
Kính áp tròng cấp thuốc đầu tiên được chấp 
thuận lưu hành 

FDA đã phê duyệt sản phẩm dùng một lần hàng ngày cung cấp 
thuốc chống dị ứng. Các chuyên gia hy vọng một ngày nào đó 
tròng kính có thể giúp điều trị đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp. 
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Mùa dị ứng đang đến với chúng ta, và đối với 40% người đeo kính áp 

tròng bị ngứa mắt, có một lựa chọn mới về cách điều trị chúng: Kính áp 

tròng cấp thuốc đầu tiên có thể cung cấp thuốc trực tiếp đến mắt. Được 

sản xuất bởi Johnson & Johnson, chúng chứa ketotifen kháng histamine 

và đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt 

vào đầu tháng này. 

Đây có thể chỉ là sự khởi đầu của việc sử dụng kính áp tròng làm nền 

tảng để định lượng thuốc. "Khái niệm tương lai một thời về kính áp 

tròng phân phối thuốc giờ đây đã trở thành hiện thực", Melissa Barnett, 



một bác sĩ nhãn khoa chính tại Trung tâm Mắt UC Davis, người không 

tham gia vào việc phát triển ống kính của Johnson & Johnson nói. "Kính 

áp tròng phân phối thuốc sắp tới sẽ có nhiều ứng dụng điều trị cho các 

bệnh về mắt khác nhau để cải thiện sức khỏe tổng thể và chất lượng 

cuộc sống." 

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã cố gắng đưa thuốc vào kính 

áp tròng để điều trị tất cả các loại tình trạng, chẳng hạn như đục thủy 

tinh thể và tăng nhãn áp, cả hai đều là nguyên nhân hàng đầu gây mù 

toàn cầu. Thuốc nhỏ mắt thường được sử dụng làm phương pháp điều 

trị, nhưng các bác sĩ nói rằng nhiều bệnh nhân quên sử dụng chúng - 

một vấn đề với những gì họ gọi là "tuân thủ". Và thuốc nhỏ không phải 

là cách tốt nhất để có được thuốc vào mắt. Khoảng 95% hoạt chất bị 

mất do thoát nước mắt hoặc nhỏ giọt xuống má trước khi nó có cơ hội 

được hấp thụ. Một số bệnh võng mạc, chẳng hạn như bệnh võng mạc 

tiểu đường và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi ẩm ướt, được 

điều trị bằng tiêm. Chúng không lý tưởng cho những bệnh nhân mè 

nheo về kim tiêm, và chúng có thể gây chảy máu và nhiễm trùng. 

Kính áp tròng thuốc có thể không chỉ thoải mái hơn mà còn cung cấp 

nhiều thuốc vào mắt hơn thuốc nhỏ. Tuy nhiên, đó là một thách thức để 

kết hợp một loại thuốc với một kính áp tròng cụ thể. Các tiếp điểm mềm 

được làm bằng nhựa dẻo, hấp thụ nước gọi là hydrogel cho phép oxy đi 

qua. Nhưng tính chất của chúng khác nhau từ thương hiệu này sang 

thương hiệu khác. Kiến trúc của kính áp tròng cũng có thể cần phải hơi 

khác nhau tùy thuộc vào việc nó được tạo ra để giải phóng thuốc kháng 

histamine, kháng sinh, thuốc chống viêm hoặc các loại thuốc khác. 

"Cần phải có sự tương thích giữa thuốc và kính áp tròng", Brian Pall, 

giám đốc khoa học lâm sàng tại Johnson & Johnson Vision cho biết. 

Một số kính áp tròng không giữ được một số loại thuốc tốt và giải phóng 

chúng quá nhanh. Mặt khác, ông nói, "nếu thuốc và kính áp tròng quá 

tương thích, chúng có thể liên kết với nhau theo cách mà một khi nó 

được đưa vào mắt, thuốc sẽ không được giải phóng (cung cấp)." 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8472272/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8472272/


Kiểm soát thời gian giải phóng (cung cấp) đã đặt ra một câu hỏi hóc 

búa. Những nỗ lực ban đầu tại các tiếp xúc trị liệu chỉ đơn giản là ngâm 

kính áp tròng thương mại có sẵn trong các giải pháp thuốc. Nhưng cách 

tiếp cận này có xu hướng dẫn đến việc thuốc được phát hành cùng một 

lúc thay vì chậm theo thời gian. Điều này không thực tế lắm, vì nó có 

thể làm giảm các triệu chứng chỉ trong vài giờ. Các tiếp xúc giải phóng 

một loại thuốc dần dần trong suốt thời gian kính áp tròng được đeo sẽ 

mang lại lợi ích điều trị lâu hơn. Để đạt được điều đó, các nhà nghiên 

cứu đang sử dụng các công nghệ như hạt nano và in dấu phân tử, tạo 

ra các khoang trong cấu trúc polymer phù hợp với kích thước và hình 

dạng của một loại thuốc cụ thể. 

 

Các kính áp tròng của J & J là đồ dùng một lần hàng ngày, có nghĩa là 

chúng được đeo trong một ngày và bị vứt bỏ. Trong các nghiên cứu lâm 

sàng giai đoạn 3, các tiếp xúc làm giảm ngứa do dị ứng nhanh nhất là 

ba phút sau khi đặt ống kính vào, và hiệu quả kéo dài đến 12 giờ. 

(Kết quả được công bố vào năm 2019 trên tạp chí Cornea.) "Khi kính áp 

tròng được đặt trên mắt, bạn sẽ được giải phóng thuốc rất nhanh vào 

mắt, và sau đó khi thuốc tiếp tục lảng tránh trong vài giờ tới, đó là một 

sự giải phóng chậm hơn nhiều", Pall nói. "Việc giải phóng nhanh chóng 

cung cấp đủ thuốc để cho phép bắt đầu hành động rất nhanh." 

Pall cho biết công ty đang làm việc để làm cho kính áp tròng có sẵn 

càng sớm càng tốt cho người đeo kính áp tròng ở Mỹ. Nó đã có sẵn ở 

Canada và Nhật Bản. 

Công ty quan tâm đến việc sử dụng công nghệ này để điều trị các bệnh 

về mắt khác, chẳng hạn như bệnh tăng nhãn áp. Đối với nó và các tình 

trạng mắt mãn tính khác, Pall nói, một tiếp xúc lâu dài hơn, có thể tái sử 

dụng từ từ giải phóng thuốc trong vài ngày trở lên có thể thích hợp hơn 

một ống kính dùng một lần hàng ngày cung cấp cứu trợ nhanh chóng 

cho dị ứng. Người đeo sẽ lấy chúng ra trước khi ngủ để ngăn ngừa 

nhiễm trùng mắt. 

https://journals.lww.com/corneajrnl/Fulltext/2019/06000/Management_of_Ocular_Allergy_Itch_With_an.8.aspx


Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Mắt và Tai Massachusetts và Bệnh 

viện Nhi Boston đang phát triển một kính áp tròng giải phóng từ từ 

steroid dexamethasone - thường được sử dụng để điều trị các bệnh 

viêm mắt - trong suốt một tuần. Trong một nghiên cứu năm 2019 trên 

tạp chí Biomaterials, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm kính áp tròng ở 

thỏ bị viêm màng bồ đào và phù điểm vàng, hai dạng viêm mắt. Họ phát 

hiện ra rằng các ống kính cung cấp thuốc cho mắt nhiều gấp 200 lần so 

với thuốc nhỏ và có hiệu quả như tiêm trong việc ngăn ngừa tổn thương 

võng mạc - mô cảm nhận ánh sáng ở phía sau mắt. 

Khả năng giải phóng thuốc là sự đổi mới mới nhất trong tiếp xúc, đã đi 

một chặng đường dài kể từ khi những chiếc thủy tinh đầu tiên được sản 

xuất vào những năm 1880. (Không có gì đáng ngạc nhiên, những thứ 

đó không thực tế, bởi vì chúng quá khó chịu để đeo và chặn dòng oxy 

đến mắt.) Năm 2019, FDA đã phê duyệt kính áp tròng mềm đầu tiên 

làm chậm sự tiến triển của cận thị, hoặc cận thị, ở trẻ em. Nó làm điều 

này bằng cách thay đổi cách ánh sáng uốn cong bên trong mắt, ngăn 

mắt kéo dài. Sự kéo dài này làm cho các vật thể ở xa xuất hiện mờ. 

Mặc dù cận thị thường không được coi là một vấn đề sức khỏe nghiêm 

trọng, cận thị cao có thể dẫn đến tổn thương ở vùng võng mạc trung 

tâm, gây bong võng mạc, tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. Với tỷ lệ 

cận thị ở Hoa Kỳ tăng từ 25% vào đầu những năm 1970 lên gần 42% 

ba thập kỷ sau đó, nhiều trẻ em có thể sớm đeo kính áp tròng như vậy. 

Các công ty như Mojo Vision đang phát triển kính áp tròng thông 

minh sẽ sử dụng màn hình nhúng để hiển thị thông báo cho người đeo 

và thậm chí giúp những người có thị lực thấp di chuyển xung quanh. 

Các kính áp tròng của J & J không chính xác là kính áp tròng bionic 

từ The Batman hoặc The Matrix, cũng không phải là chúng sẽ ngăn 

ngừa mất thị lực, nhưng sự chấp thuận theo quy định gần đây mở ra 

cánh cửa cho nhiều ứng dụng hơn cho các liên hệ phát hành thuốc. 

"Tôi sẽ vui mừng hơn nếu điều này sẽ giúp ngăn ngừa mất thị lực do 

tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng và các bệnh liên quan đến tuổi tác 

khác mà mọi người bị mù, nhưng đó là một bước đi đúng hướng", 

Natasha Herz, phát ngôn viên lâm sàng của Học viện Nhãn khoa Hoa 

https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s2.0-S0142961219303849
https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s2.0-S0142961219303849
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-contact-lens-indicated-slow-progression-nearsightedness-children
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-contact-lens-indicated-slow-progression-nearsightedness-children
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2769247
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2769247
https://www.wired.com/story/mojo-vision-smart-contact-lens/
https://www.wired.com/story/mojo-vision-smart-contact-lens/
https://www.wired.com/story/the-batman-leans-hard-into-the-emo-revival/
https://www.wired.com/tag/the-matrix/


Kỳ và trưởng khoa nhãn khoa tại Adventist Health Care ở Rockville, 

Maryland cho biết. 

Tuy nhiên, kính áp tròng có thể không phải là giải pháp hoàn hảo cho 

mọi bệnh nhân mắc bệnh về mắt. Nhiều người gặp khó khăn trong việc 

liên lạc, và khi họ già đi, việc làm như vậy trở nên khó khăn hơn. "Một 

thách thức với thuốc nhỏ mắt - và đây sẽ là thách thức tương tự với 

kính áp tròng - là mọi người không có sự khéo léo tốt như họ già đi", 

Herz nói. "Nhưng đối với những người có thể đưa họ vào, tôi có thể 

thấy điều này thực sự giúp ích cho việc tuân thủ." 

 


