
 

1 
 

Tiêu đề 

Ảnh hưởng của thời gian và hiệu giá trong liệu pháp 
huyết tương hồi phục cho COVID-19 

  
 
 

Paola de Candia, 

Francesco 

Antonio 

Ceriello, Giuseppe 

Matarese 

 

it (A.C.) 

giuseppe.matarese@unina.it 

(G.M.) 

 

 

Điểm nổi bật 

Lợi ích của huyết tương hồi 

phục (HTHP) đối với bệnh 

nhân COVID-19 vẫn còn 

đang tranh cãi 

 
Chỉ khi được cung cấp ở 

giai đoạn đầu của bệnh, 

HTHP giảm tỷ lệ tử vong 

do COVID-19 

Lợi ích HTHP trên tỷ lệ tử 

vong không tăng khi chọn 

các hiệu giá kháng thể 

cao 

 

Điều trị sớm bằng HTHP 

có thể tối đa hóa lợi ích 

lâm sàng của nó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Candia et al., iScience 24, 

102898 

August 20, 2021 ª 2021 The 

 

mailto:antonio.ceriello@multimedica.it
mailto:antonio.ceriello@multimedica.it
mailto:giuseppe.matarese@unina.it
https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102898
https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102898


 

2 
 

Tiêu đề 

Ảnh hưởng của thời gian và hiệu giá trong liệu pháp 
huyết tương hồi phục cho COVID-19 
Paola de Candia,1,5 Francesco Prattichizzo,1,5 Silvia Garavelli,2 Rosalba La Grotta,1 Annunziata De Rosa,3 Agostina Pontarelli,3 

Roberto Parrella,3 Antonio Ceriello,1,* and Giuseppe Matarese2,4,6,* 

Dịch bởi: ThS. BS. Đào Thị Mỹ Vân 

TÓM TẮT 

Lợi ích lâm sàng của huyết tương hồi phục (HTHP) đối với bệnh nhân mắc 
bệnh do coronavirus (COVID-19) vẫn còn đang được tranh luận. Tổng quan 
hệ thống và phân tích tổng hợp này, chúng tôi chọn 10 thử nghiệm lâm 
sàng ngẫu nhiên (RCT) và 15 nghiên cứu không ngẫu nhiên (tổng số bệnh 
nhân = 22.591) điều trị HTHP và đánh giá hai bối cảnh khác nhau: (1) giai 
đoạn bệnh của người nhận huyết tương và (2) hiệu giá kháng thể huyết 
tương được hiến tặng, xem xét tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tại lần 
theo dõi gần nhất. Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng, khi được cung cấp 
ở giai đoạn đầu của bệnh, HTHP làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong: tỷ lệ rủi ro 
(RR) 0,72 (0,68, 0,77), p <0,00001, trong khi được cung cấp trong tình trạng 
nghiêm trọng hoặc nguy kịch thì không (RR : 0,94 [0,86, 1,04], p = 0,22). 
Mặt khác, lợi ích về tỷ lệ tử vong không tăng khi sử dụng huyết tương có 
hiệu giá chống cơ thể cao so với huyết tương không được chọn lọc. Phân 
tích tổng hợp này có thể thúc đẩy việc sử dụng HTHP ở những bệnh nhân 
có COVID-19 giai đoạn đầu trong các RCT tiếp theo để tối đa hóa lợi ích của 
nó trong việc giảm tỷ lệ tử vong, đặc biệt là ở các nước ít giàu hơn 

GIỚI THIỆU 

Bệnh Coronavirus (COVID) -19 đã ảnh hưởng đến hơn 180.000.000 đối tượng và 
gây ra gần 4.000.000 ca tử vong, tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, theo Trung 
tâm Tài nguyên Coronavirus tại Đại học Johns Hopkins. Bệnh do SARS-CoV-2 gây ra, 
thường đi kèm với sự phát triển của các triệu chứng giống cúm nhẹ; tuy nhiên, một 
phần nhỏ bệnh nhân, thường là người cao tuổi và những người có bệnh đi kèm từ 
trước (như tiểu đường, béo phì và cao huyết áp), phát triển các biến chứng nguy 
hiểm đến tính mạng, chẳng hạn như viêm phổi nặng, bệnh mạch máu và suy đa cơ 
quan cuối cùng dẫn đến cái chết (Lu và cộng sự., 2020; Zhou và cộng sự, 2020a, 
2020b; Zhu và cộng sự, 2020). Tiêm chủng được coi là chiến lược hiệu quả 
nhất để bảo vệ dân số ốm yếu nhưng cách tiếp cận dự phòng của nó không 
được sử dụng trong môi trường điều trị, nơi việc xác định hiệu quả các thuốc 
kháng vi-rút và các liệu pháp khác có thể hạn chế tác hại gây ra những biến 
chứng nguy kịch của COVID-19. (Davis và cộng sự, 2020). Trong trường hợp vi 
rút tạo ra phản ứng miễn dịch kèm theo việc sản xuất các kháng thể trung hòa, 
việc thu thập huyết tương từ người hiến tặng đang hồi phục và truyền thụ 
động cho một bệnh nhân khác (một phương pháp được biết đến từ đầu năm 
1900) (Marson   và cộng sự, 2020) đã được chứng minh là một và chiến lược 
điều trị khả thi để loại bỏ virut trong máu (Mair-Jenkins và cộng sự, 2015). Việc 
sử dụng huyết tương của bệnh nhân điều trị với COVID-19 thực sự đã được đề 
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xuất ngay từ đầu như một phương pháp điều trị để ngăn chặn sự tiến triển của 
vi rút và thúc đẩy các kết quả thuận lợi (Chen và cộng sự, 2020)  và được Cục 
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho phép như một loại thuốc nghiên 
cứu để chống lại mầm bệnh mới (https://www.fda.gov/vaccines-blood-
biologics/investigational-new- drug-ind-or-device-exemption-ide-process-
cber/recommendations-investigational-covid-19- convalescent-plasma). 

Tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCT) và nghiên cứu thuần tập 
đã đưa ra các kết quả trái ngược nhau và ba phân tích tổng hợp đã tìm thấy lợi 
ích nhất quán (Klassen và cộng sự, 2020), một bằng chứng chất lượng thấp về 
giảm tỷ lệ tử vong (Sarkar và cộng sự, 2021), và không có lợi ích đáng kể nào 
đối với một loạt các kết quả có thể xảy ra (Chai và cộng sự, 2020), tương ứng. 
Một số lý do đã được đề xuất để giải thích sự khác biệt quan sát được về kết 
quả của bệnh nhân COVID-19 được điều trị bằng huyết tương phục hồi (HTHP). 
Đặc biệt, người ta đã đưa ra giả thuyết rằng thời gian từ khi nhập viện đến khi 
được điều trị HTHP (bệnh càng sớm càng tốt) và/ hoặc lựa chọn trước huyết 
tương có hiệu giá kháng thể cao (hoặc SARS-CoV-2 được thử nghiệm trong ống 
nghiệm) hoạt động trung lập hóa) có thể là yếu tố quyết định chính của hiệu 
quả HTHP (Joyner và cộng sự, 2021; Tobian and Shaz, 2020). 

Vì không có phân tích tổng hợp nào trước đây kiểm tra trực tiếp giả thuyết 
này, chúng tôi ở đây đã tiến hành một đánh giá hệ thống dựa trên cơ sở 
thực tế và phân tích tổng hợp để kiểm tra tác động của HTHP ở bệnh nhân 
COVID-19 bằng cách xem xét hai tình huống khác nhau: (1) giai đoạn bệnh 
của người nhận huyết tương và (2) hiệu giá kháng thể huyết tương được 
hiến tặng; sau đó chúng tôi đã ngoại suy một kết quả, tức là tỷ lệ tử vong 
do mọi nguyên nhân trong thời gian theo dõi lâu nhất có thể. 

KẾT QUẢ 

Quy trình bao gồm được trình bày trong Hình S1. Sau khi xác định 753 bản ghi 
univocal, chúng tôi đã chọn 40 bản thảo thích hợp. Trong giai đoạn sàng lọc các 
bản thảo này, 15 bản bị loại trừ: ba nghiên cứu không báo cáo dữ liệu tử vong 
hoặc so sánh tỷ lệ tử vong với các cơ quan đăng ký quốc gia (Bradfute và cộng 
sự, 2020; Du- lipsingh và cộng sự, 2020; Perotti và cộng sự, 2020); trong hai 
nghiên cứu, chúng tôi không thể đánh giá tiêu chí bao gồm của chúng tôi 
(Anakli và cộng sự, 2021; Skrip và cộng sự, 2020); bảy bản không có nhóm so sánh 
(Dulipsingh và cộng sự, 2020; Gonza´ lez và cộng sự, 2020; Jaiswal và cộng sự, 
2021; Madariaga và cộng sự, 2020; Olivares-Gazca và cộng sự, 2020; Tremblay 
và cộng sự, 2020; Valentini và cộng sự, 2020); và ba nghiên cứu sử dụng huyết 
tương không hồi phục từ những người hiến tặng chung (De- Simone và cộng 
sự, 2021; Faqihi và cộng sự, 2020; Kamran và cộng sự, 2021). Trong số 25 
nghiên cứu được đưa vào phân tích tổng hợp định lượng, 10 nghiên cứu là RCT 
(Agarwal và cộng sự, 2020; AlQahtani và cộng sự, 2020; Avendano-Sola và cộng 
sự, 2020; Bal- cells và cộng sự, 2021; Gharbharan và cộng sự, 2020; Horby và 
cộng sự, 2021; Li và cộng sự, 2020a; Libster và cộng sự, 2021; Rasheed và cộng 
sự, 2020; Simonovich và cộng sự, 2020), trong khi 15 nghiên cứu khác là các nghiên 
cứu không ngẫu nhiên với các thiết kế khác nhau (Abolghasemi và cộng sự, 2020; 
Alsharidah và cộng sự, 2021; Altuntas và cộng sự, 2021; Budhiraja và cộng sự, 
2021; Donato và cộng sự, 2021; Duan và cộng sự, 2020; Hegerova và cộng sự, 
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2020; Joyner và cộng sự, 2021; Liu và cộng sự, 2020; Omrani và cộng sự, 2021; 
Salazar và cộng sự, 2020a; Shenoy và cộng sự, 2021; Xia và cộng sự, 2020; Yoon và 
cộng sự, 2021; Zeng và cộng sự, 2020), chi tiết như Bảng S1. Hai nghiên cứu không 
có nhóm đối chứng; Tuy nhiên, một người đã cung cấp dữ liệu tử vong tương 
đối dựa trên nhiều so sánh giữa bệnh nhân nhận huyết tương hiệu giá cao và 
thấp và giữa điều trị sớm (% 3 ngày kể từ ngày nhập viện) và điều trị muộn. 
(Joyner và cộng sự, 2021), hoặc so sánh tác dụng của điều trị huyết tương tức 
thời với điều trị huyết tương chỉ khi bệnh nhân xấu đi (điều trị trì hoãn) 
(Balcells và cộng sự, 2021), và do đó cả hai đều được bao gồm. Tương tự, 
Salazar và cộng sự cung cấp nhiều so sánh xem xét thời gian điều trị và hiệu giá 
huyết tương, tất cả đều được so sánh với nhóm đối chứng phù hợp mà không 
điều trị (Sal- azar và cộng sự, 2020a) và ba nghiên cứu khác chứa dữ liệu phân 
nhóm để so sánh điều trị sớm và muộn, dựa trên mức độ nghiêm trọng của 
những bệnh nhân tham gia (Alsharidah và cộng sự, 2021; Donato và cộng sự, 
2021; Horby và cộng sự, 2021). Do đó, các chỉ tiêu lâm sàng tử vong thích hợp 
đã được trích xuất từ các nghiên cứu này theo các bối cảnh khác nhau. Tất cả 
các nghiên cứu khác không cung cấp dữ liệu từ các phân nhóm tương tự. Do 
đó, họ được phân loại là (1) điều trị muộn so với sớm; và (2) sử dụng huyết 
tương hiệu giá cao so với các nghiên cứu chỉ kiểm tra sự hiện diện/ không có 

Hình 1: Lợi ích của liệu pháp huyết tương dưỡng bệnh cho COVID-19 xem xét tất cả các nghiên cứu  

Biểu đồ rừng tóm tắt ảnh hưởng của huyết tương hồi phục so với tiêu chuẩn chăm sóc hoặc giả dược hoặc không điều trị 
đối với tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 xem xét tất cả các nghiên cứu hiện có. * Đối với Balcells và cộng sự, dữ liệu từ 
sự so sánh giữa điều trị sớm và muộn; + Đối với Joyner và cộng sự, dữ liệu từ sự so sánh giữa huyết tương hiệu giá kháng 
thể cao và thấp 
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kháng thể mà không cần xác định thêm đặc điểm. Để thực hiện phân loại đầu 
tiên, ưu tiên được dành cho mức độ nghiêm trọng của bệnh tật của dân số 
đăng ký. Nếu bệnh nhân không thở máy và không cần bổ sung oxy thì việc điều 
trị được coi là ‘‘sớm’’. Trong trường hợp đăng ký độc quyền đơn vị chăm sóc 
đặc biệt hoặc bệnh nhân thở máy, việc điều trị thay vào đó được coi là 
''muộn''. Trong trường hợp dân số không đồng nhất, thông số phân biệt là thời 
gian điều trị, được đo bằng số ngày trung bình từ khi nhập viện đến khi điều trị. 
Với các chỉ định được cung cấp trong một nghiên cứu (Joyner và cộng sự, 
2021), chúng tôi đã áp dụng tiêu chí <= 3 ngày để phân loại điều trị sớm. Kết 
quả là chúng tôi đã thu được 11 nghiên cứu sớm và 16 nghiên cứu muộn (Bảng 
S1). Chúng tôi không thể phân loại một nghiên cứu (Gharbharan và cộng sự, 
2020), vì dân số đăng ký không đồng nhất và chúng tôi không tìm thấy ghi nhận 
rõ ràng nào từ lúc nhập viện đến thời gian điều trị. Đối với tình huống được chỉ 
định trước thứ hai, 12 nghiên cứu sử dụng huyết tương hiệu giá cao (không 
phụ thuộc vào việc huyết tương được kiểm tra trước hay sau khi sử dụng) mặc 
dù có ngưỡng giới hạn và phương pháp luận khác nhau, 6 nghiên cứu chỉ kiểm 
tra sự hiện diện/ không có kháng thể, và 4 nghiên cứu khác không kiểm tra 
(Bảng S1). Như trên, 2 nghiên cứu đã cung cấp các so sánh nội bộ xem xét hiệu 
giá huyết tương điều trị (Joyner và cộng sự, 2021; Salazar và cộng sự, 2020a); 
thay vào đó, chúng tôi quyết định không phân loại một nghiên cứu đa trung 
tâm (Budhiraja và cộng sự, 2021), vì nó chỉ sử dụng huyết tương dương tính 
hoặc huyết tương hiệu giá cao, tùy thuộc vào trung tâm cụ thể và do đó được 
coi là không đồng nhất. Việc đánh giá rủi ro sai lệch trong các nghiên cứu bao 
gồm được tóm tắt trong Bảng S2. 

Nhìn chung, chúng tôi thu thập dữ liệu từ 22.591 bệnh nhân, với tỷ lệ nam giới 
là 63,8% (thông tin giới tính không được cung cấp trong một nghiên cứu 
(Hegerova và cộng sự, 2020)) và trung bình theo tuổi có trọng số (bằng giá trị 
trung bình gần đúng với giá trị trung bình trong các nghiên cứu mà chỉ thông số 
cũ được báo cáo) là 62,3 tuổi (trong ba nghiên cứu tuổi không được cung cấp 
như trung bình cho mỗi nhóm mà được chia thành các tầng khác nhau và 
không được đưa vào trong tính toán tuổi trung bình tổng thể) (Budhiraja và 
cộng sự, 2021; Joyner và cộng sự, 2021; Salazar và cộng sự, 2020a). 

Khi tính đến tổng thể của các nghiên cứu, so với không điều trị, giả dược hoặc 
chăm sóc tiêu chuẩn, HTHP có thể làm giảm tỷ lệ tử vong theo tỷ lệ rủi ro (RR) 
là 0,78 (khoảng tin cậy [CI]: 0,68, 0,90, p cho tổng thể ảnh hưởng p = 0,0004) 
với sự không đồng nhất đáng kể giữa các nghiên cứu (I2 = 54%, p = 0,0008) 
(Hình 1). Một biểu đồ hình phễu với tất cả các nghiên cứu bao gồm được sử 
dụng để đánh giá rủi ro sai lệch về công bố (Hình S2); sau đó, một phân tích độ 
nhạy được thực hiện bằng cách loại trừ các nghiên cứu có thiết kế khác và 
những nghiên cứu nằm ngoài KTC 95% trong biểu đồ kênh cho thấy tác động ít 
rõ ràng hơn với dấu hiệu thống kê đường biên (RR: 0,94 [0,89, 1,00], p = 0,04; 
I2 = 26%, p = 0,13) (Hình S3). Khi chỉ xem xét RCTs (Agarwal và cộng sự, 2020; 
AlQahtani và cộng sự, 2020; Avendano-Sola và cộng sự, 2020; Balcells và cộng sự, 
2021; Gharbharan và cộng sự, 2020; Horby và cộng sự, 2021; Li và cộng sự, 2020a; 
Libster và cộng sự, 2021; Rasheed và cộng sự, 2020; Simonovich và cộng sự, 2020), 
HTHP không cho thấy bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào đến tỷ lệ tử vong (RR: 0,96 
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[0,91, 1,03], p = 0,24; I2 = 13%, p = 0,32) (Hình S4A).  

Mặt khác, khi được cung cấp ở giai đoạn đầu của bệnh hoặc trong vòng 3 ngày 
kể từ ngày nhập viện, HTHP có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong (RR: 0,72 
[0,68, 0,77], p <0,00001; I2 = 48%, p = 0,04) (Hình 2A), trong khi được cung cấp 
ở giai đoạn sau của bệnh (tình trạng nặng hoặc nguy kịch) hoặc sau 3 ngày 
nhập viện, không cho thấy bất kỳ hiệu quả nào trong việc giảm tỷ lệ tử vong 
(RR: 0,94 [0,86, 1,04], p = 0,22; I2 = 35%, p = 0,08) (Hình 2B). Kết quả tương tự 
cũng thu được khi RCTs được phân tầng dựa trên thời gian điều trị, với việc 
giảm tỷ lệ tử vong rời rạc, mặc dù không đáng kể đối với các nghiên cứu cung 
cấp điều trị sớm nhưng không muộn, các giai đoạn của bệnh. (RR: 0.79 [0.57, 
1.11], p = 0.17; I2 = 42%, p = 0.14) so sánh với (RR: 1.07 [0.89, 1.29], p = 0.47; 
I2 = 0%, p = 0.43) (Hình S4B và S4C). 

Để kiểm tra giả thuyết rằng việc sử dụng huyết tương hiệu giá cao có thể mang 
lại hiệu quả cao hơn so với huyết tương chỉ được sàng lọc sự hiện diện của 
kháng thể, chúng tôi đã phân tích riêng các nghiên cứu có đặc tính khác nhau 
này. Khi xem xét tất cả các nghiên cứu, lợi ích điều trị trên tỷ lệ tử vong không 
khác nhau đối với các nghiên cứu trong đó huyết tương chỉ được sàng lọc sự 
hiện diện của kháng thể (hoặc không được kiểm tra) so với các nghiên cứu 
trong đó lựa chọn huyết tương dựa trên ngưỡng giới hạn cao cụ thể (RR: 0.73 
[0.57, 0.94], p = 0.01; I2 = 55%, p = 0.02) so với (RR: 0.93 [0.88, 0.99], p = 0.02; I2 
= 45%, p = 0.04) (Hình 3A và 3B). 
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Các kết luận tương tự đã đạt được khi chúng tôi hạn chế cách tiếp cận với RCT 
và không nhận thấy sự khác biệt đáng kể (RR: 0.93 [0.60, 1.43], p = 0.74; I2 = 40%, 
p = 0.19 để RCT không đặt ra ngưỡng và RR: 0.80 [0.61, 1.04], p = 0.10; I2 = 0%, p 
= 0.45 cho các RCT khác) (Hình S4D và S4E) 

THẢO LUẬN 

Đại dịch SARS-CoV-2 đang diễn ra đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên 
toàn cầu và hệ thống y tế trên toàn thế giới đang phải vật lộn để tìm ra giải 
pháp liên quan đến việc kiềm chế sự lây lan của tác nhân truyền nhiễm mới này 
và nhanh chóng phát triển các chiến lược chăm sóc hiệu quả. Cho đến ngày 
nay, một số lựa chọn điều trị đã chứng minh được lợi ích hữu hình đối với các 
kết quả khó khăn (Nhóm hợp tác PHỤC HỒI và cộng sự, 2021). Trong khi liệu 
pháp HTHP đã được đề xuất ngay từ đầu như một công cụ tiềm năng để giảm 
thiểu hậu quả của COVID-19, các kết quả cuối cùng về hiệu quả của nó vẫn 

Sơ đồ tóm tắt tác dụng của huyết tương phục hồi so với chăm sóc tiêu chuẩn hoặc giả dược hoặc không điều trị đối với tỷ lệ 

tử vong ở bệnh nhân COVID-19 xem xét tất cả các nghiên cứu cung cấp điều trị sớm (A), hoặc tất cả các nghiên cứu khác 

cung cấp liệu pháp huyết tương ở giai đoạn sau (B) . * Dữ liệu nhóm con. 
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chưa được cung cấp (Chai và cộng sự, 2020). Tình huống khẩn cấp đã thúc đẩy 
việc thiết kế nghiên cứu khẩn trương, với các kết quả chính đa dạng và không 
có sự giám sát kỹ lưỡng các quần thể đăng ký tham gia; do đó, các kết quả mâu 
thuẫn có thể được gán cho sự không đồng nhất rõ rệt của các thử nghiệm và 
báo cáo quan sát. 

Trước hết, việc xác định thời điểm điều trị thích hợp nhất có thể chưa được 
xem xét đúng mức trong mọi trường hợp. Sự tiến triển của COVID-19 hiện 
được cho là đặc trưng bởi các giai đoạn khác nhau: giai đoạn đầu tiên được 
biểu thị bằng sự sao chép cấp tính của vi rút, sau đó, trong trường hợp thanh 
thải vi rút không hiệu quả, giai đoạn thứ hai có thể được đánh dấu bằng phản 
ứng miễn dịch không bình thường chuyển thành siêu phản ứng viêm hiện được 
cho là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả tồi tệ nhất; sau đó, bệnh nhân có 
thể hồi phục hoặc bị rối loạn chức năng nội tạng và tử vong (Bonafe và cộng 
sự, 2020). Về mặt trực giác, phương pháp ức chế miễn dịch phù hợp với giai 

Sơ đồ tóm tắt tác dụng của huyết tương hồi phục so với tiêu chuẩn chăm sóc hoặc giả dược hoặc không điều trị đối với tỷ 

lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 xem xét tất cả các nghiên cứu sử dụng mẫu huyết tương chỉ được sàng lọc sự hiện 

diện của các kháng thể hoặc không có kiểm tra (A), và tất cả các nghiên cứu khác sử dụng các mẫu huyết tương được 

chọn cho hiệu giá kháng thể cao (B). 
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đoạn thứ hai của COVID-19, trong khi liệu pháp nhằm thúc đẩy quá trình thanh 
thải vi rút, chẳng hạn như với HTHP, nên được cung cấp càng sớm càng tốt 
trong suốt quá trình lây nhiễm. Tất cả những lý do nữa, vì sự sụt giảm liên tục 
tải lượng vi rút trong giai đoạn thứ hai của bệnh đã được báo cáo ở những 
bệnh nhân nặng với COVID-19 (Cevik và cộng sự, 2021) và có những phát hiện gây 
tranh cãi về sự hiện diện thực tế của SARS-CoV-2 RNA trong suy đa cơ quan mà 
thay vào đó có thể được gây ra bởi mức độ không ổn định của các chất trung gian 
gây viêm (cơn bão cytokine), rối loạn chức năng nội mô và bất thường đông máu. 
(Huang và cộng sự, 2020).  

Mặt khác, một RCT, được công khai ngay sau ngày kết thúc phân tích tổng hợp 
của chúng tôi, cho thấy rằng HTHP có thể làm giảm đáng kể mức interleukin-6, 
yếu tố hoại tử khối u-a và interferon (IFN) -g, kêu gọi nhiều nghiên cứu hơn về 
tác dụng điều hòa miễn dịch của phương pháp điều trị này đối với cơn bão 
cytokine liên quan đến COVID- 19 (Pouladzadeh và cộng sự, 2021). Hơn nữa, 
một nghiên cứu hồi cứu rất gần đây cho thấy lợi ích sống sót khi sử dụng HTHP 
cũng cho bệnh nhân COVID-19 bị ung thư huyết học (Thompson và cộng sự, 
2021). 

Ở đây chúng tôi đã phân tích hai thông số liên quan đến điều trị HTHP: thời 
gian và sàng lọc kháng thể trước khi sử dụng lâm sàng. Thông qua kịch bản đầu 
tiên (tức là thời gian điều trị, hoặc bệnh nhân nhận huyết tương ở giai đoạn 
nào của bệnh), phân tích tổng hợp hiện tại chứng minh khuôn khổ lâm sàng 
của truyền huyết tương sớm cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Sự thiếu ý 
nghĩa quan sát được khi chỉ giới hạn phân tích này đối với RCTs có thể là do số 
lượng các sự kiện được báo cáo trong các thử nghiệm như vậy thấp. Tuy nhiên, 
quan sát rằng 4 trong số 5 RCT có xu hướng không có ý nghĩa đối với lợi ích cho 
HTHP chứng thực cho việc thiết kế các thử nghiệm tiếp theo để đánh giá giả 
thuyết này. Ngoài ra, kết quả này phù hợp với kinh nghiệm tích lũy được với cả 
nhiễm trùng SARS-CoV-1 và cúm nặng cho thấy bệnh nhân được truyền HTHP 
sớm sau khi bắt đầu có triệu chứng có kết quả tốt hơn như thế nào và cho thấy 
bằng chứng nhất quán về việc giảm tỷ lệ tử vong. (Cheng và cộng sự, 2005; 
Mair-Jenkins và cộng sự, 2015). Đáng lưu ý, hiện tại, việc thiết kế các thử 
nghiệm kiểm tra tác dụng của kháng thể đơn dòng ở bệnh nhân với COVID-19 
đang tập trung hoàn toàn vào tác dụng của các liệu pháp này ở bệnh nhân giai 
đoạn đầu của bệnh. (Cohen, 2021). 

Mặt khác, thông qua kịch bản được xem xét thứ hai, tức là hiệu giá kháng thể 
huyết tương được hiến tặng, nghiên cứu của chúng tôi không ủng hộ ý kiến 
rằng các mẫu huyết tương có hiệu giá kháng thể SARS-CoV-2 cao hơn có thể có 
hiệu quả rõ rệt hơn so với huyết tương không được sàng lọc. Tuy nhiên, điều 
quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là 5 (Duan và cộng sự, 2020; Li và cộng sự, 
2020b; Liu và cộng sự, 2020; Simonovich và cộng sự, 2020; Yoon và cộng sự, 2021) 
trong số 14 nghiên cứu (36%) được phân loại là sử dụng hiệu giá kháng thể cao 
trong Hình 3B, bắt đầu điều trị huyết tương ở giai đoạn muộn của bệnh, có thể 
làm nhiễu hiệu quả sạch của việc chọn lọc huyết tương. Hơn nữa, mặc dù hai 
nghiên cứu được đánh giá ở đây (một RCT (Simonovich và cộng sự, 2020) và 
một nghiên cứu thuần tập quan sát (Donato và cộng sự, 2021)) cho thấy mối 
tương quan đáng kể giữa hiệu giá tổng số và giá trị của kháng thể kháng SARS -
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CoV-2 trung hòa trong ống nghiệm, giả thuyết rằng huyết tương có chứa tổng 
lượng kháng thể hiệu giá cao hơn có thể hiệu quả hơn trong việc trung hòa 
nhiễm trùng vẫn chưa được kiểm tra đầy đủ, do đó sự liên quan về chức năng 
của những quan sát này vẫn còn nghi vấn. Trên thực tế, các kháng thể trung 
hòa virus và kháng protein chống tăng đột biến ở những người hiến tặng huyết 
tương gần đây được tìm thấy rất khác nhau và tương quan kém với nhau 
(Janaka và cộng sự, 2021). Khả năng bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng tồi 
tệ nhất, được báo cáo là tạo ra hiệu giá kháng thể cao hơn (Benner và cộng sự, 
2020; Boonyaratanakornkit và cộng sự, 2021; Bosnjak và cộng sự, 2020; Dogan và 
cộng sự, 2021; Klein và cộng sự, 2020; Mehew và cộng sự, 2020; Salazar và cộng 
sự, 2020b; Terpos và cộng sự, 2020; Wardhani và cộng sự, 2021), có thể là người 
hiến huyết tương phù hợp hơn, cũng cần được đánh giá đầy đủ. Các tài liệu hiện có 
về các yếu tố tiên đoán lâm sàng của kháng thể trung hòa hiệu giá cao cho thấy rõ 
ràng rằng tuổi già, giới tính nam và nhập viện là những yếu tố chính để lựa chọn 
tuyển dụng người hiến huyết tương. (Focosi và Franchini, 2021; Gontu và cộng sự, 
2021). Các giả thuyết bổ sung được đưa ra để tăng hiệu quả của huyết tương cũng 
dựa trên giả định rằng việc gộp huyết tương hoặc các chiến lược khác để tăng sự 
đa dạng của các kháng nguyên SARS-CoV-2 được nhắm mục tiêu bởi các kháng thể 
được truyền sẽ làm tăng hiệu quả của liệu pháp huyết tương (Focosi và cộng sự, 
2020). Hơn nữa, vì các kháng thể trung hòa và đặc hiệu tăng đột biến cao hơn đáng 
kể sau khi tiêm vắc xin một lần sau khi nhiễm COVID-19, so với giá trị được thấy khi 
chỉ nhiễm COVID-19, những đối tượng được tiêm vắc xin COVID-19 đã hồi phục có 
thể là ứng cử viên lý tưởng để hiến tặng HTHP. (Vickers và cộng sự, 2021). 

Trong số các nghiên cứu được đánh giá ở đây, chỉ có 3 bản thảo báo cáo việc 
sử dụng huyết tương được tổng hợp từ nhiều người hiến tặng (Agarwal và 
cộng sự, 2020; Simonovich và cộng sự, 2020; Yoon và cộng sự, 2021); do đó, 
cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác định lợi thế tiềm năng của các phương 
pháp này và việc phát triển các xét nghiệm định lượng mạnh mẽ là cần thiết để 
đánh giá huyết tương phù hợp nhất để truyền điều trị ở bệnh nhân COVID-19. 

Sau khi lựa chọn nghiên cứu, chúng tôi nhận ra rằng trong 4 bản thảo được 
chọn (Budhiraja và cộng sự, 2021; Horby và cộng sự, 2021; Joyner và cộng sự, 
2021; Yoon và cộng sự, 2021), các tác giả đã thực hiện phân tầng dựa trên 
tuổi của người nhận huyết tương: 2 cho thấy hiệu quả chống tử vong của HTHP 
giảm khi tuổi của người nhận huyết tương ngày càng tăng (Joyner và cộng sự, 
2021; Yoon và cộng sự, 2021) và một tác giả khác cho thấy lợi ích nhất quán 
nhất trong khoảng 60-74 tuổi (Budhiraja và cộng sự, 2021); bản thảo còn lại, 
tức là RCT duy nhất chứa so sánh như vậy, cho thấy xu hướng không có ý nghĩa 
đối với lợi ích có thể có ở bệnh nhân> 80 tuổi (Horby và cộng sự, 2021). Mặc dù 
tuổi tác có thể trở thành một thông số quan trọng khác (ngoài mức độ nghiêm 
trọng của bệnh) để lựa chọn những bệnh nhân thích hợp nhất cho phương 
pháp điều trị này, cần có thêm dữ liệu và nhiều nghiên cứu để đưa ra kết luận. 

Một trở ngại khác trong quá trình phát triển liệu pháp này có thể làm giảm 
hoạt động của HTHP của người hiến tặng bị nhiễm một biến thể SARS-CoV-2 cụ 
thể chống lại các dòng virus đang lưu hành khác. Biến thể có tên 501Y.V1 (còn 
được gọi là B.1.1.7), phát sinh ở Anh vào cuối năm 2020 chứa 9 thay đổi axit 
amin trong mức tăng đột biến và cho thấy khả năng lây truyền gia tăng, đã 
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không được quan sát để thoát khỏi các kháng thể được tạo ra bởi tự nhiên sự 
nhiễm trùng (Supasa và cộng sự, 2021; Wang và cộng sự, 2021b). Mặt khác, 
biến thể có tên 501Y.V2 (còn được gọi là B.1.351, được đặc trưng bởi sự thay 
thế trong hai thành phần miễn dịch chiếm ưu thế của protein đột biến) đã 
thống trị các nhiễm trùng của làn sóng thứ hai ở Nam Phi và nó đã được huyết 
tương vô hiệu hóa một cách hiệu quả từ những người đã bị nhiễm trong đợt 
thứ hai nhưng chỉ được trung hòa chéo bởi huyết tương từ những người bị 
nhiễm đợt thứ nhất (Cele và cộng sự, 2021; Wibmer và cộng sự, 2021). Thật 
vậy, HTHP từ những bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 từ giai đoạn đầu của đại 
dịch cho thấy hiệu quả chống lại biến thể B.1.351 giảm đáng kể, đe dọa đến 
hiệu quả bảo vệ của các liệu pháp dựa trên HTHP (Wang và cộng sự, 2021b). 
Một biến thể mới nổi khác từ Brazil, P.1, trong đó sự thay đổi cấu trúc của một 
trong các miền liên kết thụ thể được biết là tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết 
ACE2, cũng có khả năng chống lại sự trung hòa của HTHP cao hơn. (Wang và 
cộng sự, 2021a). Những trường hợp cần quan tâm này có thể cần thiết để lựa 
chọn huyết tương điều trị với các chức năng mong muốn cụ thể (Morgenlander 
et al., 2021). 

Kết luận, phân tích tổng hợp này thúc đẩy một chuyển đổi mô hình trong việc 
thiết kế các RCT tiếp theo, cho thấy rằng việc sử dụng huyết tương hồi phục ở 
giai đoạn đầu của bệnh có thể rất quan trọng để tối đa hóa hiệu quả của liệu 
pháp này đối với tử vong do COVID-19 gây ra. Lưu ý, những cân nhắc này cũng 
có liên quan đến các liệu pháp sắp tới với các IgG được phân lập trong huyết 
tương kháng SARS-CoV-2 tổng hợp (Stasi và cộng sự, 2020), vì cơ sở hợp lý của 
việc sử dụng chúng về cơ bản là chồng chéo và có thể giúp thiết kế tốt hơn 
phương pháp này, điều quan trọng là có thể giá cả phải chăng cũng ở các nước 
đang phát triển. 

HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 

Các kết quả hiện tại nên được coi là khám phá, thay vì kết luận. Đặc biệt, thực 
tế là lợi ích về tỷ lệ tử vong của RCTs thu nhận bệnh nhân mắc bệnh nhẹ hoặc 
điều trị trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhập viện không có ý nghĩa thống kê, có 
thể phụ thuộc vào số lượng nghiên cứu giảm và số lượng bệnh nhân được 
đánh giá tổng thể vẫn còn thấp. Ngoài ra, do tính chất khẩn cấp của đại dịch và 
nhu cầu về các liệu pháp cứu sống với lợi ích đã được chứng minh, chúng tôi đã 
chọn cách tiếp cận thực dụng, bằng cách chỉ trích xuất một kết quả và bằng 
cách phân loại các nghiên cứu theo dân số đăng ký và phương pháp luận được 
sử dụng để sàng lọc huyết tương mẫu. Phương pháp này bị ép buộc do thiếu 
dữ liệu phân nhóm từ các nghiên cứu đã thu thập, ngoại trừ 5 bản thảo 
(Alshar- idah và cộng sự, 2021; Donato và cộng sự, 2021; Horby và cộng sự, 
2021; Joyner và cộng sự, 2021; Salazar và cộng sự, 2020a). Một hạn chế khác 
của nghiên cứu là, mặc dù ở mức độ định tính, có vẻ hợp lý khi đánh giá cao 
rằng liệu pháp huyết tương có thể hỗ trợ tốt hơn trong trường hợp các đối 
tượng có hệ thống miễn dịch kém hiệu quả hơn (lớn tuổi hơn so với những 
người trẻ bị nhiễm SARS-CoV-2 bệnh nhân), số lượng nghiên cứu giảm và sự 
phân tầng không đồng nhất (dựa trên các ngưỡng tuổi khác nhau) làm cho 
phân tích định lượng về tác động của tuổi không khả thi. Cuối cùng, các tiêu chí 
được sử dụng để phân loại bản thảo, mặc dù được chỉ định trước và định 
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hướng theo tỷ lệ, đều mang tính kinh nghiệm. Do đó, chúng ta không thể suy 
ra chính xác thời điểm, giai đoạn bệnh hoặc hiệu giá kháng thể tạo ra HTHP 
một liệu pháp hiệu quả cũng như không thể khám phá xem việc đặt ra các tiêu 
chí khác nhau có mang lại kết quả khác nhau hay không. 

PHƯƠNG PHÁP STAR 

Các phương pháp chi tiết được cung cấp trong phiên bản trực tuyến của bài báo này 

và bao gồm những điều sau: 

• BẢNG NGUỒN LỰC CHÍNH 

• NGUỒN LỰC SẴN CÓ 

o Đầu mối liên hệ 

o Vật liệu sẵn có 

o Tính khả dụng của dữ liệu và mã 

• CHI TIẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP 

o Tìm kiếm tài liệu và lựa chọn nghiên cứu 

o Khai thác dữ liệu và đánh giá chất lượng 

• PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VÀ THỐNG KÊ 
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NGUỒN LỰC SẴN CÓ 

Đầu mối liên hệ 

Yêu cầu cung cấp thêm thông tin cần được hướng dẫn và sẽ được thực hiện bởi người 

liên hệ chính, Giáo sư Giuseppe Matarese (giuseppe.matarese@unina.it) 

Vật liệu sẵn có 

Nghiên cứu này không tạo ra thuốc thử duy nhất mới. 

Tính khả dụng của dữ liệu và mã 

• Quy trình đánh giá có hệ thống của chúng tôi đã được đăng ký tại Cơ quan Đăng 
ký Triển vọng Quốc tế về Đánh giá Hệ thống (Prospero). Tài liệu tham khảo 
nghiên cứu được liệt kê trong bảng nguồn lực chính. 

• Giấy này không báo cáo mã gốc. 

• Bất kỳ thông tin bổ sung nào cần thiết để phân tích lại dữ liệu được báo cáo 
trong bài báo này đều có sẵn từ đầu mối liên hệ theo yêu cầu. 

CHI TIẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP 

Tìm kiếm nội dung và lựa chọn tài liệu  

Chúng tôi đã tìm kiếm thông qua PubMed, Embase, Scopus và cơ sở dữ liệu Cochrane 
cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, không giới hạn ngôn ngữ. Chúng tôi đã sử dụng 
các thuật ngữ '' COVID-19 '' {Điều khoản MeSH}, '' SARS-CoV-2 '' {Điều khoản MeSH}, '' 
huyết tương phục hồi '' {Tất cả các lĩnh vực}, '' liệu pháp huyết tương '' {Tất cả các lĩnh 
vực }, '' tỷ lệ tử vong '' {Tất cả các trường}, và '' chết '' {Tất cả các trường} dưới dạng từ 
khóa. Ví dụ về chiến lược tìm kiếm, các chuỗi được sử dụng trong PubMed cũng được 
đính kèm như thông tin bổ sung. Chúng tôi cũng đã xem xét kỹ lưỡng danh sách tham 
khảo của các phân tích tổng hợp trước đây và các nghiên cứu bao gồm (Chai và cộng 
sự, 2020; Klassen và cộng sự, 2020; Sarkar và cộng sự, 2021). Vì đại dịch COVID-19 là 
một tình huống phát triển nhanh chóng, chúng tôi cũng đã xem xét dữ liệu chưa được 
Ban Hội thẩm thông qua trong Clinicaltrial.gov  và trong một kho lưu trữ in sẵn, cụ thể 
medRxiv.org. Nhìn chung, 753 bản tóm tắt đã được xem xét. 

Hai nhà điều tra (F.P. và P.d.C.) đã xem xét độc lập các bản tóm tắt đã xác định để xác 
định tính đủ điều kiện của các nghiên cứu để đưa vào phân tích tổng hợp. Tiêu chí đủ 
điều kiện cho tất cả các nghiên cứu là: 1 - ghi danh bệnh nhân với COVID-19 đã được 
phòng thí nghiệm xác nhận; 2 - điều trị bệnh nhân bằng huyết tương thu được từ 

https://www.cochranelibrary.com/
https://www.cochranelibrary.com/
mailto:giuseppe.matarese@unina.it
http://clinicaltrial.gov/
http://medrxiv.org/
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những bệnh nhân phục hồi từ COVID-19; 3 - báo cáo rõ ràng về số ngày từ khi bắt đầu 
có triệu chứng hoặc nhập viện đến khi điều trị và mô tả rõ ràng về mức độ nghiêm 
trọng của bệnh ở những bệnh nhân được điều trị; 4 - mô tả rõ ràng về phương pháp 
được sử dụng để kiểm tra, lựa chọn hoặc đặc trưng cho các mẫu huyết tương được 
truyền (trước hoặc sau quy trình); 5 - báo cáo dữ liệu về tỷ lệ tử vong ở bất kỳ thời 
gian theo dõi nào. Không có hạn chế nào được đặt ra đối với phương pháp điều trị so 
sánh cũng như thời gian theo dõi. Tiêu chí loại trừ là: 1 - báo cáo dữ liệu từ một số đối 
tượng gần nhau (tức là <10 bệnh nhân được ghi danh); 2 - thiếu dữ liệu tử vong; 3 - 
không đủ chi tiết về tiêu chí ghi danh, thời gian điều trị, hoạt động của huyết tương 
được truyền và mô tả về nhóm so sánh. Điểm cuối duy nhất được xem xét là tử vong 
do mọi nguyên nhân ở bất kỳ thời gian theo dõi nào. Trong trường hợp có nhiều thời 
điểm theo dõi, dữ liệu từ thời điểm gần nhất sẽ được trích xuất. Sự khác biệt liên quan 
đến việc đưa vào các bản thảo cụ thể đã được giải quyết bởi các tác giả cấp cao (A.C. 
và G.M.). Giao thức có sẵn trên Prospero (CRD42021236146) và được đăng ký trong 
osf.io (https://osf.io/kvqj3). Danh sách kiểm tra PRISMA được đính kèm trong thông 
tin bổ sung. 

Khai thác dữ liệu và đánh giá chất lượng 

Một biểu mẫu thu thập tiêu chuẩn, được chỉ định trước (trang tính Excel) được sử 
dụng để trích xuất dữ liệu ước tính chung và tóm tắt của các nghiên cứu được đưa 
vào. Thông tin thu thập được bao gồm loại nghiên cứu, số lượng bệnh nhân trong mỗi 
nhóm, tuổi và giới tính của bệnh nhân đăng ký, so sánh điều trị, mức độ nghiêm trọng 
của bệnh, ngày trung bình hình thành các triệu chứng khởi phát hoặc nhập viện điều 
trị, nguồn gốc của huyết tương (nếu nó là từ một một bệnh nhân hoặc gộp chung từ 
nhiều bệnh nhân), huyết tương có được kiểm tra hoạt tính trung hòa vi rút trong ống 
nghiệm và / hoặc hiệu giá kháng thể (cả hai thông số được đánh giá trước hoặc sau 
can thiệp) và, đồng thời, hiệu giá được sử dụng, và ngày trong thời gian theo dõi dài 
nhất với tỷ lệ nguy cơ (RR) tử vong tương ứng cùng với khoảng tin cậy (CI) 95%. Dữ 
liệu được trích xuất độc lập bởi hai tác giả (F.P. và P.d.C) và được kiểm tra độ chính 
xác bởi một điều tra viên bổ sung (S.G.). Hai tác giả (F.P và S.G.) đã đánh giá chuyên 
sâu chất lượng của các nghiên cứu được đưa vào ở cấp độ kết cục (tỷ lệ tử vong) bằng 
cách sử dụng công cụ Rủi ro sai lệch 2.0 và ROBINS-I cho RCT và các nghiên cứu không 
ngẫu nhiên, tương ứng. Sự khác biệt về đánh giá của các mục đã chọn đã được giải 
quyết bởi một tác giả thứ ba (P.d.C.). 

PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VÀ THỐNG KÊ 

RR trích xuất từ các nghiên cứu được sử dụng để tính toán log RR với 95% CI cho mọi 
hạng mục. Khi RR không được cung cấp, chúng được tính toán từ số lượng các sự kiện 
thô. Chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê Phương sai nghịch đảo với RR làm 
thước đo hiệu quả để kiểm tra tác động của huyết tương hồi phục lên tỷ lệ tử vong ở 
các chỉ tiêu lâm sàng. Các tác động cố định hoặc ngẫu nhiên được áp dụng làm mô 
hình phân tích tùy thuộc vào sự không đồng nhất giữa các nghiên cứu. Sự không đồng 
nhất về thống kê giữa các thử nghiệm được đánh giá bằng thống kê I2. Ý nghĩa của 
tính không đồng nhất được đặt ở I2> 50% hoặc p <0,1, trong trường hợp đó, mô hình 
tác động ngẫu nhiên được sử dụng để phân tích. Tại p> 0,1 và I2 <50%, chúng tôi coi 
tính không đồng nhất là không đáng kể và mô hình hiệu ứng cố định đã được sử dụng. 
Các phân tích tổng hợp khác nhau được thực hiện theo các tình huống khác nhau với 
cơ sở tương đối, được chỉ định trước, như được trình bày chi tiết trong kết quả. Cách 
tiếp cận này được lựa chọn thay vì phân tích nhóm con vì không có nghiên cứu nào 
được thu thập báo cáo dữ liệu cho các phân nhóm bệnh nhân. Các phân tích được 
thực hiện bằng trình quản lý đánh giá 5.4.1 (Cộng tác Cochrane, Luân Đôn, Vương 
quốc Anh). 

https://osf.io/kvqj3

