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A. CẢNH GIÁC DƯƠC̣ 

FDA (Hoa Kỳ): Cập nhật thông tin liên quan đến nguy cơ nhồi máu cơ tim 

hoặc đột quỵ của các thuốc chống viêm không steroid 

Ngày 09/07/2015, Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông 
báo cần nhấn mạnh thêm các cảnh báo hiện có trong nhãn của các thuốc chống viêm 
không steroid (NSAID) về nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ liên quan đến các 
thuốc này. 

Khuyến cáo dành cho cán bộ y tế: 

·         Các thuốc NSAID làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố huyết khối tim mạch nghiêm trọng, 

có thể dẫn tới tử vong bao gồm nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Nhiều nghiên cứu ủng hộ kết quả này 

với ước tính mức độ tăng nguy cơ dao động giữa các nghiên cứu  từ 10% - 50% hoặc hơn tùy loại 

thuốc cụ thể và liều dùng sử dụng trong nghiên cứu. Các biến cố nghiêm trọng này có thể xuất hiện 

sớm ngay trong tuần đầu điều trị và nguy cơ tăng lên khi dùng thuốc kéo dài. 

·         Thận trọng theo dõi để phát hiện các tác dụng không mong muốn trên tim mạch trong quá 

trình sử dụng các thuốc NSAID, ngay cả khi không có triệu chứng tim mạch trước đó. 

·         Nhắc nhở bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng của nhồi máu cơ tim hoặc đột 

quỵ như đau ngực, khó thở, đột ngột cảm thấy yếu hay mất cảm giác tại một bộ phận hoặc một bên 

của cơ thể hoặc đột ngột nói lắp. 

·         Nhắc nhở bệnh nhân đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của các thuốc NSAID kê đơn và không kê 

đơn trước khi sử dụng. 

·         Dựa trên dữ liệu hiện có, chưa có kết luận rõ ràng liệu nguy cơ huyết khối tim mạch của các 

thuốc NSAID (ngoại trừ aspirin) có tương tự nhau không. 

·         Sự tăng nguy cơ huyết khối tim mạch được quan sát thấy trên những bệnh nhân sử dụng 

thuốc liều cao. 

·         Mức tăng nguy cơ tương đối về các biến cố huyết khối tim mạch nghiêm trọng khi sử dụng 

các thuốc NSAID của những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch hoặc có các yếu tố nguy cơ tương tự 

như những bệnh nhân không mắc bệnh tim mạch hoặc có các yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyệt 

đối xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng trên những bệnh nhân đã mắc bệnh tim mạch hoặc 

có các yếu tố nguy cơ cao hơn do nhóm này có mức nguy cơ nền cao hơn. 

·         Kê đơn các thuốc NSAID với liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể để 

giảm thiểu nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch trên bệnh nhân điều trị bằng các thuốc này. 
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·         Một số thuốc NSAID bao gồm cả các thuốc không cần kê đơn như ibuprofen và naproxen có 

thể ảnh hưởng đến tác động chống kết tập tiểu cầu của aspirin liều thấp được sử dụng trong dự 

phòng các biến cố tim mạch do phong bế tác dụng ức chế không hồi phục COX-1 của aspirin. 

·         Báo cáo ngay khi gặp phải các tác dụng không mong muốn trong quá trình sử dụng các 

thuốc NSAID. 

 Nguồn: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHu
manMedicalProducts/ucm454141.htm 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/502/FDAHoaKynguyconhoim
aucotimhoacdotquycuansaid.htm 

  2. Medsafe phản ứng trước khuyến cáo domperidon gây biến cố tim 

mạch của EMA 

Từ khuyến cáo về độ an toàn của domperidon được Cơ quan quản lý Dược phẩm 
Châu Âu (EMA) về nguy cơ kéo dài khoảng QT và loạn nhịp tim, Medsafe – Cơ 
quan Quản lý an toàn dược phẩm và thiết 
bị y tế New Zealand đang tiến hành xem 
xét lại tất cả các dữ liệu hiện có liên quan 
đến độ an toàn của loại thuốc này. 

Trong thời gian chờ đợi kết quả đánh giá 
cuối cùng, Medsafe khuyến cáo cán bộ y tế 
không nên sử dụng domperidone cùng với 
các thuốc có khả năng kéo dài khoảng QT 
hay các thuốc ức chế CYP3 A4 (do làm 
tăng nồng độ domperidon trong máu). 
Ngoài ra, cán bộ y tế cũng không nên sử 
dụng domperidon cho bệnh nhân suy giảm 
chức năng gan từ mức trung bình đến 
nghiêm trọng. 

Medsafe khuyến cáo nên dùng liều khởi đầu domperidon ở mức thấp nhất có thể 
(mà vẫn đem lại hiệu quả). Liều lớn nhất trên người trưởng thành trên 35 kg là 80 
mg / ngày. 

Hiện Medsafe vẫn đang tiếp tục đánh giá độ an toàn của domperidon và sẽ có thông 
báo tới cộng đồng khi có kết quả chính thức 

3. EMA (Châu Âu): Chống chỉ định kết hợp các thuốc cùng tác động 
trên hệ renin-angiotensin (RAS) 

Ngày 09/09/2014, Uỷ ban châu Âu (EC) đã ra quyết định cuối cùng về việc chống 
chỉ định kết hợp các thuốc cùng tác động trên hệ renin-angiotensin (RAS) 

  

Trước đó vào ngày 23/05/2014, Ủy ban các sản phẩm thuốc sử dụng cho người 
(CHMP) đã chấp thuận về chống chỉ định kết hợp này. Thuốc tác động lên hệ RAS 
gồm ba nhóm thuốc chính: chẹn thụ thể angiotensin (ARB), ức chế men chuyển 
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angiotensin (ACE-i) và ức chế trực tiếp renin như aliskiren. Mọi việc phối hợp 
thuốc từ hai nhóm bất kỳ trong ba nhóm thuốc nói trên không được khuyến cáo, đặc 
biệt không được kết hợp thuốc ARB với thuốc ACE-i trên bệnh nhân đái tháo 
đường có biến chứng trên thận. Khi thực sự cần thiết phải kê đơn đồng thời cả hai 
thuốc, cần phải thực hiện dưới sự giám sát của chuyên gia kết hợp với sự giám sát 
chặt chẽ chức năng thận, lượng dịch trong cơ thể và cân bằng điện giải. Khuyến cáo 
này cũng bao gồm cả việc kết hợp đã được cấp phép của thuốc candesartan hoặc 
valsartan với nhóm ACE-i trên bệnh nhân suy tim. Việc kết hợp aliskiren với thuốc 
ACE-i bị chống chỉ định tuyệt đối trên bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận hoặc 
bị đái tháo đường. 

 Ý kiến của CHMP cũng khẳng định khuyến cáo từ Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh 
giác dược Châu Âu (PRAC) trước đó vào tháng 04/2014, tiếp theo đánh giá dựa trên 
bằng chứng từ một vài nghiên cứu quy mô lớn trên bệnh nhân hoặc đang mắc nhiều 
rối loạn khác nhau trên tim và tuần hoàn, hoặc đang mắc đái tháo đường týp 2. Các 
nghiên cứu này chỉ ra rằng việc điều trị kết hợp hai thuốc ARB và ACE-i có mối 
liên quan với nguy cơ tăng kali máu, tổn thương thận hoặc giảm huyết áp so với khi 
điều trị bằng một thuốc đơn lẻ. Thêm nữa, sự kết hợp hai thuốc cùng tác động trên 
hệ RAS không có lợi ích rõ rệt khi điều trị trên bệnh nhân không bị suy tim và lợi 
ích vẫn được cho là vượt trội so với nguy cơ trên đối tượng bệnh nhân mắc suy tim 
khi các trị liệu khác không thích hợp. Bản rà soát trên quy mô lớn dựa trên bằng 
chứng về tất cả các thuốc tác động trên hệ RAS này đã ủng hộ cho kết luận rút ra từ 
bản rà soát trước đó của EMA đối với các chế phẩm chứa aliskiren.  

Thông tin cho bệnh nhân: 

·      Thuốc tác động trên hệ RAS là những thuốc tác dụng trên hệ thống hormon 
kiểm soát huyết áp và tổng lượng dịch trong cơ thể. Những thuốc này được dùng để 
điều trị tăng huyết áp hoặc suy tim. Các thuốc này bao gồm 3 nhóm thuốc khác 
nhau: nhóm ARB, nhóm ACE-i và nhóm ức chế trực tiếp renin. 

·      Thuốc tác động trên hệ RAS thuộc hai nhóm khác nhau có thể được kết hợp để 
điều trị để tăng tác dụng hiệp đồng. Tuy nhiên, bản rà soát gần đây nhất đã chỉ ra 
rằng sự kết hợp này không làm tăng thêm lợi ích trên hầu hết bệnh nhân, và có thể 
tăng nguy cơ huyết áp thấp, tăng kali máu và gây tổn thương thận. 

·      Sự kết hợp các thuốc tác dụng trên hệ RAS vì thế không còn được khuyến cáo. 
Đặc biệt, bệnh nhân đang có biến chứng trên thận do đái tháo đường không nên 
được kê đơn kết hợp thuốc ARB với ACE-i; việc điều trị kết hợp thuốc thuộc hai 
nhóm nói trên với aliskiren cũng bị chống chỉ định tuyệt đối trên bệnh nhân có biến 
chứng trên thận ở bệnh nhân đái tháo đường. 

·      Trên một số lượng nhỏ bệnh nhân (chủ yếu là bệnh nhân suy tim), sự kết hợp 
thuốc thuộc hai nhóm nói trên có thể là cần thiết. Khi bắt buộc phải kết hợp, cần 
phải tiến hành dưới sự giám sát của chuyên gia y tế đối với chức năng thận, dịch và 
cân bằng điện giải cũng như huyết áp. 

·      Bệnh nhân đang dùng kết hợp thuốc này nên tham vấn ý kiến bác sỹ điều trị ở 
lần thăm khám thường quy tiếp theo. 

 Thông tin cho nhân viên y tế: 
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·        Dựa trên cơ sở bằng chứng hiện tại, việc điều trị phối hợp hai thuốc cùng tác 
dụng trên hệ RAS (bao gồm các nhóm thuốc: ARB, ACE-i và aliskiren) không được 
khuyến cáo trên bất kỳ bệnh nhân nào. Đặc biệt, thuốc ACE-i và thuốc ARB không 
nên dùng đồng thời trên bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng trên thận, và việc 
chống chỉ định aliskiren kết hợp với thuốc ARB hoặc ACE-i trên bệnh nhân đái 
tháo đường hoặc suy giảm chức năng thận mức độ từ trung bình tới nặng (GFR < 60 
ml/phút/1,73 m2) vẫn được khẳng định. 

·        Trên một vài trường hợp khi việc kết hợp ARB với ACE-i được cân nhắc là 
tuyệt đối cần thiết, cần phải tiến hành dưới sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia y tế 
đối với chức năng thận, điện giải và huyết áp. 

·        Sự giám sát như vậy bao gồm việc sử dụng đã được cấp phép đối với 
candesartan hoặc valsartan phối hợp với thuốc ACE-i trên bệnh nhân suy tim. Tuy 
nhiên, trên bệnh nhân suy tim mãn tính, việc kết hợp trị liệu này chỉ nên giới hạn 
cho bệnh nhân không đáp ứng với thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid và các 
triệu chứng vẫn tái diễn dù vẫn đang trong thời gian điều trị. 

   Các khuyến cáo này dựa trên một bản rà soát chi tiết về các dữ liệu hiện có, bao 
gồm các thử nghiệm lâm sàng, phân tích mê-ta và công bố báo chí cũng như khuyến 
cáo của nhóm chuyên gia về thuốc tim mạch. 

·        Bằng chứng quan trọng từ các thử nghiệm lâm sàng như ONTARGET, 
ALTITUDE, VA NEPHRON-D và từ các phân tích mê-ta của Makani (trên 68000 
bệnh nhân) đã chỉ ra rằng phối hợp điều trị hai thuốc cùng tác động trên hệ RAS 
liên quan tới tăng nguy cơ biến cố có hại bao gồm hạ huyết áp, tăng kali máu và suy 
thận so với điều trị một thuốc, đặc biệt là trên bệnh nhân đái tháo đường có biến 
chứng trên thận. Đây là vấn đề cần đặc biệt chú ý, vì bệnh nhân suy giảm chức năng 
thận đã có thể phần nào tiến triển biến cố tăng kali máu. 

·        Dữ liệu hiện có về hiệu quả của phối hợp điều trị nói trên không chỉ ra được 
lợi ích rõ rệt trên quần thể bệnh nhân nói chung, mặc dù trên vài phân nhóm bệnh 
nhân cụ thể vẫn có thể có lợi. Trên nhóm bệnh nhân suy tim, có một số bằng chứng 
chỉ ra rằng việc bổ sung một thuốc cùng tác động trên hệ RAS có thể làm giảm biến 
cố nhập viện. 

·        Chống chỉ định hiện hành về phối hợp thuốc ARB hoặc ACE-i với aliskiren 
trên bệnh nhân đái tháo đường và suy giảm chức năng thận dựa trên dữ liệu của 
nghiên cứu ALTITUDE đã được tái khẳng định từ các dữ liệu bổ sung đã được phê 
duyệt. 

4. Giới hạn chỉ định điều trị tăng huyết áp của nicardipin đường tiêm 

tĩnh mạch 

 Ngày 25/10/2013, EMA có khuyến cáo về việc 
sử dụng nicardipin đường tĩnh mạch sau khi hoàn 
thành đánh giá lợi ích/nguy cơ của thuốc này. 
CHMP kết luận rằng nicardipin đường tĩnh mạch 
chỉ nên sử dụng để điều trị tăng huyết áp cấp gây 
đe dọa tính mạng và kiểm soát tình trạng huyết 
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áp cao sau phẫu thuật. Ngoài ra, thuốc được khuyến cáo chỉ nên dùng bằng đường 
truyền tĩnh mạch qua ven được thực hiện bởi các bác sỹ hoặc tại các khoa chăm sóc 
tích cực. Với các chỉ định khác, nicardipin đường tĩnh mạch không còn được 
khuyến cáo sử dụng. 

 EMA cũng đưa ra khuyến cáo cụ thể cho cán bộ y tế như sau: 

· Các chỉ định được khuyến cáo của nicardipin đường tĩnh mạch bao gồm: 

 - Điều trị tăng huyết áp cấp đe doạ tính mạng, đặc biệt trong trường hợp: 

+ Tăng huyết áp động mạch ác tính/Bệnh não do tăng huyết áp. 

+ Tách thành động mạch chủ (aortic dissection), trong trường hợp không dùng 
được  các thuốc ức chế thụ thể beta tác dụng ngắn, hoặc dùng phối hợp với thuốc ức 
chế thụ thể beta khi thuốc ức chế thụ thể beta đơn độc không cho hiệu quả mong 
muốn. 

+ Chứng tiền kinh giật nghiêm trọng (severe pre-eclampsia) trong trường hợp chống 
chỉ định hoặc không thể sử dụng các thuốc chống tăng huyết áp đường tĩnh mạch 
khác. 

 - Điều trị tăng huyết áp sau phẫu thuật. 

 + Nicardipin cũng được sử dụng tại nhiều nước Châu Âu để cho tình trạng huyết áp 
thấp được kiểm soát trong quá trình gây mê, kiểm soát tăng huyết áp trong quá trình 
phẫu thuật và điều trị tăng huyết áp cấp nghiêm trọng với sự mất bù thất trái kèm 
phù phổi. Thuốc không còn được khuyến cáo sử dụng cho những chỉ định này do 
những dữ liệu hiện có không đầy đủ để khẳng định lợi ich của thuốc. 

 + Về đường dùng, nicardipin chỉ nên dùng đường truyền tĩnh mạch liên tục và chỉ 
nên được sử dụng bởi các bác sỹ chuyên khoa tại những cơ sở được trang bị tốt và 
phải liên tục theo dõi huyết áp của bệnh nhân. 

+ Ở người lớn, việc điều trị nên được bắt đầu với bằng truyền liên tục nicardipin với 
tốc độ 3-5 mg/giờ. Tốc độ này sau đó có thể tăng lên nhưng không quá 15 mg/giờ. 
Khi đạt được mức huyết áp mong muốn, liều dùng thuốc cần được giảm từ 
từ. Nicardipin cần được sử dụng thận trọng và với liều thấp hơn trên một số đối 
tượng bệnh nhân như bệnh nhân có các vần đề về gan và thận và với trẻ em. 

 Kết luận và khuyến cáo của CHMP hiện đang được trình lên Ủy ban Châu Âu (EC) 
để đưa ra quyết định quản lý cuối cùng áp dụng cho toàn Liên minh Châu Âu (EU). 

Nguồn:  
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/ 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/307/Gi%E1%BB%9Bi-
h%E1%BA%A1n-ch%E1%BB%89-%C4%91%E1%BB%8Bnh-
%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-t%C4%83ng-huy%E1%BA%BFt-
%C3%A1p-c%E1%BB%A7a-nicardipin-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-
ti%C3%AAm-t%C4%A9nh-m%E1%BA%A1ch.htm 
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B. HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRI ̣VÀ CHUẨN ĐOÁN NĂM 2015 

Bô ̣Y tế ban hành các hướng dâñ chuẩn đoán cho viêc̣ điều tri:̣ 

Hướng dâñ sử duṇg kháng sinh (ban hành kèm theo Quyết điṇh 708/QĐ-BYT ngày 
02/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Hướng dẫn chuẩn đoán và xửi trı́ ngô ̣ đôc̣ (ban hành kèm theo Quyết điṇh 
3610/QĐ-BYT ngày 31/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 Hướng dâñ Chuẩn đoán và điều tri ̣ môṭ số bêṇh lý Huyết Hoc̣ (ban hành kèm theo 
Quyết định số 1494/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Hướng dâñ Chuẩn đoán và điều tri ̣ môṭ số bêṇh lý thường găp̣ ở trẻ em (Ban hành 
kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Hướng dâñ Chuẩn đoán và điểu tri ̣ Bêṇh tắc ngheñ phổi mañ tı́nh (ban hành kèm 
theo Quyết điṇh 2866/QĐ-BYT ngày 08/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Hướng dâñ Chuẩn đoán và điểu tri ̣ môṭ số Bêṇh răng hàm măṭ (ban hành kèm theo 
Quyết điṇh 3108/QĐ-BYT ngày 28/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Hướng dâñ Chuẩn đoán và điểu tri ̣ môṭ số Bêṇh răng hàm măṭ (ban hành kèm theo 
Quyết điṇh 3108/QĐ-BYT ngày 28/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 


