến cố. Biến cố xảy ra trong thời gian ngưng điều trị không được tính

trong phân tích. 

• Nếu đổi thuốc ICS/LABA khác, ngày kê toa thuốc mới là ngày bắt đầu.

Sử dụng thuốc:

• Thuốc dùng từ sau ngày làm mốc được tính hàng năm cho những bệnh

nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu trong năm đó. Ngày chấm dứt dùng

thuốc tính từ liều ghi toa.



Dân số nghiên cứu

• 21,361 bệnh nhân được chẩn đoán BPTNMT đã được đưa
vào nghiên cứu

• Tuổi trung bình 68 tuổi
• 53% bệnh nhân nữ
• Được chẩn đoán BPTNMT đầu tiên tại trung tâm chăm sóc

sức khỏe ban đầu
• Tuổi trung bình 73 tuổi ở năm 1999 đã giảm xuống còn 66 

tuổi ở năm 2009

1. Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067; 
2. Ställberg B et al. Effectiveness of fixed ICS/LABA combinations in COPD – A 

population based register linkage study. Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56, 122p
3. Janson C et al. Pneumonia in COPD patients treated with fixed ICS/LABA 

combinations  Eur Respir J 2012; 40, Suppl. 56: 529p 
4. Lisspers K et al. COPD in primary care in Sweden – An 11 years 

epidemiological register study  Eur Respir J 2012; 40, Suppl. 56: 797p



Dân số ICS/LABA 
Trước & sau khi propensity matching

• Bệnh nhân BPTNMT điều trị với thuốc phối hợp liều cố định ICS/LABA 
- Ngày làm mốc: chỉ định ICS/LABA đầu tiên sau khi chẩn đoán

BPTNMT

• 9893 bệnh nhân được thu dung  (53% nữ, tuổi trung bình 67) 

• 7155 bệnh nhân dùng BUD/FORM vào thời điểm mốc
- 4,421  không bắt cặp với bệnh nhân tương tự dùng FLU/SAL 

không được thu dung

• 2738 dùng FLU/SAL vào thời điểm mốc
- 4 không bắt cặp với bệnh nhân tương tự dùng BUD/FORM  trong

dữ liệu

• Kết quả - hai đoàn hệ tương tự gồm mỗi nhánh 2734 bệnh nhân (TS: 
5468)

- 19170 năm-bệnh nhân quan sát được.

Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067



Đặc điểm bệnh nhân

Matched Cohort†

Biến số Fluticasone/salmeterol
n=2734#

Budesonide/formoterol
n=2734

Tuổi trung bình (SD) 67.6 (10.4) 67.6 (10.9)
Nữ (%) 53 53
Cơn kịch phát bất kỳ, n (%) 2101 (77) 2106 (77)
Đang hút thuốc‡, n (%) 341 (48) 397 (49)
Steroids uống / năm, trung bình (SD) 0.90 (2.31) 0.87 (2.27)
Kháng sinh đường hô hấp / năm, trung bình (SD) 0.95 (1.69) 0.95 (1.53)
ICS / năm, trung bình (SD) 0.93 (2.04) 0.96 (1.97)

SABA trung bình hằng năm, n (SD) 1.67 (3.38) 1.69 (3.50)

LABA trung bình hằng năm, n (SD) 0.51 (2.43) 0.62 (2.11)

Kháng muscarinic trung bình hằng năm, n (SD) 1.7 (2.1) 1.8 (2.3)

FEV1
‡, (% p.n. trước khi giãn phế quản) 52.4 51.4

Bệnh đi kèm 

Hen, n (%) 1052 (38) 1069 (39)

Viêm phổi, n (%) 700 (26) 694 (25)
Suy tim, n (%) 470 (17.2) 483 (17.6)
Thiếu máu cục bộ, n (%) 298 (10.9) 296 (10.8)
Tiểu đường, n (%) 288 (11) 283 (10)

Lượng ICS trung bình hàng ngày của fluticasone/salmeterol vs. budesonide/formoterol là 783 mcg vs. 568 mcg/day, 
theo thứ tự

† Propensity score matching được thực hiện dựa trên nhiều yếu tố ban đầu thu thập trong 2 năm trước khi lấy dữ liệu mốc, 
tổng cộng chỉ có 4 bệnh nhân fluticasone/salmeterol không thể bắt cặp 1:1 với bệnh nhân budesonide/formoterol tương tự
‡chỉ có số liệu hạn chế

Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067



Phân tích nghiên cứu

Diễn tiến 
điều trị 
bệnh

qua 11 năm

Hiệu quả 
của phối hợp 

cố định
ICS/LABA 

trên các đợt 
kịch phát

Tính an toàn
của phối hợp 

cố định
ICS/LABA 
trên viêm 

phổi

1. Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067; 
2. Ställberg B et al. Effectiveness of fixed ICS/LABA combinations in COPD – A 

population based register linkage study. Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56, 122p
3. Janson C et al. Pneumonia in COPD patients treated with fixed ICS/LABA 

combinations  Eur Respir J 2012; 40, Suppl. 56: 529p 
4. Lisspers K et al. COPD in primary care in Sweden – An 11 years 

epidemiological register study  Eur Respir J 2012; 40, Suppl. 56: 797p



Tiến triển và chăm sóc
điều trị BPTNMT

Diễn tiến 
điều trị bệnh
qua 11 năm



Thuốc liên quan đến BPTNMT
Xu hướng điều trị

1. Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067; 
2. Ställberg B et al. Effectiveness of fixed ICS/LABA combinations in COPD – A 

population based register linkage study. Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56, 122p
3. Janson C et al. Pneumonia in COPD patients treated with fixed ICS/LABA 

combinations  Eur Respir J 2012; 40, Suppl. 56: 529p 
4. Lisspers K et al. COPD in primary care in Sweden – An 11 years 

epidemiological register study  Eur Respir J 2012; 40, Suppl. 56: 797p

Seretide: từ 1999
Symbicort: từ 2000
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Các đợt kịch phát
Khuynh hướng theo thời gian (Time trends)
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Tần suất biến cố hàng năm được tính bằng hồi quy Poisson.
Đợt kịch phát định nghĩa bằng khám cấp cứu, nhập viện, điều trị bằng kháng sinh, và
điều trị bằng corticosteroids uống.  Biến cố xảy ra trong vòng 14 ngày được công nhận
là một (censored) 

Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067
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So sánh hiệu quả của 
BUD/FORM Turbuhaler® 
và FLU/SAL Diskus® 

Đợt kịch phát BPTNMT
(Nhập viện, khám cấp cứu, điều trị bằng 
steroid uống, và điều trị kháng sinh vì 
BPTNMT)

19Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067

Hiệu quả 
của phối hợp 

cố định
ICS/LABA 

trên các đợt 
kịch phát



So sánh hiệu quả giảm cơn kịch phát

BUD/FOR (n = 2734) or FLU/SAL (n = 2734)

**P<0.0001; *P=0.0003 for difference. CI, confidence intervals; BUD/FOR, budesonide/formoterol; FLU/SAL, fluticasone/salmeterol 

NNT = 3.4

NNT = 16
Nhập viện

Nhập cấp cứu

26%
(p<0.0001)

29%
(0p<0.0001)

21%
(0p<0.003)



Số đợt kịch phát
trên mỗi bệnh nhân mỗi năm

Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067



Đợt kịch phát ở những tiểu dân số bắt cặp

Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067



So sánh cơn kịch phát trên phân nhóm 
bệnh nhân có / không có tiền sử hen

RR = 0.72 
(Cl: 0.67, 0.79)

RR = 0.76 
(Cl: 0.69, 0.83)

RR = 0.74 
(Cl: 0.69, 0.79)

(n = 2734) (n = 2734) (n = 1060) (n = 1060) (n = 1674) (n = 1674)

* Nghi ngờ bị bệnh hen trước khi được chẩn đoán COPD 2 năm
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Tất cả bệnh nhân Bệnh nhân có tiền 
sử hen

Bệnh nhân không 
có tiền sử hen



So sánh việc sử dụng thêm thuốc 
giãn phế quản

Dùng thêm LAMA /BN-năm Dùng thêm SABA / BN-năm

RR = 0.84  (CI: 0.79, 0.89); P < .0001 RR = 0.78  (CI: 0.72, 0.84); P < .0001

(n = 
2734)

(n = 
2734)

(n = 
2734)

(n = 
2734)



Tần suất hàng năm các biến cố trong dân số bắt cặp
điều trị với budesonide/formoterol vs

fluticasone/salmeterol
Biến số, 

mỗi bn-năm
SFC (n=2734)

Trung bình
(95%CI)

Bud/for 
(n=2734)

Trung bình (95% 
CI)

Tương phản
điều trị

RR (95% CI)

P value

Mọi ĐKP 1.09 (1.05-1.14) 0.80 (0.77-0.84) 0.74 (0.69-0.79) <0.0001

Nhập viện do 
BPTNMT

0.21 (0.20-0.23) 0.15 (0.142-0.163) 0.71 (0.65-0.78) <0.0001

Số ngày nằm
viện do 
BPTNMT

0.95 (0.88-1.02) 0.63 (0.58-0.67) 0.66 (0.62-0.71) <0.0001

Khám cấp cứu 0.034 (0.031-0.037) 0.927 (0.025-0.030) 0.79 (0.71-0.89) 0.0003

Dùng CS uống 0.85 (0.81-0.90) 0.63 (0.60-0.67) 0.74 (0.68-0.81) <0.0001

Dùng KS 0.54 (0.52-0.57) 0.38 (0.37-0.40) 0.70 (0.66-0.75) <0.0001

Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067

• Tần suất hàng năm có điều chỉnh của các biến cố có sử dụng chăm sóc y tế được so sánh bằng cách dùng phân tích hồi quy Poisson. 
**P<0.0001; *P=0.0003 cho sự khác biệt. 

• CI, confidence intervals; BUD/FORM, budesonide/formoterol; FLU/SAL, fluticasone/salmeterol



Tỷ suất sử dụng thuốc hít
trong dân số bắt cặp

Loại thuốc, 
mỗi bn-năm

SFC (n=2734)
Trung bình

(95% CI)

Bud/for (n=2734)
Trung bình

(95% CI)

Khác biệt
do điều trị
RR (95%CI)

P value

Tiotropium br 1.06 (1.01-1.11) 0.89 (0.85-0.93) 0.84 (0.79-0.89) <0.0001

SABA 1.22 (1.16-1.28) 0.95 (0.91-1.00) 0.78 (0.72-0.84) <0.0001

Ipratropium br 0.46 (0.43-0.49) 0.39 (0.36-0.41) 0.84 (0.36-0.41) 0.0003

Formoterol 0.076 (0.069_0.084) 0.12 (0.108-0.124) 1.52 (0.108-1.69) <0.0001

Salmeterol 0.019 (0.017-0.020) 0.007 (0.006-0.008) 0.37 (0.31-0.43) <0.0001

Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067

- Mỗi đơn vị tương ứng 3 tháng thuốc (mỗi tháng > 1lọ thuốc hít trong khoảng 3 tháng
-Trung bình các nhóm tính trong 11 năm theo dõi



Sự khác biệt tương đối 
về tính an toàn của 
BUD/FORM Turbuhaler® 
và FLU/SAL Diskus® 
ở bệnh nhân được bắt 
cặp 

Các biến cố liên quan đến viêm phổi
(do Bác sĩ chẩn đoán) 

Janson C et al. Pneumonia in COPD patients treated with fixed ICS/LABA combinations  
Eur Respir J 2012; 40, Suppl. 56: 529p 

Tính an toàn
của phối hợp 

cố định
ICS/LABA 
trên viêm 

phổi



Tần suất biến cố viêm phổi

Tiêu chí

Tần suất mỗi

100 bn-năm
SAL/FLU   (95% 

CI)

Tần suất mỗi

100 bn-năm
BUD/FORM            

(95% CI)

SAL/FLU vs
BUD/FORM                   
Rate ratio 
(95% CI) 

NNT để ngừa

1 biến cố/năm

bằng BUD/FORM

Chẩn đoán viêm
phổi, tính chung

11.0 (10.4, 11.8) 6.4 (6.0, 6.9) 1.73 (1,57; 1.90) 22

Nhập viện do viêm
phổi

7.4 (6.9, 8.0) 4.3 (3.9, 4.6) 1.74 (1.56; 1.94) 32

Chẩn đoán ở chăm
sóc ban đầu

4.2 (3.9, 4.5) 2.7 (2.5, 2.9) 1.56 (1.39; 1.75) 67

Chẩn đóan ở khu
điều trị ngọai trú của
BV

1.3 (1.18, 1.41) 0.70 (0.66, 0.82) 1.75 (1.53; 2.00) 167

Số ngày nằm viện do 
viêm phổi†

52.8(48.9, 57.0) 29.0 (26.5, 31.7) 1.82 (1.62; 2.05) 4

†Sự gia tăng có ý nghĩa trong số ngày nằm viện là do gia tăng  tần suất nhập viện chứ không phải là 
thời gian nằm viện. 
BUD/FORM, budesonide/formoterol; SAL/FLU, salmeterol/fluticasone
Tất cả p < 0.001

Janson C et al. Pneumonia in COPD patients treated with fixed ICS/LABA combinations  
Eur Respir J 2012; 40, Suppl. 56: 529p 



Tần suất cộng dồn viêm phổi so với mức nền

Janson C et al  BMJ (2013)

Năm

Nhóm Fluticasone/Salmeterol

Viêm phổi

Nhập viện do viêm phổi

Nhóm Budesonide/Formoterol

Viêm phổi

Nhập viện do viêm phổi

Tất cả viêm phổi
RR 1.73 (1,57; 1.90) 
P < .001  NNH 22
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RR 1.74 (1,56; 1.94) 
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Phân tích phân nhóm

Tần suất viêm phổi hằng năm trên 100 bệnh nhân

Phân nhóm Tần suất hằng năm 
Fluticason/Salmeterol

Tần suất hằng năm 
Budesonide/Formoterol

Kết quả khác biệt
Rate ratio 
(95% CI)

Nữ 11.0 5.9 1.87 (1.64-2.13) P<.0001

Nam 11.1 7.0 1.59 (1.38-1.83) P<.0001

BN 60 tuổi 8.5 4.0 2.14 (1.75-2.62) P<.0001

BN >60 tuổi 12.1 7.5 1.62 (1.45-1.80) P<.0001

Có chẩn đoán viêm phổi tại thời điểm 
ban đầu

Yes 22.4 12.9 1.73 (1.47-2.04) P<.0001

No 7.6 4.3 1.76 (1.57-1.98) P<.0001

Đã có dùng steroids uống/kháng sinh 
lúc ban đầu

Yes 11.7 7.3 1.61 (1.44-1.80) P<.0001

No 9.5 4.3 2.19 (1.82-2.64) P<.0001

Có dùng giãn phế quản tác dụng kéo dài 
lúc ban đầu

Yes 11.4 6.6 1.73 (1.55-1.93) P<.0001

No 9.9 5.7 1.72 (1.43-2.08) P<.0001

Đã được chẩn đoán hen từ ban đầu Yes 12.4 6.6 1.88 (1.63-2.17) P<.0001

No 9.7 6.2 1.56 (1.37-1.78) P<.0001

Events <1 year post index 13.9 8.3 1.68 (1.49-1.89) P<.0001

Event <2 years post index 12.3 7.2 1.71 (1.53-1.91) P<.0001

Events <3 years post index 11.8 7.3 1.63 (1.46-1.80) P<.0001



Tỉ lệ bệnh nhân với tử vong liên quan đến viêm phổi theo điều trị 
(Budesonide/Formoterol vs. Fluticasone/Salmeterol)

Tử vong do viêm phổi trong suốt thời gian theo dõi
FLU/SAL=97 (3.5 %) BUD/FOR=52 (1.9%) 
D 1.6% trong vòng <11 năm

HR 1.76 
[95%CI: 1.22, 2.53];

P = .0025

0 1 2 3 4 5 6 7 98

Thời gian sau điểm mốc, năm

0

1

2

3

4

5

FLU/SAL BUD/FOR

BUD/FOR, budesonide/formoterol; FLU/SAL, fluticasone/salmeterol

Janson C et al  BMJ (2013)



NỘI DUNG

1. Bối cảnh ra đời nghiên cứu PATHOS
2. Phương pháp và kết quả nghiên cứu
3. Tóm lược và kết luận



Tóm lược kết quả nghiên cứu

1. Điều trị BPTNMT được cải thiện trong thời gian nghiên
cứu, với chẩn đoán sớm, tập trung vào chăm sóc ban 
đầu, tăng các lựa chọn điều trị và gỉam các đợt kịch
phát.

2. Bệnh nhân BPTNMT được điều trị với BUD/FORM 
Turbuhaler ít xảy ra những đợt kịch phát hơn bệnh
nhân điều trị bằng FLU/SAL Diskus

3. Bệnh nhân BPTNMT điều trị bằng FLU/SAL Diskus dễ
bị viêm phổi và nhập viện do viêm phổi hơn bệnh nhân
điều trị với BUD/FORM Turbuhaler một cách có ý 
nghĩa.
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