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L N  NOI BAU

Câc bênh tim mach dang là moi de doa ngày càng lôn dôi 
vcôi sûc khôe cua nhân dân trong câc niiôc phât triên và dang 
plhât triên, câc bien chûng và hâu quâ cua loai bênh này là 
ngguyên nhân tû vong và tàn phe hàng dâu d ngUdi lôn tuoi 
trrong nhiêu vùng trên  thê" giâi. Tô chûc Y tê The giâi tfâc tinh 
mtôi näm cô khoâng 17 triêu ngUdi trên khàp hành tinh này 
chiêt vi câc bênh tim mach. Ô nüôc ta, tân suât cüa loai bênh 
nàiy trUâc dây râ't thàp song tù  vài thâp kÿ gàn dây dà tàng 
nhianh và thUc sü dang là moi quan tâm cua nhiêu thày thuôc 
vài toàn xâ hôi.

Khoâng vài chuc näm nay, trên cd sâ nhüng tien bô kÿ 
thiuât môi, ngUdi ta dà cô nhüng hiêu biêt sâu säe hön vê 
ngguyên nhân, cô chê sinh bênh trong câc bênh tim mach và dà 
tirm ra câc bien phâp dieu tri và dü phông bênh cô hiêu liic 
hdln. Hàng loat thuÔC tim mach mâi dà ra ddi nhii câc thuô'c ûc 
chtê’ men chuyên, câc chat chen thu thê AT, cua angiotensin II, 
mçpt sô" thuôc tiêu fibrin môi ... bên canh câc thuôc kinh diên 
mài mot sô' lcin vân côn cô tâc dung tôt hoàc râ't tôt, thâm chi 
chuia cô thuôc mâi nào thay thê dUçfc nhu nitroglycerin, câc 
thiuô'c ldi tiéu ..., câc thuôc dô dà làm phong phû thêm kho tàng 
thiuoc tim mach. NgUdi ta cüng dà hiêu sâu hdn câc tinh chat 
ducdc dông cüa thuôc, biet dUdc rô hdn và chinh xâc hdn, thâm 
chii phâi thav dôi cà quan niçm vp  rci ehe  tnc d ô n g  c ù a  t ù n g  

thuiôc, tîm dUçfc thêm nhiêu tâc dung môi quan trong cùa mot 
sô' tthuôc. Sau khi xuâ't hiên trên thi trüdng, câc thuôc dà diiçfc
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sù dung và nhiëu nghiên cûu lón trên thè giói da trung tâm, 
ngâu nhiên, mù dôi, cô placebo tù  vài chuc nâm nay dâ dUdc 
tien hành dê xâc dinh già tri cua moi loai thuoc.

Tài lieu này düçfc biên soan (in làn dàu vào nàm 1984 và dâ 
tâi bân 4 làn) nhàm giói thiêu câc thuôic hiên dang dùng trong 
câc bênh tim mach vói nhüng hiêu biet hiên nay vê cd chê tâc 
dông, câc tinh châ't diïçfc dông và dtfdc ly, câc tâc dung phu, 
câch dùng môi thû  thuoc, mot sô’ nghiên cûu cô liên quan dânh 
giâ hiêu hic cüa thuoc. Dê viêc dùng thuôic diidc hdp lÿ, tài lieu 
cüng trinh bày nhüng hiêu biet cho dêri nay cô liên quan den 
tùng loai bênh, nhüng nguyên tàc chinh trong viêc dieu tri và 
dùng thuôic.

Trong quâ trinh biên soan, do vân con cô nhüng han chê vê 
ttf lieu, cuôn sâch khô trânh  khôi thiê'u sót, chüng tôi mong 
düdc sü tham gia ÿ kiê'n cüa câc ban doc.

Tâc già
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Chirdng I

CÂC THUOC DIEU TRj SUY TIM

Suy tim là mot hôi chûng lâm sàng phûc tap xây ra do bat 
kÿ roi loan câu truc hay chûc nâng nào cüa tim làm ton hai 
dên khâ nâng cua thà t nhân mâu và/hoàc tông mâu.

Trên lâm sàng, ngUdi ta phân biêt 2 thê suy tim:

- Suy tim tâm thu  là thë suy tim dUçJc mô ta tù  ra t lâu, xây 
ra do suy giâm chûc nâng co bôp cd tim làm cho tim mât khâ 
nâng cung cap mâu theo nhu câu cüa cd the, lue dàu khi gang 
sûc, roi sau dô câ lüc nghî ngdi.

- Suy tim tâm triiang diidc phât hiên tù  thâp kÿ 80 cüa the 
kÿ trtfôc, xây ra do roi loan roi loan quâ trinh thii giân tha t 
và/hoàc giâm dô dàn hôi cüa thà t làm kéo dài thdi gian nhân 
mâu tù  nhï dô vë thâ't, bênh nhân cô triêu chûng lâm sàng cüa 
suy tim nhiing chûc nâng co bôp cüa th à t vân côn giü dtfdc 
bînh thUdng. Suy tim tâm trUdng thUdng xây ra râ't sôm tù  khi 
cô thay dôi vë câu trüc cd tim nhu phi dai thàt, xd seo d cd tim 
... làm tàng dô cûng cua thàt, hay gâp trong câc bênh thiêü 
mâu eue bô cd tim, tàng huyê't âp, dâi thâo dUdng ... Vë lâu dài, 
suy tim tâm thu  sê xây ra cùng vâi suy tim tâm trUdng..

Suy tim là diën bien cuôi cùng cùa nhiëu bênh tim mach 
nhu câc bênh van tim màc phâi, câc bênh tim bàm sinh, bênh 
cd tim nguyên phât, bênh thiêù mâu cd tim, bênh tàng huyët 
âp  T fï lâ u , au y  t im  v â n  là  m ot ch û n g  b ô n h  k h ô  <îiou t r i ,  làm  
giâm và màt hân sùc lao dông cùa bênh nhân và là mot trong 
nhüng nguyên nhân chinh dân dên tü  vong. Câc thong kê trên
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the giói cho tháy trong nhüng thâp kÿ qua, tû vong do các 
bênh thiêü màu cd tim và tai bien mach nâo dà giâm dáng kê 
trong khi tû  vong do suy tim vân ngày càng täng mot cách 
dáng ngai. Cô mot sô” lÿ do giâi thich tinh trang này: nhiêu 
bênh là nguyên nhân gây suy tim nhü các bênh cd tim ... chiia 
düdc giâi quyêt cd bân nên suy tim vân ton tai, mot scf bênh 
tim mach nhü nhoi mâu cd tim, tâng huyêt âp, thâp tim ... tuy 
düdc không chê hoâc xû tr i tôt, các bênh nhân qua düdc các ddt 
bênh câp tinh nhüng sau dô vân gây ra suy tim, dieu tri suy 
tim vân con khó khân màc dâu hiên nay dà có thé phât hiên 
bênh sóm hdn và trong dieu tri dà cô nhiëu loai thuoc môi cô 
hiêu lüc hdn, cuoi cùng là do tuôi tho cùa ngüôi dân ngày càng 
tàng, các biên dôi mô hoc cüa tim và mach máu ô ngüdi già 
cüng là nguyên nhân gây nên suy tim. Nhiêu tài lieu cho thây 
6 nàm sau triêu chûng dàu tiên cua suy tim, không con quâ 
35% sô' bênh nhân song sôt và mot nûa sô” bênh nhân suy tim 
bi dôt tû.

Trong nhüng thâp kÿ gàn dây, trên  cd sâ nhüng tien bô kÿ 
th u â t môi, nhüng hiêu biêt sâu sâc hdn vê siêu câ'u trúc, 
chuyên hôa và diên the hoat dông cüa_tê bào cd tim, vê sinh lÿ 
cûa sü co cd, vê cd chê" sinh bênh trong suy tim dà giúp ich ra t 
nhiêu cho viêc chän doân và diéu tri hôi chûng này.

Sinh lÿ bênh

1. Trong suy tim tâm thu:
Các nghiên cûu cho dën nay dê'u khâng dinh ton thüdng 

trung tâm trong suy tim tâm thu  là suy giâm chûc nâng co bop 
cua cd tim nên suy tim  tâm thu  da düdc coi là trang thái bênh 
lÿ trong dô roi loan chûc nâng co bop làm cho tim m ât khâ 
nâng cung câ'p máu theo nhu càu cüa cd thé, lúe dâu khi gâng 
sûc, roi sau dô câ lûc nghî ngdi. Sü bât câp dô düdc thé hiên 
trên  lâm sàng bàng tinh trang  giâm cung lüdng tim chiù trách 
nhiêm vê các dâu hiêu cua giâm tüói máu cho các mô và các te
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bào cua câc cd quan và bâng tinh trang tâng âp lüc phia trên 
thâ t chiù trâch nhiêm vë câc dâ'u hiêu cua suy tim xung huyët 
trong hê tiêu tuân hoàn (vói tim trâi) hoâc hê dai tuân hoàn 
(vói tim phâi).

Tim dUdc coi nhii mot câi bdm nhân mâu tù  hê tînh mach 
và tông mâu di qua dông mach. Chûc nâng huyêt dông diidc 
thë hiên bàng cung liiçtng tim  (hay chi sô' tim, tînh bâng lit/ 
phüt/m2 cd thë), phu thuôc vào 4 yëu tôT:

- Tiên gành  thê hiên bâng thê tich hoâc âp lüc mâu cô trong 
thât cuoi thi tâm triïdng. Tiên gânh phu thuôc vào ltfdng mâu 
tînh mach dô vë và dô giân cüa thât.

- Hâu gành  là lüc cân mà cd tim gap phâi khi co bop tông 
mâu, dûng hàng dâu là sûc cân ngoai vi.

- Sûc co bôp cua cô tim.

- Tân sô tim.

Sürc co bôp cd tim

Tien gânh CUNG Ll/ONG TIM Hâu gânh

Tan sô tim

Suy tuân hoàn së xây ra khi cô roi loan câc yëu tô" 1, 2, 4 
mâc dù cd tim co bop con tôt; suy tim tâm thu së xây ra khi 
yëu tô" 3 bi suy yêü, sûc co bôp cd tim giàm, cô thë cô kèm theo 
suy tuân  hoàn hoâc không.

Chûc nâng co bôp cd tim cô cd sd giâi phâu là câc ddn vi co 
co trong te' bào co tim; tô'c dô co cd phu thuôc vao mUc nang 
lUdng duçfc phông thich nhd hoat tînh ATP-ase trong myosin; 
lue tói da dat diiçlc trong thì co ed dong thè tich phu thuôc vào
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Vach z Vach z 

Sieu cau true te bao cd tim

Troponin

Myosin
\ |  I Troponin 

U rw^^-Tropomyosin

Tropomyosin
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3 ' (actin)

Myosin

Actin —-
-----Sdi day

Dau hinh cau 
cua myosin

actin-myosin )

Cac protein co cd va qua trinh co gian ceic sdi co tim 
a. Khi gian co b. Khi co cd

Hinh 1.1.  Sidu cau true t£ bao cd tim
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SIÉU CÀU TRÙC TÉ' BÀO CO TIM

Càc td cd chiém phàn lón té bào cd tim, difdc sap xép 
theo chiéu true lón cùa té bào và di/ói kinh hién vi quang hoc 
thay càc bàng sàm (A) và càc bàng sàng (I) nói tiép nhau, 
giura càc bàng sàng là vach Z. Don vi cau trùc và chóc nàng 
cd bàn cùa sdi cd là sarcomere di/dc giòi han trong 2 vach Z, 
có kich thi/óc 2,08 - 2,15 nm khi giàn ra và 1,85 - 1,95 nm khi 
co lai.

Càc td cd bao góm 2 loai sdi:

- Càc sdi dày tao nèn bàng xàm A, dUdc cau trùc bòi càc 
phàn tir myosin. Myosin là mót protein to có trong li/dng phàn 
tir 500.000 dalton, khóng dói ximg, sap xép song song theo 
true dài cùa sdi dày, có càc dau hình cau di/dc bo tri ò 2 bén 
sdi dày.

Càc dau hình cau này có khà nàng lièn két vói actin cùa 
sdi móng và khi có màt Ca** thì có hoat tinh APTase de thuy 
phàn ATP.

- Càc sdi móng tao nèn bàng sàng I, di/dc cau trùc bòi càc 
phàn tùr actin là mót protein có trong li/dng phàn tir 46.000 
dalton difdc gan càc protein diéu hoà: tropomyosin và troponin. 
Có 3 loai troponin: troponin C de gan vói Ca", troponin I d i ùc 
chè mói lièn két giura actin và myosin, troponin T de gan phifc 
hdp troponin vói tropomyosin.

Càc sdi mòng tri/dt vào càc sdi dày làm sarcomere co lai, 
hièn ti/dng này là cd sò cùa vièc co càc sdi cd tim. Tàng hay 
giàm so li/dng càc sarcomere trong cd tim déu ành hi/óng 
dén sito co bop cùa cd tim.

9



SINH LY CO GIÄN CÄC SOI CO TIM

Kich thich Ian tôi màng té bào cd tim làm cho tinh tham cüa 
màng bi thay doi, ion Na* tC/ ngoài o at vào trong té bào tao 
nên sông khùf cifc trên diên thé hoat dông té bào; sau giai 
doan khùf cifc là giai doan tâi eut; à dau giai doan này, càc 
kénh calci phu thuôc diên thé VOC (Voltage Operated 
Channels) dude mô dé dt/a ion Ca”  tCr ngoài vào trong té bào.

Càc nghiên cifu cho thäy liidng Ca** vào này vân chi/a 
dü nên càc kênh calci à li/âi cd tifdng cüng dà dtfdc mô tiép 
dé phông thich Ca“  du trûf làm cho nong dô Ca** trong té 
bào tir 10‘7M täng lên 10'5M; cd ché cüa viêc mô kênh cùa 
li/öi cd ti/dng v in  chi/a hoàn toàn rô, cô lë do tàc dông tri/c 
tiép cüa dông calci tir ngoài vào.

Vâi nong dô 10'5M, quà trinh co cd dà diên ra ngay lâp 
tire: Ca** bàm vào troponin C làm thay déi eau trüc không 
gian cüa phirc hdp troponin-tropomyosin, hâu quâ là làm 
bôc lô actin, tao dieu kiên cho dâu hinh eau cüa myosin liên 
két difdc vôi actin; khi xày ra liên két này, cüng di/ôi ành 
hi/àng cüa Ca**, ATPase cüa myosin di/dc hoat hoà và thüy 
phân ATP (do càc ty lap the cung cap) phông thich nâng 
li/dng can thiét cho càc sdi actin triidt vào càc sdi myosin và 
làm co càc sarcomere.

Ngay sau co cd là quà trinh giän cd: bdm Ca** phu 
thuôc ATPase cüa li/ôi cd tirdng thu hoi Ca** à phife hç>p 
troponin-tropomyosin làm giàm nong dô Ca** và làm cho cd 
bj giân, bdm Ca** phu thuôc ATPase và hê thong trao ddi 
Na*/Ca** à màng té bào di/a Ca** trong bào tifdng ra ngoài 
té bào dé phuc hoi tinh trang calci nhtf trifôc khi co cd.

10



so liidng cac diem tiep xuc actin-myosin theo ddn vi cd tim va 
liidng ion Ca++ t6i cac diem tiep xuc nay, ion Ca++ gan vdi 
troponin lam thay doi cau true cua he troponin-tropomyosin va 
tao dieu kien cho actin tiep xuc trUc tiep myosin de gay co cd.

Khi xay ra suy tim tam thu, cung liidng tim lap titc bi 
giam. Trong giai doan dau, mot loat cac cd che thich tiing da 
can thiep de co gang duy tri cung ltfdng tim luc binh thUdng 
cung nhii khi gang svic:

a. Tai tim:

- Gian tha t lam cho cac sdi cd tim bi keo dai ra, theo dinh 
luat Frank - Starling se lam tang site co bop cd tim.

- Tang cUdng tinh giao cam: noradrenalin tif dau tan cung 
than kinh giao cam hau hach diidc phong thich lam tang tan 
so" tim, tang site co bop cd tim.

- Sau do la phi dai that: tang diidng kinh te bao, tang so’ 
liidng ty lap the, tang cac ddn vi co cO m6i.

b. Ngoai tim:

- He than kinh giao cam dtfdc hoat hoa lam cho adrenalin 
tvi tuy thiidng than dUdc tiet ra gay co mach ngoai vi.

- He renin-angiotensin-aldosteron dUdc hoat hoa lam hinh 
thanh angiotensin II la mot chat gay co mach rait manh, chat 
nay lai kich thich vo thvfdng than tiet aldosteron lam tang tai 
h ip  thu nUdc va natri.

- Vung diidi doi - yen difdc hoat hoa tiet ra arginin-vaso- 
pressin cung gay co mach ngoai vi va lam t&ng tai h ip  thu 
niidc b th&n.

- Cac te bao noi mac thanh mach tiet ra cac chat co mach 
nhii endothelin-1 va cac yeu to' co mach co nguon go'c noi mac 
EDCF.

11



Hê thông câc chat làm giàn mach vói bradykinin, câc 
prostaglandin PGI2 và PGE2, câc peptid thâi natri ANP và 
BNP, yêü tô giân mach tù  nôi mac EDRF/NO ... diidc huy dông 
song không du tâc dung ngân cân tâc dông hê thông câc chât 
gây co mach.

Câc co che thich ûng dâ cô' gàng diia cung lifçJng tim trô lai 
mûc bình thuông. Nêü câc cd che này bi viidt qua, lâp tûc suy 
tim trô nên mat bù và së xây ra:

- Tàng thê tich và âp lüc cuôï thi tâm triidng cûa th a t và 
phia trên  that.

- Giâm thê tich tông mâu và cung ltfçfng tim 

vói nhiêu hâu quâ phûc tap.

Câc nguyên nhân gây suy tim tâm  thu:

1. Ton thiidng nguyên phât cüa câc thành phàn co cd: bênh 
cd tim thiêü mâu, bênh cd tim nguyên phât ...

2. Thü phât sau tàng gânh kéo dài:

- Tàng gânh tâm thu: bênh tàng huyêt âp, hep van dông 
mach chu doï vói suy tim trâi; tàng  âp dông mach phôi trüôc 
mao mach nguyên phât hay thû  phât sau tâc mach phoi hay 
bênh phôi - phê quân man tinh dôi vói suy tim phâi.

- Tàng gânh tâm triidng (hay tàng gânh thê tich): bênh hd 
van dông mach chü, hô van hai lâ dôi vói suy tim trâi; hô van 
ba lâ, thông liên nhï, thông liên th a t dôi vói suy tim phâi.

3. Giâm dô giân tâm  triidng nhii trong co thà t màng ngoài 
tim, bênh hep khit van hai lâ, mot sô" bênh làm giâm dô dàn 
hôi cùa thâ't nhu bênh nhiëm th iê t huyêt tô", bênh thoâi hôa 
dang tinh bpt: mâu không vé buông tim dii0c dày dû, sûc co 
bop cd tim së giâm.
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2. Trong suy tim tàm triiúng :
Các nghién cúu cho thay d nhüng trüdng hdp này, cd tim dà 

có nhüng thay doi ve cáu trúc nhií phì dai tha t (bénh tàng 
huyét áp có các mó xd rái rác hoác có seo (bénh thieu máu 
cuc bó cd tim, khi bi nhoi máu cd tim ...) hoác có các te báo bi 
thay doi ve cau trúc (bénh cd tim nguyén phát, bénh cd tim do 
dái tháo düdng ...), các thay doi này dà làm giàm khà nàng 
giàn thà’t và/hoàc làm giàm dò dàn hoi cua thá t dè nhàn máu 
tù nhì do ve th á t d in  den kéo dài thdi gian nhàn máu trong thì 
tám trüdng cua chu chuyèn tim, tuy lúe này chúc nàng co bop 
cua tha t vàn con bình thüdng. Roi loan thì tàm trüdng gáy nèn 
tình trang ú máu và tàng áp lüc d nhì roi d he tiéu tuàn hoàn.

Suy tim tàm trüdng lúe dáu là ddn thuán, ve sau có cùng 
vói suy tim tàm  thu khi bénh chinh tien trièn xau di.

CÁC NGUYÉN TÀC OIÈU TRj SUY TIM

Muc tièu diéu tri suy tim là làm giàm càc trièu chúng, làm  
cho suy tim  tien trien chàm lai, các bien chúng nàng it xuat 
hièn, cài thièn khà nàng gàng site cùng chat lUOng song cua 
bénh nhàn và cuoi cùng là làm giàm solan và o vièn, giàm ty le 
tù  vong, kéo dài dài song cho bénh nhàn.

Các nguyèn tàc diéu tri suy tim nhü sau:

1. Vói suy tim tàm thu

- Xù tri phàu thuàt hoàc làm càc can thièp tim mach qua 
da doi vói bénh tim barn sinh hoàc khi thà'y có chüóng ngai cd 
giói nhü các bénh có ton thüdng van tim, vièm màng ngoài tim 
co th á t nong dòng mach vành và dàt già dó (stent) hay làm 
oàii noi ohù - vành trong b£nh mach vành ... d$ng t.hrli diéu trj 
tot các bénh chinh gáy suy tim nhü bénh mach vành, bénh 
tàng huyè't áp, bénh dái tháo düdng, chúng cüdng giáp...
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- Dung cac thuoc lam tang stfc co bop cd tim: glucosid trd 
tim cho den nay van la thuoc co gia tri, mot so thuoc mdi diidc 
nghien cilu nhii dopamin, dobutamin, amrinon, milrinon ....

- Dung cac thuoc lam giam tien ganh va hau ganh de cai 
thien cac dieu kien hoat dong cua tim va lam tang tac dung 
cua glucosid trd tim:

. Cac thuoc ldi tieu lam giam liidng mau liiu hanh, bdt 
liidng mau trd ve tim (giam tien ganh).

. Cac thuoc gian mach lam giam liidng mau trcl ve tim 
(giam tien ganh) va/hoac lam giam site can ngoai vi (giam hau 
ganh); cac thuoc nay da lam thay doi tien liidng cua nhieu the 
suy tim nang trd vdi cac thuoc kinh dien.

Sau thuyet ve i2phii de giai thich suy tim dan den viec dung 
thuoic ldi tieu va thuoc trd tim, thuyet ve roi loan huyet dong tii 
d lu  thap ky 70 diia den viec svi dung them cac thuoc gian 
mach thi thuyet ve roi loan than kinh - noi tie't - cytokin tC( 
nhutng nam 80 dan diidc hinh thanh, ben canh cac thuoc can 
thiep vao he renin-angiotensin-aldosteron nhii cac chat tic che 
men chuyen va cac chat chen thu the AT, cua angiotensin II, 
ngiidi ta da sii dung them cac thuoc tac dong vao he th in  kinh 
giao cam nhii cac chat vie che thu the giao cam P ddn thuan 
hoac Oic che' ca cac thu the giao cam p va a  vao dieu tri va dang 
tham do hieu lUc cac chat £(c che renin, cac chat doi khang 
endothelin, cac chat ilc che men endopeptidase trung tinh, cac 
chat kich thich cac peptid thai natri ANP va BNP, cac chat doi 
khang cytokin, cac chat can thiep vao chuyen hoa te bao nhii 
trimetazidin ...

- C) giai doan cuoi cua suy tim, khi dieu tri noi khoa khong 
co ket qua, mot so bien phap can thiep ngoai khoa cung dUdc 
de xuat nhii tao nhip tim khi co roi loan tinh dong bo trong 
hoat dong cua tim hoSc gh6p tim.
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2. Vói suy tim tàm triídng

- Dièu trj càc bènh chính gáy suy tim tàm triídng nhii bènh 
thieu màu cd tim, bènh tàng huyet àp, bènh dài thào diiòng ... 
dé làm giàm tình trang xd hóa cd tim, han che tiè'n trién cua 
phì dai t h a t ...

- Diéu tri chùng suy tim tám triídng :

. Làm giàm àp liic trong he tiéu tuan hoàn: có chi dinh 
dùng thuoic Idi tièu và càc nitrat.

- Duy tri khà nàng co bop cua nhl: dùng thuoic phuc hoi 
nhip xoang khi có rung nhì, diéu chinh nhip tim nèù quà 
nhanh. Càc chà't ùc chè thu thè giao càm p, càc chà't ùc chè 
calci nhu verapamil có thè có Idi ich.

- Càc thuoic dùng trong suy tim tàm triídng :

- Thuoic Idi tiéu: làm giàm ú ntfóc trong nhl và trong tiéu 
tuan hoàn. Can chú y nè'u thài nièu quà nhiéu, cd thè bi mat 
niióc thì cung liídng tim sé giàm.

. Càc qhat ùc che men chuyén hoàc càc chà’t chen thu thè 
AT, cua angiotensin II cài thién quà trình thii giàn thà't trài, 
ve làu dài làm giàm tien trién cua phì dai và xd hóa cd tim.

- Càc chat ùc che thu thè giao càm p: làm giàm tàn so tim 
nèn làm kéo dài thì tàm triídng.

. Digitalis: do làm tàng nong dò Ca++ ò thì tàm triídng, 
digitalis có thè làm giàm quà trình thii giàn cua thà't trài và 
làm cho rói loan chùc nàng tàm triídng càng xau di. Khóng chi 
dinh digitalis trù  khi có rung nhl man tình hoàc phù phoi cap 
tình lièn quan dén cà suy tim tàm triídng và tàm thu.

- Càc thuoic trd tim mói: càc thuoic này tàng ciiòng chùc 
nàng cùa liiói cd tiidng, thùc dày quà trình thii giàn nhanh hdn 
va tron ven hdn; tuy nhién, ngay cà khi dùng trong diéu tri 
ngàn ngày, càc thuoic này dèu làm tàng nhu càu oxy cùa cd tim
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nén có thé gáy thieu máu cd tim, táng tan scj tim vá gáy rói 
loan nhip tim. Vi váy, can cán nhác khi phái dúng nhóm thuóc 
náy.

*

Khi bát dáu diéu tri suy tim, cán hiióng dán cho bénh 
nhán vá gia dinh ho nhüng kien thúc cán th ie t ve suy tim vá 
cán bénh chính gáy nén, dién bié’n triíóc m át vá láu dái cüa 
suy tim, các bien pháp diéu tri cu thé ké cá viéc thay doi loi 
sóng, các thuóc cán düng vá cách dúng moi thuóc, các tác dung 
phu, ttídng tác cüa các thuóc, các dáu hieu cüa nhiém dóc 
thuoc, các bien pháp dü phóng dé han ché tien trién xáu cua 
suy tim. Bénh nhán phái tü  biet bénh cüa minh, cúng tham  gia 
diéu tri vói tháy thuóíc thi viéc diéu tri mói có hiéu quá.

CÁC THUÓC TRO TIM

Các thuóc trd tim diídc dinh nghla lá các thuóíc lám táng 
nóng do Ca++ trong các té báo cd tim dé lám táng súc co bóp cd 
tim.

Báng 1.1. Các thuóc tro tim

Thuóc tro tim Co ché

Glucosid tro tim Úc ché bom Na7K* phu thuóc 
ATPase.

Các amin giao cám vá các 
chá't tifong tií

Kích thích thu thé p lám táng AMPc.

Các chát ítc ché men 
phosphodiesterase

Úc ché thoái giáng AMPc.
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Ngoài càc glucosid trd tim kinh dièn, ngiiói ta dà tìm ra 
mòt sci thuóc trd tim mói nhii càc chat kich thich thu thè giao 
càm p (dopamin, dobutamin ..) và càc chàt ùc chè’ men 
phosphodiesterase (amrinon, milrinon càc thuó’c này tàc 
dòng làm tàng Ca++ trong tè' bào thóng qua vai trò cùa AMP 
vòng (AMPc). Hièu lue cùa càc thuòc trd tim mói dà thày rò 
trong suy tim càp tinh song vàn chiia diidc khàng dinh trong 
dièu trj suy tim man tinh.

GLUCOSID TROTINI

Càch dày 3500 nàm, ngUdi Ai càp dà dùng scille vói tinh 
chàt Idi tièu. Sydenham tù  th è  ky XVII, William W ithering 
cuòi thè’ ky XVIII (1785) dà phàt hièn nhùng Idi ich cùa 
digitalis khi dièu tri chùng phù (hay gap trong suy tim): bèn 
canh tàc dung Idi tièu, W ithering có nhàn xét “digitalis làm  
cho chuyén dòng cùa tim manh hdn mà chiia tùng thày vài càc 
thuoc khàc". Bouillaud d thè ky XIX nhàn manh dén tàc dung 
làm chàm và dièu hòa nhip tim cùa digitalis. Nativelle nàm 
1867 dà tìm ra hoat chàt két tinh cùa digitalis. Dàu th è  ky XX, 
Cattell và Gold dà chùng minh trèn cd nhù tim mèo in vitro, 
tàc dung cùa uabain làm sdi cd tim tàng co bop. Nàm 1953, 
Schatzm ann chùng minh digitalis ùc chè stì di chuyèn cùa Na+ 
và K+ qua màng hóng càu. Nàm 1957, Skou tìm ra men 
ATPase cùa bdm Na+/K+ ò màng tè bào. Nàm 1961, Braunwald 
chùng minh digitalis làm tim tàng co bop trèn ngiiòi khòng bi 
suy tim. Nàm 1964, Repke và cs còng bò" men ATPase cùa bdm 
Na7K+ là thu thè cùa digitalis.

Tinh chàt ly hóa

Càc glucosid trd tim có chu yèù trong càc dudc lièu:
- Difdng dia hoàng (Digitalis), góm càc loai: D. purpurea, D. 

lanata, D. ferruginea, D. ciliata ...
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DIGITALIS LANATA

4
Lanatosid A 

(-1 glucose) (-1 acetyl)
4 4

acetyl- desacetyl- 
digitoxin lanatosid A 

4 4
Digitoxin

4
Digitoxigenin

t
Digitoxin

t
Purpurea glucosid A

T

4 4
Lanatosid B Lanatosid C

(-1 acetyl) (-1 glucose) (-1 acetyl)
4 4 4

desacetyl- acetyl- desacetyl-
lanatosid B digoxin lanatosid C

4 4 4
Gitoxin Digoxin

4 4
Gitoxigenin Digoxigenin

t
Gitoxin

t
Purpurea glucosid B

t

DIGITALIS PURPUREA



I
STROPHANTUS

i

SCILLA
1

G.Strophantosid (1) K.Strophantosid (2> Scillaren A 
. i 

Proscillaridin AG. Strophantin 
hay uabain

i i
K. Strophantin

1
G. Strophantidin

i

K. Strophantidin
i

Scillaridin A
hay uabaigenin

(I ) Slrophantosid grains (2) Strophantosid kombé

- Strophantus, gôm câc loai: S. kombe, S. gratus, S. 
hispidus, S. divaricatus ...

- Hành bien (Scilla maritima L.).

- Truc dào (Nerium oleander L.)

- Thông thiên (Thevetia neriifolia Juss)

- Muguet (Convallaria maj&lis L.)

- Adonis (Adonis vernalis L.).

T i t  câ câc dtfdc lieu này dêu chûa glucosid mà khi thüy 
phân glucosid së cho:

- Phân aglycon hay genin, cô tâc dung chu yêü trên tim.

- Phân dtfdng (glucose, ramnose, galactose..) không hoàc it 
cô  tâc dung trên  tim nhtfng làm tâng tâc dung cùa phân genin.

Câc glucosid trd tim dëu cô eau truc hôa hoc gân giong 
nhau: tâ't cà câc genin dêu cô câ'u trüc cua nhân steroid hay 10, 
13-dimethyl cyclopentanopehydrophenantren mang môt von g 
lacton 5 canh (nêu là digitalis hay strophantus), hoäc 6 canh 
(neu là scilla), vöng lacton này không bäo hoà; phân khâc nhau
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là d so" liiöng nhóm -OH có m ät trong phàn tù. Sò’ liidng nhóm 
-OH này quyet dinh tinh hoà tan  trong lipid và càc càch 
chuyèn hóa cua thuoc: neu có it nhóm -OH, phàn tù  hoà tan  
nhièu trong lipid, dUdc hàp thu qua ruót dè dàng hdn, lièn kèt 
vói albumin huyèt thanh nhièu hdn, ù dong trong té bào cùng 
nhièu hdn và dUdc dào thài chàm hdn; dó là trUÒng hdp cua 
digitoxin (digitalin) và scillaridin có 2 nhóm -OH; digoxin và 
gitoxin có 3 nhóm -OH nèn it hoà tan  trong lipid hdn, uabain 
có 5 nhóm -OH nén khóng hoà tan  trong lipid.

Dirdc dòng hoc

1. Hàp thu : dò hà'p thu qua duóng tièu hóa chiù ành huóng 
cua tinh hoà tan  cua thuóic trong lipid:

- Digitoxin tan  nhièu trong lipid nèn dUdc hàp thu gàn 
hoàn toàn (>90%), digoxin có dó hoà tan  vùa phài nèn dUdc 
hàp thu it hdn (60 - 70%).

- U abain khóng hoà tan  trong lipid nén khóng hàp thu  qua 
dtfòng tièu hóa, phài dùng thuoc theo duóng tièm.

Dó hàp thu cua thuóc con phu thuóc vào mót só yéu to’ bénh 
ly, vi du nèù ruót tàng co bop thì dó hàp thu  cua thuóc giàm, 
hoàc yèu to’ dUdc ly nhu tàc dòng cùa nhièu thuóc khàc cho 
dóng thòi, vi du atropin làm tàng hàp thu  thuóc, neomycin, 
metoclopramid làm giàm dó hàp thu  thuóc. Dang thuoc dùng 
cùng có ành huóng dèn dó hàp thu: d dang dung dich, thuóic 
dtfdc hàp thu nhanh hdn so vói dang vièn. Vói digitoxin, hàp 
thu  bàt dàu tù  da dày (15%) rói d tà  tràng  (20%), hóng tràng  
(60%); digitoxin dvfdc hàp thu  ngay sau khi uóng 5 phùt và két 
thùc sau 2 giò.

2. Khuyech tàn trong có the: sau khi dUdc hàp thu qua 
rhirine t.ièu hóa, càn gluoosid vào màn <t\idc lièn két vrii protein 
huyèt thanh, dàc bièt là vói albumin, dó lièn kèt ty le thuàn  
vói dó hoà tan  cùa thuóic trong lipid: digitoxin difcfc lièn kèt tói
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>90%, digoxin chi liên kët có 20 - 30% trong khi uabain nói 
chung không liên kêt vói protein huyët thanh; dô liên kêt này 
quyêt dinh thôi gian bât dâu tâc dung cüa thuôc: nêü dô liên 
kêt thàp thi tâc dung së sóm hdn nhUng ngän hön, glucosid 
chông dtfdc chuyên hôa và dào thâi ra ngoài; tuy vây sU liên 
kêt này không bê'n vüng, thuôc de dUdc tâch ra khôi protein.

Bâng 1.2. Di/dc dông hoc câc glucosid trç) tim

Tinh chàt Digitoxin Digoxin Uabain
Tinh Ua lipid +++ ++ 0
Hàp thu qua óng tièu hóa nhanh vìia 0
(so lifdng) >90% 60 - 70% 5%
Nong do dinh trong huyét 
tifdng (sau uong)

1 - 2 gió 90 phùt

Lièn két vói protein huyét 
ti/dng

>90% 20 - 30% 0

Phàn chuyén hóa ò gan 90% 10% 0

1 Tài hà'p thu ò ruòt ++ + 0
1 Tài hàp thu ó thàn ++ + 0

Phàn dào thài qua ni/óc 
tieu

70% 85% 98%

Phan dào thài qua phàn 30% 15% 2%
Li/dng bàt hoat 24 già 7% 33 - 35%
Thài gian bàn thài 3 - 9 ngày 36 giò <1 ngày

Ngoài mâu, glucosid trd tim côn bi câc mô giü lai, mûc dô 
giü theo thû  ttf: thân, tim, gan, phôi ...; nong dô glucosid trçl 
tim  tro n g  câc m ô b ao  gid c û n g  cao hdn t ro n g  m a u , ty  16 g iü a  
nong dô thuôc trong cd tim so vói nong dô trong mâu là 3 - 5 
làn vói digitoxin, có thé lên tói 25 lân vói digoxin; nong dô này
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càng tàng cao khi kali mâu giâm. Trong cd tim, sU phân phô'i 
cua digitalis cüng không dong dèu: thuôc tâp trung nhiêu n hàt 
ò th à t trai, vâch liên tha t rói thâ't phâi, cl nhl thâ'y it hdn.

3. Chuyén hôa: câc glucosid trç) tim dUdc thoâi giâng và 
chuyën thành nhüng châ't chuyén hôa it hoàc không hoat tinh. 
Quâ trinh chuyén hôa dUdc thüc hiên trong ludi nôi tddng te 
bào gan chu yê'u vói digitoxin, mot phàn vói digoxin; uabain 
không dUçfc chuyén hóa theo duòng này.

4. Dào thâi: theo 2 con duòng chinh:

- Chû yëu qua nUóc tiéu: câc glucosid diidc loc qua câu thân  
nhUng khi tôi ong thân thi câc châ't lia lipid nhü digitoxin diidc 
tâi hâ'p thu mot phàn, câc chat không Ua lipid dUdc dào thài 
gàn hoàn toàn. Su dào thài này không phu thuôc vào pH ntfdc 
tiéu, lUdng dào thâi trong 24 gid tinh ra khoâng 7% vói 
digitoxin, 33 - 35% vói digoxin.

- Qua mât: vói digitoxin và digoxin; khi qua ruôt câc châ't 
này dêu dUçtc tâi hâ'p thu trd lai theo chu trinh ruôt-gan: 20 - 
30% vói digitoxin, 6 - 8% vói digoxin, trong khi câc châ't chuyén 
hôa bót Ua lipid hdn thi dUdc dào thâi thâng theo phân ra 
ngoài.

Suy gan và suy thân là hai nguyên nhân chinh làm û dong 
glucosid trong cd thé. Khi cô suy thân, không dùng uabain vi 
thuôc này dUdc dào thâi chû yeu duôi dang hoat dông qua 
thân, neu dang dùng digoxin thi phâi giâm lieu.

Cd chê tàc dông

Su phât hiên cua Skou vê men ATPase chiù trâch nhiêm 
dôi vói hoat dông cüa bdm ion Na7K+ màng te bào (bdm ion 
này làm nhiêm vu dUa ion Na+ û dong trong tê' bào ô cuoi thòi 
kÿ ta i c iic  ra n g o à i và  dUa ion  K* lù n g o à i vào  lai tron g  té  bào 
dé chuéin bi cho quâ trinh khû cUc te bào môi) và vê khâ nàng 
ûc che dàc hiêu cua uabain dôi vói men dó dà cho thâ'y glucosid
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trd tim la mot chat tic che sU v&n chuyen tich ciic cua ion Na+ 
qua mang te bao.

Ca" 3Na- 2Na

Hinh 1.2. Co che tac dong cua digitalis
a. Trao doi binh thi/dng cua cac ion qua mang te bao

b. Tac dong cua digitalis.

Do tac dong cua glucosid trd tim, bdm ion Na7K+ cl mang 
giam hoat dong, gay nen it dong Na+ trong te bao, tinh trang 
nay lam dao ngiidc hoat dong cua he thong trao doi Na7Ca++ 
cung d mang de cho Na+ thoat ra ngoai doi l&'y Ca*+ quay trcl 
lai, d in  den tang nong do Ca++ trong te bao va tang svic co bop 
co tim. Cd che nay cho thay tac dong cua digitalis phai thong 
qua viec gay m it can b lng  ion qua mang te bao, nhu v&y d i co 
nhflng anh htfclng x&'u do sU mat can b lng  nay.

Cac glucosid trd tim khong chi tac dong tren men Na7K+ 
ATPase d cac te bao cd tim ma con tac dong den men do d cac 
te bao ngoai tim:

- Tai xoang canh v& quai dong mach chu, thuoc da phuc hoi 
tinh nh&y cam cua cac phan xa ve ap luc d in  den giam hoat 
tinh cua he th in  kinh giao cam, hogt tinh niiy da t.Sng rao 
trong suy tim, gay cUdng phe vi vdi cac h&u qua la lam ch&m 
nhip tim, l&m giam tinh d in  truyen nhl-thfit v& lam gian ca
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döng mach län tinh mach, giam siic can ngoai vi chöng lai täc 
dung gay co mach cüa bän thän thuöc.

Hình 1.3. Tâc döng cüa digitalis dôï vói xoang cành 
và quai döng mach chù

- Tai thân , viêc ûc che men Na+/K+ ATPase làm cho ong 
thân  giâm tâi hap thu natri, gây tàng thâi niêu do tàng dào 
thâi na tri trong nviôc tiêu và làm giâm tiët renin phân xa.

Chinh vi nhüng tâc dung này mà mot so tâc giâ dâ cho 
râng càc glucosid trd tim tâc dông triiàc hêt uào càc dàp üng  
thân kinh - nôi tiët trong suy tim  hctn là làm tàng sûc co bôp cd 
tim.

Tinh chat dtfdc lÿ

Câc glucosid tre) tim có tâc dung:

• Làm tàng  sûc co bôp cd tim câ ô ngiidi lành lân ö bênh 
nliân bi auy tim. Glucosid trO tim làm Läng tO'c dô nâng âp lUc 
trong thâ't (dP/dt và Vmax), rü t ngân thòi gian co cd dong thé 
tich, làm cho sûc co bôp cd tim tàng, thé tich ton g mâu tâm thu.
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tàng, thè tich và àp ltfc cuòi tàm triidng cua th a t tra i tró lai 
bình thiióng.

Tàc dung tàng sùc co bop cd tim dtfdc phàt huy tot nèu cO 
tim con du ve sò' lddng và chat liidng, khòng có nhùng mò xO 
seo dàng kè, khòng có ròi loan vàn dòng cua th a t làm co bop 
cùa càc sdi cO khòng dèu, khòng có ròi loan dàn truyèn trong 
that. Thàt bi giàm dò càng nhu trong vièm màng tim co thàt, 
tràn  dich màng ngoài tim ... thì khòng dàp ùng vói thuòc; 
duòng tòng màu bi càn tró nhu trong hep van dòng mach chu, 
bènh cò tim tàc nghén là mòt tró ngai nguy hiém khi dùng 
thuòc; tàc dung cùa thuòc han ché nèu có nhl tra i to nhu trong 
bènh hep van hai là.

Bang 1.3. Tàc dòng cùa glucosid trO tim

Càc chi tièu
----------------------■--------------------

Tàc dòng cùa glucosid

Ngiròi lành Suy tim

Sùc co bop co tim t T

Thòi gian don màu vào thàt t t
Kich thifòc tim bt i
Màu tró ve tim i T

The tich tàm thu bt t
Tàn so tim ; 4
Cung li/ong tim i t

- Làm tàng trUOng ldc cd tim: glucosid trcf tim làm ngàn 
chieu dài càc sOi cd dà bi càng, bi giàn và làm tàng triidng lùc 
co tim, lam giàm thè tich và kich thiiòc tim. Tàc dung này 
khòng rò trèn tim ngUdi lành.
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- Làm châm nhip tim vùa do tâc dung phé vi, vùa do tâc 
dung trüc tiép làm giâm tinh tü  dông cûa nût xoang. Nhip tim 
châm lai d bênh nhân suy tim nhiëu hdn ô ngüdi lành, mâu vê 
thâ't nhiêu hdn, thé tich tong mâu tâm thu tâng.

- Làm giâm dân truyén trong nhl, dâc biêt trong nüt nhî- 
thâ't do tâc dung phé vi và tâc dung trüc tiép làm giâm toc dô 
phât trién  và biên dô sông khû cUc (pha 0) cûa diên th é  hoat 
dông té  bào.

- Làm giâm tinh kich thich cûa cO nhi nhung lai làm tâng 
tinh kich thich cûa cd thâ't và câc sdi Purkinje.

- Doi vôi mach mâu, 0 ngüôi lành, glucosid trO tim tâc dông 
trüc tiép làm co dông mach và tlnh mach ngoai vi gây tâng sûc 
cân ngoai vi làm cân trô viêc tong mâu, mâu trd vé tim it di 
nên cung lüdng tim giâm. Ô bênh nhân suy tim ihà trüdng lüc 
giao câm bao gid cüng cao, thuô'c làm giâm trüOng lüc giao câm 
cl câc mach mâu ngoai vi là chinh dân dê'n giàn câ dông mach 
và tlnh mach; câc biéu hiên này â t tâc dung co mach cûa thuôic 
và hâu quâ là làm giâm sûc cân ngoai vi tuy huyét âp trung 
binh và hâu gânh vân côn tâng nhe; mâu û lai trong hê thong 
tlnh mach làm giâm âp lüc thâ't phâi, âp lüc tuân hoàn phôi và 
âp lüc cuôi thî tâm trüdng thâ't trâ i và làm giâm tien gânh; 
trên bênh nhân suy tim, câc tâc dông này râ't cô ldi vi quâ 
trinh tâng gânh dâ vüdt quâ khâ nàng thich ûng cûa cd tim dâ 
bi suy yéu, giâm düdc ti in  gânh và hâu gânh thi chûc nàng co 
bôp cûa cd tim düOc thüc hiên tôt hdn, cung lüông tim tâng.

- Gây ldi tiéu, tâng dào thài nüôc, Na+ và K+ do khâ nàng 
üc ché cûa thuôic dôi vôi tâi hâ'p thu Na+ ô khu vüc ong lüdn 
gân, do thuôc làm giâm âp lüc tlnh mach dân dén giâm tié t 
aldosteron và do câi thién tuân  hoàn làm tâng cung lüdng thân  
và toc <îô !<?<* cùn oâu thftn.
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- Càc tinh chàt dtCôc ly khàc:

. Làm tàng nhu dông ruòt, tàng co bop tù cung.

. Làm dàn truyén qua hach và dàn truyén thàn kinh - cd 
dUOc thuân loi hon do làm tàng lUdng acetylcholin phóng thich 
trong câc sdi tien synap.

Hình 1.4. Tâc dông cüa digitalis trong suy tim 
(C LT= cung li/Ong tim, A LC TT= àp  lue cuòi tàm tnfOng thât trài)

Trên bênh nhân suy tim, tàng süc co bop cùa cd tim và tàng 
trifdng lüc cd tim làm cho tàm thu manh hdn, tàm triidng d ly  
dù hdn; thè tich tàm thu và cung lUdng tim tàng, thè tich màu 
cuoi thì tâm  triidng giâm, còng cd tim tàng, nuóc tiéu dtfdc dào 
thâi nhiéu hdn. Giâm tàn sô tim, giâm tinh dàn truyén trong 
tim làm cho tim phuc hôi dUdc du trü  nàng lUdng nhiéu hdn, 
giâm süc càng thành thà't làm cho mùc tiéu thu oxy cùa cd tim 
không thay doi, có khi giâm nhe màc dù có tàng co bop cd tim, 
dong thòi con làm câi thiên cà tuàn hoàn vành vi tuàn hoàn 
này thüc hièn chù yéu trong thì tâm trUdng. Trén ngiidi bình 
thiiòng. nhip tim chi giâm nhç, sùc càn neoai vi t.àne. «<ïc co 
bop cd tim tàng làm mùc tiéu thu oxy có tàng lén tuy không 
nhiéu.
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Ânh h iron g trên diên tâm dô

- Nhip tim châm lai.

- Dau hiêu ngàm thuoc: doan ST vông xuô'ng düôi düdng 
dàng diên (hinh dây chén), sông T det hoàc hai pha rô'i sau dô 
là âm, doan QT thüdng ngàn lai. Doan PQ dài ra  khi lieu 
glucosid dâ quâ cao.

Dau hiêu ngâ'm thuoc chua phâi là dâ'u hiêu nhiëm dôc, 
nhung cân düçlc theo dôi chat chè.

Tâc dung phu

- Roi loan tiêu hôa: chân àn, buon non, non mûa; dây là 
nhüng dâ'u hiêu dâu tiên cüa ngâ'm thuôc, phâi ngùng digitalis 
ngay, nëu không së bi nhiêm dôc.

- Roi loan nhip tim do tâng kich thich that: ngoai tâm thu 
nhâ't là ngoai tâm thu thâ't, dê cô nhip dôi, nhip ba; cô thë cô 
nhip nhanh nhï, nü t (bô nô'i) hay thâ't.

- Rô'i loan dân truyën: nhip châm, cô thê cô bloc nhï - tha t 
câc loai, bloc xoang - nhï.

- Hiêm gàp nhüng biëu hiên di ûng vôi thuôc.

Chi djnh

1. Suy tim  cap tinh: trong thë này, thüông cô tînh  trang  
thiëu oxy cap tînh  kèm theo nên viêc sü dung thuôc phâi hët 
süc thân  trong:

- Trong bênh nghën dông mach phôi, cOn câ'p tînh cua bênh 
phê quân - phôi man tînh: ngoài tinh trang thiëu oxy cap tînh, 
dü trü chûc nàng cüa thâ't phâi cüng kém nên tâc dung 
glucosid trd tim thtfdng bi han chê̂ .

- Trong cOn phù phoi câ'p tînh: loai glucosid tâc dung nhanh
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nhi/ uabain có tâc dung tôt cùng vói thuóic ldi tièu furosemid, 
oxy và morphin. Có thè dùng isolanid, digoxin tièm tlnh mach.

- Trong nhoi màu cd tim: phâi than trong vi sùc chiù düng 
cùa cd tim dà giàm, chi nên cho lieu nhó khi có suy tim rò và có 
theo dòi chàt che.

2. Suy tim  man tinh\ tâc dung cua thuôc phu thuôc vào mot 
sô" yêü tò:

- Tim phâi có dû lüdng mâu càn thiet: nêü thiêü lüdng màu 
lüu hành, àp lue dòn màu thap, sdi có tha t không düdc càng ra 
thì theo dinh luât Starling, sûc co bop së không manh, cung 
lüdng tim không thé tàng düdc. Nêü tha t bi giàm dò giàn trong 
thì tàm trUdng nhu trong vièm màng ngoài tim co thàt, tràn  
dich màng ngoài tim, màu vè' tha t không nhiéu thì sùc co bop 
cûa thà t có tàng do thuôc cùng không có du mâu dê tông vào 
mach mâu.

- Cd tim phâi côn dû vê' so liidng và châ't lUdng: tâc dung 
han chê" nêu cd tim bi xd hóa, có nhüng mâng seo lón nhu sau 
nhôi mâu cd tim, có nhüng ton thüdng trong câc te bào cd tim 
nhü trong bênh cd tim do roi loan chuyen hóa, bênh cd tim 
nguyên phât, có roi loan dân truyên hoàc roi loan vân dông 
th â t làm cho câc sdi cd tim co bop không dông dëu, không tao 
nên düdc mot lüc lón. Nói chung, nêü dü trü  co cd giàm thì tâc 
dung cûa thuôc bi han che.

- Không cô trô ngai trên düông tông mâu nhü trong bênh 
hep van dông mach chû, bênh cd tim có làp.

- Cung lüdng tim phâi thâ'p: thuôc it hoàc không có tâc 
dung trong suy tim có cung lüdng binh thüdng hoàc cung lüdng 
cao nhü trong câc bênh thiêü mâu, thiêü vitamin B,, cüdng 
giâp ...

- Nhip tim phâi nhanh: không dùng digitoxin, digoxin nêü 
nhip tim binh thüdng hoàc châm, chi dùng uabain.
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Nói chung, tàc dung cua thuó'c thà'y tot nhà't trong suy tim 
xung huyèt có cung liiOng tim thàp nhu trong càc bènh tim 
mach có tàng gành, tàc dung han che hdn trong suy tim do xO 
co tim, bènh co tim, it hoàc khòng do tàc dung trong suy tim có 
cung liidng cao (do thieu màu hay ciiòng giàp ...). Trong suy 
tim do tàm phè man tinh, phài het sùc thàn trong vi tình trang 
thieu oxy kéo dài de gay nhiem dóc digitalis, m àt khàc vi tàc 
dung han che nèn thuóic de dtfOc tàng liéu và vi vày càng de 
gay nhiem dóc, ehi nèn dùng sau khi rói loan thóng khi duoc 
hoi phuc. Trong suy tim ó bènh hep van hai là có nhip xoang, 
thuoc cung it có tàc dung do con ton ta i chiióng ngai ò van và 
khà nàng co bop rà't han che' cùa nhl trà i dà bi giàn to, chi 
dùng khi có nhip nhanh do rung cuóng nhi.

Trong nhùng nàm cucii cùa thàp ky 60 cùa the ky trtfóc, vai 
trò cùa digitalis trong dièu tri suy tim man tình dà dtfdc xem 
xét lai. Càc tàc già dèu khàng dinh tàc dung to t cùa thuoc 
trong suy tim man tình có rung nhi có dàp ùng thà't nhanh 
nhiing chila nhà't tr i trong suy tim man tình có nhip xoang. 
Yankopoulos và cs là nhùng ngiidi dàu tièn có nhàn xét cung 
lUOng tim chi tàng, àp lue cuoi tàm triiOng cùa thà't chi giàm 
vói digitalis trèn  nhùng bènh nhàn suy tim rà't nàng (dò III và 
IV theo NYHA) (Am. Heart J. 1968. 76: 466-80). Mòt so nghièn 
cùu nghi ngd hièu lue cùa digitalis trèn suy tim man tình có 
nhip xoang (Dall, 1970; Hull và cs, 1977; Gheorghiade và cs, 
1983; Aronow và cs, 1986 ...), mót so tàc già khàc cho ràng 
digitalis làm tàng tù  vong, nhà't là dot tù  ò bènh nhàn thieu 
màu co tim (Moss và cs, Bigger và cs, 1981 ...) nhiing ngUOc lai 
mòt sò nghièn cùu khàc lai thà'y neu thay digitalis bàng 
placebo thì suy tim sé xà'u di (Dobbs và cs, 1977; Arnold và cs, 
1980; Griffith và cs, 1982; Parker và cs, 1982...).

Cuoi thàp ky 80 và dàu thàp ky 90, mòt sò' nghièn cùu lón 
hdn, ngàu nliién, m ù dOi, có placebo nhu PROVED (Prospective 
Study o f Ventricular Function and the Efficacy ofDigoxin) trèn
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88 bènh nhàn, RADIANCE (Randomized Assessment o f the 
Effect o f Digoxin and Inhibitors o f the Angiotensin Converting 
Enzyme) trèn 178 bènh nhàn, DIMT (Dutch Ibopamin 
Multicenter Trial) trèn 161 bènh nhàn, càc nghièn cüu này 
cùng düöc cóng bò' nàm 1993 dà di dèn ket luàn trèn bènh 
nhàn suy tim man tinh có giàm chtic nàng tàm thu dù dà düdc 
òn dinh vói càc thuoc dang dièu tri, vièc ngùng digitalis sé làm 
cho suy tim xà'u di nhanh, digitalis khöng có hièu lüc nèu ton 
thüdng chùc nàng tàm triidng là chinh.

Tuy nhién càc nghièn cüu trèn  vàn chüa de càp tói ành 
hüdng cùa digitalis dói vói ty le tù vong. Nghièn cüu DIG 
(Digitalis Investigation Group Study, 1997) tien hành trèn
6.800 bènh nhàn suy tim có EF <45% và 988 bènh nhàn có EF 
>45%, tà't cà déu có nhip xoang düdc düng digoxin so sành vói 
placebo, da só' düöc düng thèm càc chà't üc che men chuyén 
và/hoàc thuoc loi tiè’u, theo dòi trung bình 37 thàng, ket qua 
cho thà'y vói só' bènh nhàn có EF <45%, khòng có sü khàc bièt 
giüa nhóm düng digoxin vói nhóm placebo ve tù  vong chung 
(34,8% vs 35,1%, p = 0,80), ve tü  vong tim mach (29,9% vs 
29,5%), vè ty le vào vièn do roi loan nhip tim hay do ngùng tim 
(4,2% vs 4,3%); digoxin lai làm giàm rö sò' làn vào vièn vi tien 
trién xau cùa suy tim (26,8% vs 34,7%, p <0,001) cùng nhü vi 
nguyèn nhàn tim mach nói chung (49,9% vs 54,4%, p <0,001); 
ó nhóm bènh nhàn có EF >45%, cùng khòng có khàc bièt vè tù  
vong giüa nhóm dùng digoxin vói nhóm placebo (23,4%), nèu 
tinh chung cà tù  vong, sò' làn vào vièn vi tièn trièn xà'u cùa suy 
tim thì nhóm digoxin tot hdn (RR 0,82, 95% CI 0,63-1,07, p 
<0,001), nhü vày có thè ket luàn digitalis có Idi ich vói bènh 
nhàn suy tim và khòng làm tàng ty le tù  vong.

Ngüöi ta dà giài thich Idi ich cùa digitalis khòng chi ò tàc 
dung tra tim  dòn thuàn mà còn do tàc dung ciiòng phe vi, üc 
ché' h a u l l in h  he g ia u  carri là m  g iàm  iióiig dö n o r a d re n a l in  
huyèt tüdng dà tàng cao trong suy tim thóng qua tàc dòng dèn
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cäc thu the ve äp lüc d xoang cänh vä quai dong mach chu. 
Trong cäc phäc dö dieu tri suy tim man tinh hien nay, xu 
hiidng chung lä vöi suy tim dö II theo NYHA cön phäi cän 
nhäc viec sü dung digitalis, khöng düng digitalis neu cäc thuöc 
khäc nhü cäc chä't üc che men chuyen, thuö’c ldi tieu da cö du 
hieu lüc nhüng sang dö III vä IV, chi dinh düng digitalis ket 
hdp vöi cäc thuoic khäc lä cän thiet.

Ngoäi suy tim, glucosid trd tim cön düdc düng trong dieu 
tri röi loan nhip tim, däc biet trong rung cuong nhi.

Chong chi djnh

- Suy tim täm trüdng ddn thuän.

- Cö bloc nhi - tha t dö II, III chüa düdc dat mäy tao nhjp. 
Rieng vöi bloc nhi - thä't dö I, theo döi chät khi düng thuöc.

- Cö täng kich thich th ä t nhät lä khi cö kem theo giäm kali 
mäu, thieü oxy mäu cäp tinh, täng calci mäu gäy röi loan nhip 
tim; cän nhäc trüöc trüdng hdp cö ngoai täm thu ddn döc hoäc 
rä t thüa, cö tü  trüöc khi düng digitalis; neu trong khi düng 
thuöc thäy täng so’ ngoai täm thu th ä t thi phäi ngüng thuöc 
ngay. Khöng düdc düng khi cö nhjp nhanh thät, rung thät.

- Höi chüng yeü nüt xoang, nhip tim chäm <60 ck/phüt.

- Cö cän trö tren  düdng tö'ng mäu nhü hep khit van dong 
mach chü, benh cd tim täc nghen: digitalis se läm täng 
gradient thät, b^nh trö nen näng hdn.

- Khi co hpi chüng WPW: digitalis läm ngän thdi ky trd cüa 
cäc bö phu nen läm täng nhanh nhip th ä t nguy hiem.

Vöi phu nü cö thai, chüa cö bäng chüng lä thuöc täc dong 
xäu den thai nhi nhüng y kien chung lä chi nen düng khi thä t 
c ä n  Ihie 't. D ig ita lis  cö tli6  väo s ü a  c u a  p liu  n ü  d a n g  cho cun  b ü  
nhüng rä t it.
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Chon thuoc, lieu vä cäch düng

1. Phän loai cäc glucosid trö tim thiibng düng:

Cän cü väo cäc däc diem ve chuyen höa, cäc glucosid trö 
tim thüöng düng düöc xep väo 3 nhöm:

- Nhöm I bao gom digitoxin (digitalin), acetyl-digitoxin cö 
täc dung chäm nhüng keo däi, däo thäi häng ngäy rä t it nen de 
bi ü dong, nhom näy vüa läm täng süc co böp cö tim, vüa läm 
nhip chäm däng ke.

- Nhom III bao gom K-strophantin, uabain cö täc dung söm 
nhüng lai ket thüc rä t nhanh, däo thäi ra ngoäi cüng nhanh, 
khöng bi ü dpng trong cö the; nhöm näy cö täc dung chü yeü lä 
läm täng süc co böp cö tim.

- Nhöm II bao gom digoxin, acetyl-digoxin, desacetyl- 
lanatosid C cö nhüng tinh chä't trung gian giüa 2 nhom tren.

2. Chon thuoc. tuy thuoc yeu cäu cüa dieu tri vä tinh trang 
benh:

- Cän täc dung täng süc co böp cö tim: nhöm III.

- Cän cä täc dung täng süc co bop cd tim vä läm chäm nhip 
tim: nhöm I.

- Cän däo thäi nhanh de tränh ü dong gäy nhiem döc: nhöm 
III hoäc II.

- Cän cö täc dung duy tri lau däi: nhöm I.
Tü khi xuä't hien cäc thuoic thuoc nhöm II nhü digoxin, cäc 

thäy thuoc üa düng nhöm näy hön vi d l sü dung, thuoc däo 
thäi tüöng döi nhanh nen dö gäy nhiim  döc.

3. Lieu düng:
- Suy tim  cap tinh: nen düng dang thuöc tiem tinh mach: 

uabain 0,25 mg (neu nhip tim dang chäm) hoäc isolanid 0,40 mg,
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digoxin 0,50 mg (neu nhip tim nhanh, muö’n làm chàm nhip 
tim lai). Có thè tièm nhàc lai cù 12 giò 1 làn.

- Suy tim man tình: chi dùng thuoc uòng. Theo càc tàc già, 
nguyèn täc cd bàn trong vièc dùng digitalis là phài cho thuoc 
cho tói khi dat dvfdc yèu càu cùa diéu tri hoàc khi thà'y xuàt 
hièn dàu hièu ngàm thuoc trèn  dièn tim. Nong dò thuoc có 
hièu lue dièu tri là 15 - 30 ng/ml vói digitoxin, 0,8 - 2 ng/ml vói 
digoxin, qua nóng dò dó thì có thè bi nhièm dòc.

Bang 1.4. Liéu diéu tri, liéu dòc cùa càc glucosid trö tim

Thuoc Liéu diéu tri 
(ng/ml)

Liéu có thè 
dòc (ng/ml)

Liéu dòc 
(ng/ml)

Digitoxin 15-30 30-45 >45

Digoxin 0,8-2 2 - 3 >3

Uabain 0,5- 1,5 1,5-3 >3

Khi cho thuoc phài càn cù vào tình trang  c0 tim và thè 
trang cùa bènh nhàn dè xàc dinh liéu phù hdp.

Có hai càch dùng thuoc:

- Dùng liéu tàn còng: trong ngày dàu cho ngay liéu dà tình 
toàn chia làm 3 - 4 làn dè dat nhanh nong dò thuò’c có hièu lue: 
càch cho thuoc này trUóc dày hay dUdc dùng vi cho hièu quà 
nhanh nhving dè gay nguy hièm cho bènh nhàn, nhat là vói 
bènh nhàn suy tim nàng, bènh dà dièn bién làu ngày mà liéu 
có hièu lüc rat gàn liéu dòc vi vày xu hiiàng hièn nay ò nhiéu 
nude là khòng dùng liéu tàn cöng nüa. Khuyèn cào cùa Hòi 
Tim chàu Àu nàm 2005, cùa ACC/AHA nàm 2005 ve suy tim 
man tình cùng nèu nhii vày.

-  Cho thuoc rài ra trong mot so ngày de dat dàn nóng dò 
thuoc có hièu lue: vi du nhu vói digitoxin cho 1 , 5 -2  pg/kg/ngày
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(1 viên 0,10 mg cho ngtfòi có cân näng trung bình), vói digoxin 
cho 3 - 5 pg/kg/ngày (1 viên 0,25 mg), chi sau 5 - 7 ngày së dat 
difçfc nong dò thuóic mong muon. Hôi Tim châu Au näm 2005 
khuyen câo “lieu thuòng dùng hàng ngày vói digoxin theo 
diiòng uong là 0,125 - 0,25 mg nêü creatinin màu bình thuòng 
(ó ngvldi già cho 0,0625 - 0,125 mg, dòi khi 0,25 mg); khói dàu 
bàng lieu 0,25 mg x 2 làn/ngày trong 2 ngày”. Khuyén câo cua 
ACC/AHA näm 2005 cüng nêu nên dùng digoxin, “lieu bät dàu 
và duy tri cûa digoxin là 0,125 dën 0,25 mg/ngày, lieu thap 
(0,125 mg môi ngày hay câch ngày) dành cho ngUöi >70 tuôi 
hoâc có suy thân hay nhe cân; lieu cao hdn 0,375 den 0,5 
mg/ngày hiem dUdc dùng hoâc càn thiêt trong dieu tri suy 
tim”.

Kinh nghiêm cùa chûng tôi trong nhiêu nam nay thay vói 
câch cho thuoc không dùng lieu tan công vân dat dviçfc yêu câu 
dieu tri mà an toàn, nhat là quan niêm hiên nay vé dieu tri 
suy tim man tinh dà thay doi, bên canh thuôic trd tim con cân 
câc thuoic khâc nhü câc thuoc ldi tiêu, câc thuôc giàn mach 
nhat là câc chat ûc chê men chuyên ...

Khi dat dUdc hiêu quâ mong muô'n nghîa là khi câc triêu 
chûng cûa suy tim dâ thuyên giâm thi giâm thuôic theo lieu 
duy tri; vói tùng bênh nhân phâi tinh toân cho diidc lieu này, 
thông thuòng vói digitoxin 1 viên/ngày, cho 3 - 4 viên môi 
tuàn, vói digoxin 1 viên/ngày, cho hàng ngày hoâc câch ngày 
tùy trUdng hdp. Hiên nay, mot sô' phông xét nghiêm sinh hôa 
dâ dinh lüçfng dvfdc nông dô digoxin mâu, nên dinh kÿ sû dung 
xét nghiêm này de quyêt dinh lieu thuôic dùng cho phù hdp.

Câ lieu tan công (nêü có) lân lieu duy tri dëu phâi giâm 
trUóc mot so thé trang dàc biêt:

- Có roi loan diên giâi, nhat là giâm kali mâu.
- Thieu oxy mâu.
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- Có suy gan, suy thàn  kèm theo.

- Suy tim dà lâu ngày, gan to toàn bò.

- NgUÒi già.

Vói nhüng thè trang  này, ngiiòi ta thiiòng chon càc thuò'c 
digitalis thuôc nhóm II nhii digoxin. Vói bênh nhàn suy than, 
phâi cân cù vào do thanh thâi creatinin dê xâc dinh lieu 
digoxin thich hop: dò thanh thâi creatinin bình thutòng >90 
ml/phüt, nè'u là 60 - 89 ml/phüt bàt dàu vói lieu 0,125 
mg/ngày, neu là 30 dën 59 ml/phüt cho 0,125 mg cach ngày, 
nè'u là <29 ml/phüt không nèn dùng; dò thanh thâi creatinin 
diidc tinh  theo công thüc cùa Cockroft và Gault:

Clcr = (140 - tuoi) x cân nàng (kg) x 1,22 / creatinin huyët 
thanh  (^mol/l). Vói nü, nhân kët quâ vói 0,85.

Nên phô'i hop digitalis vói câc thuôic dieu tri suy tim khâc 
nhvf thuôc loi tieu, câc châ't üc che men chuyën, câc chat ûc che 
thu  thé p ...

4. Theo dôi:

■ Lâm  sàng: khi bàt dàu dùng digitalis, phâi theo dôi bênh 
nhân hàng ngày, tim nhüng dàu hiêu không chju thuôc, dông 
thói dânh giâ hiêu lüc cüa thuôc. Khi dùng thuôc kéo dài nhtf 
trong suy tim  man tinh, có the theo dôi thiia hon nhUng vân là 
bàt buôc; chü ÿ tim nhüng dâ'u hiêu ngâ'm thuôc, nhüng dàu 
hiêu nhiëm dôc nhâ't là ô nguói già, suy tim dâ lâu ngày, Cô roi 
loan diên giâi ...

- Diên tâm  do: tim dâ'u hiêu ngâ'm thuôc dâc triing. Khi 
thâ'y xuâ't hiên câc dâ'u hiêu ngâ'm thuôc, rô'i loan nhip tim 
nhâ't là ngoai tâm  thu  thâ't thi phâi ngùng thuôc ngay.

Phô'i hop thuôc:
Mot sô' thuôc cô ânh huông dên tâc dung cùa glucosid trçf tim:
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1. Giai doari hap thu qua ruót
- Thuoc chóng co thàt ke cà atropin làm tàng hap thu thuoc.
- Metoclopamid (Primperan) làm tàng co bop ruót nèn làm 

giàm hap thu thuoc.
- Neomycin làm giàm hap thu digoxin qua ruót tói 80%, than 

hoat làm giàm hap thu tói >90%..
- Cholestyramin lién ket vói digoxin trò thành mót phùc hóp 

ben vùng ngàn càn khòng cho hap thu digoxin qua ruót, làm mat 
chu trình ruót - gan do dó làm giàm tàc dung cùa digoxin.

2. Giai doan khuyech làn trong có the
- Càc thuoc làm giàm kali màu (lói tiéu, thuoc tay, 

glucocorticoid, amphotericin B), insulin làm tàng tàc dung và 
tàng dóc tinh cùa glucosid do tàng khà nàng lién ket vói càc mó.

- Càc thuoc làm tàng kali màu (spironolacton) ngttóc lai làm 
giàm tàc dung cùa glucosid.

■ Phenylbutazon, sulfamid, khàng vitamin K  làm giàm lién ket 
vói protein huyét tUóng nèn làm tàng nóng dó glucosid tit do.

3. Giai doan thoài giàng

- Phenobarbital, DPH, càc thuoc khàng histamin, phenyl
butazon, rifampicin làm tàng thoài giàng digitalis ò gan và làm 
giàm tàc dung cùa thuoc.

• Clofibrat, IMAO, amiodaron, troleandomycin ngitóc lai kéo 
dài thói gian bàn hùy cùa digitalis bàng càch ùc che càc he thó'ng 
microsom ó gan làm thuoc ù dong, kéo dài tàc dung.

4. Giai doan dào thài
- Quinidin, spironolacton, verapamil làm giàm glucosid qua thàn.
- Dopa, càc thuoc giàn mach thàn làm tàng dào thài glucosid 

qua thàn.
5. Doi vói tàc dóng cùa glucosid tró  tim
- Càc thuoc có calci tièm tlnh mach làm tàng tàc dung cùa 

thuoc, dè gày ngoai tàm thu.
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- Adrenalin, isoprenalin, ephedrin làm täng tan so tim và làm 
nàng thèm càc roi loan nhip tim do digitalis gày nèn.

- Reserpin làm glucosid trd tim it vào trong mó cd tim và làm 
giàm süc co bop cd tim.

- Càc thuoc chong loan nhip tim nhii quinidin, procainamid, 
ajmalin làm tàng tàc dung giàm dàn truyén cùa digitalis.

Có thè dùng digitalis cho dèn khi phàu thua t nhiing phài 
kièm tra  kali màu trUóc dó. Càn chù y nhüng thay doi màu do 
nhiém kiè'm vi tàng thòng khi, do truyén cäc dung dich glucose 
khòng có kali, do dùng càc thuoc gày me làm giàm kali màu.

Khöng diidc tién hành soc dién trèn  tim  dà có digitalis; nèu 
dang dùng digitalis thì phài ngùng thuoc lai và chd sau mòt 
thòi gian tùy theo loai thuoc dùng: 7 ngày vói digitoxin, 3 ngày 
vói digoxin, 1 ngày vói uabain.

NHIÉM DQC DIGITALIS

Càc thong kè trèn  thè’ giói cho thày so bènh nhàn dùng 
digitalis bi nhiém dóc chièm tói 20 - 22%. Nhùng dièu kièn 
thuàn Idi cho nhièm dóc:

Bang 1.5. Ành hi/òng cùa digitalis trèn co tim

Tinh chàt difdc ly Lieu 
dieu tri

Lieu bât 
dâu dôc

Lieu dôc II
Tâc dung dieu nhjp - -- +++

Tac dung dan truyén - - —

Tâc dung kich thich - + ++

Tâc dung co soi co
I*—î------------------ . . ___  .. J

+ ++ ++
.
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- Tuoi: tuoi già làm tâng nhày cam vói digitalis do giâm dò 
loc và bài tièt cûa thân dê làm û dong thuôc, giâm nhu dông 
ruôt làm tâng hàp thu thuôc. Giâm lieu xuông mot nûa.

- Tinh trang  bênh tim: neu suy tim nàng và d iln  bien dà 
lâu ngày thi lieu dôc sât vói lieu dieu tri; bênh tâm phé man 
tinh thuòng cô giâm oxy mâu dê gây nhiêm dôc digitalis.

- Rói loan diên giâi: giâm kali mâu, giâm magiê mâu, tàng 
calci mâu dê gây nhiêm dôc.

- Suy thân  dê gây û dong glucosid trd tim: phâi giâm lieu 
digoxin, uabain là nhüng chat dào thâi chu yêu qua thân; dôi 
vói digitoxin, vê lÿ thuyét dùng tôt hdn digoxin vi diicfc dào 
thâi nhieu qua mât song cüng phâi thân trong vi phàn không 
dUdc chuyèn hóa bi dào thâi châm, tàng tÿ le chuyên hóa 
thành digoxin, giâm dô liên kèt vói protein huyêt thanh nghîa 
là tàng thành phân tu do, cô hoat tinh.

- Suy gan: dùng digoxin tôt hdn, tuy nhiên vân dùng 
digitoxin dUdc néu suy gan không nàng vi liidng men cân thiê't 
dê chuyên hôa digitoxin vân dû.

* Dau hiêu lâm sàng:

-  Roi loan tiêu hôa: chân àn, buòn non, non mûa; câc biéu 
hiên này xuâ't hiên râ't sóm. la  long hoàc tâo bon, dau bung, 
liêt ruôt it xây ra, thuòng chî cô d ngUdi già.

- Roi loan thi giâc: loan säe giâc màu xanh hoàc vàng, nhin 
thày quàng sâng, ngoài ra cô thê thâ'y âm diêm, nhin to ra hay 
thu nhô lai, giâm thi lue.

- Roi loan than kinh: dau dau, chông mât, mat ngû, có thè 
cô âo giâc, vât va, mâ't phUOng huóng.

- Rôi loan tim mach do tàng tinh kich thich. täng tinh tü 
dông và giâm tinh dân truyën cûa te bào cd tim: ngoai tâm thu 
thà t vói nhip dôi hoàc nhip ba, cô thê thành chuôi, da dang;
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nhip nhanh nhï, nhip nhanh that; bloc xoang - nhï, bloc nhl - 
thâ't câc loai, xoàn dînh, rung that.

Trên lâm sàng ô bênh nhân dang dùng digitalis, néu thây 
mach ra t châm hoâc dôt nhiên râ't nhanh, hoâc nhip dôi, phâi 
cho làm diên tâm do và dinh liïOng nong dô digitalis trong mâu 
ngay dê xâc dinh chàn doân.

* X ù  tr i n h iêm  dôc d ig ita lis

- Ngùng ngay digitalis néu con dang dùng.

- Néu do uông thuôc viên: dùng than  hoat 20 - 50 g dê khù 
thuôc trong da dày hoàc nhtfa trao doi ion (Choiestyramin) 12g 
dê ngàn cân chu trinh  ruôt-gan cûa digitalis.

- Tôt nhàt dùng khâng thê khâng digoxin (nhtf Digidot, 
Digibind, Digifab) là nhüng doan khâng thê gân vào câc phân 
tù digoxin ngàn không cho chùng gân vào tim cùng câc mô 
khâc và thuc dày loai trù  thuôc ra khôi câc mô dó; 1 ong 80 mg 
Digidot kêt hdp dtfçJc vói 1 mg digoxin, cân tù  6 dén 10 ong 
truyén tïnh mach trong 5 giò cho nhiem dôc nàng.

- Néu giâm kali mâu: cho Kaleorid 2 g hay kali chlorur 15% 
uông hoàc truyén tînh mach 10 - 20 ml trong dung dich 
glucose 5%. Không dùng kali khi cô suy thân, tàng  kali mâu, 
bloc nhî-thâ't dô II, III ...

- Nê’u giâm magiê: cho magiê sulfat 15% tiêm tînh mach 
châm 10 ml.

- Nêu nhip châm: atropin 0,5 - 1 mg tiêm tïnh mach, néu 
cân thi dàt mây tao nhip tim.

- Vói roi loan nhip thàt: nên dùng phenytoin hoàc lidocain 
vi câc thuoc này không ûc chê sûc co bop co tim, lai không làm 
ânh htfàng den tînh dân truyén: D i l a n t i n  100 mg tiêm tïnh 
mach châm trong 5 phüt roi truyén liéu 2 - 6 mg/kg/ngày, hoàc
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lidocain 1 mg/kg tiem tinh mach sau do truyen lieu 20 - 50 
|ig/kg/phüt trong dung dich glucose 5%.

Söc dien diidc chi dinh khi cö rung that.

CÀC THUÖC TRÖ TIM MÓI

Cäc thuöc trd tim mói diidc nghièn cüu tü  nhüng näm 1970, 
hifóng vào vièc làm täng nóng dò AMP vòng (AMPc) trong cäc 
té  bào cd tim. AMPc có nhiéu chüc näng sinh Iy quan trpng 
trong cd thè, trong dò có chüc näng mó kènh calci dUa ion Ca++ 
vào trong tè' bào nhiéu hdn de tham  già vào hoat dòng co cd.

- Dò! vói càc sdi cd tim, Ca++ tù  ngoài vào trong tè bào nhiéu 
hdn sé thùc dày luói cd tUdng phóng thich calci dü trü di vào 
phùc hdp troponin - tropomyosin, gàn vói troponin C và làm 
thay döi cäu true khöng gian cüa phüc hdp này tao diéu kien 
cho actin tièp xùc trUc tiép vói myosin và làm co càc sdi cd tim.

- Dòi vói càc sdi cd trdn thành mach, mäc dù Ca++ vào trong 
té  bào nhiéu hdn nhifng täng AMPc lai làm bät hoat MLCK 
(Myosin Light Chain Kinase) là men càn th iét cho vièc chuyen 
myosin thành dang có hoat tinh dè kèt hdp vói actin, do vày 
càc sdi cd trdn thành mach lai giän ra, täc dung giän mach này 
rä t càn trong diéu tri suy tim.

Càc chàt kich thich thu thè ß,
4

Adenylcyclase
4

ATP -> AMPc -> AMP
T

Phosphodiesterase <- Càc chat tit che phosphodiesterase
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Câc thuôc trd tim môi tâc dông:

- Hoac làm tâng tông hdp AMPc do kich thich câc thu  thé 
giao cam p, cüa cd tim : dopamin, dobutamin, prenalterol, 
pirbuterol, ibopamin ...

- Hoâc üc chë AMPc thoâi giâng dé kéo dài thdi gian cua 
AMPc thông qua viêc ûc chê isoenzym F III cüa phospho
diesterase cô 0 màng té  bào: amrinon, milrinon, enoximon ...

Câc thuô’c này déu làm tâng sûc co bôp cO tim, ngoài ra ci 
câc mûc dô khâc nhau côn làm giân dông mach và tînh  mach.

Câc nghiên cûu dén nay cho thâ’y câc thuôc trçf tim môi tô 
ra cô hiêu lüc trong suy tim cap tînh  nhàt là dopamin và 
dobutamin, nhung dùng lâu dài trong suy tim man tînh thi 
chtfa thây rô tâc dung.

CÂC THUOC GIÖNG GIAO CÂM

Câc thuôc này tâc dông dén câc thu  thê giao câm p, d màng 
té  bào gây nên nhüng thay dôi trong màng dân dén kich thich 
adenyl-cyclase, men này chuyên ATP thành AMPc.

DOPAMIN

Dopamin là tién chat cüa noradrenalin do Tuttle và Mills 
tim ra nâm 1975, dUdc hinh thành trong phân tân  cùng câc sdi 
than  kinh giao câm hâu hach d tim. Dopamin kich thich câc 
thu thê dopaminergic là chinh nhiïng vâi liê'u cao hdn cüng 
kich thich câ câc thu thé  giao câm P, và a ,.

Biêt dUdc: Dopamin, ong tiêm 50 - 200 mg.
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DtfçJc dông hoc

(xeni trang 498)

Tinh chat dtfçJc lÿ

Tâc dông cua dopamin trên huyét dông phu thuôc vào lieu 
dùng:

- Vói lieu nhô <5 (ig/kg/phut, thuôc kich thich câc thu thé 
dopaminergic làm giân dông mach vành, câc dông mach tang 
nhàt là dông mach thân, tâng ldi niêu, cüng làm tàng sûc co 
bop cd tim nhUng không làm thay dôi tàn sô tim.

- Vói lieu trung binh 5 - 20 pg/kg/phut, ngoài câc thu thê 
dopaminergic, dopamin con tâc dông den câc thu thê pj làm 
tâng sûc co bop cd tim, tâng cung ltfdng tim và làm giân mach 
ngoai vi, it làm thay dôi tàn sô’ tim.

- Vói lieu cao >20 pg/kg/phût, dopamin kich thich chü yêü 
câc thu the giaa cam a , d mach mâu làm co câ dông và tînh 
mach, nhàt là tînh mach ngoai vi, tâng huyê’t âp, giâm ldi 
niêu; vói lieu này, dopamin con làm nhip tim nhanh, tâng mûc 
tiêu thu oxy cüa cd tim không cô ldi cho bênh nhân suy vành.

Thuôc bât dàu cô tâc dung 2 - 4 phüt sau khi dUa vào tînh 
mach.

Tâc dung phu

Thtfdng thay vói lieu cao: buon non, non, dau thâ t ngüc, roi 
loan nhip tim.

Chî djnh

- Suy tim cap tînh cô giâm cung liidng tim, giâm huyê’t âp 
(sô'c tim).

Cô the phô’i hdp dopamin và dobutamin, dùng lieu thâ’p cüa 
môi thuôc de han chê’ câc tâc dung phu xâ'u, sü phô’i hdp này
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càng làm täng cung lüdng tim, huyët âp và không làm täng âp 
lüc mao mach phôi.

Dopamin chüa düdc chî dinh trong suy tim man tinh vi 
thuôic së m at dân hiêu lüc khi dùng kéo dài. Tuy nhiên, trong 
mot sô" thê suy tim man tinh nâng, trd vói câc thuôic quy üôc, cô 
thê truyën dopamin tînh mach trong thôi gian ngân dê tam 
thdi câi thiên huyët dông cho bênh nhân. Nghiên cüu cùa 
Nguyën Oanh Oanh và Doàn Thinh Trüdng (2005) tai Viên 
Quân y 103 trên  32 bênh nhân suy tim man tînh  khô hôi phuc 
có EF <40% düdc truyën thêm dopamin liëu 2,5 - 5 ^ig/kg/phût 
trong mot ddt 3 - 5 ngày cho thây thuoc dà câi thiên düdc câc 
triêu chûng lâm sàng, làm giâm khô thd và phù, tàng phân sô” 
tong mâu, câi thiên khâ näng gâng sûc.

Chô'ng chî djnh

- U tê" bào üa chrôm (pheochromocytome).
- Ngoai tâm  thu thâ't nhiê'u, nhip nhanh thât.

Liëu và câch dùng

- Thuôic düôc chuyên hôa và dào thâi râ t nhanh (thdi gian 
bân thâi <2 phüt) nên chî düdc sü dung theo düông truyën tînh 
mach hoàc dùng bdm tiêm diên. Bât dàu vói liëu 5 -1 0  pg/kg/ 
phùt, theo dôi dâp ûng cùa huyët âp, cô thë tàng dân lên 15 - 
20 pg/kg/phùt.

Nêü truyê'n thi pha thuoc trong dung dich NaCl 0,9% hay 
glucose 5%. Không pha thuôic trong dung dich kiëm (nhü na tri 
bicarbonat) làm thuoc mât tâc dung. Thuôic rôt ra ngoài tînh 
mach cô thê gây hoai tù  mô xung quanh.

- Ngùng thuôc dôt ngôt dê gây truy tim mach, vi vây phâi 
giâm liëu dàn trüôc khi ngùng truyën tînh  mach: môi gid giâm 
nùa liëu thuôc dang truyën.
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DOBUTAMIN

Dobutamin là mot chät chu vân giao câm ß tong hdp cô tâc 
dung chon loc doi vói tim, diidc dùng trong lâm sàng tù  1976. 
Thuôc khòng có ânh hUdng dën câc thu  thé dopaminergic, tâc 
dông cua thuôic cüng không liên quan dën dü trü  noradrenalin.

Biêt difdc: Dobutrex, lo 250 mg.

Dirçfc dông hoc

(xem trang 501)

Tinh chat diidc lÿ

Dobutamin tâc dông lên câc thu thê giao câm ß nhât là câc 
thu thê ßj d tim làm täng sûc co bop cd tim, täng cung lüdng 
tim, càng täng  nhiê'u trên bênh nhân suy tim; dobutamin cüng 
làm giân mach dân dên giâm sûc cân mao mach phôi; thuôc 
ânh hiïông vùa phâi dên tàn sci tim, tinh dân truyén trong tim, 
làm täng nhe huyêt âp tâm thu và giâm nhe huyêt âp tâm 
trUdng (do täng thë tich tông mâu tâm thu), không làm täng 
nhu câu oxy cûa cd tim. Thuôic cüng làm täng cung liidng thân, 
làm täng dô loc câu thân và täng ldi niêu. Vói liêu cao hdn, 
dobutamin lai gây co mach.

Tâc dung cûa thuôic bât dàu sau 1 - 2 phût, tâc dung toi da 
dat dUdc sau 10 phüt. Nêü truyën tïnh mach liên tue lâu dài, 
tâc dung cûa thuôic bi giâm, à gid thû  72 chï dat düdc hdn 70% 
so vói cuòi gio thû 2, có le do thuôc làm giâm so ltfdng thu thè 
giao câm ß,.

Tâc dung phu

It gäp, có thè thà'y noi màn da, dau dàu, buon non, dau 
ngüc, hói hOp; mOt sd bênh nhân có nhip tim nhanh, huyét âp 
täng cao n hât là huyet âp tâm thu täng 10 - 20, có khi >50 
mmHg, 5% có ngoai tâm thu thâ't.
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Chi djnh

- Suy tim càp tinh có giäm cung liidng tim. Dobutamin hay 
diidc düng trong giai doan cäp cüa nhoi mäu cd tim, khi bi suy 
tim càp tinh, cung liidng tim giäm dot ngòt.

Dobutamin khòng diidc chi dinh trong suy tim man tinh vi 
thuòc sé mät dän hiéu lüc khi düng lau dài. Tuy nhièn, möt so" 
täc già cho räng vói suy tim man tinh näng, truyèn tinh mach 
lièu thäp täng dàn (2,5 den 5 (ig/kg/phüt) tùng ddt có thè có Idi 
ich nhàt là cäi thièn dUdc tinh trang läm sàng, giàm sci làn vào 
vièn. Nghièn cüu DICE (Dobutamina nell' Insufficienza 
Cardiaca Estrema, 1999) trèn  38 bénh nhän suy tim näng có 
EF <30%, càc bénh nhän diidc dùng dobutamin vói lièu 2,5 (ig/ 
kg/phüt trong 48 gid mòi tuàn, có thè täng lèn 5 (ag/kg/phüt 
trong 48 - 72 giò mòi tuàn, két qua cho thày thuòc có xu hiióng 
làm giàm so" làn vào vièn so vói càch dièu tri quy lióc (37% vs 
58%) tuy khòng làm thay dòi có y nghìa dò suy tim theo 
NYHA, müc dò gäng süc và tü  vong; trong nhóm dobutamin, có 
mòt bénh nhän bi ròi loan nhip th ä t näng phài ngùng thuòc. 
Nghièn cüu cùa Pham Nhii Hùng và cs O Vièn Tim mach Vièt 
Nam (2004) trèn 21 bénh nhän suy tim giai doan cuoi phàn 
làm 2 nhóm: nhóm 1 dùng lièu 3 ^g/kg/phùt truyèn trong 72 
gid ròi nghì 1 tuàn, sau dó nhäc lai dot 2, nhóm 2 diidc truyèn 
cùng lièu nhung lièn tue trong 10 ngày; theo dòi trong 3 tuàn, 
càc täc già nhän xét truyèn dobutamin lièu thäp ngät quäng 
cài thièn càc trièu chùng làm sàng tòt hdn nhiè'u so vói truyèn 
thuòc lién tue.

Chong chi djnh

- Bènh cd tim täc nghén, bénh van dòng mach chù, hòi 
c h ù n g  óp tim  ..., cac b é n h  n à y  g ay  tró  n g a i  cho  tlifiit k h i nh& n 
và tòng màu.
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Liéu và càch dùng

- Truyèn tình mach hoäc dùng bdm tièm dien, bàt dàu vói 
liéu 2,5 |ag/kg/phùt ròi tàng dàn liéu dùng tùy thuòc vào dàp 
ùng cùa huyét àp. Vói suy tim trong nhói màu cd tim càp tình, 
dùng liéu khòng làm täng tan so tim và tàng huyét àp nhiéu 
dè han che tàc dung phu. Thuòc màt hoat tình néu pha trong 
dung dich kiém (bicarbonat ...).

- Dobutamin có thè diidc dùng phòì hdp vói dopamin vói 
liéu thàp cùa mói thuòc nhàm han ché càc tàc dung phu xäü, 
sii phòi hdp này càng làm tàng cung liidng tim, huyét àp và 
khòng làm tàng àp lue mao mach phòi.

PRENALTEROL, PIRBUTEROL, IBOPAMIN

- Prenalterol
Prenalterol giòng dobutamin ve màt diidc ly hoc, kich thich 

càc thu thè giao càm ß, nhàt là ß! làm tàng sùc co bop cd tim, 
tàng cung liidng tim, làm giàm àp lvic mao mach phoi mà 
khòng làm thay doi huyét àp; tàn sò" tim tàng nhe vói liéu 
trung bình, mùc tièu thu oxy cùa cd tim và sùc càn ngoai vi 
cùng it thay dòi.

Tàc dung phu: có thè làm tàng tàn sò" tim và ngoai tàm thu.
Chi dinh: hièu lue cùa prenalterol thay rò trong suy tim 

càp tình nhUng dùng làu dài trong suy tim man tình thì khòng 
con tàc dung, có lé lién quan dén tàng hoat tình renin huyét 
tUdng do thuòc gày nèn, làm tàng ù dong nUóc và natri và làm 
giàm tàc dung cùa thuòc.

- Pirbuterol
Pirbuterol có cùng tình chàt diidc ly hoc vói isoprenalin, 

kìch thich càc thu thè giao càm ßi và ß2 (iiu tièn ß2), gày giàn
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mach, làm giäm süc cän ngoai vi, giäm äp lilc mao mach phöi, 
làm täng cung liidng tim, it làm thay dói huyét äp, tàn sò" tim 
và mùc tièu thu oxy cüa cd tim, it gay roi loan nhip tim.

Chi dinh: cüng nhtf cäc thuöic trèn, pirbuterol có hièu lüc 
trong dièu tri suy tim cà'p tinh nhiing khòng thày khi düng lau 
dài trong suy tim man tinh.

- Ibopamin

Nghièn cüu DIMT (Dutch Ibopamin Multicenter Trial, 
1993) trén  161 bènh nhän suy tim man tinh dò II (80%) và dò 
III (20%) theo NYHA, càc bènh nhän dtfdc phàn ra dùng 
digoxin, ibopamin hoàc placebo trong 6 thàng; két qua cho 
thay digoxin cài thièn dtfdc khà näng gäng süc cho càc bènh 
nhàn, trong nhóm này khòng có bènh nhän nào có tièn trièn  
xäu cüa suy tim, ibopamin chi cài thièn dtfdc khà näng gäng 
süc cho càc bènh nhàn có phän so tòng màu >30% và có 6/55 
bènh nhàn trong nhóm này có tièn trièn xäu cùa suy tim; 
digoxin và ibopamin làm giàm diidc nong dò noradrenalin 
huyèt tiidng (làn lüdt -106 và -13 pg/ml so vói +62 pg/ml cùa 
placebo); ve tù  vong và róì loan nhip tim, khòng có khàc bièt 
giüa càc nhóm dùng thuòc vói placebo.

CÀC CHAT LTC CHÉ PHOSPHODIESTERASE

Men phosphodiesterase F-III tham  già vào thoài giàng 
AMPc. Càc chàt ùc che men dó kéo dài thdi gian ton ta i cùa 
AMPc dàn den täng nòng dò Ca++ trong tè' bào cO tim và làm 
täng süc co bop cd tim; vói càc sdi cd trdn thành  mach, täng 
A M Pc la i  ùc  chó M L C K  (M yosin  L ig h t C h a in  K in a se )  n è n  là m  
giän dòng mach và tinh mach. Mòt sò thuòc con làm täng màn
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câm cüa troponin dôï vôi Ca+t. Câc thuôc dâ dudc dura ra dùng 
là câc dân chat cüa bipyridin nhu amrinon, milrinon, cüa 
imidazolon nhii enoximon, piroximon, cüa imidazopiridin nhtf 
sulmazol.

Trên lâm sàng, câc chât ûc chê men phosphodiesterase môi 
dtfdc dùng trong dieu tri suy tim câ'p tinh hoàc trong ddt tiên 
triên cap tinh cüa suy tim man tinh, cô thë dùng trong hôi sûc 
sau phâu thuâ t tim mach. Trong suy tim man tinh cân dùng 
thuôc lâu dâi, câc nghiên cûu vân chiia thây ldi ich cüa nhôm 
thuôc: nâm 1994, Nony, Boissel và es khi phân tich 13 nghiên 
cûu ngâu nhiên dâ công bô" dùng nhôm thuôc này trên 2.008 
bênh nhân suy tim man tinh cl nhiêu niiâc dâ ket luân nhôm 
thuôc này lâm tâng tÿ lê tû  vong và khuyên không nên dùng 
trong dieu tri lâu dài suy tim man tinh. Câc nghiên cûu tiêp 
theo vê nhôm thuôc này vân dang dUdc tien hành.

AMRINON

Amrinon là mòt dàn chàt bipyridin. Ngoài tàc dung ùc che 
men phosphodiesterase, amrinon dUdc phàt hièn con làm tàng 
tinh nhày càm cùa troponin dòi vói Ca++ và làm tàng dòng calci 
tù  ltfói cd tiidng vào phùc hdp làm co càc sdi cd tim.

Bièt dUdo; Inocor, óng 100 mg.

Dudc dòng hoc

- Thuoc lièn két vói protein huyét tUdng 10 - 22%.

- Dào thà i chù yéu qua nifóc tieu, mòt phàn duói dang càc 
chà't chuyén hóa.

- Thòi gian ban thài khoàng 4 giò, keo dai khi bi suy tim.
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Tinh chat dtfçic ly

Amrinon làm tâng sûc co bôp cd tim và làm giân mach ngoai 
vi. Trên thûc nghiêm cüng nhii trên lâm sang trong dieu tri suy 
tim câ'p tinh, thuôc làm tàng sûc co bôp cd tim, tàng cung lüdng 
tim lên 28 - 61% tùy theo lieu dùng là 0,75 hay 3 mg/kg, làm 
giâm âp lüc mao mach phoi và sûc cân ngoai vi, câi thiên chüc 
nàng thâ t trâ i và khâ nâng gâng sûc; huyét âp giâm nhe, tan  sô' 
tim it thay dôi nhUng do làm tâng tinh dân truyên nhî - thâ t 
nên thuôc cô the làm tàng nhip thâ't cl bênh nhân rung cuông 
nhî. Thuoc dùng dUOc cho bênh nhân dang dieu tri digitalis.

Tâc dung phu
- Thuôc uông cô thé gây roi loan tiêu hôa, giâm tiëu  eau, 

sot, ton thiidng gan, tàng roi loan nhip tim nên it diiOc dùng 
theo diidng này.

- Thuôc tiêm tînh mach cüng cô thê gây mot sô' tâc dung 
phu nhiïng it hdn: nghiên cûu cüa Treadway và es (1985) trên 
462 bênh nhân cho thây 3,4% cô roi loan tiêu hôa, 0,9% cô ha 
huyê't âp, 3% cô roi loan nhip tim, 2,4% cô giâm tiêu câu.

Ch? djnh

- Suy tim câ'p tinh.

Amrinon chiia diidc khuyên câo dùng trong suy tim  man 
tinh, tuy vây cô thê dùng düdng tiêm truyên cho mot so triidng 
hdp suy tim man tinh nâng, trd vôi câc thuôc kinh diên dê câi 
thiên tinh  trang  huyét dông tam  thoi, hiêu lue này là do khâ 
nàng làm giân mach ngoai vi cüa thuôc là chinh.

Chông ch! djnh

- Giâm thé tich mâu liiu hành nhiêu chüa dtfOc bù dû.
- Câc bênh cân trà tông mâu nhü bênh c0 tim tâc nghën, 

hep khit câc van dông mach chü hay dông mach phôi.
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- Suy thân nâng.

Lieu và câch dùng

- Thuôic chî diiçfc dùng trong bênh viên, cô theo dôi chat chè 
huyët dông. Nên dùng thuoc tiêm de trânh tâc dung phu bât 
ldi cua dang uông.

- Pha thuôic trong dung dich NaCl 0,9% (không dùng dung 
djch glucose) truyén vào mot tînh mach to hay dùng bdm tiêm 
diên, khdi dâu cho tiêm bolus lieu 0,5 mg/kg vôi toc dô 1 mg/ 
giây, cô the tiêm nhàc lai sau 1 0 - 1 5  phût, sau dô truyen vôi 
lieu 5 - 10 (ig/kg/phùt. Lieu truyen toi da là 4 mg/kg trong gid 
dau và không quâ 10 mg/kg trong 24 gid. Kiëm tra sô' lUdng 
tiêu câu, ngùng truyen khi tiêu càu giâm <150 GA.

MILRINON

Milrinon cô câ'u trùc giô’ng amrinon.

Biêt dUdc: Corotrope, ông tiêm 10 mg.

DUdc dông hoc

- Thuôic liên kê't vôi protein huyê't tiïdng 70%.

- Dào thâi ra t it qua phân, chù yêü qua niiôc tiêu (83% 
nguyên dang, 12% dtfôi dang câc chat chuyen hôa).

Tînh chat dUdc lÿ

- Thuôic làm tàng sûc co bôp cd tim và giàn mach ngoai vi.

Vê giàn mach, lieu 2,5 mg làm giàn tînh mach là chinh. 
lieu 10 mg làm giàn câ dông mach và tînh mach.
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- Hiêu lüc cua milrinon khi dùng trong suy tim càp tinh 
thày tiidng tu  nhu vói amrinon. Thuoic làm tâng tôi 25 - 40% 
cung ludng tim, không làm tàng dâng kê tan  sô' tim, giâm âp 
lilc mao mach phoi và sûc cân ngoai vi tói 15 - 30%. Có thè 
dùng cho bênh nhàn dà dieu tri digitalis.

Tâc dung cua thuoic kéo dài 6 giò.

Tàc dung phu

- Milrinon it có tâc dung phu hdn, không làm giâm tiêu càu 
nhtfng vân có thè gây roi loan nhip tim, dau dàu. Lieu cao có 
thè gây nhip nhanh, giâm cung ltfdng tim do giân mach ngoai 
vi nhâ't là khi có giâm tien gânh, âp lüc mao mach phôi <15 
mmHg.

- Ngùng thuoic dôt ngôt së làm bênh vtfçfng lên, cân phâi 
dùng lai thuoc.

Chi djnh

- Suy tim cap tinh.

Vói suy tim man tinh, 2 thù nghiêm lâm sàng diiçJc công bô' 
nhiing chiia chûng minh dtfçlc hiêu lilc cùa thuoic:

Nghiên cûu PROMISE (Prospective Randomized  
Milrinone Survival Evaluation Study, 1991) trên  1.088 bênh 
nhân suy tim chü yêü ô dô III và IV theo NYHA có EF <35%, 
dùng milrinon theo diiòng uong, theo dôi trung binh 6,1 thâng 
thây tü  vong do tim mach tàng 34% (p = 0,016), tù  vong chung 
tàng 28% (p = 0,038) so vói placebo, nhâ't là ô câc bênh nhân bi 
suy tim dô IV.

- Nghiên cûu OPTIME-CHF (Outcomes o f a Pros-pective 
Trial o f Intravenous Milrinone for Exacerbations o f Chronic 
Heart Failure, 2000) trên 951 bênh nhân suy tim chù yéu ó dô 
III va IV, có EF trung bình 23%, câc bênh nhân này dtfdc phân
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ra dùng milrinon tièm tình mach lieu 0,5 ng/kg/phùt trong 24 
dén 72 giò mà khòng dùng lièu bolus ban dàu, theo dòi 60 
ngày; két qua cho thày d nhóm milrinon có nhiéu dièn bién xàu 
hdn so vói nhóm placebo: ddt tién trién suy tim cap tình và ha 
huyét àp xuàt hièn nhiéu hdn (p <0,001), tù  vong trong bénh 
vién cùng nhu trong 60 ngày có xu huóng tàng hdn tuy chtfa 
dù y nghìa thòng kè.

Chong chi djnh

- Càc bénh càn tre) diiòng tóng màu nhu bénh cO tim tàc 
nghén, hep khit càc van tim.

- Tàng càm vói milrinon.

Liéu và càch dùng

- Thuoc chi diidc dùng trong bénh vién, có theo dòi chàt ché 
huyét dòng.

Liéu dùng 25 (ig/kg tièm vào mòt tlnh mach to trong 10 - 20 
phùt, sau dò truyè'n 0,375 - 0,75 jig/kg/phùt pha trong dung 
dich glucose 5%. Liéu toì da khòng qua 1,13 mg/kg/ngày.

Chù y khi ngùng thuòc, càc triéu chùng làm sàng có thè 
nàng hdn, khi dó phài dùng lai thuoc.

ENOXIMON

Enoximon là mòt dàn chàt imidazolon có cd ché tàc dòng và 
hièu lue trèn huyè’t dòng gàn giòng amrinon.

Bièt dUdc: Perfane, Òng 100 mg.

Duoc dòng hoc

- Thuoc lièn két vói protein huyét tUdng 85%.
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- Dào thâi qua thân tói 70% trong 24 già, chu yêü dtfôi dang 
câc châ't chuyên hoâ cô hoat tinh yêü.

- Thôi gian ban thâi 4,2 - 6,2 giò.

Tinh chat di/dc lÿ

Enoximon làm tâng sûc co bop cd tim và giân mach:

- Lieu tù  0,5 dê'n 3 mg/kg làm tâng 25 - 75% chi sô' tim, làm 
giâm 30 - 40% âp lüc mao mach phoi và sûc cân ngoai vi; tàn  
sô' tim tâng nhe, huyét âp giâm nhe; chi sô' tim tâng  cao nhâ't 
sau 10 - 30 phût và kéo dài 3 - 6 giò.

Có thé dùng enoximon cho bênh nhân dâ dieu tri digitalis.

Tâc dung phu

- Dau dàu, buon non, m ât ngü.

- Cô thê cô cOn nhip nhanh trên  thâ't và thâ't, ha huyét âp.

- Giâm tiéu câu, tâng câc men gan, dôi khi sot, rôi loan tiêu tien.

Chî djnh

- Suy tim câ'p tinh.

Vói suy tim man tinh, nghiên cûu EMT (Enoximone 
Multicenter Trial, 1990) trên  102 bênh nhân suy tim dò II và 
dò III, có EF trung  binh 22% dùng enoximon so sânh vói 
placebo, câc bênh nhân vân dtfOc dùng digoxin và thuoc loi 
tiéu, sau 4 thâng câc tâc già thâ'y không cô stf khâc biêt giüa 
enoximon và placebo vé tü  vong (34,8% vs 35,1%), enoximon 
không làm tâng khâ nàng gâng sûc. Nghiên cûu Western 
Enoximone Study  (1991) trên  164 bênh nhân suy tim dò II và 
III, cô EF <45% diidc dùng enoximon (50 mg x 3 lân/ngày) cùng 
càc thuôc quy tfôc thâ'y tliuôc câi Llxiên câc triêu cliûug cùa suy 
tim, làm tâng thôi gian gâng sûc ô tuàn  thû  4 so vói placebo 
(p = 0,012) nhtfng két quâ không thâ'y cô ÿ nghïa tù  tuàn thû 12.

54



Chong chi djnh

- Càc bènh có càn trò diiòng tong màu nhu bènh cO tim tàc 
nghén, hep khit càc van tim.

- Giàm thè tich màu lUu hành nhièu mà chiia bù du.

- Loan nhip nhanh trèn that, phinh that.

Liéu và càch dùng

Enoximon diiOc dùng theo diiòng tièm tình mach.

- Lieu 0,25 - 0,75 mg/kg tièm tình mach vói toc dò 12,5 mg/ 
phùt, có thè tièm nhàc lai 0,5 mg/kg cù 30 phùt 1 làn cho dén 
khi dat yèu càu ve huyét dòng hoàc khi liéu dà dat dtfdc 3 mg/ 
kg, sau dó truyén tình mach vói toc dò 1,25 - 7,5 |ag/kg/phùt 
trong 24 - 48 giò.

Chi dùng dung dich NaCl 0,9% pha thuóic trong chai nhUa; 
dung dich glucose và càc dung dich khàc, chai thùy tinh làm 
két tinh và hòng thuoic.

THUÒC LOI TIÉU

Tù làu, thuoic Idi tiéu dà dtfdc dùng trong diéu tri suy tim 
tàm thu phòi hdp vói càc glucosid trd tim và tù thàp ky 70 vói 
càc thuoic giàn mach. Thuoic dà can thièp vào mòt khàu cùa 
huyèt dòng bi thay doi do suy tim, dó là tién gành; trong suy 
tim tàm thu, sùc co bop cùa cd tim giàm, thè tich tong màu 
tàm thu giàm, màu ù lai trong thàt và trèn thà't, làm tàng tién 
gành; thuoc Idi tiéu làm tàng dào thài ntfóc tiéu, qua dó làm 
giàm lUdng mau lUu hanh, bdt lUdng màu tró vé tim và làm 
giàm thè tich và àp lue cuoi tàm trifdng cùa thà't nghla là giàm
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tién gánh, tao diéu kién cho cd tim da bi suy yéu hoat dóng 
diíOc dé dáng hdn. Vói thuóc ldi tiéu, ú dong d tiéu tuán hoán 
va ó ngoai vi nhanh chóng giám, bénh nhán  bót khó thó, bót 
phú va có triíóng, gan bót to, áp ltlc tiéu tu án  hoán giám.

Theo dinh luá t Laplage, giám thé tích vá áp lüc cuó'i tám
triíóng cüa thá't sé lám giám súc cáng cán thié't cüa thánh thá't
trong thi tám thu  vá nhií váy lai lám giám cóng vá múc tiéu 
thu  oxy cüa cd tim. Trén bénh nhán suy tim  tám  thu, thuóc ldi 
tiéu con giúp cho glucosid trd tim phát huy diídc tác dung tot 
hOn vá trong nhiéu triíóng hdp phái cho thuóíc ldi tiéu triíóc khi 
cho glucosid tro tim thi diéu tri mói có hiéu quá nhanh. Nhiéu 
nghién cúu cho den nay déu kháng dinh lcli ích cüa thuóc ldi 
tiéu düdc coi lá mót thuóc cO bán trong diéu tri suy tim tám 
thu  nhtfng phái düng két hdp vói các thuóc khác nhií glucosid 
trd tim, các chá't úc ché men chuyén.

Thuóc loi tiéu con có chi dinh trong suy tim tám triídng; 
trong thé suy tim náy, thuóc ldi tiéu dá lám giám áp lüc tiéu 
tuán  hoán vá lám cái thién chúc náng tám  triídng thá't trái.

Phán loai các thuóc ldi tiéu
Các thuóc ldi tiéu düng trong diéu tri suy tim  thiídng diídc 

phán loai theo tính chá't dáo thái kali:

1. Các thuoc Icti tiéu táng dáo thái kali:

- Các thuóc có tác dung manh vá ngán han: fürosemid, acid 
ethacrynic, bumetanid ..., nhóm thuóc náy diídc goi lá nhóm lai tiéu 
vüng quai vi diém tác dóng chính lá el nhánh lén cüa quai Henlé.

- Các thuóc có tác dung vüa phái vá kéo dái:
- Nhóm thiazid.
- Các chá't úc ché' men anhydrase carbonic: acetazolamid, 

thuóc nhóm lai tiéu gan.
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Hinh 1.5. Cäu trüc möt don vi thän

Bang 1.6. Vj tri täc döng cüa cäc thuöc loi tieu

Thuoc loi tieu Vj trf 1 Vj tri 2 Vj tri 3 Vj tri 4

Lai tiSu gärt: 
Acetazolamid +++ + + +

Lgi tiSu vüng 
quai: furosemid

+ +++ +++ -

Thiazid + - +++ -

Lei tiSu xa: 
Spironolacton - - - +++
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2. Cäc thuoc löi tieu g iü  kali:

- Spironolacton, triam teren, amilorid: thuoc nhöm löi tieu 
xa, täc dung löi tieu cl müc dö trung binh.

- Cäc thuoc löi tieu thüy ngän (hien khöng düng vi nhieu 
täc dung phu khöng tot), acid tienilic.

Bang 1.7. Cäc thuoc loi tiéu và viêc dào thâi cäc chat

Thuoc Idi tieu Na* K* h c o 3 CI Ca“ % Na* 
dào thâi

Furosemid +++ + + + + 20 - 25%

Thiazid + + ++ + - 5 -1 0%

Spironolacton + - +++ (+) 0 3 - 5%

FUROSEMID

Là mot dän chät cüa acid anthranilic, mot loai sulfamid cö 
täc dung löi tiêu manh và là châ't dàu tiên trong nhôm loi tiêu 
vùng quai.

Biêt dirdc: Lasilix, viên 40 mg; Lasix, ô'ng tiêm 20 mg.

Diroc dông hoc

- Thuoc uong dUöc hâ'p thu nhanh, tdi 60 - 70% qua dUöng 
tiêu hôa, ton tai trong mâu trong thöi gian tUông doï ngän roi 
dUçJc dào thâi >60% qua nUâc tiêu, 30 - 40% qua mât và dUöng 
tiêu hôa.

- Thuôc tiêm dvföc dào thâi chu yêü qua niiôc tiêu.
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- Thdi gian bân thâi khoâng 1,5 gid.

Khi bi suy thân, phàn dào thâi qua mât sê tâng lên nên 
thuôc không bi tich luÿ trong cd thê.

Cd ehe tac dông

Diêm tâc dông chinh cüa furosemid là à phàn tüy nhânh 
lên cua quai Henlé (nên dUdc goi là thuoc loi tiêu vüng quai) là 
ndi mà chlor và natri dUdc tâi hâp thu manh nhât; thuoc dà ûc 
chê' hoat dông cùa bdm chlor làm cho cà chlor và natri dUdc 
tâng dào thâi trong nUôc tiêu. Furosemid côn làm giän mach 
nhât là giän tînh mach dân dên làm giâm âp lue mao mach 
phoi, giâm âp lue do dây mâu vào thâ t (tâc dung này lai thây 
sôm hdn tâc dung ldi tiêu), vôi thân làm tâng dông mâu dën 
thân, phân phôi lai mâu cô ldi cho câc vùng sâu ô phàn vô và 
làm tâng dô loc càu thân, tâc iung này cô lê liên quan câ dên 
viêc tâng sân xuât câc prostaglandin giän mach (Imbs và es, 
1986) và cô lë côn do tâc dung khâng arginin-vasopressin.

Tînh chat dirdc lÿ

Furosemid cô câc tâc dung dUdc lÿ sau dây:

- Làm tâng dô loc càu thân.

- Làm tâng dào thâi nUôc, chlor, natri (chlor nhiêu hdn 
natri) và kali.

- Làm tâng dào thâi H+ làm toan hôa nUôc tiêu, cô thê gây 
nhiim  kiêm chuyên hôa.

- Lieu cao làm tâng dào thâi calci và magiê.

Furosemid không cô tâc dung trên aldosteron. Hoat dông 
cua thuoc ldi tiêu này cüng không phu thuôc vào pH.

Do thuôc lâm giän mach, nhât là giän tînh mach nên â 
bênh nhân phù phoi cap tînh, thuôc làm giâm nhanh âp lue
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mao mach phói, âp lUc do day mâu vào thâ't trâi, tac dung có 
ldi này xây ra sóm hdn tâc dung ldi tièu (Dikshit và cs, 1973).

Thòi gian tàc dung:
- Thuoc uông có tac dung sau 30 - 45 phût, tâc dung tói da 

sau 2 giò và kéo dài 6 - 8 già.
- Tiêm bâp th it, tâc dung bât dâu sau 20 - 30 phut, tói da 

sau 1 gid và kéo dài 3 - 4 gid. Tiêm tlnh mach, tâc dung có 
trong vòng 5 phût, toi da sau 15 - 30 phut và kéo dài 2 - 3 gid.

Nói chung, furosemid là loai ldi tièu manh, tâc dung khâ 
nhanh, dào thâi dUdc nhiêu ntfôc và n a tri (20 - 25% liidng n a tri 
dUdc loc), khóng có xu huông tich luÿ trong cd thë, tâng  hiêu 
lüc khi tâng lieu dùng. Hiêu lüc này vân giü dtfOc cho dên khi 
chûc nâng thân  thüc sü bi ton thüdng nâng (khi dô thanh  thâ i 
cua creatinin côn <5 ml/ phût).

Tâc dung phu

- I t gây tâc dung phu, có the thâ'y noi m an da, dau liing, 
chóng mât, dôi khi giàm bach câu, tiêu câu, diec. Lieu cao có 
thë gây ha huyê't âp.

- Dùng lâu dài, có thë thâ'y m at nUóc ngoài té bào, nhiêm 
kiêm chuyën hôa, dong thdi giâm chlor, magiê và kali mâu, 
tâng acid uric mâu, có thé gây tâng glucose mâu.

Giâm kali mâu de gây roi loan nhip tim, dôt tû; Neuberg 
phân tich câc tu  lieu tù  nghiên cûu PRAISE (Prospective 
Randomized Amlodipine Survival Evaluation, 1996) dùng 
amlodipin cùng vói câc thuoc kinh diën thây furosemid lieu cao 
dùng lâu dài là mot yëu tô' dôc lâp dû bâo dôt tû  (p = 0,023) và 
tû  vong do bâ't kÿ nguyên nhân nào (p = 0,012) vi làm mâ't 
nhiëu kali (Circulation 1998. 98. Suppl. 1:1-300).

- D ù n g  lâ u  d à i, fu roaem id  cü n g  n h u  câc th u o c  ldi tio u  v ù n g
quai con hoat hôa hê renin-angiotensin-aldosteron làm giâm dan 
tâc dung cûa thuoc và càng làm tâng dào thâi kali, H+ và m agiê.
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Chi djnh

- Suy tim trai cap tinh và suy tim man tinh có phù trd vói
càc thuòc Idi tièu khàc. Trong cap cùu phù phòi cap tinh,
furosemid dà dUdc chon là mòt thuòc phài dùng dàu tièn, neu
tièm kip thòi thì khòng phài chich màu.

- Con dUdc dùng trong phù do càc bènh gan, thàn ...

Chong chi djnh

- Di ùng sulfamid.

- Khi có giàm kali màu, giàm thè tich màu gày ha huyèt àp, 
khi có càn trd dtfòng tiet nièu gày bi dai.

- Bènh gùt, bènh nào do gan.

Liéu và càch dùng

- Lieu uò'ng thóng thuòng là 40 mg mòi ngày, cho uóng buoi 
sàng de tl-ành dài dèm.

- Trong trUdng hdp càp cùu nhii phù phoi cà'p tinh hoàc khi 
càn có két qua nhanh, tièm tinh mach 20 - 40 mg. Khòng tròn 
làn vói mòt thuòic nào khàc dè trành furosemid bi ngUng két do 
toan hóa pH cùa dung dich.

Dùng furosemid làu dài d i mat kali, tòt nhàt là phoi hdp 
vói thuòc Idi tièu giù kali (Aldacton) liéu thàp, nèu khòng thì 
phài bo sung kali (Panangin, Kaleorid, kali chlorur).

* Chù y  khi dùng furosemid cùng nhiC càc thuóc Idi tiéu 
vùng quai khàc:

- Khòng dùng cùng càc thuóc có thè gày xoàn dinh: bepridil, 
astemizol, erythromycin tinh mach, terfenadin, diso-pyramid, 
vincamin, quinidin, bretylium, sotalol, amiodaron.
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- Thân trong khi phôï h()p vài câc chat ûc che men chuyën cô 
thégây cdn ha huyët dp dot ngôt.

- Thân trong khi düng cùng digitalis vi ha kali mdu dê làm 
tâng dôc tinh cùa digitalis

■ Câc chat chô'ng viêm không steroid có thé ûc chë tac dung 
thâi natri

ACID ETHACRYNIC

La d in  chat ceton khong bao hoa cua acid aryloxyacetic, do 
Cannon va cs tim ra nam 1963, co tac dung ldi tieu manh, dtfdc 
xep vao nhom thuoc ldi tieu vung quai.

Biet di/dc: Edecrin, Uregyt, vien 50 mg; ong tiem 53,6 mg 
natri ethacrynat tiidng ling vdi 50 mg acid ethacrynic.

Cd che tac dong

Hien chUa ro, co le do lam giam cac nhom sulfhydryl cua 
cac men d o'ng than co trach nhiem trong viec lam tai hap thu 
natri, d^c biet la ATPase cua mang te bao.

Diem tac dong chinh d nhanh len quai Henle, co le con tac 
dong ca tren ong lUdn gan va co tac dung khang ADH.

Tinh chat di/dc ly

Acid ethacrynic co tac dung lam:

- T&ng do loc c lu  th^n.

- Tang dao thai nUdc, natri, chlor va kali; tang dao thai tam 
thdi calci va magie.

• T&ng c u n g  lvidng ion  H + n h i/n g  k h o n g  tiin g  c u n g  ltfdng 
bicarbonat, phosphat; pH nvidc tieu toan.
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- Giâm dô thanh thâi acid uric.

Mau cô xu huâng nhiêm kiêm chuyên hôa, giâm kali.

Thûi gian tâc dung cua thuôc nhanh:

- Uông: tâc dung sau 30 phùt, kéo dài 6 - 8 gid.

- Tiêm tinh mach: tâc dung sau 15 phüt, kéo dài <3 gicf.

Nôi chung, cùng nhu furosemid, acid ethacrynic là loai ldi 
tiêu manh, tâc dung khâ nhanh, dào thâi dUdc nhiêu nUôc và 
natri, hoat dông không phu thuôc vào pH.

Tâc dung phu

- Roi loan tiêu hôa, chông mât, ù tai, cô thé bi diëc tam 
thdi, nhât là d bênh nhân suy thân.

- Do tâc dung loi tiêu quâ manh cüa thuôc nên mât nUôc 
ngoài tê bào, giâm chlor và kali mâu, nhiêm kiêm chuyên hôa.

- Tang acid uric mâu.

Chî djnh

- Suy tim trâi cap tinh và suy tim man tinh cô phù trd vôi 
câc thuôic ldi tiêu khâc.

- Côn diidc dùng trong phù do câc bênh gan, thân.

Chô'ng chï djnh

- Bênh gùt, xd gan.

- Khi cô giâm kali mâu, giâm thê tich mâu gây ha huyët âp, 
khi cô cân trd dUdng tiët niêu gây bi dâi.

Không dùng cho phu nü cô thai và dang cho con bû.

L ie u  v à  c à c h  d ù n g

- Uông 50 mg môi ngày, cô thê tàng lên 100 mg nêu cân;
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trong trUdng hdp cap cûu, tiêm tînh mach thâ t châm trong vài 
phüt vói lieu 50 mg, không tiêm duôi da hoâc bàp th it vi thuóic 
gây dau buót tai chô.

Dùng thuóc lâu dài dê m ât kali, tôt nhât là phói hdp vói 
thuoic ldi tiêu giü kali (Aldacton) lieu thâ'p, nêu không cô thi 
phâi bô sung kali.

BUMETANID

Bumetanid cüng thuóc nhóm ldi tiëu vùng quai, manh nhu 
furosemid.

Biêt dtfdc: Burinex, viên 1 - 5 mg, ông 0,5 - 5 mg.

Dudc dông hoc
- Thuoic uong düôc hâ'p thu  nhanh >95%, nong dô dînh 

trong huyêt tUdng dat sau 30 phüt.
- Liên kêt vói protein huyêt tUdng tói 95 - 98%.
- Dào thâi chü yéu qua nUóc tiéu (65%), mot phàn qua phàn 

(18%) duói dang không thay dói.
- Thoi gian bân thâi 90 phüt.

Tâc dung difdc lÿ

Dilm  tâc dông cüa thuoic là ô nhânh lên cüa quai Henlé:
- Dào thâi chlor và natri là chinh, dào thâi kali it hön.
- Cüng nhu furosemid, con cô tâc dông trên  huyêt dông: 

làm giän mach nhâ't là tînh mach, giâm âp lüc mao mach phói, 
giâm âp lüc don mâu vào thâ't trâi, tâc dung này thâ'y sóm hdn 
tâc dyng ldi tiêu; làm täng dông mâu dên thân, phân phòì lgi 
mâu cô loi cho câc vùng sâu ô vô. Hoat dông cüa thuoic không 
phu thuôc vào huyêt dông.
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Thuô'c uô'ng có tac dung sau 30 phüt, tô'i da 1 - 2 giò, kéo 
dài 6 giò; nêü tiêm tînh mach, thuô'c tâc dung sau 2 - 3 phüt, 
dat mûc tô'i da sau 30 - 45 phüt, hê't sau 2 giò.

Tâc dung phu

- Nêü dùng kéo dài: mât nUóc, natri, magiê, kali, có thé có 
nhiêm kiêm chuyên hóa, ha huyët âp khi dûng.

- Tâng acid uric, glucose mâu.

- Lieu cao gây dau có, dau khóp, chông mât, môi met.

Chî djnh

- Suy tim trâi cap tînh và suy tim man tînh có phù trd vói 
câc thuô'c lç)i tiëu khâc.

- Con dUdc dùng trong phù do câc bênh gan, thân.

Chóng chi djnh

- Di ûng sulfamid.
- Bênh nâo do gan
- Khi cô giâm kali mâu, giâm the tîch mâu gây ha huyê't âp, 

khi cô cân trd difdng tiê't niêu gây bî dâi.
Không dùng ô phu nü cô thai 3 thâng dau.

Lieu và câch dùng

- Trong phù do suy tim: uô'ng 0,5 - 1,0 mg; lieu cao dành 
cho khi cô suy thân. Thuô'c tiêm dùng khi cô cap cûu hoàc cân 
cô tâc dung nhanh.

Théo dôi kali mâu nhât là ô bênh nhân xd gan, dang dùng 
digitalis, thuô'c chô'ng rô'i loan nhip tim, corticoid, thuô'c tây; 
nê'u giâm Kali mau pliai pliôi liOp vói tliuû'c ldi tiêu giüt kali 
(Aldactone), hoàc bô sung kali.
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C hû ÿ:
- Càc chat khàng acid (alum inium  phosphat ...) làm  giàm  

hap thu bumetanid qua diiàng tiêu hôa.

PIRETANID

Piretanid cüng thuòc nhóm Idi tieu vùng quai.

Biét dtfdc: Eurelix, nang 6 mg LP.

Difdc dòng hoc

- Thuoic dtfdc hà'p thu tòt qua dtfòng tiéu hóa. Nóng dò dinh 
trong huyet ttfdng dat sau 2 gid.

- Lièn ket vói protein huyet ttfdng tói 96%, trong co thè it bi 
chuyèn hóa.

- Dào thài chù yeu qua thàn, 80% dtfói dang khóng chuyèn 
hóa.

- Thòi gian ban thài 60 phüt sau uóng, 40 phut sau tièm 
tlnh mach.

Tinh chàt dudc ly

Dièm tàc dòng cua thuòc là ò nhành lèn cùa quai Henlé, tai 
dó thuoc ùc che viec tà i hà'p thu  chlor và natri; mòt dièm tàc 
dòng phu ó Òng ltfcfn gàn.

- Làm tàng dào thài ntfóc và natri, mùc dào thài tàng  song 
song vói lièu dùng; dào thà i kali ttföng dòi it hon.

- Cüng nhtf furosemid, piretanid con có tàc dòng trèn  huyet 
dòng: làm giän mach nhàt là tinh  mach, giàm àp ltfc mao mach 
phòi, giàm àp ltfc dòn màu vào thà't tra i, tàc dung này thày
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sóm hcin tàc dung Idi tiéu; làm tàng dòng màu den thàn, phàn 
phói lai màu có Idi cho càc vùng sàu d vò.

Tàc dung phu

- Chàn àn, buon non, non, ia long.

- Mèt mòi, dau dàu , chóng màt.

- Dài nhièu, ha huyet àp

- Hiem gap noi man, ngùa, chuòt rut, giàm bach càu, giàm 
tièu càu, tàng tam thdi urè, creatinin, acid urie màu, vièm gan.

Chi djnh

- Suy tim trà i càp tinh và suy tim man tinh có phù, trd vói 
càc thuóc Idi tièu khàc.

- Con dtfdc dùng trong phù do càc bènh gan, thàn.

Chòng chi djnh

- Màn càm vói thuóc.

- Khi có giàm kali màu, giàm the tich màu gày ha huyet àp, 
càn trò dtfòng tiet nièu gày bi dài.

- Bènh nào do gan.

- Suy thàn nàng (dó thanh thài creatinin <20 ml/phùt).

Liéu và càch dùng

- Uó'ng 1 nang moi ngày.

Theo dòi kali màu nhà't là ò bènh nhàn xd gan, dang dùng 
digitalis, thuÓic chong rói loan nhip tim, corticoid, thuoc tày; 
neu giàm kali màu phài phóì hdp vói thuoc Idi tieu giù kali 
(Aldacton) hoàc bo xung kali.
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NHÖM THIAZID

La cäc dän chat cüa nhän benzothiadiazin, chat tieu bieu lä 
chlorothiazid. Tat cä cäc chat trong nhöm näy deu co cau true 
chung sulfamid trü  acid tienilic.

Nhöm Ten thuöc Biet di/dc

Chlorothiazid Diurilix
Hydrochlorothiazid Hypothiazid

Nhöm Benzthiazid Fovane

thiazid Tetraclomethiazid Chymodrex

Methylclothiazid Enduron

Bendroflumethiazid Naturin

Polythiazid Renese

Chlortalidon Hygroton

Cäc chat Clopamid Brinaldix
gidng thiazid Indapamid Natrilix SR

Acid tienilic Diflurex

Bang 1.8. Cäc thuöc trong nhöm thiazid vä giö'ng thiazid

Diroc döng hoc

Vöi hydrochlorothiazid lä loai hay düng:

- Häp thu nhanh töi 60 - 80% qua dtföng tieu hoa, nong dö 
dinh trong huyet tUöng dat dUcfc sau 1 -1 ,5  gid.

- Däo thäi khoäng 70% lieu düng trong nUöc tieu 24 gid vä 
häu nhtf nguyen dang (>95%).

- Thöi gian bän thäi lä 1,7 gid trong 10 giö däu, sau dö tü  
5,6 den 14,8 gid.
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Thuöc qua dtfdc hàng rào rau thai và thà'y trong màu cuòng 
ron, vào dtfdc süa me.

Cd che tàc dòng

Dfém tàc dòng cua nhóm thiazid là d phàn vò doan pha 
loàng cua quai Henle (tai dày hoat dòng cüa chlor và natri 
khóng manh nhu d phàn ttiy), ngoài ra có thè d cä öng ltfdn 
gàn. Càc thuöc dà ùc che tài hàp thu natri nhUng theo cd che 
nào thì chUa rò; men anhydrase carbonic cüng bi tic che nhUng 
lieu diéu tri thòng thuòng chUa dti có tàc dung.

Càc thiazid làm tàng dào thài vùa phài ntfóc, natri, chlor 
kèm theo kali, hoat dòng cà trong mói trtfòng nhièm toan 
chuyèn hóa khàc vói acetazolamid và cà trong mòi trtfdng 
nhièm kiém chuyèn hóa.

Tinh chàt dudc ly

Càc thuöc Idi tiéu nhóm thiazid có tàc dung làm:

- Tàng dào thài vùa phài ntfóc và natri, chlor, kali, magiè.

- Tàng dào thài ion H+ (làm toan hoà nUóc tiéu).

- Giàm dào thài calci, acid urie.

Vi dào thài nUóc vùa phài nén it có nguy cd màt nUóc ngoài 
tè bào.

Thdi gian tàc dung cua thuòc: bàng dtfòng uòng, tàc dung bàt 
dàu sau 1 - 2 gid, tó’i da sau 4 gid và kéo dài khoàng 12 gid; tièm 
tlnh mach cüng khóng cho tàc dung nhanh hdn nèn it dùng 
dtfòng tièm. Chlorthalidon có tàc dung kéo dài hdn, tù  24 dén 48 
gid. Moi ttfdng quan liéu - hièu qua sóm dat tói mòt ngtföng mà 
quà mùc dó thì tàng lieu cüng khöng làm tàng hièu quà.

N ói ch u n g , nhóm  th ia z id  là  nhóm  th u ó r  Irti tiò u  có tao  d iing
trung bình (chi dào thài 5 - 10% ltfdng natri dtfdc loc), nhtfng 
tàc dung kéo dài.
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Tàc dung phu

- Neu dùng thuòc làu dài: giàm kali, natri m àu , nhièm 
kiè'm chuyén hóa, tàng acid urie màu. Giàm kali m àu làrm tàng 
nguy ed roi loan nhip tim, dot tù; Cooper phàn tich c.àc tu' lièu 
tù  nghièn ciiu SOLVD thà’y có moi tiidng quan giùta d ù n g  thuoc 
Idi tiéu vói tù  vong do loan nhip so vói khòng dùng thuoc Idi 
tiéu (RR 1,85, IC 95% 1,52 dèn 2,24, p = 0,0001), ch in h  càc 
thuoc Idi tiéu thài kali làm tàng nguy cd dó (RR 1,33, IC 95% 
1,05 - 1,69, p = 0,018), càc thuoc Idi tieu giù kali d ù n g  ddn 
thuàn hoàc phoi hdp vói thuoc Idi tiéu thài kali khòng  làm 
tàng nguy cd (Circulation 1997. 96. Suppl. 1:1-711).

- Khàc vói nhóm Idi tieu vùng quai., nhóm thiazid làm  giàm 
dò loc càu thàn và hièu ltfc cùa thuòic dà bi giàm ngay khi chùc 
nàng thàn bi ton thUdng ò mùc dò vùa phài (dò th an h  th à i cùa 
creatinin <40 ml/phut).

- Có thè làm tàng glucose màu, giàm dung nap glucose, làm 
cho bènh dài thào dilòng bi mà't bù, làm tàng cholesterol, 
triglycerid và LDL-C trong màu.

- Có the thày phàn ùng tàng càm ngoài da hoàc trong màu, 
càn th j tam thòi.

- Cung nhii càc thuòc Idi tiéu vùng quai, nhóm thiazid cùng 
hoat hóa he renin-angiotensin-aldosteron làm giàm dàn tàc 
dung cùa thuòc và càng làm tàng dào thài kali, H \ magiè.

Chi djnh

- Dùng ddn thuàn trong suy tim nhe và vùa, có th l  dùng 
phoi hdp vói nhóm Idi tieu vùng quai trong suy tim nàng.

Chong chi djnh
- Bènh gut.
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' ' • Dai thào dtfóng.
- Suy thàn.
Thiazid qua dUdc hàng rào rau-thai và vào dUdc sQa me 

mèèm khóng dùng cho phu nù có thai và cho con bu.

Lìéu và càch dùng
- Liéu thuoc uong thòng thuòng:

Hypothiazid 25 mg/ngày
Hygroton 0,10 - 0,20 g/ngày.
Brinaldix  20 - 40 mg/ngày.

Uóng mòt làn vào buoi sàng de trành dai dèm nhièu.
- Dùng thiazid làu dài d i mat kali, tot nhàt là phoi hdp vói 

tlhuuiòc Idi tièu giù kali (spironolacton) liéu thàp, neu khóng có 
tlh iì jphài bó’ sung kali (Panangin, Kaleorid, kali chlorur).

'Trong diéu tri suy tim man tinh, mòt so' tàc già (Taylor, 
11999)5; Hòi Tim chàu Àu, 1997) thày phói hdp càc thuoc loi tiéu 
ttàcc dong ó càc vi tri khàc nhau vói liéu thàp cùa mòi thù có lé 
lià hióp ly hdn, vi du nhu phoi hdp thiazid vói thuoc Idi tièu 
vmimg quai, vùa trành roi loan dièn giài và nhièu tàc dung phu 
kihaàic, vùa khàc phuc dtfdc nhUdc dièm cùa mòi thuoc, phoi hdp 
tlhLucòc này tot hdn so vói khi dùng liéu cao cùa moi thuoc.

ACID TIENILIC

IBièt dUdc: Diflurex, vièn 250 mg. 

rDir«?e Hong hpc
-  Thuòic dUdc hàp thu qua ruòt nhanh và hoàn toàn, nóng 

d(ó > diình trong huyét tUdng dat dUdc sau 2 - 3 gid.
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- Lièn ket manh vói protein huyet tUóng, tói 90%.

- Dào thài chu yéu qua thán  diiói dang tu do hay các chát 
chuyén hóa; trong các chát chuyén hóa náy, có mót chát có tác 
dung dào thài acid uric.

Cd che tác dóng

Diém tác dòng vúa ó Óng lUdn gan, vúa ó doan pha loáng ó 
phàn vó cüa ó'ng thán, ó dó acid tienilic dà úc che hoat dóng 
cüa acid uric qua óng thán.

Dò thanh thài cüa acid uric lúe dáu rá t manh, sau vúa phái 
do nong dò acid uric máu giàm.

Tính chát dtfdc ly

Acid tienilic có tác dung lám:

- Tàng dào thài niióc

- Tàng dào thài acid uric: tác dung này den sóm, déu vá kéo 
dái.

- Tàng dào thài natri.

- Khòng làm dào thài nhièu kali, giàm dào thài calci.

Trong máu tháy có giàm acid urie.

Tác dung cüa thuóíc den nhanh, sau khi uóng 1 giò, và kéo 
dài tói 12 - 24 giò.

Thuoc khòng có tác dung néú dò thanh thài cüa creatinin 
duói 30 ml/phút.

Tác dung phu

Nói chung rá t ít, ngtfdi ta có néu lén mót só ít truòng hòp 
viém gan do dúng thuoc.
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Chi djnh

- Phu do suy tim.

Acid tienilic khac phuc dUdc nhUdc diem cua nhieu thuoc 
ldi tieu khac la lam tang acid uric mau. Thuoc cung khong gay 
dao thai nhieu kali.

Lieu va cach dung

- 1 vien 250 mg moi ngay.

- Nen kiem hoa nUdc tieu va cho uong du ntfdc.

Chu y: pho'i hcfp thuoc khong tot vdi khang vitamin K vi acid 
tienilic lien ket nhieu vdi protein se lam tang tac dung chong dong 
cua khang vitamin K.

CAC CHAT L/C CHE ANHYDRASE CARBONIC

Chat tieu bieu cua nhom nay la acetazolamid, la mot loai 
sulfamid loi tieu.

Biet du'Oc: Diamox, Fonurit, vien 0,25 g; ong tiem 0,50g.

Dude dong hoc

- Thuoc dtfOc hap thu nhanh chong, nong do dinh trong 
huyet tUOng dat sau khoang 2 gid.

- Lien ket tdi 90% vdi protein huyet tUOng.

- Dao thai qua than hoan toan trong khoang 24 gid.

- Thdi gian ban thai 5 gid.

CO che tac dong

Cac chat nay tic che hoat tinh cua anhydrase carbonic la
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men xuc tâc phân ûng: C 02 + H2 0  -> H+ + H C 03 làm giâm 
sân xuàt ion H+ .

Men này cô ô ong thân, thè mi, dam roi màng mach, hê 
thân  kinh trung tfdng, niêm mac ô'ng tiêu hôa; ô thân , men này 
cô ô ong lvidn gàn và ô'ng ltfdn xa; P itts dâ chûng minh vai trô 
quan trong cua men trong viêc hinh thành ion H+ de trao doi 
vói ion Na+ tâi hâ'p thu. Nëu hoat tinh men bi ûc che, ion H+ sê 
không cô dû dê trao doi và së cô it natri bicarbonat tâ i hâ'p thu, 
câc châ't này dUdc dào thâi vói sô' lûdng tâng trong nûôc tiëu 
kéo theo nUóc theo cd che thàm  thâ'u; giâm ion H+ con làm tàng 
dào thâi kali và han che viêc chuyën NH3 thành  NH4 làm giâm 
ammoniac trong niiôc tiêu.

Tinh chat dirçic lÿ

Acetazolamid cô tâc dung làm:

- Tàng dào thâi ntfôc d mûc dô vùa phâi.

- Tâng dào thâi natri duôi dang bicarbonat; chlorur và 
phosphat it thay doi.

- Tàng dào thâi kali.

- Giâm dào thâi ammoniac.

- pH nUóc tiëu trô nên kiëm, dat mûc tô'i da sau khi uô'ng 
thuô'c 1 - 2 gid.

Trong mâu thay cô nhiim  toan chuyën hoâ tù  gid thü 6, 
giâm dü trü  kiêm, giâm bicarbonat và kali mâu.

Tâc dung cûa acetazolamid tàng khi cô nhiêm kiêm chuyën 
hôa và giâm khi cô nhiim  toan chuyën hôa; giâm kali mâu 
nhiëu cüng làm giâm tâc dung cua thuô'c.

Tâc dung phu

- Nëu dùng lâu dài: nhiim  toan chuyën hôa, giâm kali mâu
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- Có the gây soi calci tiet niêu, cô lë do pH ntfôc tiêu kiëm, 
giâm citrat niêu và dôi khi do tâng calci niêu.

Chi djnh

Acetazolamid là mot thuoc loi tiëu trung bình, thuông dUçfc 
chî dinh chon loc trong dieu tri suy hô hap man tinh nhâ't là 
trong dot tiê’n triên câ'p tinh cùa hôi chûng này mà trong mâu 
cô tàng P aC 02.

Trong suy tim, ngUdi ta it dùng thuôc này vi cô càc thuôc 
khâc dê sù dung hon.

Acetazolamid côn dUçfc dùng trong dieu tri bênh tàng nhân 
âp vi tac dung làm giâm sU hinh thành thuy dich.

Chong chî djnh

- Khi cô nhiêm toan chuyên hôa, giâm kali mâu.

- The dia có soi tiët niêu

- Khi có xO gan vi de doa làm xuât hiên hôn mê gan.

Thân trong dùng cho bênh nhân mân câm vói sulfamid.

Lieu và câch dùng

- Lieu uong hàng ngày 0,25 - 0,50 g.

Không dùng thuôc liên tue, trang thâi nhiêm toan chuyën 
hôa së làm giâm tâc dung cua thuôic. Không nên dùng dong 
thòi vói câc thuôc gây toan hôa mâu (nhtf ammoni chlorur).

- Chî tiêm trong câc trUOng hop câp tinh: tiêm tînh mach 
châm 0,50 g, cô thé tiêm nhàc lai sau vài giò.

Càn bo sung kali (Kaleorid, kali chlorur ...) khi dùng thuôic 
lâti dài
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SPIRONOLACTON

Spironolacton lä chat doi khäng tranh chap cüa aldosteron, 
co cöng thüc höa hoc gän giöng aldosteron.

Biet dtfdc: Aldacton, Verospiron, vien 50 - 75 mg.

Di/dc döng hoc

- Thuö’c dUöc hä’p thu  tot >90% qua dUöng tieu höa, nöng dö 
dinh trong huyet ttföng dat diiöc sau 2 - 4 giö.

- Lien ket töi 90% vöi protein huyet tUöng.

- Däo thäi trong niiöc tieu vä trong phän dtföi dang cäc chat 
chuyen höa.

- Thuöc qua diiöc häng räo rau thai vä väo süa me.

- Thöi gian bän thäi 12 - 24 giö.

Cd che täc döng

Spironolacton lä chat döi khäng vöi aldosteron, ngän cän 
sü tä i hap thu  Na* vä sU trao doi vöi K+ vä H* c) Öng lUön xa 
(cäc quä trinh  näy phu thuöc väo hoat döng cua aldosteron), do 
dö läm täng liiöng nUöc tieu vi natri co täc dung tham  thau 
m anh. Spironolacton dtföc xep väo nhöm löi tieu ö öng liiön xa.

Ngoäi täc dung löi tieu, Spironolacton cön cö vai trö trong 
suy tim, vi aldosteron duoc vö thUöng thän  täng tie t do cö che 
bü trü  läm hoat höa he renin-angiotensin. Svedberg (1990) da 
thay cö moi tUöng quan giüa täng aldosteron mäu vä tü  vong 
trong suy tim cüng nhtf khi täng catecholamin, renin vä 
angiotensin II. V aughan (1990) thäy aldosteron mäu tiiöng 
quan thuän  vöi mütc dö röi loan chüc näng thä't träi. Mot so' täc 
g ia  lliSiy cäc  c liä 't üc cliß" m e n  c liu y ß n  lä m  g ia m  a n g io te n s in  II, 
tü  dö läm giäm aldosteron song viec kiem soät dö lä chiia du, 
aldosteron mäu van cao vi cön nhieu cö che khäc can thiep.
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Mot so nghiên cûu thüc nghiêm dà cho thây aldosteron cô 
vai trô trong viêc gây xd cd tim: aldosteron dà làm tàng hoat 
tinh cüa câc nguyên bào sdi d cd tim trong môi trUdng nuôi cây, 
tâng tong hdp collagen làm û dong quanh câc tiëu dông mach 
vành, gây xd quanh mach và xâm nhâp vào trong câc mô kë, 
ânh hUdng không tôt dên chät liïdng co bôp cüa cd tim, tinh 
trang này cüng dà thây trên ngUdi (Weber và es, Swynghe- 
dauw); cUdng aldosteron côn gây nên nhiéu roi loan chuyên 
hôa, nhât là làm thiëu hut kali và magiê, nguon gôc cua câc roi 
loan nhip tim và dôt tü; câc chat khâng aldosteron ngàn cân 
diidc quâ trinh xd dé, câc chat ûc chê men chuyën không co tâc 
dung này.

Tinh chat dtfdc lÿ

Spironolacton cô tâc dung làm:

- Tàng dào thâi natri vùa phâi, kèm theo ntfâc.

- Giâm dào thâi kali, H+.

- Tàng dào thâi bicarbonat.

- Ntfclc tiêu trd nên kiêm.

Trong mâu, cô xu huông tàng kali mâu và nhiêm toan cô 
tàng chlor mâu. Thuôc cô thê qua rau và süa me.

Spironolacton dùng lâu dài côn cô tâc dung chông xd hôa cd 
tim do tâc dông cüa aldosteron, câi thiên chûc näng thâ't.

Thdi gian tâc dung cua thuôc dên châm và kéo dài 24 - 48 gid.

Tâc dung phu

- Rôi loan tiêu hôa, met môi, noi man, buôn ngü.
- T S n g  k a li  m âu : k h ô n g  d ù n g  tro n g  sn y  t.hgn

- Dùng lâu dài cô thë làm cho vû to và thiëu nàng sinh duc 
d nam, rôi loan kinh nguyêt d nü.
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Chi djnh

- Suy tim man tinh.

Spironolacton là loai thuoic loi tiëu có dàc diem là không 
làm m ât kali nhii nhiéu thuoic loi tièu khàc nhUng do hiêu lüc 
thâi niêu yêü nên xu hiióng chung là hay dùng phò'i hop vói càc 
thuoic loi tiëu khàc nhu furosemid, thiazid ... dè làm täng  liiOng 
ntfóc tiëu dào thâi, dong thöi làm giâm dtföc liiOng kali mâ't di. 
Khuyën câo cüa Hôi Tim châu Au nàm 1997 trong dieu tri suy 
tim lUu ÿ “viêc bo sung kali bàng duâng uong it hiêu qua hdn 
viêc duy tri d u  trü  kali cua cd the trong lue dieu tri ldi tiëu". Do 
aldosteron cüng có vai trò trong suy tim và làm xó co tim, chi 
dinh spironolacton trong suy tim man tinh lai càng hop lÿ.

Tuy vây, vi nhóm thuoc này d i làm tàng  kali mâu nhâ't là 
khi dùng cùng vói câc châ't ûc chê men chuyén nên cân phâi 
thân trong khi chï dinh. Hôi Tim châu Âu nàm 2005 khuyën 
câo chi dùng spironolacton cho câc bênh nhân  suy tim nâng (dô 
III và dô IV theo NYHA) nhâ't là sau nhôi mâu cO tim hay dâi 
thâo duong, câc bênh nhân này dâ diiOc dùng câc châ't üc ché 
men chuyën (hoàc câc châ't chen thu  thé AT, cüa angiotensin 
II) và thuô'c loi tieu thâi kali nhUng có kali mâu thâ'p kéo dài. 
AHA/ACC nàm 2005 cüng khuyën câo chi dùng spironolacton 
cho bênh nhân suy tim tiidng dô'i nâng và nâng, nên cân nhàc 
giüa loi ich diëu tri và nguy cO tàng kali mâu, chi dùng cho 
bênh nhân có creatinin mâu <2,5 mg/dl ô nam  và <2 mg/dl ô 
nü, kali mâu <5 mmol/1, không có tien sü gàn vë tàng  kali 
mâu; nên dùng cùng vói thuô'c loi tieu thâi kali, phâi theo dôi 
khi dùng cùng vói câc châ't ùc che men chuyën, chtfa khuyën 
câo dùng cùng vói phô'i hop câc châ't ûc chê' men chuyën và câc 
châ't chen thu  thë AT, vi chiïa có dû nghiên cûu chûng minh stf 
phôi hdp 3 thuô'c ûc chë hê RAA không làm tang  kali mâu.
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Spironolacton con dtfdc chi dinh khi có giàm kali mäu dai 
dàng và trong dièu tri hòi chùng Conn.

Mót so nghièn cùu làm sàng dà dtfdc tièn hành vói 
Spironolacton, däng chü y là nghièn cùu cüa Bergler-Klein và 
cs (Lancet 1990, 336: 1-6) trèn 516 bènh nhàn suy tim nàng (dò
III và IV NYHA) de tìm hiéu tàc dung cüa xamoterol là mót 
thuoc trd tim mói so sành vói placebo, càc bènh nhàn dèu dtfdc 
phàn ra dùng thuoic trd tim, thuóc Idi tièu, càc chät ùc che men 
chuyèn, 146 bènh nhàn con dtfdc phàn ra dùng thèm thuoic Idi 
tièu giù kali (spironolacton hoàc triam teren, amilorid); nghièn 
cùu này phài ngùng sóm vi thäy täng tù vong ó nhóm 
xamoterol (9,1% vs 3,7%) nhtfng càc tàc già có nhàn xét thuoc 
Idi tiéu giù kali dà làm giàm tù vong ò cà 2 nhóm xamoterol và 
placebo:

Bang 1.9. Tàc dóng cüa thuóc Idi tiéu giù kali trèn tù vong

1 Thuoc Idi tieu giù K Xamoterol Placebo
1 Khóng dùng 10,5% 4,1%
I Có dùng 5,8% 2,4%

- Nghièn cùu RALES (Randomized Aldactone Evaluation 
Study, 1999) thàm  dò tàc dung cùa spironolacton vói càc lieu 
khàc nhau (12,5 - 25 - 50 và 75 mg/ngày) so sành vói placebo 
trèn 1.663 bènh nhàn suy tim nàng (dò III và IV theo NYHA, 
EF <35%) có tuoi trung bìrth 65, dang dtfdc dieu tri bàng càc 
thuóc quy Uóc (thuôc Idi tièu, digitalis, càc chà't ùc che men 
chuyen) vói thoi gian nghièn cùu du kién là 2 dèn 3 nàm dà 
phài ngùng sóm trUóc 18 thàng vi ò nhóm có bo sung spirono
lacton eiàm dtfdc 30%  tù  vong ehung (35%  va 4fi%, p <0,001), 
31% tù  vong do bènh tim (27,5% vs 37,3%, p <0,001), giàm 
dàng ke tù  vong do suy tim tien trién (15,4% vs 22,5%,
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p <0,001) và dot tù  do tim (10% vs 13%, p = 0,02), giàm 35% so 
làn vào vièn vi suy tim näng hdn (p <0,001); stf phoi hop 
spironolacton lieu <50 mg/ngày vói càc chàt üc che men chuyèn 
trong nghièn cùu này khòng thày làm täng kali mäu, lièu >50 
mg/ngày làm täng kali màu ó 12% so bènh nhän.

- Nghièn cùu EPHESUS (Eplerenone Post-Acute Myo
cardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study, 
2003) trèn  6.642 bènh nhän dùng eplerenon là mòt dàn chàt 
cùa spironolacton có täc dung üc chè' chon loc aldosteron, lièu 
25 - 50 mg/ngày trong 30 thäng cho thày thuoc làm giàm 15% 
tù  vong chung (p = 0,008), 17% tù  vong tim mach (p = 0,005), 
21% dot tù  do tim (p = 0,03), nèu bènh nhàn có EF <30% thì 
làm giàm 33% dot tù  do tim p = 0,009) so vói placebo.

Chong chi djnh

- Khi có nhièm toan, täng kali màu, suy than.

Than trong dùng cho phu nü có thai hoäc dang cho con bü.

Liéu và càch dùng

- Lièu thuòng dùng 25 - 50 mg/ngày.

Khi dùng cùng càc chàt üc che men chuyén, thì phài cho 
lièu thàp hön. Hòi Tim chäu Au näm 2005 khuyèn cào bàt dàu 
bàng lièu thàp trong 1 tuàn, kiém tra  lai creatinin và kali màu 
cù 5 - 7 ngày sau khi khói dàu dùng thuoc cho dén khi càc tri 
so on dinh, sau dó cù 3 - 6 thàng mòt làn. AHA/ACC näm 2005 
khuyen cào bät dàu bàng lièu thàty 12,5 mg sau dó mói täng 
lèn 25 mg moi ngày (có khi càch ngày), kiém tra  lai kali màu 
và chüc näng thàn  sau 3 ngày và 1 tuàn, tiép tue kièm tra  cho 
dén khi càc thòng so dtfOc on dinh, sau dó cù 1 thàng 1 làn

C hii  y:
- Khòng dùng dong thdi vài mòt loai lai tièu giù kali khàc, 

khòng dMc bósung them, kali trành de nguy ccf tàng kali màu.
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- Trên bênh nhân dà i thào diiàng cô düng Spironolacton, täng 
glucose m âu càng làm  tâng kali m âu.

TRIAMTEREN

Triam teren -dân chât cüa pteridin- là mot loai thuôc lçfi 
tiêu giü kali.

Biêt di/çJc: Teriam, viên 100 mg.

Dudc dông hoc

- Thuôc uông dUdc hâp thu tôt, nông dô dînh trong huyet 
tUdng dat dUOc sau 45 - 60 phût.

- Dào thâi qua nUóc tiëu, nhieu nhàt tù gid thû 2 den 4, và 
60% trong 6 gid dâu.

Thuôc co thè làm nUôc tiêu hdi xanh do tâc dung cûa chat 
chuyên hôa. Triam teren it qua dUdc hàng rào rau.

Cd che tâc dông

Cd chê’ chüa rô; triam teren không dôi khâng vói aldosteron 
nhu spironolacton, không ûc chê anhydrase carbonic.

Thuôc tâc dông trüc tiêp trên ong lUdn xa làm giâm tâi hàp 
thu natri và niiôc, ngân cân dào thâi kali và câ cl trên ong gôp.

Tinh chat diidc lÿ

Giông nhu spironolacton, triam teren làm tâng dào thâi 
nUôc và natri vùa phâi, giâm dào thâi kali và ion H+, tâng dào 
thâi bicarbonati nUóc tiêu trô nên kiem.

Tâc dung cûa thuôc bât dàu nhanh hon spironolacton, dat 
mûc toi da sau 2 - 4 gid, tâc dung kéo dài không quâ 48 gid.
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Tac dung phu

- Rô'i loan tiêu hóa nhuf chân än, buon non, non mùa, dau 
bung, dày bung, tâo hoàc îa long.

- Täng kali mâu nëu dùng thuôic lâu  dài.

- Thiëu mâu nguyên hong càu trên  bênh nhân có xO gan 
kèm theo (có liên quan dën tâc dung khâng  folie).

- Có thé gây soi diidng tiet niêu, soi do triam teren và câc 
châ't chuyën hóa tao nên hoàc hinh th àn h  trên  cO sô soi có s in .

Chi djnh

- Trong suy tim, nhii vói Spironolacton, triamteren dUçJc 
dùng phô'i hop vói mot thuô'c loi tiêu khâc thâi kali de täng 
liiöng nUôc tiêu dào thâi mà không mâ't nhiëu kali. Tuy nhiên 
trên thtfc tê' Spironolacton dtföc dùng nhiêu hon.

- Con diiOc dùng trong diêu tri bênh täng  huyê't âp.

Chông chi djnh

- Suy thân, täng kali mâu.

- Soi dUOng tiêt niêu.

- Xd gan mâ't bù, suy gan näng.

Thân trong dùng cho bênh nhân có dâi thâo dtfOng vi täng 
glucose mâu d i gây nguy cO täng kali mâu.

Không dùng cho phu nü có thai, dang cho con bù.

Lieu và câch dùng

- Liëu thtfông dùng 50 - 200 mg moi ngày.

Giâm liëu xuô'ng mot nùa khi phô'i hdp vói thuô'c ûc chê 
men chuyén. Trong suy tim không nên dùng liéu cao.
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Neu dùng thuòc làu dai, phài dinh ky kièm tra càc chà't 
dièn giài và chùc nàng thàn.

C hù y:
- Khóng dùng dóng thài vói mót loai Idi tièu giù kali khàc, 

khóng diidc bó sung thèm kali trành nguy cd tàng kali màu.
Thàn trong khi dùng phó'i hdp vói càc chat ùc che men 

chuyèn vi dè làm tàng kali màu: chi diidc dùng liéu triamteren 
thap và khi chùc nàng thàn bình thuàng.

AMILORID

Là dän chät cua amiprazimid, thuòc nhóm thuoc löi tiéu 
giù kali.

Bièt difdc: Modamide, vién 5 mg.

Cd che tàc dòng

Cd che tàc dòng cùa amilorid hièn chtfa rò, khòng giong 
nhii triam teren và khòng dòi khàng vói aldosteron. Thuoic tàc 
dòng trüc tiep trèn  ong lUdn xa làm giàm tài hàp thu natri và 
nUóc, ngàn càn dào thài kali, có lè tàc dòng cà trèn ong góp; 
hoat dòng khòng phu thuòc vào aldosteron.

Tinh chàt dude ly

NhU vói spironolacton, amilorid làm tàng dào thài nUóc và 
natri vùa phài, giàm dào thài kali và ion H+, tàng dào thài 
bicarbonat; nUóc tiéu tró nèn kièm.

Tàc dung cùa thuóic bàt dàu ngay sau 2 gid, dat mùc toi da 
sau 6 - 12 gid và kéo dài khóng quà 24 gid.
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Tac dung phu

- Roi loan tièu hóa: chàn àn, buòn non, non mùa, day bung, 
dau bung, tao bón hoàc ia long ...

- Ngùa, noi màn, dau dàu, có thè có trang thài kich thich, 
mat ngu, run rày, lièt dUdng ...

- Tàng kali màu neu dùng thuóc làu dài.

- Có thè có rói loan chùc nàng gan.

Chi djnh

Amilorid thuòng dUcJc dùng phói hdp vói mòt thuóc Idi tiéu 
khàc thài kali trong diéu tri suy tim vói muc dich han chè su 
dào thài kali.

Chong chi djnh

- Suy thàn, tàng kali màu.

Khòng dùng cho phu nù có thai, cho con bù và tré  em.

Liéu và càch dùng

- Lièu thiiòng dùng 5 - 20 mg, giàm liéu xuóng mòt nùa khi 
phói hdp vói thuóic ùc chè men chuyèn. Trong suy tim khòng 
nèn dùng liéu cao.

Néu dùng thuóc làu dài, phài dinh ky kiém tra  càc chàt 
dièn giài và chùc nàng thàn.

Chu y  khi phò'i hop thuóc:
■ Khòng dùng dòng thài vói mòt loai Idi tièu giù kali khàc, 

khòng dùdc bò sung thèm kali trành nguy cd tàng kali màu.
- Thàn trong khi dùng phói hdp vói càc chàt ùc che men 

chuyèn v i de làm  tà n g  ka li m àu: ch i Axtdc d ù n g  lièti a m ilo r id  thà'p 
và khi chùc nàng thàn bình thùòng.
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CÂC THUÔC GIÂN MACH

Tù giüa thé kÿ trUôc, do cô nhüng hiêu biét sâu vê huyët 
dông trong suy tim nên bên canh câc thuôc kinh diên nhü 
glucosid trd tim và thuôc ldi tiêu, ngtfdi ta  bât dàu diïa thêm 
câc thuôc giân mach vào dieu tri suy tim và dà thày hiêu quâ 
ra t dâng chu ÿ trong nhiêu trUdng hdp mà câc thuôc dâ dùng 
tô ra it hoàc không cô tâc dung. Nghiên cüu dàu tiên là cua 
Eichna và es (1956), câc tâc giâ dà dùng trim etaphan là mot 
chât liêt hach cho mot sô bênh nhân suy tim và thày thuôc này 
làm giâm dâng kê âp lue mao mach phôi, làm tâng cung liidng 
tim, câi thiên tôt câc triêu chûng lâm sàng và chat liïdng cuôc 
sôüg cüa câc bênh nhân. Mot sô nghiên cûu sau dô cüng dUçfc 
tiên hành nhüng phâi dën dâu thâp kÿ 70, câc thuôc giân 
mach môi diiçfc dùng nhiêu hdn trong suy tim; câc chat dâ dUdc 
dua vào lâm sàng là phentolamin, câc n itrat, hydralazin, 
prazosin, natri nitroprussiat, câc chat ûc chê men chuyên ...

Câc thuôc giân mach dà can thiêp vào 2 khâu quan trong 
cüa huyêt dông là tien gânh và hâu gânh  bi thay dôi do suy 
tim mà không cô ânh hUdng trüc tiêp dên sûc co bôp cd tim. 
Trong suy tim, tien gânh tàng làm mâu vê' thà t nhiêu hdn dân 
dên tâng thê tich và âp lüc cuôi tâm trUdng cüa thàt; hâu gânh 
cüng tàng, mûc tâng nhiêu hay it tùy theo dô nàng nhe cüa 
suy tim do cd chê bù trù  làm tâng sûc cân ngoai vi dê duy tri 
cung liidng tim và huyët âp. Câc thuôc giân tlnh mach làm 
giâm trUdng lüc tïnh mach vdi hâu quâ là giü lai mâu d phia 
ngoai vi, giâm lüdng mâu trd vê tim nhü vây làm giâm tiên 
gânh, giâm công cüa cd tim; câc thuôc giân tiêu dông mach làm 
giâm sûc cân ngoai vi, giâm hâu gânh vôi hâu quâ là làm tâng 
thê tich tâm thu, tàng cung lüdng tim tù  dô câi thiên dUdc viêc 
phân phôi mâu cho nhüng khu vüc bi giâm tuôi mâu do co 
much ah a  Cl lia, câc co... Câc thuôc giân mach giûp cho co tim 
dâ bi suy yêü lai düçfc hoat dông trong câc diê'u kiên thuân ldi 
hdn.
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Cäc thuoic giän mach cön läm giäm müc tieu thu oxy cüa cd 
tim, däc biet trong the suy tim trong benh thieü mäu cd tim do 
läm giäm cöng cüa cd tim  vi läm giäm süc cän ngoai vi, giäm 
äp luc cuö'i thi täm trUOng läm dö cäng thänh thä't vä läm cho 
viec tuöi mäu cho cäc löp duöi nöi täm  mac dUOc tot hdn. Trong 
cäc benh van tim cö döng mäu phut ngUdc (nhu benh hcl van 
hai lä, benh hö van döng mach chu), cäc thuoic giän mach cön 
läm giäm the tich mäu phut ngUdc, läm täng cung liidng tim, 
tränh khöng cho mäu ü trong tieu tu än  hoän.

Nhieu loai thuöc giän mach dä dUOc düng trong dieu tri 
suy tim:

- Cäc thuö'c giän tihh mach: thuoic hay düng lä cäc nitrat.

- Cäc thuoc giän döng mach: cäc thuoc dUdc chü y lä 
hydrajazin, prazosin ...

• V

- Cäc thuoc giän cd döng mach län tinh mach: cäc thuoic 
hay düng lä natri nitroprussiat, cäc chä't üc che men chuyen, 
cäc chä't chen thu  the AT, cüa angiotensin II. 2 nhom thuoc 
sau cön täc döng väo cd che thän  kinh - noi tiet.

NITRAT

Ngoäi chi dinh chinh trong dieu tri cön dau thä t ngüc, cäc 
n itra t cön dUdc düng d l dieu tri suy tim  vi khä näng läm giän 
mach cüa thuoic.

Bi$t diroc

- Nitroglycerin: dang ngäm duöi luöi Nitroglycerin 0,5 - 0,75 
mg; dang xit: Natispray, N itrom int spray 0,4 mg; dang vien 
näng täc dung k6o däi: Lenitral 2,5 - 7,5 mg; dang dän väo da: 
Nitriderm-, dang ong tiem tinh  mach: Lenitral 3 -1 5  mg.
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- Pentaerythrityl te tran itra t: Nitropenton, viên 10 - 20 mg; 
dang tâc dung kéo dài: Peritrate 80 mg.

- Isosorbid 5-mononitrat: Im dur  viên 30 - 60 mg.

- Isosorbid dinitrat: Risordan viên SR 20 - 40 mg co tâc 
dung kéo dài.

Dudc dông hoc
(xem trang 279)

Cd ehe tac dông trong dieu tri suy tim

Câc n itra t làm giän tînh mach ngoai vi là chinh, ngoài ra 
côn làm giàn câc tiêu dông mach. Giän tînh mach làm mâu 
dUçfc giü nhiêu à ngoai vi dân dên giâm lUçfng mâu trd vê' tim, 
giâm âp lue don mâu vê' that, giâm âp lue và thé tich cuoi thi 
tâm  trUOng cua tha t nghîa là giâm tien gânh; Bory (1975) thâ'y 
trong mot sô' trtfdng hdp müc giâm tien gânh này tUdng dUdng 
vâi viêc chich 200 - 300 ml mâu. Giàn câc tiêu dông mach tuy 
không nhiêu nhung cüng làm giâm sûc cân ngoai vi, nghîa là 
giâm hâu gânh. Giâm tien gânh và giâm hâu gânh trong suy 
tim së câi thiên hoat dông cua tim và làm täng cung liidng tim, 
giüp cho cd tim co bôp thuân  ldi hdn.

Tînh chat dudc lÿ

Trên ngUdi binh thUdng, câc nitrat làm giâm âp lue dô’ dày 
mâu vào thâ’t trâi, giâm huyët âp, làm täng tàn sô" tim và täng 
thê tich tong mâu tâm thu.

Trên bênh nhân suy tim, liê'u thâ'p cüa thuôc làm giän tînh 
mach ngoai vi dân dên giâm tien gânh, giâm âp lue nhî phâi và 
âp lüc don mâu vê thâ't, giâm âp lüc và thé tich cuôi tâm 
t,r\*ing cùn t.hft't.; lieu cnn hdn làm eiân câc tien dông mach, 
giâm sûc cân ngoai vi kë câ giâm âp lue tieu tuàn hoàn. Vâi 
viêc làm giâm tiên gânh và giâm hâu gânh, thuôc dâ làm giâm
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khó thd, làm täng thè tich tò'ng m àu täm thu  (tuy khòng 
nhieu), cài thièn dUdc chùc nang th a t tra i cà täm  thu làn tàm 
triidng; huyé't àp và tàn  sò' tim it thay  doi vói thuò'c. Chiche 
(1978) thày mòt liè'u 10 mg isosorbid d in itra t ngàm duói ludi 
cùng có thè làm giäm äp lüc mao mach phoi nhanh chóng và 
làm giäm hoäc làm ngùng vièc thoàt dich tù  mao mach vào cäc 
phè' nang trong phù phoi cà'p tinh.

Cäc n itra t cùng dà diiöc chùng minh có khà näng ùc che 
täng  sinh 0 càc tè' bào cd tim và th àn h  mach (Garg và Hassid, 
1989; Calderone và cs, 1998), nhu vày tham  già làm giàm qua 
trình  tà i cà'u true th a t và phì dai th a t (McDonald và cs, 1993; 
Ju g d u tt và Khan, 1994), làm giàm dòng màu phu t ngUdc qua 
van hai là hàu quà cùa giàn vòng van do giän th ä t trà i 
(Boltwood và cs, 1983), üc chè* tieu càu ké't dinh và kè't tap trén  
nói mac thành mach dä bi ton thUdng (Lam vä cs, 1988; 
Diodati và cs, 1990; Loscalzo, 1992; Luscher, 1992).

Tàc dung phu
- Giän mach ngoai vi làm da bùng dò nhàt là ó ngUc và m ät 

(dè gäy täng tiet dich làm täng nhän  äp), dau dàu.
- Buon non, ha huyè't àp nhà't là ó ngUOi già.
- Lièu cao gäy methemoglobin màu.

Chi djnh

- Suy tim  càp tinh: nén dùng sóm cäc n itra t trong xù tri 
phù phoi cap tinh dè làm giàm äp lüc tièu tuàn  hoàn, giàm 
nhanh ran  am ó phoi và tinh trang  khó thö.

- Suy tim man tinh: thUdng dUdc chi dinh khi bènh nhän d 
do III, nhà't là dó IV theo NYHA.

C h tfa  thà^y có n g h io n  c ù u  d ù n g  n i t r n t  ddn  th u a n  tro n g  su y  
tim  man tinh mà chi thà'y có 3 nghièn cùu dùng n itra t phò'i 
hop vói hydralazin:
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- Nghièn cùu V-HeFT I (Veterans Administration Vaso
dilator Heart Failure Trial, 1986) trén 642 bènh nhàn suy tim 
có EF <45% dang difdc dùng thuóc Idi tièu và digoxin, càc bènh 
nhàn diidc dùng thèm hydralazin 300 mg + isosorbid d initrat 
160 mg/ngày so sành vói prazosin 20 mg/ngày và placebo, theo 
dòi trung bình 2,3 nàm; ket qua cho thày so vói placebo thì 
phói hdp hydralazin + n itrat dà làm giàm 34% tù vong sau 2 
nàm (25,6% vs 34,3%, p <0,028), giàm 36% sau 3 nàm (36,2% 
vs 46,9%), phàn só" tóiig màu thà t tra i theo phifdng phàp dùng 
dóng vj phóng xa tàng lèn 2,9% sau 8 tuàn (p <0,001) và 4,2% 
sau 1 nàm (p <0,001); càc két quà vói prazosin khóng khàc bièt 
so vói placebo.

TÙ vong %

Hình 1.6. Ty lé tù vong trong nghièn cCfu V-HeFT I

Nghièn cùu VHeFT I I  tiép theo (1991) trèn 804 bènh nhàn 
suy tim dò I I  và dò I I I  theo NYHA có EF <45%, ngoài càc 
thuò’c quy tfóc dtfdc phàn ra dùng phói hdp hydralazin (75 mg x
4 làn/ngày) + isosorbid dinitrat (40 mg x 4 làn/ngày) so sành 
vói eim lapiil (IO mg x 2 làn/ngày), theo doi trung binh 2,5 
nàm thày phói hdp hydralazin + n itra t làm giàm tù vong tuy 
chiia bàng enalapril (25% vs 18%, p = 0,016) nhiing tù  tuàn

89



thû 13 lai làm täng  khâ näng gäng sûc hdn (p <0,05), täng 
phân sô ton g mâu hdn (p <0,03); sau 3 näm stf khâc bièt mói 
không có ÿ nghla thong kê.

- Nghiên cûu A-HeFT (African american Heart Failure 
Trial (2004) trên  1.050 bênh nhân Mÿ da den bi suy tim dô III 
và dô IV, câc bênh nhân  dà dUdc dùng thuô'c ldi tiëu (90%), câc 
chat üc chê men chuyën (70%) hoàc câc chat chen câc thu  thé 
AT, cùa angiotensin II (17%), câc chat ûc chê' thu  the ß (74%); 
câc bênh nhân  dêu dûçfc dùng thêm isosorbid d in itra t 20 mg + 
hydralazin 37,5 mg so sânh vói placebo trong trung  binh 10 
thâng; kê't quâ cho thà'y câc thuô'c giän mach dà làm giàm 43% 
tû  vong chung so vói placebo (6,2% vs 10,2%, p = 0,01), làm 
giâm 33% so lân  vào viên do suy tim tien triên  xâ'u (16,4% vs 
24,4%, p = 0,001), câi thiên châ't ltfdng song nhiêu hdn (p = 
0,02). Nghiên cûu này dà dUdc kê't thüc sóm vi kê't quâ tôt dâ 
dat dvfdc

Hiên nay, câc nitrat thuòng diidc dùng cho câc bênh nhân 
suy tim dô III và dô IV theo NYHA dà dUdc dùng câc thuô'c quy 
Uôc (kë câ câc châ't ûc ché men chuyën) nhUng chUa dû hiêu 
lue, có thê dùng ddn thuàn hay phô'i hdp vói hydralazin. 
ACC/AHA näm 2005 khuyén câo không nên dùng hydralazin - 
isosorbid dinitrat trUóc khi dùng hay dùng thay câc châ't ûc 
chê' men chuyën.

- Câc nitrat cüng con dUdc chi dinh trong suy chûc nàng 
tâm trUdng dë làm giâm âp lüc tiëu tuàn hoàn.

Chông chi djnh

- Câc thë  suy tim  không có täng  tiên  gânh v f  dë gây giâm 
cung lüdng tim.

-T lu y ê 't â p  tâ m  th u  < 90  m m H g

- Khi có täng  nhân âp.
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Lieu và câch dùng

- Phù phoi cap tinh: dùng N atispray hay Nitrom int spray 
xit vào miêng 2 làn và cû 5 - 10 phut/làn thì chi sau vài làn xit 
có thê làm giâm hàn rên àm à phôi và tình  trang khô thô. 
Trong triidng hçfp rä t nàng, truyén tïnh mach nitroglycerin 
(.Lenitral) 30 mg pha trong 500 ml dung dich glucose däng 
trUdng, dieu chînh toc do truyén dê huyët âp không giâm quâ 
20 - 30 mmHg, âp lue mao mach phoi không dùôi 14 mmHg, 
liéu thông thùdng 20 - 50 ng/phût, liéu này có thê tàng dan cû
5 - 10 phüt. Khi thà t càn thiét, có thé tiêm bolus tïnh mach 1,5 
mg hoàc 3 mg trong 30 giây dên 1 phüt sau dó truyén tïnh 
mach tiép tue vói liéu 1 - 2 mg/giò, theo dói mach và huyét âp.

Nitroglycerin dang viên ngâm diiói liïdi cüng cho hiêu lüc 
nhanh: cû 5 - 10 phut/làn trong 15 - 20 phüt có thé làm giâm 
hàn rên âm à phôi và tình trang khô thd.

- Suy tim man tình: nên dùng câc thuôc uông có tâc dung 
kéo dài nhü pentaerythrityl te tran itra t (Peritrat 80 mg), hoàc 
nitroglycerin chàm {Lenitral 2,5 mg), isosorbid 5-mononitrat 
([Imdur SR  30 - 60 mg), isosorbid d in itra t (Risordan LP  20 - 
40 mg) ... Liéu dùng 1 - 2 viên/ngày.

Dùng câc n itra t liên tue trong ngày và lâu dài de có tình 
trang "thoàt thuô'c" (échappement) hay nhdn thuoic làm mât 
hiêu Ine, vi vây moi ngày càn có mot thdi gian khoâng 8 - 1 0  
gid không có thuôc này. Mot so già thuyët vé nguyên nhân cûa 
tình trang  “thoât thuoic”: (1) do can kiêt dû trü  -SH hoàc thiêü 
men glutathion-S-reductase càn th iét dê chuyên hôa câc 
n itrat, (2) do hâu quâ cûa tàng thê tich huyét tiidng nôi mach, 
(3) do hoat hôa câc cd ché làm co mach nhü hê giao câm, hê 
RAA dâp ûng vói hiêu ûng giàn mach cûa thuoic, (4) do lôp nôi 
mac thành mach eia täne sân xuàt, pndot.hplin oiing nhit täng 
tiê't anion superoxyd làm bât hoat NO... Mot sô' giâi phâp dà- 
düdc dé xuâ't dé han chê tình trang “thoât thuoic” nhii phoi hdp
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vói cäc chät ùc che men chuyèn, n hä t là vói captopril có nhóm 
-SH tü  do trong cöng thùc hóa hoc vùa là thuóc giän mach vùa 
bo sung nhóm -SH, dùng dóng thòi thuóc Idi tièu de làm giàm 
thè tich huyet tUóng, dùng phói hdp vói hydralazin, thuoc mày 
vùa làm giän mach vùa tàc dóng nhii mót chàt chórig oxy-lhóa 
ngàn càn sii hình thành  cäc anion Superoxyd (Bauer và Fuing, 
1991; Gogia và cs, 1995)... Tuy nhièn, càc bièn phàp trén  vàn 
chiia giai quyét diidc cd bän, y kiè'n chung là de dam bào hiièu 
lüc cùa càc n itrat, trong ngày nèn có mót khoàng thòi gian 8 - 
10 giò khóng có thuóc.

Chù y  :
- Khóng dùng nitrat cùng sildenafil (Viagra), tadalaftl, va.rde- ■ 

nafil vi làm ha huyet àp dot ngót có thè gay tai bièn mach vành ¡càp. . 
Chi dUdc dùng nitrat sau khi ngitng càc thuóc dó it nhat 24 già.

HYDRALAZIN

Hydralazin là loai thuóc gay giàn dóng mach diidc dùng» 
trong dièu tri suy tim.

Bièt di/dc: có 2 dang thuóc diidc dùng:
- Hydralazin (Apresolin, ong 20 mg).
- Dihydralazin (Nepressol, vién và óng 25 mg); tàc diungg 

manh gap 4 làn hydralazin.

DUdc dóng hoc

- Thuóc uóng diidc hàp thu nhanh qua diióng tièu hóa; móngg ; 
dó dinh trong huyet tiidng dat diidc sau 1 - 2 giò.

- Dudng thoaì giàng chù yé̂ u là acetyl-hóa ò gan vói meni N-I- - 
acetyl-transferase; quà trình  này nhanh hay chàm tù y  ttùngg » 
ngiidi, neu chàm thì dè gay tai bièn nhièm dóc nguy hièm.
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- Dào thâi theo niíóc tiêu: 80 - 90% lieu dùng diidc dào thâi 
trong niíóc tiêu 24 gid.

- Thôi gian bàn thâi 2 - 8 giò.

Tác dung cua thuôc bât dâu sau 45 phût, kéo dài 6 - 8 giò.

Cd che tác dông
Hydralazin gây giàn trüc tiêp cd trdn thành dông mach, 

däc biêt là càc tiêu dông mach vói hâu qua là làm giâm súc cân 
ngoai vi, giâm hâu gânh; hydralazin ít có tác dung trên cd trdn 
thành tlnh mach, không có tác dung trüc tiêp dôi vói cd tim và 
hê giao cam.

Tính chat dude lÿ
- ThuÖc làm giâm súc cân ngoai vi, giâm hâu gânh dân dên 

giâm thè tich cuòi tâm trtfdng thâ t trái, giâm àp lüc mao mach 
phôi (tuy chî giâm nhe), câi thiên chúc näng tông màu cua thâ't 
trái và làm tàng cung ltfdng tim.

Khàc vói ngiidi binh thiïdng, d bênh nhân suy tim, huyêt 
àp và tân sô* nhip tim it thay dôi, mûc tiêu thu oxy cua cd tim 
cüng không thay doi. Hydralazin con làm giàn mach thân, qua 
dó làm täng cung lUdng thân tuy không làm tàng dô loc câu 
thân, làm täng câ cung liidng nào và càc phu tang trong ô bung 
neu huyêt áp không bi giâm nhiêu.

Tác dung phu
- Dôi khi gây dau bung, buon non, dau dâu, chóng mät, 

: xung huyêt niêm mac müi; nhip nhanh, huyêt áp giâm, lúe này 
( chî càn giâm lieu, it khi phâi ngùng thuôc.

- 0  bênh nhân hep van hai là có thè’ gây täng áp lüc dông 
i mach phôi.

- Dùng làu dài, có thè thay hôi chúng lupus ban dô nhiíng 
tthiidng xây ra vói lieu cao >200 mg/ngày.
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Chi djnh

- Suy tim có tàng sûc can ngoai vi, giâm cung lüdng tim 
nhiëu trong lúe tien gánh bình thüdng hoàc chi tàng  nhe. 
Ngüdi ta  hay dùng trong nhüng the tàng  huyet àp có bien 
chúng suy thà't trái, có thè dùng trong giai doan dàu cùa nhói 
màu cd tim cà'p tinh; hydralazin con diidc dùng trong nhói màu 
cd tim có bién chùng thùng vàch hoàc hò van hai là do ton 
thtfdng cd nhù, thuóc se làm tha t trá i tóng màu d i dàng hdn và 
làm giám ltfdng màu phut vào thâ t phâi hay vào nhï trái.

- Trong suy tim man tính, hydralazin thüdng diídc dúng 
phói hdp vói n itra t cho các bênh nhán suy tim dò III và dò IV 
theo NYHA dà dtfdc dùng các thuóc quy líóc nhüng chüa có 
hiêu quà. Dà có 3 nghièn cúu dùng hydralazin/nitrat: dó là các 
nghién cúu V-HeFT I (Veterans Administration Vasodilator 
Heart Failure Trial, 1986) trên 642 bênh nhàn suy tim có EF 
<45%, V-HeFT II (1991) trên  804 bênh nhàn suy tim dô II -  III, 
nghién cúu A-HeFT (African american Heart Failure Trial 
(2004) trên  1.050 bênh nhàn Mÿ da den bi suy tim dô III và dó
IV (xem trang 89).

Chong chi djnh

- Suy mach vánh.

- Hep van hai là.

- Bênh lupus ban dô.

Lieu và cách dùng

- Lieu dùng phâi cao hdn so vói lieu dieu tri bênh tàng 
huyët áp, vói dihydralazin (Nepressol) nên cho vào khoâng 50 - 
75 mg x 4 làn/ngày; dé tránh  tai bién, nên bàt dâu bàng lieu 
nhô, ngày dâu uô'ng 2 lân, moi lân 1/2 viên 25 mg roi tàng  dân 
trong 2 tuàn  tôi lieu có hiêu lüc.
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- Dtfòng tiém dành cho nhüng trtfòng hdp cä'p tinh, tièm 
tình mach chàm hay tièm bàp th it 10 - 25 mg.

NATRI NITROPRUSSIAT

N atri nitroprussiat là loai thuoc gày giàn cà dòng mach và 
tình mach dtfdc dùng rä t sóm trong diéu tri suy tim.

Bièt dtfdc: Nipride, Nitriate lo 50 mg bòt dòng khò.

Dtfdc dòng hoc
- Thuoc uòng khöng dtfdc hàp thu tot qua dtfòng tiéu hóa 

nèn phài dùng qua dtfòng tièm tình mach.
- Sau khi tièm, thuoc dtfdc hóa giàng dàn thành cyanur 

trong hòng càu và càc mò.
- Gan chuyen hóa cyanur ltfu hành thành thiocyanat nhò có 

men rhodanase. Thiocyanat dtfdc dào thài trong ntfóc tièu.
- Thòi gian bàn thài cüa thuoc rä t ngän, 2 - 3 phùt nèn tàc 

dung rä t chóng hét.

Cd che tàc dòng

N atri nitroprussiat gày giàn trtfc tiè’p cd trdn thành dòng 
mach và tình mach.

Tàc dung xày ra manh và tùc thì nhtfng cùng hèt nhanh 
chóng, trong vòng 3 - 5 phùt.

Tình chàt dtfdc ly
N atri nitroprussiat có tàc dung:
- Làm giàm àp ltfc tình mach, giàm àp ltfc don màu vào 

thà't dàn dèn giàm thè tich cuoi thì tàm trtfdng thà't trài.

95



- Làm giâm sûc can ngoai vi, giâm âp lüc dông mach chù, 
dân dën giâm thé tich cuoi thi tâm  th u  th â t trâi.

Trong suy tim, thè tich cuòi th i tâm  thu th â t trâ i giâm 
nhiêu hdn nên thê tich tâm thu tâng  và cung lifçfng tim tâng. 
Frankoual (1979) thây cung liióng tim  tâng  tôi 17%, Miller và 
es (1980) thây thê tich tâm thu tâng  tôi 20%, Armstrong và es 
(1980) thây cung liiçfng tim tâng  nhtf vói phentolam in và 
trinitrin .

Téc dung phu

- Làm ha huyêt âp nhiêu, nhip tim  nhanh nêü dùng lieu 
không dung.

- Nêü chuyên hôa natri n itroprussia t bi cân trd, dê cô û 
dong cyanur và thiocyanur gây nhiëm dôc.

- Dùng lâu dài, cô thê thây methemoglobin mâu.

Chî djnh

Natri nitroprussiat düdc dùng làm thuôc giân mach trong 
dieu tri suy tim câ'p tinh cô cung liiçtng tim  thâp, sûc cân ngoai 
vi tâng.

Thuôic con diiçlc dùng trong:

- Hôi chûng cô cung liiçlng thâp  sau mô’ tim.

- Bênh hô van dông mach chû nàng: thuôc làm giâm nhe 
dông mâu phut ngUpc, câi thiên chùc nàng thâ't trâi.

Chô'ng chî djnh
- Giâm thë tich mâu lüu hành, ha htiyêt âp.
- Trang thâi nhiim  toan.
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- Suy gan, suy thân  chûc nâng, suy tuyén giâp.

Thân trong dùng ci phu nü cô thai, d trè em.

Lieu và câch dùng

- Truyên tînh mach: hôa 50 mg bôt dông khô trong 5 ml 
nüôc cât, sau dô cho vào 500 ml dung dich glucose 5% de 
truyên. Thuôc pha xong phâi dùng ngay, de quâ 4 gid së bi 
hông; nêu chuyên thành màu nâu den, xanh thi không diïdc 
dùng. Lieu cô hiêu lüc vào khoâng 0,2 - 2 pg/kg/phût, trung 
binh là 50 pg/phùt; không dùng quâ 100 mg trong 24 giô.

Théo dôi huyét âp, nhip tim trong khi tiêm truyên.

- Nêü dùng thuôc liên tue trong 48 gid, phâi kiêm tra nong 
dô cyanur và thiocyanat trong mâu.

CÂC CHAT LfC CHE MEN CHUYEN

Câc châ't ûc chê men chuyên düdc düa vào dieu tri bênh 
tàng huyêt âp tù  dàu nhüng nam 1980. Do phât hiên cô vai trô 
cüa hê renin-angiotensin-aldosteron trong cd chê" sinh bênh 
cua suy tim nên nhôm thuôc này dâ diidc sù dung và hiên dâ 
trd thành mot trong câc thuôc hàng dàu trong dieu trj hôi 
chûng này-.

Phân loai

Câc thuôc diidc phân vào 3 nhôm theo câu trùc hôa hoc:

- Câc chat cô nhôm thiol (-SH) nhu captopril.

- Câc chat không cô phospho, cô 1 chûc acid và 1 chûc este 
n h u  b e n a z e p r i l ,  e n a la p r i l ,  im id a p r il ,  p e r in d o p r il ,  q u in a p r i l ,  
ram ipril ... Câc chat này là tien thuôc (pro-drug), vào trong cd
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the phäi düöc chuyen thänh cäc chät chuyen höa cö hoat tinh 
nhü benazeprilat, enalaprilat, perindoprilat, quinaprilat, 
ram iprila t ...

- Cäc chat khöng cö phospho, cö hai chüc acid: lisinopril.

Difdc döng hoc

(xem trang 437)

Cd che täc döng trong suy tim

He renin-angiotensin-aldosteron (RAA) tham  gia väo cäc cö 
che thich üng khi xäy ra suy tim, cäc nghien cüu deu thay 
nöng dö angiotensin II täng cao trong huyet tüöng cüa cäc 
benh nhän cö höi chüng näy.

Angiotensin II lä möt chät co mach rä t manh döng thöi cö 
täc dung kich hoat vö thüöng thän  tie t ra aldosteron läm täng 
tä i hap thu  nüöc vä n a tri ö öng than , kich hoat he giao cäm 
täng tie t catecholamin vä vüng düöi döi - yen tie t ra arginin- 
vasopressin, hormon näy cüng tham  gia läm co mach vä läm 
täng tä i häp thu  nüöc ö öng göp cüa thän. Angiotensin II cön 
kich thich täng sinh cäc dön vi co cö vä chät collagen trong te 
bäo läm phi dai thä't vä thänh mach mäu, thüc däy xö höa mö 
ke vä lä chät khöi döng quä trinh  chet te bäo theo chiidng 
trinh  (apoptosis). Vöi than, angiotensin II trüc tiep läm täng 
tä i hap thu  ntföc vä natri ö öng ltfcfn gän vä thöng qua 
aldosteron läm täng  tä i hä'p thu  na tri ö öng lucfn xa; 
angiotensin II cön läm täng sinh cäc mö gian mach, ve läu däi 
cö the gäy xö cäu thän. Cäc nghien cüu cön cho thäy 
angiotensin II gäy nhieu röi loan chüc näng nöi mac thänh 
mach läm täng tie t cäc chat co mach nhü endothelin-1 ... vä 
läm giam tie t cäc chä't giän mach nhü EDRF/NO ..., hoat höa 
cäc phän tü  ket dinh vä cäc chä’t  trung  gian gay viem. hoat höa 
monocyt - dai thüc bäo vä tieu cäu, kich thich nöi mac phöng 
thich PAI-1 (lä chat üc che plasminogen hoat höa), chät näy üc
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che hoat dong cüa t-PA (lä chät hoat höa plasminogen tü  cäc 
mö) nen de sinh ra huyet khöi. Angiotensin II düdc hinh thänh 
tü  angiotensin I nhd täc dong cüa men chuyen lä möt 
carboxypeptidase (giöng kininase II), men näy cön cö nhiem vu 
thoäi giäng bradykinin lä möt chät giän mach thänh möt chät 
khöng cö hoat tinh.

Khi suy tim xäy ra, he RAA da düdc huy döng tham gia 
trong cd che thich üng thän kinh - nöi tiet de läm co mach 
ngoai vi nhäm bäo dam diidc cung lüdng tim vä huyet äp dä bi 
suy giäm. Trüöc mät, cd che thich üng näy lä cän th iet de giüp 
cho tim däp üng düdc nhu cäu hoat döng cüa cd the nhüng neu 
keo däi (vi nguyen nhän gäy suy tim chüa düdc giäi quyet cd 
bän) thi se gäy nen nhieu bien doi khöng cö ldi lien quan den 
cäu triic cd tim vä mach mäu vä lai läm näng them suy tim: 
mäu trö ve tim nhieu hdn do co tinh mach cäng läm täng tien 
gänh, süc cän ngoai vi täng hdn do co cäc tieu döng mach cäng 
läm täng häu gänh, täng süc cäng thänh thä t läm giän th ä t vä 
phi dai thä t nhieu hdn, täng cöng vä müc tieu thu oxy cüa cd 
tim cüng vöi giäm cung lüdng vänh läm cho suy tim ngäy cäng 
trd nen phüc tap; noradrenalin, angiotensin II vä cäc cytokin, 
cäc göc tü  do xuät hien ve sau cön täc döng trüc tiep gäy döc 
döi vöi te bäo cd tim vä cäc te bäo nöi mac thänh mach.

Cäc chät üc che men chuyen dä cän trö viec hinh thänh 
angiotensin II lä möt chät gäy co mach, döng thdi üc che viec 
thoäi giäng bradykinin lä möt chä't giän mach; bradykinin ton 
tai trong mäu se thüc däy nöi mac thänh mach täng tiet 
EDRF/NO vä cäc prostaglandin PGI2 vä PGE2, cäc chä't näy 
cüng deu läm giän mach; do khöng cö angiotensin II nen vö 
thüdng thän khöng täng tiet aldosteron de täng tä i häp thu 
nüöc vä natri, he giao cäm böt täng hoat tinh nen giäm tiet 
ra te e h o ln m in , v ü n g  diid i doi y e n  cüng  k liöng  tißL ra arginin- 
vasopressin nüa.
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HÉ B R A D Y K IN IN H É RAA

Yèu Id Xlla Kininogen
P re -k a ll ik re in  — —  K a ll ik re in  -

Angiotensinogen

Angiotensin I

Chàt 
bét hoat

C/c c h é e
m e n  ch u yè n

Càc yéu tó 
ISng tri/òng

Hình 1.7. Tàc dòng cùa càc chàt lire che men chuyen 

Tinh chàt dupc ly

Càc chàt ùc che men chuyen làm giàn cà dòng mach làn 
tình mach, do dó làm giàm cà hàu gành làn tién gành. Trèn 
bènh nhàn suy tim, nhóm thuòc này làm tàng cung ltfdng tim, 
làm giàm nhu càu ve oxy và giàm cóng cùa ctì tim; dùng làu 
dài, càc thuòc con phuc hói chùc nàng nói mac thành mach bi 
roi loan (Drexler và cs, 1995; Bijlstra và cs, 1995 ...), tàc dòng 
trèn tài càu trùc thà't làm giàm giàn thà't và phì dai thàt, han 
ché tình trang xo co tim và có thè có hièu lue dii phòng ròi loan 
nhip tim, dot tù dóng thòi làm giàm phì dai thành mach. Dói 
vói thàn, nhóm thuòc này chòng lai tàc dóng cùa angiotensin II 
làm co tièu dòng mach càu thàn (nhàt là vói tièu dóng mach di 
khói càu thàn) nèn làm tàng Idi tièu (Hollenberg, 1982), dùng 
làu dài con ngàn ngùa dày màng dày càu thàn và giàm nhe 
qua trình xrt hón th$n (Cooper. 1998, Gilbert và cs, 1998).

Nhóm thuòc này khòng gày ròi loan chuyèn hóa lipid, 
glucose. Dùng phoi hdp vói thuòc Idi tièu thài kali, nhóm thuòc

100



này cùng làm bót dào thài kali, cho phép không phài dùng lieu 
cao thuôc ldi tiêü trânh diidc câc roi loan diên giâi, ngoài ra lai 
là mot phô'i hdp hdp lÿ vi thuôc ldi tiêu thài kali dùng lâu dài 
lai kich hoat hê RAA.

Tâc dung phu

- Cô thê thây rô’i loan tiêu hôa nhe, rô’i loan vi giâc, mân 
ngûa, phât ban, phù vân mach, met moi.

- Ho khan, dai däng xây ra d mot sô’ bênh nhân (3 - 12% , cô 
khi nhiêu hdn), cô thê buôc phâi ngùng thuôc, cô lë do ânh 
hifdng cüa tàng nông dô bradykinin trong huyêt tiidng. Trong 
nhôm thuôc này, imidapril dâ diidc chûng minh it gây ho hdn.

- Trên bênh nhân suy tim, tu t huyêt âp vói nhüng lieu dàu 
tiên có thè gap tù 2,2% theo nghiên cûu SOLVD (1991) dên 
13,3% theo nghiên cûu cüa Di Carlo và es (1983), chî riêng 
nghiên cûu cùa nhôm Captopril M ulticenter Research (1993) 
lai thây tôi 33,3% sô’ bênh nhân bi tu t huyêt âp. 0  nhüng bênh 
nhân này, huyêt âp tâm thu giâm tôi >20 mmHg, huyêt âp 
tâm trüdng giâm >10 mmHg, tinh trang này dê xây ra khi 
bênh nhân bi giâm natri mâu (<130 mmol/1), mât niióc (do 
dùng thuôc ldi tiêu kéo dài, liê'u cao...), nêü huyêt âp cd sô 
thâ’p, khi dûng, d ngtfdi già ... Mets và es (1992) trên 97 bênh 
nhân suy tim có tuoi trung binh 84 difdc dùng captopril 6,25 
mg thây huyêt âp tâm thu giâm >15% trong khoâng 60 phût 
dàu tiên d 54% sô’ bênh nhân, trong sô’ dô 5% cô mûc giâm 
>30% (33 - 44%) (Lancet 1992. 339: 1487).

Vê câc loai thuôc dùng, MacFadyen và es (1991) trên 48 
bênh nhân suy tim dà ngùng thuôc ldi tiêü 24 - 48 gid, cho 
uông 1 liêu duy nhâ’t perindopril 2 mg, hoâc captopril 6,25 mg, 
hoàc enalapril 2,5 mg so sânh vói placebo thâ'y huyêt âp giâm 
vó i  c a p t o p r i l  v à  o n a l n p r i l  (p  =  0 ,0 1 2 )  v à  g i a m  n h i f n g  k h ô n g  cô  

ÿ nghîa thô'ng k ê  vói perindopril; vói enalapril thdi gian huyêt
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âp giâm tôi da dên châm hdn so vói captopril (5 già so vói 1,5 
giò) và kéo dài hdn (10 giò so vói 3 giò) (Br. Heart J. 1991. 66: 
206-11). Nghiên cûu cüa Rahman, Navookarasu và cs (1999) 
trên 80 bênh nhân suy tim thây perindopril 2 mg gây ha huyét 
âp vói nhüng lieu dâu tiên it nhâ't, roi den enalapril 2,5 mg, 
lisinopril 2,5 mg, captopril 6,25 mg (Int. J. Clin. Pract. 1999. 
53: 25-30).

Trong quâ trinh dùng thuôic, ha huyét âp vân cô thé xây 
ra, vi vây càn düçfc theo dôi huyét âp thüông xuyên.

- Tàng creatinin mâu có thê xây ra  ngay trong nhüng ngày 
dâu dùng thuôic do thuôic làm m ât tình  trang co tiêu dông 
mach di khôi càu thân  cüa angiotensin II dân dén giâm dò loc 
càu thân và làm tàng creatinin mâu. Tình trang này gâp d câc 
bênh nhân suy tim nàng, bj m ât nüôc, giâm khoï lüdng tuàn 
hoàn nhu khi dùng thuôc ldi tiêu dài ngày nhüng creatinin 
mâu chi tàng tam thdi vi sau dô giâm sûc cân ngoai vi do thuôic 
sê làm tàng cung lüdng tim và cung lüdng thân bâo dâm dô loc 
càu thân và creatinin mâu trô lai binh thüdng. Chi vói câc 
bênh nhân dâ bi suy thân trüôc dô, câc chât ûc chê men 
chuyên cô thê gây ddt suy thân  cap tinh.

- Tàng kali mâu cô thê xây ra trong quâ trinh dùng thuôc 
trên bênh nhân suy tim nhüng dê thây à câc bênh nhân cô suy 
thân kèm theo hoàc dùng thêm thuôic ldi tiêu giù kali nhü 
Spironolacton, vi vây cân dinh kÿ kiêm tra kali mâu.

Chi djnh

- Suy tim man tinh.

Câc chât ûc chê men chuyên hiên düdc xem là thuôic dùng 
diéu tri hàng dâu cho câc bênh nhân cô roi loan chûc nàng tâm 
thu vói phân so tông mâu th â t trâ i giâm dù chüa cô biéu hiên 
lâ m  nnng; n h ô m  th u ô c  c ü n g  dtfdc d ù n g  cho  câc b ê n h  n h â n  ch ï 
cô roi loan chûc nàng tâm  trüdng ddn thuàn.
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Nhièu nghièn cüu läm sàng lón tü cuòi thàp ky 80 dén nay 
déu cho thày hièu lüc evia nhóm thuoc này dà làm giäm düdc 
nhu càu vào vièn và làm giäm dàng kè ty le tü  vong, cài thién 
düdc chät ltfdng cuòc song cho càc bènh nhàn,:

- Captopril: nghièn cüu SAVE (Survival and Left 
Ventricular Enlargement, 1992) trén 2.231 bènh nhàn dà bi 
suy tim sau nhòi mäu cd tim, có EF <40%, ngoài càc thuoc quy 
ü6c dtfdc dùng thém captopril (12,5 dèn 50 mg x 3 làn/ngày) so 
sành vói placebo, theo dòi trung bình 42 thàng, kèt quà cho 
thà’y thuòc làm giäm 19% tü vong chung (20% vs 25%, p = 
0,019), 21% tü vong tim mach (p = 0,014), 37% tién trién sang 
suy tim (p <0,001), 25% tài phàt nhói màu cd tim (p = 0,015).

TCr vong %

Hinh 1.8. Ty le tüvong trong nghien cüu SAVE

- Enalapril: nghien cüu CONSENSUS (Cooperative North 
Scandinavian Enalapril Survival Study, 1987) tren 253 benh 
nhän suy tim do IV theo NYHA, ngoäi cäc thuoc quy üöc düdc 
düng them enalapril (2,5 - 40 mg/ngäy, trung binh 18,5
m g / n g ä y )  bo o n n h  v6 i  p la c o b o ,  th o o  ddi d e n  20  t h a n g ,  t h a y

thuoc dä läm giäm düdc 40% tü vong d thäng thü 6 (p = 0,002) 
vä 31% sau 1 näm (p = 0,001).
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Nghièn cùu VHeFT II (Veterans Adm inistration  
Vasodilator Heart Failure Trial, 1991) trèn  804 bènh nhän suy 
tim dò II và dò III có EF <45%, ngoài càc thuóc quy iìóc diidc 
dùng thèm enalapril 20 mg/ngày so sành vói phoì hdp 
hydralazin 300 mg + isosorbid d in itra t 160 mg/ngày, theo dòi 
trung bình 2,5 nàm, càc tàc già thày enalapril làm giàm làn 
liidt 33,6%, 28,2%, 14% và 10,3% nguy cd tù  vong sau 1, 2, 3 và 
4 nàm, enalapril làm giàm tù  vong nhièu hdn hydralazin + 
n itra t (p = 0,016) và làm giàm tù  vong ò ngay cà trèn  bènh 
nhàn chi giàm nhe EF.

Tù vong %

Hình 1.9. Ty lè tù vong trong nghièn cùu SOLVD diéu tri

Nghièn cùu SOLVD vói nhành diéu tri (Studies o f Left 
Ventricular Dysfunction - Treatment Study, 1991) trèn  2.569 
bènh nhàn suy tim dò II và dò III, có EF <35%, ngoài càc thuòc 
quy lióc diidc dùng thèm enalapril 2,5 - 5 mg x 2 làn/ngày, tàng 
dàn lèn lièu toi da 10 mg x 2 làn/ngày néu khòng có phàn ùng 
phu (trung bình 16,6 mg/ngày) so sành vói placebo, theo dòi 
trung bình 41,4 thàng.cho thày  thuòc làm giàm diidc 16% tù  
vong chung (35,2% vs 39,7%, p = 0,0036), 22% tù  vong do suy 
tim tièn trièn  xàu (p = 0,0045), néu tinh chung cà tù  vong và 
vào vièn do suy tim thì giàm 26% nguy cd (p <0,0001).

104



Nghièn cüu SOLVD vói nhänh dü phòng (Prevention 
Study, 1992) trèn 4.228 bènh nhàn có bènh tini, EF <35% 
nhiing chtfa có trièu chùng suy tim, ngoài càc thuòc quy lióc 
düdc dùng thèm enalapril 5 - 20 mg/ngày so sành vói placebo, 
theo dòi trung bình 37,4 thàng; ket qua cho thày enalapril làm 
giäm tuy chUa du y nghìa thò'ng kè 8% tù vong chung (14,8% 
vs 15,8%) và 12% tu vong do tim mach (12,6% vs 14,1%) nhiing 
lai làm giäm 37% nguy cö xuàt hièn suy tim (20,7% vs 30,2%, p 
<0,001), làm chàm thòi gian xuà't hièn suy tim (8,3 thàng vs 
22,3 thàng).

Nghièn cüu X-SOLVD (2003) tièp tue càc nghièn cüu trèn, 
theo dòi càc bènh nhàn dùng enalapril tói nàm thù 12 thày dòi 
song cùa càc bènh nhàn ó nhành SOLVD dü phòng düdc kéo 
dài thèm 9,2 nàm (p = 0,05), d nhành SOLVD dièu tri diidc kéo 
dài thèm 8,6 nàm (p = 0,03) so vói placebo.

- Fosinopril: nghièn cüu FEST (Fosinopril Efficacy / Safety 
Trial, 1996) trèn 308 bènh nhàn suy tim vùa và nàng düdc 
dùng fosinopril 10 - 40 mg/ngày so sành vói placebo trong 12 
tuàn, kè’t qua cho thày thuòc làm tàng thòi gian gàng sùc (tuy 
p = 0,10), làm giàm càc tai bièn tim mach (p = 0,001), giäm khó 
thè (p = 0,017), cài thien dò suy tim (p = 0,008), giäm so' làn 
phài vào vièn vi suy tim (3% vs 12%, p = 0,002).

- Im idapril, nghièn cüu cùa Van Veldhuisen và cs (1998) 
trèn 244 bènh nhàn suy tim dò II và dò III, ngoài càc thuòc 
quy ü0c düöc dùng thèm im idapril so sành vói placebo thày 
sau 12 tuàn vói càc lièu 2,5 - 5 và 10 mg/ngày thuòc dà cài 
thièn càc dà'u hièu làm sàng, làm tàng khà nàng gàng sùc (p 
<0,05) nhàt là vói lièu 10 mg (p = 0,018), hièu lüc cùa thuòc 
tiidng quan thuàn  vói liéu dùng, hoat tinh men chuyèn bi ùc 
che nhü nhau ö cä 3 lièu, nóng dò ANP và BNP trong huyèt
t i f d n g  g i a m  t r o n g  k h i  n o r n d r o n a l i n ,  a l d o o t o r o n  v à  o n d o t h o l in

khòng thay doi (J. Am. Coll. Cardiol. 1998. 32: 1811-8).
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- Lisinopril: nghièn cùu cüa Chalmers và cs (1987) trèn 130 
bènh nhän suy tim dang dùng digoxin và/hoàc thuoc Idi tièu, 
dtfdc dùng thèm lisinopril lièu 5 mg täng dàn lèn 10 hoäc 15 
mg/ngày so sành vói placebo trong 12 tuàn; kèt qua cho thà'y 
nhóm lisinopril cài thièn diidc thdi gian gàng sùc rò rè t so vói 
nhóm placebo, phàn so' tó'ng mäu EF% cüng täng (8% vs 2%, p 
<0,01), cài thièn dtfdc do suy tim (J. Cardiovasc. Pharmacol. 
1987. 9 (Suppl. 3): S89-S93). Nghièn cùu ATLAS (Assessment 
o f Treatment with Lisinopril and Survival, 1994) trèn  3.164 
bènh nhän suy tim tù dò II dèn dò IV có EF <30% so sành lieu 
thàp lisinopril 2,5 - 5 mg/ngày vói lièu cao 32,5 - 35 mg/ngày, 
thuò'c diidc dùng trong khoàng 4 nàm; kèt qua cho thà'y lièu 
cao làm giàm 12% tù  vong chung và nhu càu vào vièn so vói 
lièu thàp (p = 0,002), rièng vói tù  vong tim mach thì lièu cao 
làm giàm 10% song sü khàc bièt chiia dà y nghla thò'ng kè (p 
=0,073), nhu càu vào vièn do suy tim giàm 24% (p = 0,002); càc 
tàc dung phu thày nhii nhau d cà 2 nhóm.

- Perindopril: nghièn cùu cüa Squire và cs (1996) trèn  513 
bènh nhàn có tuoi trung bình 61, bi suy tim chù yèu d dò II và 
dò III, ngoài càc thuó'c quy lióc diidc dùng thèm perindopril 2 
mg/ngày trong 2 tuàn rói tàng lèn 4 mg/ngày có so sành vói 
placebo; càc ddt dành già düdc tièn hành d càc thàng th ù  6, 12, 
30, kèt quà dèu cho thày thudc làm tàng khà nàng gàng sùc, 
cài th ièn  dò suy tim, giàm chi só' tim/long ngUc (tà't cà vói p 
<0,001), khòng có sd khàc bièt qua càc làn kièm tra; huyè't àp, 
tàn so tim, creatinin màu dèu trong giói han bình thiidng. 
Perindopril cùng cài thièn dtfdc chùc nàng nói mac dòng mach 
bi suy giàm trong suy tim nhii trong nghièn cùu cùa Thuillez 
và cs (1994) trèn  mò hình chuòt bi suy tim khi gày dàp ùng 
g iä n  m ach  vài a co ty lch o lin , n h à 't  là  ò càc dò n g  m a c h  n lio  tro n g  
khi na tri nitroprussiat lai khòng có tàc dung dó.
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Nghièn cüu cüa chüng tòi (Pham Tu Diidng, Vü Dinh Hai 
và cs, 1995) cüng düng perindopril cho 62 bènh nhän suy tim 
dö I I  và dò I I I  trong 3 thàng, thày thuòc cäi thièn tòt càc trièu 
chüng làm sàng, khòng con bènh nhàn d dò III, täng khà nàng 
hoat dòng thè lüc, giàm chi so khó’i liidng co thàt trài trèn sièu 
äm tim. Nàm 2003, nghièn cüu EUROPA (European Trial on 
Reduction of Cardiac Events with Perindopril in Stable 
Coronary Artery Disease, 2003) tien hành trèn 12.218 bènh 
nhän suy vành on dinh có tuoi trung binh 60 (65% có tién sü 
nhoi màu cd tim), düdc düng perindopril 8 mg/ngày so sành vói 
placebo trong khoäng 4,2 näm cho thày perindopril dä làm 
giàm düdc 39% so bènh nhän vào vièn vi suy tim (p = 0,002).

- Quinapril: nghièn cüu cüa Rieger (1990) trèn 225 bènh 
nhän suy tim dò I I  và I I I ,  ngoài càc thuòc quy ü0c düdc dùng 
quinapril vói càc liéu 5 - 1 0 - 2 0  mg x 2 làn/ngày so sành vói 
placebo, càc tàc già thày d tuàn thü 6 và thü 13, càc lieu thuòc 
trèn deu làm täng khà näng gäng süc cüa bènh nhän so vói 
placebo, lieu 10 và 20 mg cho ket quà tot hdn, khòng có khàc 
bièt giüa 2 liéu này; thuóic cài thièn dtfdc càc trièu chüng làm 
sàng cho 70% sò’ bènh nhàn d dò I I I ,  28% sò" bènh nhän d dò I I  
(J. Vardiovasc. Pharmacol. 1990. 15 [Suppl. 2J: S41-S46). 
Theo dòi làu dài ó 189 bènh nhàn (70% vói liéu 5 mg, só’ con lai 
vói liéu <20 mg) thày 49% có däp üng làm sàng ón dinh d 
thàng thü 3, 67% d thàng thü 12, 64% d thàng thü 15, dò suy 
tim diidc cài thièn.

Nghièn cüu TREND (Trial on Reversing Endothelial 
Dysfunction, 1996) de kiém tra chüc näng nói mac dòng mach 
vành, tien hành trèn 129 bènh nhàn suy vành, tuoi trung bình 
59, có hep >50% lòng mach khi chup X quang, càc bènh nhàn 
déu có huyet àp bình thüdng, chüc näng thàt trài con tòt và 
khòng có ròì loan lipid màu; két quà cho thày quinapril 40 
mg/ngàv dùngr trong 6 th a n g  rtà cài th iè n  àvide rò 'i lo an  chüc 
näng nói mac dòng mach vành dà bi suy yéu khi gäy däp üng 
giän mach vói acetylcholin so vói placebo (p = 0,002).
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- Ramipril: nghièn cüu AIRE (Acute Infarction Ramipril 
Efficacy, 1993) trèn 2.006 bènh nhän suy tim sau nhoi màu cd 
tim, ngoài cäc thuöc quy lióc düdc dùng thèm ram ipril 5 - 10 
mg/ngày so sänh vói placebo, theo döi trung binh 15 thàng, 
thäy thuóc làm giäm 27% nguy cd tü  vong chung (17% vs 23%, 
p = 0,002), 19% tai bien tim mach ké cà nhoi mäu cd tim, dot 
quy và tü  vong (28% vs 34%, p = 0,008). Nghièn cüu này sau 
düdc tiep tue, mang tèn AIREX (Aire Extension Study, 1997), 
cäc täc già theo döi 603 bènh nhän trong só" bènh nhän trèn 
tiep tue düng ramipril, sau trung binh 59 thäng thäy tü  vong 
giàm 36% (p = 0,002) d nhöm düng thuöc so vói placebo.

- Trandolapril: nghièn cüu TRACE (Trandolapril Cardiac 
Evaluation, 1995) trèn  1.749 bènh nhän suy tim sau nhoi mäu 
cd tim, cö röi loan chüc näng thä t tra i trèn  siéu äm düdc phän 
ra dùng sóm trandolapril 1 - 4 mg/ngäy so sänh vói placebo 
trong 4 näm thäy thuöc làm giäm 22% nguy cd tü vong (34,7% 
vs 42,3%, p <0,001), giäm 24% dot tü, giàm 25% tü vong do tim 
mach và 29% tiè’n trién sang suy tim näng.

Phän tich tong hdp cüa Garg và Yusuf (1995) düa vào 32 
nghièn cüu trèn 7.105 bènh nhän suy tim theo döi it nhät 
trong 10 tuän (54% düdc theo döi >3 thäng) cho thäy so sành 
vói placebo, càc chät üc che men chuyén dà làm giàm dàng ké 
tü vong chung (OR 0,77, 95% CI 0,67-0,88, p <0,001), làm giàm 
tièu chi chung bao göm tü vong và sö" làn phài vào vièn vi suy 
tim nàng hdn, Idi ich nhiéu nhàt là vói càc bènh nhän có phàn 
sö töng màu thà'p <25% và càc bènh nhän tü  vong do tien trién 
xàu cüa suy tim, có xu hüöng làm giäm döt tü  do röi loan nhip 
tim và tü  vong do nhói màu cd tim, làm giàm cà tàn suàt nhói 
màu cd tim tài phät, có xu hüöng làm giäm döt tü  và càc tai 
bièn tàc nghèn mach.

Phän tich töng hdp cüa Abdulla và cs (2004) dua trén 13 
nghièn cüu tièn hành trèn 2.003 bènh nhän suy tim (dö II = 50%,
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do III = 40%) tuoi 55 - 67 cho thay nhom thuoc nay lam tang 
thcJi gian gang sOic vcli p = 0,003 sau 4 tuan va p = 0,0008 sau 
12 tuan so v6i placebo tuy rmlc gang site tang khong nhieu 
(Eur. J. Heart Fail. 2004. 6: 927-35).

Hien nay cac chat tic che men chuyen dtfdc coi la thuoc 
hang dau trong dieu tri suy tim, da dvipc diia vao trong cac 
khuyen cao va cac phac do dieu tri suy tim 0 cac nUdc. Ngay tii 
do I theo NYHA va khi chi nidi co roi loan chtic nang that tren 
sieu am tim, chUa co trieu chiing lam sang ma trUdc day khong 
co chi dinh dung thuoc, nhom thuoc nay da cho thay co kha 
nang lam cham qua trinh tien trien sang suy tim co trieu 
chOtng lam sang, nhan xet nay dupe chiing minh ro trong nhieu 
nghien ciiu nhat la cac nghien cCiu SOLVD du phong, SAVE va 
TRACE. Cac chat lie che men chuyen cung dUcfc chi dinh trong 
dieu tri cac benh nhan chi co roi loan chiic nang tam trUdng 
don thuan.

Chong chi djnh

- Huyet ap tam thu <90 mmHg, soc tim.

- Hep dong mach than 2 ben, hep dong mach than tren 
benh nhan co 1 than.

- Phu van mach khi da dung nhom thuoc nay.

Than trong khi dung cho benh nhan suy than, khong dung 
khi creatinin mau >265 pmol/1, kali mau >5,5 mmol/1.

Khong dung cho phu nil co thai hoac dang cho con bu.

Lieu va cach dung
- DUdi day la lieu dung mot so thuoc, co tham khao Khuyen 

cao cua Hoi Tim chau Au ve suy tim man tinh nam 2005:
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Bang 1.10. Lieu dùng các chát úc che men chuyén

Thuoc Biêt düdc Lieu khdi däu Lieu duy tri

Captopril Captopril 6,25 mg x 3 
lân/ngày

25 -  50 mg x 3 
lân/ngày

Benazepril Cibacene 2,5 mg 5 - 10 mg x 2

Enalapril Renitec 2,5 mg 5 - 10 mg

Imidapril Tanatril 2,5 mg 5 - 10 mg

Lisinopril Zestril 2,5 mg 5 - 20 mg

Perindopril Coversyl 2 mg 4 mg

Quinapril Accupril 2,5 - 5 mg 5 - 10 mg

Ramipril Triatec 1,25-2,5 mg 2,5 - 5 mg

Trandolapril Odrik 1 mg 2 - 4 mg

- Khi chuän bi dung các chát úc che men chuyén, nén 
ngüng thuoc ldi tiéu manh trong vái ngáy, ít nhát trong 24 gid.

- Liéu thuoc dúng trong diéu tri suy tim thüdng thá'p hdn 
so vói liéu dúng trong bénh táng huyét áp ké cá liéu duy tri. 
Khdi däu tú  liéu nho, tránh dúng trong 2 - 3 gid sau khi uo'ng 
thuoc, theo döi huyét áp vá tác dung phu trong 3 gid vói 
captopril, trong 6 gid vói các thuoc khác nhát la vói nhüng 
bénh nhán có huyét áp tám thu thá'p 90 - 100 mmHg. Sau dó 
táng liéu thuoc dán tüng tuán  nhifng can theo döi chát ché dáp 
úng cüa thuoc vá tinh hinh huyét dóng trüóc khi quyét dinh 
táng liéu. Trong quá trinh dúng thuoc cüng nén thám do liéu 
có hiéu lüc.

Liéu dúng nhü váy dá dú hiéu lüc trong diéu tri suy tim 
chüa ? liéu cao hdn có hiéu lüc nhiéu hdn liéu düdc khuyén cáo 
khong ? Các nghién cúu ATLAS, NETWORK vá ACHIEVE dá
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dUdc tien hành dé giâi dâp câu hôi dô: nghiên cûu ATLAS 
(2001) trên 3.164 bênh nhân suy tim dô II den dô IV theo 
NYHA so sânh liéu thâp lisinopril 2,5 - 5 mg/ngày vôi liéu cao 
32,5 - 35 mg/ngày, thuôc dUdc dùng trong trung bînh 4 näm; 
két quâ cho thày liéu cao làm giâm 12% tiêu chi chung bao 
gôm tû vong chung và nhu càu vào viên so vôi liéu thàp (p = 
0,002), riêng vôi tû vong do tim mach thi liéu cao chï làm giâm 
10%, sU khâc biêt chua dû y nghla thông kê; nghiên cûu 
NETWORK (1998) trên 1.532 bênh nhân suy tim cüng 0 dô II 
den dô IV thàm dô 3 liéu enalapril 2,5 mg x 2, 5 mg x 2 và 10 
mg x 2 lân/ngày trong 6 thâng, két quâ cho thây tiêu chi chung 
là sU xuât hiên tai bien tim mach dâu tiên (nhu tû vong, nhâp 
viên, dçJt tiên triên xâ’u cûa suy tim) d câc nhôm làn lUdt là 
12,3%, 12,9% và 14,7%, riêng tû vong làn lUdt là 4,2%, 3,3% và 
2,9%, sU khâc biêt giüa câc nhôm chua dû y nghîa thông kê.

Câc nghiên cûu trên  cho thây liéu cao cô le tôt hdn liéu 
thâp mâc dû liéu thà’p vân cô hiêu quâ nhUng vân chtfa du 
thuyêt phuc ngUdi dùng. NgUdi ta  côn e ngai liéu cao làm tàng 
bradykinin trong mâu nhiéu hdn, cô thê gây ho nhiéu hdn và 
cüng côn chua rô stf dung nap thuôc vê' lâu dài d bênh nhân 
suy tim nhu thê’ nào. Trong ttfdng lai vân càn nhüng nghiên 
cûu tiêp theo dê xâc dinh liéu thtfc sü cô hiêu lüc.

- Theo dôi câc châ’t diên giâi và chûc nàng thân sau 1 - 2 
tuàn dùng thuôc, sau khi thay dôi liéu cho dên khi ôn dinh, roi 
dinh kÿ cû 3 - 6 thâng mot làn.

- Trong quâ trinh diéu tri, nên phô’i hdp vôi thuôc ldi tiêu 
thâi kali (nhüng chî dùng liéu thâp), nhâ’t là à bênh nhân cô 
dâ’u hiêu giù nüôc, sü phô’i hdp thuôc này là cô ldi. Chï dUdc 
dùng thuôc ldi tiêu giù kali nhu spironolacton trong triidng 
hdp bênh nhân bi giâm kali mâu kéo dài.

Ngùng câc chat ûc che' men chuyén dot ngôt cô thê làm 
tînh trang lâm sàng xâ’u di nhanh.
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Chû ÿ:
- Cô thé dùng cùng digitalis, câc chat lie chê thu thé [i, câc 

chat chen thu thê A T , cùa angiotensin II, câc chat giàn mach nhil 
hydralazin, n itra t...

■ Không dùçtc dùng cùng câc thuô'c cô kali (Kaleorid ...), câc 
thuô'c Içti tièu giü kali (ngoài spironolacton dâ cô hitông dân riêng) 
trânh nguy ccf tâng kali mâu.

■ Không dùng cùng câc thuô'c chô'ng viêm không steroid, câc 
thuô'c nây ûc chê'tong hetp prostaglandin giàn mach và làm û nitâc 
và natri.

■ Câc thuô'c an than kinh và thuô'c loai imipramin vi làm tâng 
tâc dung ha huyèt âp và cô thégây ha huyèt âp khi dûng, vâi câc 
thuô'c cô lithium vi làm tâng nông dô thuô'c nây trong mâu.

* Câc chat lire che men chuyen và aspirin

Viêc sû dung dong thdi aspirin vâi câc chat ûc chê men 
chuyên dà düdc mot sô tâc giâ chûng minh là không cô loi. Hall 
và es (1992) thây aspirin làm giâm hiêu lüc trên huyêt dông 
cüa câc châ't ûc chê men chuyen d bênh nhân suy tim nàng, 
Spaulding và es (1998) cüng thây nhtf vây, tinh trang này 
không xây ra vâi clopidogrel. Nguyen, Aursnes và Kjekhsus
(1997) khi phân tich nghiên cûu CONSENSUS II trên  câc 
bênh nhân cô nhôi mâu cd tim câp cô nhân xét enalapril cô liên 
quan dên viêc giâm tü  vong cl thâng thû  6 cho câc bênh nhân 
không dùng cùng aspirin  tù  dàu và tÿ lê tû vong này tàng d câc 
bênh nhân dùng cùng aspirin (p = 0,047). Al-Khadra và es
(1998) phân tich câc nghiên cûu SOLVD trên  câc bênh nhân cô 
roi loan chûc nàng th â t trâ i thây mâc dù câ enalapril lân 
aspirin  déu làm giâm nguy cd tû  vong nhtfng d phân nhôm 
bênh nhân diidc dùng phôi hdp câ 2 thuôic này thi hiêu lue lai 
k h ô n g  b a n g  p h â n  n h ô m  ch ï d ù n g  e n a la p r i l  k h ô n g  cô a s p ir in ,  
su khâc biêt cô ÿ nghla thô'ng kê. Nhân xét này cüng phù hdp 
vôi nhân xét trüâc dô cùa mot sô" tâc giâ khi phân tich câc phân
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nhóm có dùng them aspirin trong càc nghièn cùu SAVE và 
AIRE (Cleland và cs, 1995-1997). Càc tàc già cho ràng, càc 
chàt ùc che men chuyèn làm cho bradykinin khóng bi thoài 
giàng, nóng dò bradykinin tàng sé hoat hóa phospholipase A2 
làm te bào nói mac thành mach tàng  tóng hdp NO và 
prostacyclin giàn mach; cO che tàc dòng cua aspirin là ùc che 
hoat tinh cyclo-oxygenase nèn dà ngàn càn sii hình thành 
prostacyclin d càc te bào nói mac, nhtf vày aspirin dóì làp vói 
càc tàc dung phu thuòc bradykinin cua càc chàt ùc che men 
chuyèn nèn dà làm giàm hièu lue cua càc thuòc dó.

Tuy nhièn, Van Wijngaarden và cs (1994) trèn  càc bénh 
nhàn suy tim chù yèu d càc dò II và III theo NYHA dang dUdc 
dùng captopril lai có nhàn xét viéc bó sung aspirin vói lièu 236 
mg khóng làm thay dòi huyét dòng; càc tàc già khóng thày 
nóng dò prostaglandin tàng vói càc chàt ùc chè men chuyèn, 
nóng dò này cung khóng giàm di khi cho thèm aspirin. Evans 
và cs trèn mò hình chó dUdc gày suy tim nhàn xét lièu aspirin 
325 mg khóng gày tàc dòng có hai trèn  huyét dòng hoàc trèn  
dàp ùng thàn kinh - nói tiet, huyét àp trung bình, àp lue mao 
mach phói và sùc càn ngoai vi giàm nhii nhau d càc nhóm dùng 
enalapril ddn thuàn hay dùng enalapril phòi hdp vói aspirin. 
Schmailzl và cs (1996) cùng khòng thày tàc dòng bàt Idi trèn  
huyét dòng khi phói hdp càc chàt ùc chè men chuyèn vói lièu 
aspirin <100 mg/ngày. Guazzi và cs (1998) thày d bènh nhàn 
tàng huyét àp vùa và nàng dang dùng enalapril 20 mg x 2 
lan/ngày, nèu cho phòi hdp aspirin 300 mg/ngày thì hièu hlc ha 
àp bi giàm >20%, nhUng nèu chi cho aspirin  100 mg/ngày thì 
khòng thày tình trang dó (Clin. Pharmacol. Ther. 1998. 63: 79- 
86). Càc tàc già cho ràng aspirin lièu thà'p ùc chè chù yè’u sii 
hình thành thromboxan A2 mà khòng tàc dòng dén sù hình 
thành prostacyclin, vè vàn dè này W eksler và cs tù  nàm 1992 
età thniy lièvi thap nopirin 40 80 m g /n g à y  ùc chò 77 05%  atf
hình thành thromboxan A2 cùa tièu càu nhUng chi ùc che diidc 
35 - 38% sU hình thành prostacyclin cùa nói mac thành mach.
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Cho dén nay vàn chua có két luàn cuoi cùng ve sii tiidng 
tàc giùa 2 loai thuóc này. Trèn thtfc té  làm sàng, néu càn phài 
dùng aspirin  cùng vói càc chàt ùc che men chuyén nhtf trong 
triidng hdp suy tim  sau nhói màu cd tim de da phòng cà tài 
phàt nhói màu cd tim thì chi nèn dùng aspirin  vói liéu thàp 
(liéu thòng dung 100 mg/ngày cùng dà dtfdc chùng minh có 
hièu lue) hoàc thay  asp irin  bàng càc thuóc chóng két tàp tiéu 
càu khàc.

CÂC CHAT CHEN CÄC THU THE 
AT, CÙA ANGIOTENSIN II

Con diidc goi là càc chat dôi khàng càc thu  thé ATj cùa 
angiotensin II. Càc chat này liên két dâc hiêu vâi càc thu  thé 
ATj là càc thu  thê chiu tràch nhiêm phàn lôn tàc dung sinh lÿ 
cùa angiotensin II, ngàn cân không cho angiotensin II bâm vào 
vi tr i dô, vi vày làm  m ât hiêu lüc cùa angiotensin II. Losartan 
là châ't tong hdp dàu tiên  diidc duta vào làm sàng, dùng theo 
dtfdng uô'ng; sau này lai cô thêm  candesartan, eprosartan, 
irbesartan , te lm isartan , valsartan .

Biêt difdc

- C andesartan: Atacand, viên 16 -32  mg.

- Irbesartan : Aprovel, viên 75 - 150 mg.

- Losartan: Cozaar, viên 50 mg.

- Telm isartan: Micardis, viên 40 - 80 mg.

- V alsartan: Diovan, viên 80 mg.

D tfç fc  d ô n g  h o c

(xem trang 451)
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Tinh chat di/oc lÿ

Câc chat chen câc thu thè AT, cua angiotensin II làm cho 
angiotensin II không con hiêu lue nên làm giân mach, giâm 
sûc cân ngoai vi. Câc châ't này dâ làm giân câ dông mach lân 
tlnh mach, do dô làm giâm câ hâu gânh lân tien gânh; lçfi ich 
trên tâi câ'u trûc cO tim và thành mach tiiOng tu  nhu vói câc 
chat ûc chê' men chuyên nên cô tâc dung tôt trong dieu tri suy 
tim man tinh.

Khâc vói câc châ't ûc chê men chuyên, câc chât chen câc thu 
thê AT, cüa angiotensin II không làm û dong bradykinin nên 
không gây ho dai dâng và phù.

Tac dung phu

- Cô thê thâ'y chông mât, buon non.

- Thuôic it làm ha huyê’t âp vói lieu dàu tiên nhUng cô thê 
gây ha huyêt âp nhièu ô bênh nhân mât nüôc (nhu khi dùng 
thuôic lçfi tiêu lieu cao và kéo dài).

- Cô thê làm tâng nhe kali mâu và câc men gan.

Chî djnh
- Suy tim man tinh.
Câc châ't chen thu thê’ AT, cûa angiotensin II thuóng dtfçfc 

khuyén câo dùng thay thê cho câc châ't ûc chê men chuyên khi 
bênh nhân không dùng dUcJc nhôm thuôic này vi câc tâc dung 
phu nhu ho, phù vân mach ... Nhiêu nghiên cûu dâ dupe tiên 
hành và dâ chûng minh dUdc hiêu lue cûa nhôm thuôic trong 
dieu tri suy tim:

Losartan: nghiên cûu ELITE (Evaluation trial of Losar-tan 
in the Elderly Study, 199'/) trën 722 bênh nhân lûa tuoi >65, bi 
suy tim tù dô II den dô IV theo NYHA, có EF <40%, dùng 
losartan 50 mg/ngày so sânh vói captopril 50 mg x 3 lân/ngày
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trong 48 tuàn; kèt qua nghièn cùu cho thày losartan làm giàm 
32% nguy cd tu vong và/hoàc so" làn vào vièn so vói captopril 
nhUng sii khàc biét chua dù y nghìa thóng kè (9,4% vs 13,2%, 
p = 0,075), rièng vói tù vong chung thì giàm tói 46% (4,8% vs 
8,7%, p = 0,035), vói dot tù giàm 64% (p <0,05); khóng thày su 
khàc biet giùa càc bénh nhàn có suy thàn nhe (creatinin màu 
<220 ^mol/l) d cà 2 nhóm, dùng losartan khóng bi ho nhu vói 
captopril.

Nghièn cùu ELITE-II dUdc tièp tue sau dó (2000) vói 3.152 
bènh nhàn có tuoi trung bình 71,5 bi suy tim dó II dèn dò IV, 
EF <40% (trung bình 31%) theo dói trong 1,5 nàm nhUng kèt 
quà cho thày màc dù losartan dUOc dung nap tòt ó ngUdi cao 
tuoi, cài thièn dUOc cuòc sóng nhàt là ò nhùng bènh nhàn 
nàng, it tàc dung phu so vói captopril nhUng lai khóng thày có 
khàc biét ve tù vong (17,7% vs 15,9%, p = 0,16) và vè dot tù 
(9,0% vs 7,3%, p = 0,08).

. Candesartan: nghièn cùu STRETCH (Symptom, Tolera- 
bility, Response to Exercise Trial o f Candesartan cilexetil in 
Heart Failure, 1999) trèn 844 bènh nhàn tuoi trung bình 62 bi 
suy tim dò II và dó III, có EF 30 - 45% dang dùng càc thuoc 
quy Uóc, dUcfc phàn ngàu nhièn dùng thèm candesartan 
cilexetil 4 - 8 - 1 6  mg/ngày so sành vói placebo trong 12 tuàn 
cho thày candesartan dà kéo dài thói gian gàng sùc so vói 
placebo, mùc dò phu thuoc vào liéu dùng (p <0,0463 vói lièu 
16 mg/ngày), cài thièn chi sò" khó thó - mèt (p <0,001), có xu 
huóng làm giàm dò suy tim theo NYHA (p >0,05), làm giàm chi 
sò tim/lóng ngUc trèn  phim X quang (p <0,05). Lièu 8 và 16 
mg/ngày làm giàm dtfdc nong dò aldosteron huyè’t tUdng.

Nghièn cùu RESOLVD (Randomized Evaluation of 
Strategies for Left Ventricular Dysfunction, 1999) trèn  768  ̂
bènh nhàn suy tim co tuói trung binh 63, chù yè'u ó dó II và dò
III theo NYHA phàn ra dùng (1) candesartan 4 - 8 - 1 6  
mg/ngày hoàc (2) enalapril 10 mg x 2 làn/ngày hoàc (3) phói
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hdp cà hai loai thuó’c trén, theo dòi trong 43 tuàn, két qua cho 
thày khóng có sU khàc biét dàng ké giùa 3 nhóm ve khà nàng 
gang sùc, dò NYHA hoac chàt liidng cuòc song; d nhóm 3, 
phàn so tóng màu có xu huóng tàng hdn 2 nhóm 1 và 2; ty lè tù 
vong d 3 nhóm làn lUdt là 6,1%, 3,7% và 8,7% nhUng sU khàc 
biét cùng chUa có y nghla.

Nghièn cùu CHARM (Candesartan in Heart Failure: 
Assessment o f Reduction in Mortality and Morbidity, 2003\ 
trèn 7.601 bènh nhàn suy tim dò II dén dò IV dùng 
candesartan dUdc phàn làm 3 nhành: (1) nhành CHARM- 
Alternative vói 2.028 bènh nhàn có EF <40% khóng dùng dUdc 
càc chàt ùc chè men chuyen, (2) nhành CHARM-Added vói 
2.548 bènh nhàn có EF <40% dang dùng càc chàt ùc che men 
chuyen, (3) nhành CHARM-Preserved vói 3.025 bènh nhàn có 
EF >40%, tà t cà càc bènh nhàn dUdc dùng candesartan 24 
mg/ngày so sành vói placebo trong trung bình 37 thàng; két 
qua cho thày tù vong tim mach + sò" làn vào vièn vi suy tim 
giàm rò d 2 nhành dàu so vói placebo (33% vs 40% d nhành 1, p 
= 0,0004; 38% vs 42% d nhành 2, p = 0,011), và khóng có khàc 
biét d nhành thù 3 (22% vs 24%, p = 0,051); candesartan có Idi 
ich rò vói bènh nhàn bi suy tim có EF <40%, tù vong chung ò 2 
nhóm EF <40% giàm 12% (p = 0,018). Khóng thày có khàc biét 
vè' két qua khi dùng cùng càc chàt ùc chè" thu thè p.

-Irbesartan: nghièn cùu cùa Havranek và cs trèn 218 
bènh nhàn suy tim dò II dén dò IV có EF <40% dUdc phàn ra 
dùng irbesartan vói càc liéu 12,5 - 37,5 - 75 - 150 mg có so 
sành vói placebo trong 12 tuàn cho thày vói càc liéu 75 - 150 
mg, thuòc cài thièn dUdc huyèt dòng thè hièn qua vièc làm 
giàm àp lue mao mach phóì (làn lUdt -5,3 và -5,9 mmHg), 
khòng làm thay doi dàng kè tàn sò' tim và nóng dò 
noradrenalin huyét tUOng, làm han ché dUdc tièn trièn xàu cùa 
suy tim (5,5% vói liéu 75 - 150 mg va 13,9% vói cac liéu thàp 
hdn (J. Am. Coll. Cardiol. 1999. 33. 5:1174-81).
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Nghiên cûu cüa Tonkon và es (2000) dUdc tien hành trên 
109 bênh nhân suy tim nhe và vùa dang dtfçfc dùng câc thuô'c 
quy liôc kê câ câc châ't ûc ché men chuyên, phân ra dùng thêm 
irbesartan  150 mg so sânh vói placebo, sau 12 tuàn  dieu tri câc 
tâc giâ thâ'y irbesartan  dà làm tàng thdi gian gàng sûc, tàng 
phân sô' tong mâu thâ't trâi, giâm nhe tÿ sô' tim/long ngUc trên  
phim X quang trong khi vân thây tàng nhe ò nhóm placebo, 
giâm câc dç)t tiê'n trièn  xâ'u cùa suy tim (12% vs 21%) (Int. J. 
Clin. Pract. 2000. 54: 11-18).

- Telmisartan: nghiên cûu REPLACE (Replacement o f 
Angiotensin Converting Enzyme Inhibition, 2001) trên  câc 
bênh nhân  suy tim  dô II và dô III, có EF <40% dang on dinh 
vói enalapril 20 mg/ngày, thuoc ldi tiêu, mot sô’ cô'dùng thêm 
digoxin, viêc thay thê enalapril bâng telm isartan  1 0 - 8 0  
mg/ngày trong 12 tuàn  không làm thay doi khâ nâng gàng süc 
cùa bênh nhân  và không làm tiên lvfdng suy tim xâ'u di.

- Valsartan: nghiên cûu Val-HeFT (Valsartan Heart 
Failure Trial, 2001) trên  5.010 bênh nhân suy tim  dô II dê'n dô
IV cô EF <40% (trung binh 26%) dang dùng câc thuô'c quy tfôc 
(trong dô 92,7% dùng câc châ't ûc chê' men chuyên) diidc phân 
ra dùng thêm  valsartan  160 mg x 2 lân/ngày hoàc placebo, 
theo döi trong 2 nâm , kêt quâ cho thâ'y valsartan  làm giâm 
13,2% tiêu  chi chung gôm tû  vong + sô' lân vào viên (28,8% vs 
32,1%, p = 0,009) và 24% sô'làn vào viên do tien trien xâu cüa 
suy tim  so vói placebo, neu tinh  riêng tû  vong th i chüa thâ'y cô 
sü khâc biêt (19,7% vs 19,4%, p >0,05). Trong phân nhóm có 
dùng câc châ't ûc chê' th u  thé ß th i câc tâc giâ thây tü  vong cao 
hdn phân nhóm không dùng thuô'c này.

N ghiên cûu VALIANT (Valsartan in Acute Myocardial 
Infarction Trial, 2003) trên  14.703 bênh nhân nhoi mâu cd tim 
(6 0 %  c ó  to n  th t fd n g  t h à n h  trvfóe) b j s u y  t im , tu ô i  t r u n g  b in h  6 5 ,  
có EF trung  binh 35%, câc bênh nhân diïdc phân ra dùng 
va lsartan  320 mg hoàc captopril 150 mg, hoâc valsartan
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160 mg + captopril 150 mg, theo dôi trung binh 24,7 thâng; két 
qua cho thây tû vong chung không khâc biêt giüa 3 nhóm (làn 
lüdt là 19,9%, 19,5% và 19,3%), cüng không cô khâc biêt vê tû 
vong do tim mach, tâi phât nhoi mâu cO tim và sô" làn vào viên, 
kêt quâ vói nhüng bênh nhân dùng hoâc không dùng cùng câc 
chât ûc che thu thê (3 tüdng tü nhU nhau; vê tâc dung phu, ha 
huyêt âp gàp nhiëu hdn vói valsartan, sô bênh nhân phâi 
ngùng thuôic do tâc dung phu là 5,8% vói valsartan, 7,7% vói 
captopril và 9% vói phoi hdp valsartan + captopril.

Mot sô tâc giâ cho ràng câc chât chen câc thu thê AT, cüa 
angiotensin II nên dUOc chî dinh khi bênh nhân không dùng 
düdc câc chât ûc chê" men chuyën vi tâc dung phu nhU ho, phù 
van mach ... nhUng vói hiêu lüc tUdng tu nhU nhau giüa 2 loai 
thuôc düdc chûng minh qua câc nghiên cûu ELITE-II, 
RESOLVD, VALIANT, trong suy tim cô thê dùng hoâc câc chât 
ûc cho men chuyên hoâc câc chât chen câc thu thê AT, cüa 
angiotensin II. Nhüng nghiên cûu tiêp theo là càn thiê’t dê cô 
két luân thêm vê van dê này.

Hôi Tim châu Âu trong khuyên câo vê suy tim man tinh 
nàm 2001 lüu y nhôm thuoc này cô xu hüông bi giâm hiêu lüc 
d nhüng bênh nhân dâ dùng câc chât üc chë thu  thê p. 
ACC/AHA trong khuyên câo vê suy tim man tinh nàm 2001 
cüng khuyên không chï dinh nhôm thuôc này cho câc bênh 
nhân dang dùng câc chât ûc chê men chuyên và câc chât ûc chê' 
thu thê p. Tuy nhiên, câc nghiên cûu CHARM và VALIANT 
công bô' nàm 2003 lai cho thây hiêu lüc cüa thuôc vói nhüng 
bênh nhân cô dùng hoàc không dùng phôï hdp vói câc chât ûc 
chê thu thè p là tüdng tü  nhü nhau nên Hôi Tim châu Âu nàm 
2005 lai cô y kiên hiên chüa dû bâng chûng dê cho ràng câc 
phôi hdp thuôic này ià không cô ldi.

Chông ch i d jnh

- Ha huyêt âp, truy tim mach.
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- Hep dóng mach thàn hai bèn, hep dóng mach thàn  trèn 
bènh nhàn có mot thàn.

Khòng dùng cho phu nù có thai và cho con bu. Thàn trong 
khi dùng cho bènh nhàn suy gan.

Liéu và càch dùng

■ Liéu thuòc dùng trong dièu tr i  suy tim thàp hdn so vói 
lièu dùng trong tàng huyét àp.

- Khói dàu vói lièu nhò, rói tàng dàn lièu tùng tuàn cho dén 
khi dat dUòc hièu lue dièu tri thì giàm xuong lièu duy tri.

Duói dày là lièu dùng cùa càc thuòc có tham  khào khuyén 
cào nàm 2005 vè suy tim man tinh cùa Hói Tim chàu Au:

Bàng 1.11. Liéu dùng càc chà't chen càc thu the AT,

Thuòc Bièt dUdc Liéu khói dàu Liéu duy tri

Candesartan Atacand 2 mg 4 - 16 mg

Eprosartan Teveten 200 mg 400 - 800 mg

Irbesartan Aproyel 75 mg 150-300 mg

Losartan Cozaar 25 mg 50 - 100 mg

Telmisartan Micardis 20 mg 40 - 80 mg

Valsartan Diovan 40 mg 80 - 160 mg

Giàm lièu vói bènh nhàn bi m àt nifóc nhièu, suy gan. 

C hù y  khi phoi h<Jp thuòc vài:
- C à c  m u óì ka li ,  thnó'c Ieri fièli g i ù  k a l i  v i  là m  tà n g  k a l i  m àn  

■ C àc thuòc ha huyét àp vi d è  làm huyét àp giàm nhièu.
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- Cimetidin vi làm täng nông dô thuoc trong màu, phéno
barbital làm gidm nông dô thuoc và cdc chat chuyën hôa cô hoat 
tinh trong màu.

* Cô nên dùng phôi hç)p vói câc chat lire ché men chuyén 
không ?

Trong nhüng nam gân dây, nhiéu nhà khoa hoc dà nêu 
van de này vi câc lÿ do sau dây:

- Trong cô thé, de hinh thành angiotensin II, ngoài con 
duòng men chuyên tù  angiotensin I con có mot sci con duòng 
khâc không can den renin và men chuyên vi vây hiêu lue cua 
câc chât ûc chê men chuyên dùng lâu dài sê bi han chê nhâ't là 
nêü chî dùng lieu duçfc khuyên câo thüông là lieu thâp. Viêc ûc 
che không dày du angiotensin II së làm tàng nông dô hormon 
này trong huyê't tUdng (dà dUdc chûng minh trong mot sô" 
nghiên cûu) cüng nhu trong câc mô. NhU vây, vê lÿ thuyét viêc 
dùng câc chât chen thu thé AT, cüa angiotensin II phoi hdp vói 
câc chât ûc che men chuyen là help lÿ.

- Trong nghiên cûu CONSENSUS I (1987) trên câc bênh 
nhân suy tim nàng (dô IV theo NYHA), câc tâc giâ phân tich 
thây nêü nong dô angiotensin II giâm >16 pg/ml thi tû vong 
trong 6 thâng là 7%, ngUdc lai nêü nong dô dô chî giâm <16 
pg/ml thi tü vong lên dên 21%, cô moi tUdng quan chât giüa 
nông dô hormon này vói tû  vong ô bênh nhân suy tim.

- Roigg và es (1990) trên 70 bênh nhân suy tim dUOc dùng 
thuoc ûc chê men chuyên, sau 6 thâng 50% sô bênh nhân lai cô 
nông dô angiotensin II cao trong mâu, d sô bênh nhân này, 
tien triên xâü cüa suy tim và tû  vong xây ra nhiéu hdn.

- Trong nghiên cûu V-HeFT II (1991) trên  câc bênh nhân 
suy tim, enalapril làm giâm nong dô noradrenalin trong huyêt 
t.ifdng n h iê u  h d n  p h ô i  hrip h y d r a la z in  - ia o s o r h id  d in itra t.; tu y  
nhiên sau 24 thâng không con thây sü khâc biêt, nhu vây lûC 
này enalapril không con hiêu Idc làm giâm hormon này nüa.
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- Trong nghièn cùu SAVE (1992), càc dù lièu ve sièu Sm 
tim d càc bènh nhàn sau nhói màu cd tim xuyén thành dùdc 
dùng captopril cho thày sau 12 thàng tình trang giàn th à t trài 
lai tùdng tu nhU d nhóm placebo, khóng con rò hiéu lue cua 
captopril trong vàn de tài cà'u true thà t trài.

Vói nhùng ly do dó, mòt so tàc già khuyèn nèn dùng phói 
hdp 2 nhóm thuóc này. Dà có mòt so’ nghièn cùu cho thày Idi 
ich cua su phoì hdp này:

- Spinale và cs (1996) thuc nghièm trèn ldn dUdc gày suy 
tim thày phói hdp thuò’c ùc chè men chuyén và thuóc chen thu 
thè AT, ngàn càn có hiéu lue tàc dung cùa angiotensin I và II 
dua vào bàng duóng tièm và cài thièn tòt càc chùc nàng cùa 
mach màu, su phàn bó’ cung lifdng màu khu vUc và sùc co bop 
co tim tòt hon là vói tùng thuòc rièng rè.

- Hamroff và cs (1999) trèn 33 bènh nhàn suy tim thày 
phói hdp lièu cao thuoc ùc che men chuyén vói losartan 50 mg 
trong 6 thàng dà cài thièn dò suy tim và dàp ùng vói gàng sùc 
(làm tàng dình V 02) khàc hàn so vói nhóm placebo.

- Baruch và cs (1999) trèn  83 bènh nhàn suy tim cùng thày 
khi phòì hdp valsartan  80 và 160 mg vói thuóc ùc chè men 
chuyén thì nhùng bien dòi ve huyè't dòng và nói tiét tò t hon 
nhièu so vói khi dùng thuóc ùc ché men chuyén don thuàn; àp 
lue mao mach phòi giàm chi có y nghla khi phòì hòp vói lieu 
160 mg valsartan; phòi hòp càc thuóc diiòc dung nap tòt trong 
89% càc truòng hdp.

- Nghièn cùu RESOLVD (1999) cùng cho thày chi có phòì 
hdp enalapril 20 mg + candesartan 4 hay 8 mg mói làm giàm 
có y nghìa thè tich th à t trà i cùng nhU làm giàm nóng dò BNP 
huyet ttfdng, chùng tich ve sùc càng thành thà t lièn quan dòn
g ià n  th à 't m à  e n a la p r i l  h o à c  c a n d e s a r t a n  d ù n g  d d n  t h u à n
khóng cho ket quà nhU vày.
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- Nghièn cúu Val-HeFT (2001) trèn 5.010 bènh nhàn dùng 
valsarían cüng cho thày sü phöi hdp vói thuóc ùc che men 
chuyèn làm giäm 13,2% tièu chi chung góm tü vong + so" làn 
vào vièn và 24% sò’ làn vào vièn do tién trién xäü cùa suy tim 
so vói placebo.

- Nghièn cúu RAAS (Randomized Angiotensin receptor 
Antagonist - ACE inhibitor Study, 1996) trèn 120 bènh nhän 
suy tim dò III và dó IV phän ra dùng enalapril 10 mg x 2 
làn/ngày, 20 mg x 2 lan/ngày hoäc phöi hdp enalapril 10 mg x 
2 lan + losartan 50 mg/ngày trong 48 tuàn, ket quä cho thày 
nöng dö nor-adrenalin huyét tUdng déu giám có y nghla nhàt 
là khi tàng lieu enalapril hay dùng phöi hdp 2 thuöc, nóng dò 
aldosteron huyè’t tUdng chi giám d nhóm dùng 2 thuoíc nhUng 
chua thày cäi thièn hdn dö suy tim.

Y kien chung hièn nay ve vàn dé này là vói nhüng trUdng 
hdp suy tim man tinh mà trèn làm sàng càc chàt ùc che men 
chuyén hoàc càc chàt chen thu thè ATi thày it có hièu lüc thì 
nèn dùng phöi hdp cà 2 loai thuoc dó. Trong khuyèn cào nàm 
2005, Hói Tim chàu Àu cùng cho ràng sii phò'i hdp này là có Idi 
trong vièc ùc chè hè RAA cho càc bènh nhàn mà càc chàt ùc 
ché" men chuyén ddn thuàn chua dù hièu lüc nhüng phài theo 
dòi chàt che huyét àp, chüc nàng thàn và kali màu.

CÂC CHAT CfC CHÊ THU THÈ GIAO CÂM p

Càc chàt ùc chè' thu thé giao câm p là càc chàt dóì khàng 
tranh chàp, dàc hièu và có hoi phuc doi vói tàc dung P cùa 
catecholamin nèn làm giàm sùc co bop cd tim. Trong suy tim 
tàm thu. RÙC co bop cri t im  dà bj n uy  y ô u  n è n  vo n g u y ò n  t&c 
khóng chi dinh dùng càc chàt này.
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Näm 1975, Finn Waagstein và cs (Thuy Diên) làn dâu tiên 
công bô két quâ dieu tri cho 7 bênh nhân mâc bênh cô tim 
nguyên phât thë giân bi suy tim xung huyét trô vói câc thuôc 
quy Uôc (digitalis, thuôc ldi tiêü), cô nhip tim nhanh kéo dài 
gây khó chiù, nhip tim nhanh này chûng tô cô tâng hoat tinh 
giao câm, câc tâc già dâ dùng thêm practolol hoàc atenolol là 
câc châ’t ûc che thu thê giao câm ß vói y dinh ban dâu là chi 
làm nhip tim châm lai hy vong câi thiên düdc chûc näng böm 
cua thâ t trâi; kêt quâ cüa thàm dò cho thây câc thuôc dùng dà 
câi thiên düdc câc triêu chûng lâm sàng, làm thoâi lui tinh 
trang phù phoi và làm tâng phân sô' tô'ng mâu. Nhiêu nghiên 
cûu lien sau dô dâ düdc tien hành dê xem xét hiêu lüc cûa 
nhôm thuôc này: Swedberg và es (1980) cô nhüng nhân xét 
tUdng tu trong khi Ikram và es (1981) vói acebutolol, Currie và 
es (1984) vói metoprolol không thâ'y kêt quâ tôt nhu vây nhUng 
Engelmeier và es (1985) cüng vói metoprolol lai thày ngüdc lai, 
W aagstein và es (1983) thây nêü ngùng câc châ't ûc chê thu  thê 
ß thi 40% sô” bênh nhân cô tien triên  xâu di thàm  chi bi dôt tû; 
tuy nhiên câc nghiên cûu này chUa dû sûc thuyet phuc vi là 
nhüng nghiên cûu nhô, sô lüdng bênh nhân côn it, thòi gian 
theo dòi ngàn lai không có nhóm doi chûng. Nghiên cûu dâu 
tiên ngâu nhiên, cô doi chûng cüa Andersson và es công bô' 
nâm 1985 vói metoprolol cho thây cd tim chiù düdc câc chât ûc 
che thu  thê ß nêü cho thuôc vói lieu tâng dân, thuoic câi thiên 
düdc câc triêu chûng lâm sàng và huyêt dông cüa câc bênh 
nhân so vói placebo, riêng vê' tû  vong thi sü khâc biêt thong kê 
chüa dû dê khàng dinh ldi ich cûa thuoic dâ dùng (Am. J. 
Cardiol. 1985. 55: 471-5).

Tù sau 1985, nhiêu nghiên cûu khâc dà düdc tiên hành vói 
quy mô lôn hdn; câc thuôc dâ düdc câc tâc giâ lân lüdt dùng là 
practolol. alprenolol. bucindolol. bisoprolol. metoprolol, 
carvedilol ..., nhât là 3 thuôc sau cùng.
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Bang 1.12. Phän loai càc chat ire che thu thè giao càm ß

tic che 

thu thè

Khöng cö hoat tinh 
giao cäm nöi tai

Có hoat tinh giao càm 
nöi tai (ISA)

ßl + ß2 Propranolol (Avlocardyl) 
Sotalol (Sotalex)

Nadolol (Corgard) 
Tertatolol (Artex)

Timolol (Timacor) 

Carvedilol (Dilatrend) * 
Bucindolol *

Alprenolol (Aptin) 
Carteolol (Carteol) 
Oxprenolol (Trasicor) 
Penbutolol (Levatoi) 
Pindolol (Visken) 
Bopindolol (Sandonorm) 
Labetalol (Trandate) *

Pi
(chon 

loc cho 
tim)

Atenolol (Tenormine) 
Betaxolol (Kerlone) 
Bisoprolol (Concor) 
Metoprolol (Betaloc)

Acebutolol (Sectral) 
Esmolol (Brevibloc) 
Xamoterol
Celiprolol (Celectol) *

(* tic che cà thu th è  giao cam a)

- M etoprolol (Betaloc): metoprolol là mòt chàt ùc che thu 
thè ß, chon loc cho tim (ty le chon loc ßa/ß2 = 20/1):

- Nghién cüu MDC (Metoprolol in Idiopathic Dilated Car
diomyopathy, 1993) cüa chinh W aagstein và cs trèn 383 bènh 
nhän có bènh cö tim thè giän bi suy tim dò II và dò III theo 
NYHA, 94% có EF <40%, 80% dUdc dùng càc thuò’c digitalis, 
càc chàt ùc chè men chuyèn, thuòc Idi tièu, n itrat; càc bènh 
nhän düdc phàn thành 2 nhóm: 1 nhóm dùng thèm metoprolol 
vói lieu tàng dàn tù  10 deh 100 - 150 mg/ngày (trung bình 108 
mg/ngày) và 1 nhóm placebo. Theo dèi trung bình 15 thàng,
càc  ta c  g ià  t lm y  n h ó m  dUUc d ù n g  th e m  m e to p r o lo l có  d à p  ü n g
tòt nhU giàm càc dot tien trién xàu, giàm so làn vào vièn, giàm 
nhu càu ghép tim, cai thièn phàn sò" tò'ng màu, àp lùc mao
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mach phöi và thòi gian gäng sùc; tuy nhièn càc täc già eh Uà 
thày metoprolol làm giàm ty le tù  vong (11,9% vs 10%), rièng 
vói phàn nhóm suy tim do bènh thieu màu cuc bó cd tim thì lai 
thày tù vong täng tuy eh l ì a dù y nghia thóng kè (11,9% vs 
1 0 , 1%).

- Nghièn cùu MERIT-HF (Metoprolol Randomized. Inter
vention Trial in Heart Failure, 1999) dtfdc tien hành sau dó 
trèn 3.991 bènh nhàn có tuoi trung bình 63, bi suy tim tù  do II 
den dò IV, có EF <40%; ngoài càc thuòc quy vlóc, càc bènh nhàn 
dtfdc phàn ra dùng metoprolol vói liè'u täng dàn tù  12,5 den 
200 mg/ngày so sành vói placebo; theo döi 2,4 nàm, càc tàc già 
thày metoprrolol làm giàm dtfdc 34% tù  vong chung (7,2% vs 
11%, p = 0,0009), 38% tù  vong do tim mach (p = 0,0003), giàm 
cà d ngtfòi tre và ngtfòi già, giàm cà ó thè suy tim do hay khòng 
do thieu màu cuc bó cd tim.

- Bisoprolol (Concor): bisoprolol cùng là mòt chät ùc chè’ 
thu the ß, chon loc cho tim (ty 1£ chon loc ßi/ß2 — 75/1):

. Nghièn cùu CIBIS I (Cardiac Insufficiency Bisoprolol 
Study) nàm 1994 trèn  641 bènh nhàn 18 - 75 tuó’i bi suy tim 
man tinh có EF <40%, 95% ò dò III, 5% ó dò IV, tà't cà dè'u 
dtfdc dùng thuòc Idi tieu, 90% dùng càc chà't ùc chè' men 
chuyen, mòt so' dùng digitalis; càc bènh nhàn diidc phàn làm 2 
nhóm: 1 nhóm dùng thèm bisoprolol liè'u bàt dàu tù  1,25 täng 
dàn lèn 5 mg/ngày, 1 nhóm placebo; kèt qua sau 2 näm theo 
döi thày bisoprolol cài thièn diidc càc trièu chùng chùc näng, 
giàm so làn vào vièn so vói placebo, cài thièn diidc dò suy tim 
theo NYHA; rièng ve tù  vong, thuòc có làm giàm 20% nhiing 
chUa dù y nghìa thóng kè (16,6% vs 20,9%, p = 0,22). Nèu tàch 
phàn nhóm bènh cd tim the giàn thì thày bisoprolol làm giàm 
50% tù vong (9,4% vs 20%, p = 0,01).

- Nghièn cùu CIBIS II nàm 1999 diidc tien hành trèn 2.647 
bènh nhàn có tuoi trung bình 61 bi suy tim dò III (83%) và dò IV,
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có EF <35%, ngoài các thuoc quy Uóc dtfdc dùng thêm 
bisoprolol vói lieu tàng dan til 1,25 den 10 mg/ngáy so sánh vói 
placebo; sau 3 nára, các tác giá thay bisoprolol lám giám dtfdc 
32% tú vong chung (11,8% vs 17,3%, p <0,0001), 29% tü vong 
tim mach (9% vs 12%, p = 0,0049) va 20% so lân vào viên do 
suy tim tien trien (33% vs 39%, p = 0,0006).

. Nghién cúu CIBIS III công bô" nám 2005 tien hành trên 
1.010 bênh nhân tuoi trung binh 72. bi suy tim tù  dô II và dô 
III, có EF <35% dâ düdc on dinh >7 ngày (không có dâ'u hiêu 
giü ntfâc), phân ra thành 2 nhóm: nhóm 1 khdi dâu dieu tri 
bàng bisoprolol ddn thuân vói lieu tàng dan tù  1,25 den 10 
mg/ngày trong 6 thàng dâu roi phoi hdp vói enalapril vói lieu 
tàng dân tù  2,5 den 10 mg x 2 lân/ngày trong 6 - 18 thàng tiep 
theo, nhóm 2 khâi dâu bàng enalapril ddn thuàn  trong 6 thàng 
dâu roi phoi hdp vói bisoprolol trong 6 - 18 tháng tiep theo vói 
lieu ltfdng nhtf vói nhóm 1; ket quà cüa nghiên cùu cho thâ’y 
không có su khâc biêt vê tiêu chí chính bao góm tü vong hoàc 
tÿ lê vào viên do moi nguyên nhân ó nhóm khôi dâu bàng 
bisoprolol so vói nhóm khói dâu bàng enalapril (HR 0,94 (95% 
CI 0,77-1,16) cüng nhtf vê tû  vong tim mach (HR 0,97, 95% CI 
0,67-1,40, p = 0,86), riêng ve tÿ lê vào viên vi suy tim thâ'y có 
tàng hdn song cüng chtfa có ÿ nghîa thông kê (HR 1,25, 95% CI 
0,87-1,81, p = 0,23); vê" tû  vong sau 6 tháng (cuoï giai doan ddn 
tri lieu) và sau 1 nàm ô nhóm dâu thây có xu hiíóng giám lân 
liidt 28% (HR 0,72, 95% CI 0,42-1,24 p = 0,24) và 31% (HR 
0,69, 95% CI 0,46-1,02, p = 0,06) so vói nhóm sau, chu yeu do 
bisoprolol làm giâm dtfdc dot tü. Nghiên cûu này lân dâu tiên 
cho thâ'y d các bênh nhân suy tim nhe và vùa dâ on dinh, dieu 
tri suy tim khdi dâu bàng bisoprolol không kém hdn khdi dâu 
bàng enalapril, nhtf vây có thê khdi dâu dieu tri suy tim bàng 
mot trong 2 thuô'c dô.
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Bang 1.13. Ty lê tir vong qua cac nghièn ciru

Nghien cüru
Tü vong 

nhóm 
ùc che ß

Tüvong 
nhóm 

placebo

Tang
giâm
(P)

Theo döi

MDC 
- Metoprolol

11,9% 10,1% + 19% 
(NS)

15 thäng

MERIT 
- Metoprolol

-35% 2,4 näm

CIBIS 1 
- Bisoprolol

16,6% 20,9% -20%
(NS)

21 thäng

CIBIS II 
- Bisoprolol

-32%
<0,001

3 näm

CIBIS III 
- Bisoprolol

-31% *
(NS)

ô thäng 
thü6

ANZ 
- Carvedilol

9,7% 12,5% -23%
(NS)

18 thäng

US Carvedilol 
- Carvedilol

2,6% 7,5% -65%
<0,0001

6,5 thäng

(NS = không y  nghïa thong kê, * giâm so vài nhóm enalapril)

- Carvedilol (Dilatrend): carvedilol là thuôc ùc che càc thu 
thè giao càm ßu ß2 và a ,. Thuôc ùc che manh càc thu  the ß, có 
tinh on dinh màng, không có hoat tinh giao càm nói tai; do ùc 
che càc thu thé a , nèn thuóic làm giän mach, ngoài ra thuôc 
con là mot châ't chông oxy-hoà manh, có khà nàng chóng tàng 
sinh phì dai; khàc vói metoprolol và bisoprolol, carvedilol lai 
không gày roi loan lipid mâu. Nhieu nghiên cùu vói carvedilol 
v à  t h a y  th u ô c  n à y  có  h iê u  h ic  thvfc s U t.ron g  v iê c  là m  ffiâm  t.ù 
vong và câi thiên dôi sông cho bênh nhân.
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- Nghièn cüu ANZ cùa A ustralia và Niu Di-län (Carvedilol 
in Congestive Heart Failure Due to Ischemic Heart Disease, 
1997) trèn 415 bènh nhàn suy tim dò II và dò III do nguyèn 
nhàn thièu mäu cuc bò cd tim, có EF <45%, ngoài càc thuoc 
quy Uóc dtfdc dùng thèm carvedilol so sành vói placebo cho 
thày sau 12 thäng, chùc nàng tha t tra i dUdc cài thièn rö, phàn 
so" tòng màu tàng tù  28,4% lèn 33,5% trong khi khòng thay dòi 
d nhóm placebo, duòng kinh cuòi tàm trUdng và cuòi tàm thu 
tha t trai nhò hdn (p = 0,06 và 0,001) nhUng chüa thày thay dòi 
ve mùc gàng sùc, ve dò suy tim theo NYHA; sau 18 thàng, tù  
vong có xu htfóng giàm 23% (9,7% vs 12,5%, p >0,05).

- Nghièn cùu cùa Packer và cs (US Carvedilol Heart 
Failure Study, 1996) theo dòi 6 - 12 thàng trèn 1.094 bènh 
nhàn 18 - 85 tuoi, có EF <35%, suy tim dà >3 thàng, chia làm 4 
nghièn cùu nhò càn cù vào mùc dò suy tim:

. Nghièn cùu MILD trèn 366 bènh nhàn suy tim nhe (85% 
d dò II, 15% d dò III) vói lièu tù  12,5 den 50 mg/ngày (100 
mg/ngày vói ngUdi >85 kg),

. Nghièn cùu MOCHA (Multicenter Orai Carvedilol Heart 
failure Assessment) trèn  345 bènh nhàn suy tim vùa (46% d dò
II, 52% d dò III) vói lièu tù  12,5 dèn 50 mg/ngày,

. Nghièn cùu PRECISE (Prospective Randomized E va
luation on Carvedilol on Symptoms and Exercise) trèn 278 
bènh nhàn suy tim vùa và nàng (40% d dò II, 56% d dò III, 4% 
d dò IV) vói lieu tói 50 mg/ngày (hoàc 100 mg/ngày cho ngUdi 
>85 kg),

. Nghièn cùu SEVERE trèn 105 bènh nhàn suy tim vùa và 
nàng (86% d dò III, 13% d dò IV) vói lieu tói 50 mg/ngày.

Két quà chung cùa 4 nghièn cùu này cho thày carvedilol dà 
làm tàng phàn so tóng mau, cài thien dó suy tim, giàm 65% tù  
vong (2,6% vs 7,5% cùa placebo, p <0,0001) ké cà tù vong do
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suy tim tién trièn (0,7% vs 3,3%) và dot tu (1,7% vs 3,8%), 
giàm 26% sò làn vào vièn vi bènh tim; nghièn cùu này dà dUdc 
dùng sóm d thàng thù 6,5 do két qua tot dà dat difdc.

- Càc nghièn cùu trèn dèu có rä t it bènh nhàn suy tim dò 
IV (tù 2,9% vói US Carvedilol den 16,8% vói CIBIS II) nèn mót 
nghièn cùu mói cüa Packer và còng stf mang tèn 
COPERNICUS (Carvedilol Prospective Randomized C um u
lative Survival Trial, 2000) dà dUdc tién hành trèn  2.289 bènh 
nhàn suy tim dò IV có EF <25% ta i 334 trung tàm; ngoài càc 
thuoc diéu tri suy tim quy ilóc càc bènh nhàn dUdc dùng thèm 
carvedilol so sành vói placebo; theo dòi trung  bình 10,4 thàng, 
càc tàc già thày d nhóm có carvedilol giàm diidc 35% nguy cd 
tù  vong (12,8% vs 19,7%, p = 0,00014). Nghièn cùu này dà dUdc 
két thùc sóm trUóc thdi han dii kién vi két quà tot vói nhóm 
dùng thuoc.

- Nghièn cùu CAPRICORN (Carvedilol Post - Infarct 
Survival Control in LV  Dysfunction, 2001) trèn  1.959 bènh 
nhàn sau nhói màu cd tim có EF < 40% (trung bình 32,8%) 
diidc dùng carvedilol tù  3,125 mg x 2 làn/ngày deh tói da 25 
mg x 2 làn/ngày so sành vói placebo, càc bènh nhàn con diidc 
dùng càc chàt ùc ché men chuyèn, thuoc Idi tiéu; két quà theo 
dòi 1 - 3 nàm cho thày thuoc làm giàm tù  vong chung (12% vs 
15%, p = 0,031), giàm tù  vong tim mach (11% vs 14%, p = 
0,024), giàm nhói màu cd tim khóng tù  vong (3% vs 6%, p = 
0,014). Doughty và cs phàn tich càc két quà vè siéu ara tim ó 
càc bènh nhàn này thày carvedilol dà làm tàng phàn so” töng 
màu (+3,8%) ngay thàng thù 1 có le do hàu quà cùa giàm tàn  
so" tim và giàn mach, rièng vè tà i càu trùc thà t tra i th ì sü thay 
dói chi thày tù  thàng thù 6 (thè tich cuoi tàm triidng th à t trà i 
giàm 8,6 mi).

N à m  2 0 0 2 ,  n g h ió n  c ù u  C A R M E N  ( C a r v e d i l o l  A C E  
Inhibitor Remodeling Mild Heart Failure Evaluation) diidc 
tién hành d 13 niióc chäu Au dè thäm  dò ành hiióng cùa
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carvedilol và enalapril dên tâi câ'u true tha t trai ô bênh nhân 
suy tim: 479 bênh nhân tuoi trung binh 62 cô suy tim vùa 
(7,5% ô dô I, 65% ô dô II và 27,5% ô dô III), có EF <40%, dâ on 
dinh dUôc 2 thâng, dâ dUôc dùng thuoc loi tiëu và digoxin, 
phân ra cho dùng thêm  (1) phôi hçfp carvedilol + enalapril, (2) 
carvedilol dòn thuàn và (3) enalapril dòn thuàn (lieu câc thuoc 
tâng dàn dén 25 mg x 2 làn/ngày vói carvedilol và 10 mg x 2 
lân/ngày vói enalapril); két quâ sau 18 thâng cho thâ'y vê' câc 
chî sô’ thè tich cuòi tâm thu và cuòi tâm trUòng thâ’t trâi trên 
siêu âm tim thi phôi hôp carvedilol + enalapril làm giâm cô y 
nghïa tù  thâng thû 6 so vói enalapril dòn thuân (lân lUôt p = 
0,002 và p = 0,0046), carvedilol dòn thuàn thây tôt hòn so vói 
enalapril dòn thuàn nhUng sü khâc biêt chUa dû y nghïa thông 
kê; vê' tü vong chung và sô” lân vào viên thi chUa cô sU khâc 
biêt rô giüa 3 câch dùng thuoc. Câc tâc giâ kê’t luân nên 
khuyên câo dùng phôi hôp 2 loai thuoc này cho câc bênh nhân 
suy tim mûc dô trung binh dâ ôn dinh.

• Nàm 1997, Doughty dà phân tich 24 nghiên cûu trên 
3.141 bênh nhân suy tim xung huyê’t thây câc chât ûc ché thu 
thè P dùng cùng câc thuoc quy Uôc dâ làm giâm 31% nguy cô tû 
vong (2p = 0,0035) và làm giâm tû  vong hàng nàm tù  9,7% 
xuông 7,5% so vói placebo.

• Nâm 2001, Brophy và es phân tich 22 nghiên cûu trên 
10.135 bênh nhân suy tim thây OR vê' tû  vong là 0,65, OR vé 
sô làn vào viên vi suy tim là 0,64 vói câc chât ûc chê’ thu thé p, 
nhtf vây cû 100 bênh nhân dUôc diëu tri trong 1 nâm thi thuoc 
cûu sông thêm 3,8 ngiiôi và trânh dUôc 4 làn vào viên.

Cô sô lÿ luân dé giâi thich hiên tUông này là thuyê’t thàn 
kinh - nôi tiêt trong sü hinh thành và tien triên cûa suy tim. 
NgUÒi ta dâ thây trong suy tim man tinh, hê giao câm dtfôc 
kich hoat kéo dài làm nông dô noradrenalin huyêt tUông tâng 
cao, nông do cang tang khi suy tim cang nang; tâng 
noradrenalin quâ mûc và lâu dài là không cô lôi cho tê bào cô 
tim không nhüng gây dôc cho tê bào do làm cho ion Ca++ vào
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trong té  bào nhiê'u hdn mà con thûc dày qua trình  chét té  bào 
theo chiidng trình (apoptosis) ... Dê tü  bâo vê trânh  tâc dòng 
bat ldi cüa dii thùa noradrenalin, trong cd tim dà dièn ra qua 
trình  dieu chïnh vdi: (1) giâm mât dô câc thu thè giao câm p, d 
màng câc tê bào cd tim (Bristow và es, 1982; Lefkowitz và es, 
1984 ... ), (2) giâm hoat tinh cüa protein Gs là protein hoat hoâ 
men adenylcyclase dê chuyên ATP thành AMP vông trong khi 
lai tàng hoat tinh protein Gi là protein ûc chê” men 
adenylcyclase (Neuman và es, 1988; Feldman và es, 1988; 
Bohm và es, 1990; Bristow và es, 1991 ...), nhii vây làm giâm 
dâp ûng cüa tè" bào vói chinh câc hormon giao câm (down- 
regulation). W aagstein và es trong mot nghiên cûu trên  9 bênh 
nhân suy tim thây so liidng câc thu thê p, cl cd tim binh thiidng 
là 97 ± 9 fmol/mg protein dà giâm xuông con 30 ± 3 fmol/mg, so 
liidng này dâ tâng lên 49 ± 7 fmol/mg khi diéu tri cô dùng thêm 
metoprolol (Circulation 1989. 80: 551-63). Nghiên cûu cüa 
Heilbrunn và es (1989) cüng thây nhii vây. M erlet và es dâ sü 
dung 23I metaiodo-benzyl-guanidin (MIBG) làm chât dânh dâü 
hoat tinh giao câm cüa cd tim trên 90 bênh nhân suy tim  man 
tinh thây dô thu  nhân MIBG cüa cd tim thê hiên m ât dô câc 
thu thê P, giâm ró so vói ngiiòi bình thiidng, m ât dô này cô giâ 
tri tiên liidng vê khâ nàng sông cüa bênh nhân tot hdn bât cû 
thâm  dô chuan không chây mâu nào khâc vê chûc nàng thât 
trâ i (J. Nucl. Med. 1992. 33: 471-77).

Câc chât ûc chê thu  thê p dâ làm phuc hoi m ât dô câc thu 
thê P] ò cd tim và khâ nàng dâp ûng vói câc hormon giao câm, 
làm tàng phân noradrenalin quay trô lai câc h a t du trü  d dâu 
tân  cùng sdi giao câm hâu hach, nhii vây làm giâm nong dô 
hormon dâ tâng cao trong huyét tiidng, chô'ng lai tâc dung cô 
hai cüa hormon doi vói câc té  bào cd tim, làm giâm nhu càu 
oxy cüa cd tim, làm tàng tufói mâu cd tim do nhip tim châm kéo 
dài thdi kÿ tâm triidng, dû phông diidc rô! loan nhip tim và 
trânh  dot tû. Vói mach mâu, câc chât ûc chê" thu  thé p cüng 
làm giâm phi dai thành mach và giâm sûc cân ngoai vi.
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Carvedilol là mot thuôc trong nhôm này, côn cô tac dung 
ûc ché cà thu thê giao câm a h chông täng sinh té  bào và chông 
oxy-hôa. Liên quan dén stress oxy-hôa trong suy tim, nghiên 
cüu thüc nghiêm cua Singh và es (Mol. Cell. Biochem. 1995. 
147: 77-81), cüa Dhalla và cs (J. Am. Coll. Cardiol. 1996. 28: 
506-14) cùng mot sô’ tâc giâ khâc thay suy tim làm täng stress 
oxy-hôa dân dên täng sinh câc göc tü  do và làm giâm câc phân 
ûng chông oxy-hôa cua cd thê, nguyên nhân cüa tinh trang này 
dUdc biêt là do giâm superoxyd dismutase, glutathion 
peroxydase là câc men däc hiêu chông câc gôc tü  do cô trong 
bào tUdng và ty lap thê câc te bào cd tim, do û dong glutathion 
oxy-hôa dong thdi täng tinh trang peroxy-hôa lipid trong cd 
thê. Chông oxy-hôa lai là cô ldi trong diê'u tri suy tim.

Tâc dung phu

- Cô thê thây met moi, mât ngû, âc mông, roi loan tiêu hôa 
nhii râ t thiidng vj, buon non, khô mât ...

- Nhip tim châm lai.
- Giâm süc co bôp cd tim.
- Cdn hen phê quân do ûc ché thu thê ß2 làm co thà t phê 

quân.
- Dôi khi cô câm giâc lanh dàu chi kiêu Raynaud hoàc roi 

loan tuân hoàn ngoai vi.

- Cô thê gây liêt diidng.

- Làm täng triglycerid và giâm HDL-C mâu: câc chât cô 
hoat tinh giao câm nôi tai (ISA) it cô ânh huông hdn.

- Cân trd dâp ûng cüa catecholamin trong cd thê khi xây ra 
ha glucose mâu.

- Dùng lâu dài cô thê gây khâng insulin.

33



Chi djnh

Cho den nay, càc chät ùc che thu thè ß dà chinh thüc düöc 
düa vào trong phàc do dièu tri suy tim man tinh 0 tà t cà càc 
niióc, là mót trong càc thuoc càn th iét nhü càc chät ùc che men 
chuyèn, thuoc Idi tiéu ... Vói suy tim man tinh nàng, con có 
thày thuoc ngàn ngai dùng nhUng két luàn cùa nghièn cùu 
COPERNICUS cho thày thuoc dà làm giàm düöc tói 35% tù  
vong O càc bénh nhàn suy tim dò IV theo NYHA (p = 0,001), 
thuoc vàn có hièu lilc. Hòi Tim chàu Àu trong nàm 2005 cùng 
khuyén cào nèn dùng cho càc bénh nhàn suy tim ón dinh tù  
mùc dò nhe dén càc mùc dò vùa và nàng néu khòng có chòng 
chi dinh.

Ve càc nguyèn nhàn gày suy tim, càc nghièn cùu mói düöc 
tièn hành trèn  suy tim do bénh thiéu màu cuc bó co tim, do 
bènh ed tim thè giàn, mòt so” it hdn do bènh tàng huyét àp, 
chUa có dù thòng tin ve hièu lüc cùa thuoc trong suy tim do 
nguyèn nhàn càc bènh van tim hoàc do càc nguyèn nhàn khàc.

Vé' càc thuoc duoc dùng, càc nghièn cùu cùng chi mói tièn 
hành có hièu quà vói carvedilol, metoprolol và bisoprolol, chUa 
ró vói càc chàt ùc che thu thè ß khàc. Dà có mót nghièn cùu so 
sành hièu lüc cùa carvedilol và metoprolol düöc còng bó”:nàm 
2003, dó là nghièn cùu COMET (Carvedilol Or Metoprolol 
European Trial, 2003) tièn hành trèn  3.029 bènh nhàn suy tim 
có tuoi trung bình 62, EF trung bình 26%, càc bènh nhàn düdc 
phàn ra dùng carvedilol Oiéu trung bình 42 mg/ngày) và 
metoprolol (lieu trung bình 85 mg/ngày), theo dèi trung bình 
58 thàng; két quà nghièn cùu cho thày tù  vong chung ó 2 nhóm 
làn lüöt là 34% và 40% (giàm 17% so vói metoprolol, p = 
0,0017), tù vong do tim mach làn lüöt là 29% và 35% (p = 
0,0004), khòng có khàc bièt vé tuoi, giói, nguyèn nhàn gày suy 
t im .  p h à n  so” t.òn g  m à u  F,F, t.àn sò” t im  b a n  d à u , h u y è ”t. à p  tà m  
thu và có dai thào düdng hay khòng.
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Cô thékhài dâu diêu tri suy tim man tinh bâng càc chat lie 
ché thu th é p  không ?

Cho dén gàn dây, câc khuyén câo cua câc Hôi Tim mach 
dêu thông nhàt phài khdi dâu dieu tri suy tim man tinh bâng 
câc thuôc quy üâc dâc biêt là câc chat ûc ché men chuyên ... và 
chi dUdc dùng câc chat ûc ché thu thé p sau câc thuôc dô; ldi 
khuyên này dUa vào kinh nghiêm lâm sàng, chUa cô bâng 
chûng khâch quan de chûng minh. Nâm 2005, nghiên cûu 
CIBIS III lân dâu tiên cho thày d câc bênh nhân suy tim nhe 
và vùa ôn djnh, cô thê khdi dâu diêu tri hoàc bàng bisoprolol, 
hoàc bàng enalapril, hiêu lue diêu tri dêu nhu nhau. Cüng 
nâm 2005, Krum và es phân tich 6 nghiên cûu cô sü dung câc 
chat ûc ché thu thê p trong dieu tri suy tim man tinh (CIBIS I, 
CIBIS II, COPERNICUS, MERIT-HF, US Carvedilol và BEST 
vôi bucindolol) trên 13.370 bênh nhân trong dô cô 642 bênh 
nhân không dUdc dùng câc chat ûc chê’ men chuyên (hoàc câc 
châ't chen thu thê AT,) vi nhiêu lÿ do; câc tâc giâ thâ'y cl nhôm 
không dUdc dùng câc chat ûc chê’ men chuyên, sô’ ngUdi chê’t là 
50/347 ngUdi düdc dùng câc chat ûc chê" thu thê P so vôi 62/295 
ngUdi dùng placebo (HR 0,73, 95% CI 0,53-1,92, p = 0,068) 
trong khi ô nhôm cô dùng câc chat ûc ché men chuyên câc con 
sô tUdng ûng là 867/6.496 và 1.120/6.232 (HR 0,76, 95% CI
0,71-0,83, p <0,001), không cô sü khâc biêt vê hiêu lüc cûa câc 
châ't ûc chê" thu thê P giüa câc nhôm cô dùng hay không dùng 
câc châ't ûc chê’ men chuyên (p = 0,822).

Nhü vây, dâ cô nhüng bâng chûng biiôc dàu cho thày cô thê 
khdi dàu diêu tri ngay bâng câc châ’t ûc chê’ thu thê p.

Câc diêu kiên débâo dam an toàn cho diêu tri:

- Hêt phù, hêt cô trùông.
- B ê n li  n h â n  p lia i  cô t in l i  t r a n g  l iu y ê ’l  d ô n g  ôn  d in l i ,  k liô n g  

bi mât nUôc (do dâ dùng thuôc ldi tiêu dài ngày hoàc dùng liêu 
cao ...) dê trânh  bi ha huyê’t  âp.
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- Không dùng câc thuôc giän mach khâc nhii n itrat, nhàt 
là câc chat ûc ehe calci vi dê làm huyêt dông không on dinh khi 
dùng câc chat ûc chê thu  thê giao câm ß.

- Câc chat ûc chê thu the ß phâi dUdc khôi dàu bàng lieu 
rä t thäp, bênh nhân càn diiöc theo dôi chat chê bênh nhân 
trong khi dùng thuôc.

Chong chï djnh

- Cdn dau th à t ngiic thê Prinzmetal.

- Nhip châm <50 ck/phût, hôi chûng yêü nu t xoang, bloc 
nhï - that, nhât là dô II và III chua dUOc câ'y mây tao nhip.

- Soc tim, ha huyê't âp nàng (huyê't âp tâm thu  <90 
mmHg).

- Hen phê' quân, bênh phê quân man tinh tàc nghën: cô thê 
dùng loai chon loc cho tim vi không tâc dông dén câc thu thê ß2 
nhüng vân phâi thân  trong.

- Hôi chûng Raynaud và roi loan tuân  hoàn ngoai vi.

- Thê dia dê bi ha glucose mâu.

- Suy thân: không dùng câc thuoic dào thâi chû yêü qua 
nùôc tiêu nhù atenolol, sotalol, acebutolol và câ bisoprolol.

- Suy gan nàng, bênh nâo do gan: không dùng câc chat dào 
thâi chü yêü qua gan nhù propranolol, metoprolol, timolol ...

- U tê bào üa chrom.

Không dùng cho phu nü cô thai và dang cho con bû

Lieu và câch dùng

- Khdi dàu vôi liëu ra t thâ'p: metoprolol 12,5 mg/ngày. 
bisoprolol 1,25 mg/ngày, carvedilol 3,125 mg x 2 làn/ngày, theo 
dôi 1 - 2 gid sau khi uông thuôc, roi cû 2 tuân tàng liêu lên gâ'p
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dôi (nêü bênh nhân chiù dUòc lieu trUóc dó) cho dén lieu dat 
yêu càu (vói metoprolol có thè là 200 mg, vói bisoprolol 10 mg, 
vói carvedilol 25 mg x 2 làn/ngày).

Cân theo dôi diên bien lâm sàng (huyet âp, tan sô tim, tien 
triên cua suy tim ...) và diên tâm do, siêu âm tim. Kinh 
nghiêm cho thâ'y không nên thu hep khoâng câch thài gian 
tâng lieu, phâi kéo dài khoâng câch dô ra nêü dâp ûng lâm 
sàng cüa bênh nhân chUa tôt, viêc câi thiên câc dâü hiêu lâm 
sàng do thuôc cüng dên châm thuông sau 2 - 3 thâng dieu tri, 
vi vây không vôi vâ tâng lieu sóm.

Chu ÿ:

■ Câc châ't ûc che thu thè P vói lieu trên dây phôi hdp vói 
digitalis làm giâm dôc tinh cüa digitalis mà không làm giâm 
hiêu lüc tàng sûc co bop cd tim cua digitalis, càng làm tàng tâc 
dung châm nhip tim trong triïàng hdp nhip tim dang nhanh, 
nhât là khi có rung nhî. Nêü trong quâ trinh dieu tr |, thâ’y 
nhip tim châm lai <70 ck/phüt thi giâm lieu digitalis, sau dô 
nêü can thi giâm lieu hoàc kéo dài thôi gian thàm dô lieu câc 
chat ûc che thu thê p, chî ngùng thuô’c này khi huyet dông bi 
ânh htfdng.

- Kiêm soât tôt viêc dùng thuôc ldi tiêu trtfôc và trong khi 
dùng câc châ't ûc chê thu thé p: dùng lieu cao kéo dài dé làm 
mât nUóc và ha huyet âp, dùng không dü dê gây û dong nUôc 
làm suy tim xâü di.

- Nêü thâ'y û nUôc, suy tim nâng hdn: tàng lieu thuôc ldi 
tiêu và/hoàc chat ûc chê' men chuyên, nêü can thi giâm lieu 
hoàc kéo dài thdi gian thàm dô lieu thuôc ûc chê thu thê p.

- Nêü nhip tim châm lai: giâm lieu digitalis, sau dô nêü can 
thi giâm lieu hoàc kéo dài thdi gian thàm dô lieu chA't. ûc chê 
thu thé P, chï ngùng thuôc này khi huyet dông bi ânh htfdng.
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- Nêu thây ha huyê't âp: giâm bât lieu câc thuôc ldi tiêu 
và/hoàc chat ûc chë men chuyen, sau dô nêu càn thi giâm lieu 
hoâc kéo dài thdi gian thàm dô liëu hoâc kéo dài thdi gian 
thàm dô liëu chat ûc chë thu  thë p. Ha huyët âp hay xây ra 
trong 24 - 48 gid dàu sau khi bât dâu dùng thuôc.

- Nëu bênh nhân suy tim cô bênh dâi thâo difdng, dùng câc 
châ't ûc chë thu thê p cô thê gây khô khân trong viêc kiêm soât 
glucose mâu, màt khâc phâi theo dôi câc dâ'u hiêu sâm cüa 
tinh trang ha glucose mâu câ'p cô thë bi che lâ'p hoâc giâm di.

- Không diidc ngùng châ't ûc chë thu thë P dot ngôt, dê lâm 
câc dâ'u hiêu lâm sàng xâ'u di mà phâi giâm thuôc dân.

AMIODARON

Amidodaron là thuôc diêu tri roi loan nhip tim dâ diidc 
nghiên cûu dùng trong diëu tri suy tim.

Biçt du’Ç'c: Cordarone, viên 200 mg, ô'ng tiêm 150 mg.

Du>q>c dông hoc

(xern trang 229)

Cd ehe téc dông trong suy tim

Amiodaron là môt thuôc dtfdc xêp vào phân nhôm III câc 
thuoic chô'ng rôi loan nhip tim theo phân loai cüa Vaughan 
Williams vi cô

khâ nàng kéo dài diên th ë  hoat dông te bào. Câc nghiên 
cûu cho thây amiodaron kim hâm câc thu thê’ giao câm a  và p, 
tham gia làm châm nhip tim và làm giàm nhip nhanh do ânh 
hücing cüa catecholamin.
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Tü láu, amiodaron düdc các tác giá dúng trong diéu tri roi 
loan nhip tim, xáy ra nhat lá sau nhói máu cc¡ tim thay cho các 
thuoc chóng roi loan nhip tim thuóc nhóm I vi dé lám táng tü 
vong, thay cho các chat úc ché thu thé giao cám p thuóc nhóm 
II vi thuóc náy có nhieu chong chi dinh. Cd sd dé suy nghí có 
thé dúng amiodaron trong suy tim lá tü  nhán xét thuóc lám 
giám tü vong nhát lá dót tü  lién quan dén roi loan nhip th á t d 
phán nhóm các bénh nhán bi suy tim sau nhoi máu cd tim vá 
tü  nhán xét lám sáng cho thay tü  vong cüa >40% các bénh 
nhán suy tim lá dót tü  má nguyén nhán chü yeu lá do rung 
thá't.

Nghién cúu dáu tién üng dung trong diéu tri suy tim lá 
nghién cúu cüa Cleland vá es trén 22 bénh nhán suy tim, các 
tác giá thá'y amiodaron lám giám roi loan nhip thá t vá cái 
thién thdi gian gáng súc so vói placebo (Br. Heart J. 1987. 57: 
436-45). Nghién cüu GESICA (Grupo de Estudio de la 
Sobrevida en la Insufficiencia Cardiaca en Argentina, 1994) 
sau dó trén 516 bénh nhán có tuoi trung binh 60,1 bi suy tim 
tü dó II dén dó IV (39% do bénh thiéu máu cue bó cd tim), có 
EF <35% düdc düng các thuóc quy üóc cúng vói amiodaron liéu 
600 mg/ngáy trong 14 ngáy roi 300 mg/ngáy trong 2 nám, các 
tác giá tháy so vói nhóm chúng thi amiodaron dá lám giám 
28% tü vong (33,5% vs 41,4%, p = 0,024), 31% nguy cd chung 
vé tü  vong vá só’ lán váo vién (p = 0,0024), cái thién dó suy tim 
theo NYHA (p <0,03); 6,5% só' bénh nhán có tai bien trong khi 
düng thuoc; 1,9% có ta i bien nhe, 4,6% phái ngüng thuóc (3,1%
do n h ip  c h a m  x o a n g , c o n  l a i  d o  b lo c  n h l  th £ ft h o a n  to a n ,  n h ip
nút, roi loan tiéu hóa). Nghién cúu cüa W arner-Stevenson vá 
es (1994) trén 307 bénh nhán suy tim dó IV trong dó 145 ngüdi 
có roi loan nhip tim düdc düng amiodaron 200 - 400 mg/ngáy 
so sánh vói 162 ngüdi khóng bi roi loan nhip tim nén khóng 
düdc dúng thuoc náy, két quá theo dói trong 2 nám cho tháy 
nhu cáu diéu tri khán cá'p giám el nhóm düng amiodaron so vói 
nhóm khóng dúng thuoc náy (55% vs 36%, p <0,05), ty lé tü
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vong chung, tù  vong do suy tim và ghép tim khan cà'p cùng 
giàm có y nghìa d nhóm amiodaron, rièng tàn suàt dot tù  thì 
nhii nhau (Circulation 1994 [Suppl]. 21).

Tuy nhién, nghièn cùu STAT-CHF (Survival Trial o f Anti- 
arrhythmic Therapy in Congestive Heart Failure, 1995) trèn  
674 bènh nhàn có tuoi trung bình 65 bi suy tim do III và IV 
(71% do bènh thièu màu cuc bò cd tim), có EF <40% và >10 
ngoai tàm thu thàt/giò trèn Holter dièn tàm do, dUdc dùng 
amiodaron 800 mg/ngày trong 14 ngày, sau dó 400 mg/ngày 
trong 50 tuàn rói 300 mg/ngày trong thdi gian tiép theo, có so 
sành vói placebo, theo dói trong 45 thàng thày thuóc làm giàm 
diidc 80% sò' lifdng ngoai tàm thu thà t ngay tù  thàng thù  3, cài 
thièn chùc nàng tàm thu thà t trài qua vièc làm tàng 42% phàn 
so” tóng màu sau 2 nàm, song chtfa thày làm thay dói tù  vong 
chung (39% vs 42%, p = 0,6) và dot tù  (15% vs 19%, p = 0,43); 
amiodaron có Idi ich cho càc bènh nhàn suy tim khóng do bènh 
thièu màu cuc bó cd tim nhièu hdn. Trong sù khàc bièt ve két 
quà vói nghièn cùu GESICA, có thè thày tuoi cùa càc bènh 
nhàn trong nghièn cùu này cao hdn (65 vs 60,1 tuoi), nguón 
góc cùa suy tim là do bènh thièu màu cuc bó cd tim nhièu hdn 
(71% vs 39%). Lièn quan dèn bènh thièu màu cuc bó cd tim, 
nghièn cùu EMIAT (European Myocardial Infarction Trial, 
1997) trèn 1.486 bènh nhàn tuoi tù  18 dèn 76, có rói loan chùc 
nàng thà t trà i (EF <40%) sau nhói màu co tim diidc dùng 
amiodaron 800 mg/ngày trong 14 ngày rói 400 mg/ngày trong 
14 tuàn, 200 mg/ngày trong thdi gian tiép theo, theo dòi trung 
bình 21 thàng cùng khóng thày amiodaron làm thay dói tù  
vong chung cùng nini tù  vong do tim nhiing có làm giàm 35% 
tù vong do rói loan nhip tim (p = 0,05).

Nàm 1997, phàn tich ATMA (Amiodarone Trials Meta- 
analysis) diia trèn  13 nghièn cùu dà tién hành vói 6.553 bènh 
nhàn suy tim có EF trung  bình 31%, 18 ngoai tàm thu  thàt/giò 
(89% có tién sù nhói màu cd tim), theo dòi tù  6 thàng dèn
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4,5 näm thây amiodaron làm giäm dUdc 13% (p = 0,03) den 
15% (p = 0,081) tü  vong chung tùy theo nghiên cûu, làm giäm 
29% tû vong liên quan den roi loan nhip tim (p = 0,0003); vê 
càc tai bién, càc tàc già thây 7% sô" bênh nhân bj suy giâp, 
1,4% cô ctfcing giâp, 1,6% cô bênh phoi, 1% cô bênh gan, 2,4% 
cô nhip châm. So sânh ldi và hai cûa thuôc, câc tâc già thây 
thuôc vân có già tri, câc tai bien cô thê khong chê dUdc, 
amiodaron là mot loai thuôc dùng dUdc trong dieu tri suy tim 
khi thây cô roi loan nhip tim.

Tac dung phu

- Roi loan tiêu hóa: buon non, non, mât di khi giâm lieu.

- Nhip tim châm lai, mûc dô châm phu thuôc lieu dùng; nêù 
cô suy yêu nùt xoang, tan sô> tim dê giâm nhiéu.

- Tàng vùa phâi men transam inase gan, cô thé cô viêm gan.

- Roi loan 0 da trên nhùng khu vüc hd: ban dô, thay doi säe 
tô’ da. Không dUdc phdi nàng.

- Dùng lâu dài, cô thê cô läng dong thuôc d giâc mac thành 
quâng cô màu, roi loan chùc nàng tuyên giâp, di câm, run rây, 
chùng mât diêu hoà (ataxie) kiêu tiêu nào, bênh phoi kè lan 
toâ nhâ't là xd phoi.

Phân tich câc nghiên cùu liên quan dén 6.500 bênh nhân bi 
suy tim hoàc sau nhôi mâu cd tim dùng amiodaron, ngUdi ta 
thây nguy cd tai bién phoi xây ra d bênh nhân vói tân suât 
1%/nâm (Lancet 1997. 130: 1417-24), phân tich cûa Vorperain 
và es trên câc nghiên cûu dùng liêu thâ'p amiodaron cùng thây 
tân suât tiidng tù (J ■ Am. Coll. Cardiol. 1997. 30: 791-98).

Chi djnh
Amiodaron dùçfc khuyên nên dùng cùng vói câc thuôc quy 

ùôc cho câc trUdng hdp suy tim sau nhôi mâu cO tim cô roi loan 
nhjp thât dê cô nguy cd dôt tû.
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Chong chi djnh

- Nhip chäm, du lä nhip chäm xoang.

- Bloc xoang - nhl, bloc nhl - thä't, doan QT keo däi, inööi 
chung khi co roi loan dän truyen.

- Ha huyet äp, truy tim mach.

- Roi loan chüc näng tuyen giäp.

Khöng düng cho phu nü cö thai vä cho con bü.

Lieu vä cäch düng

- Düng lieu thap 200 - 300 mg/ngäy.

- De tränh  ta i bien, moi tuän chi cho uöng 5 ngäy hoäc rmnöi
thäng 20 ngäy. Khi cö tai bien, phäi giäm lieu hoäc ngüjfnng 
thuöic. r«

Chii y:
■ Digitalis do läm täng nöng dö amiodaron trong huyet tiiCörlng 

nen cäng läm giäm tinh dän truyen trong nhl vä nüt nhl - thhäat, 
can phäi giäm lieu.

- Khöng düng cäng cäc thuoc chong roi loan nhip nhörm i I, 
sotalol, bepridil, lidoflazin, prenylamin, vincamin, cäc thuoc llääm  
giäm kali mäu vi cö the gäy xoän dinh, cäc thuoc üc che thu tlhe e ß 
vi cäng läm nhip tim chäm lai, cäc thuoc khäng vitamin K vi llääm  
täng täc dung chong döng.

CÄC CHAT ITC CH£ CALCI

C ä c  chßit ü c  chß” c a lc i  d iid c  x e p  v a o  n h o m  c ä c  t h u o c  g r in a n  
mach nhüng do läm giäm süc co böp cö tim nen nöi chxuung 
khöng düöc chi dinh trong dieu tri suy tim. Josephson vrä i cs
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((11985) khi phán tích các nghién cúu da dude tién hánh vói 
cüilltiazeni, verapamil va nifedipin dá két luán khóng nén düng 
aáic thuoc dó trong suy tim.

Tú cuoi tháp ky 80 cüa thé ky vúa qua, vói viéc tách suy 
tiiim thánh suy tim tám thu va suy tim tám triídng, mót só’ 
mg'hién cúu cho thá’y các thuóc úc che calci lai tó ra có hiéu lüc 
tircnng diéu tri suy tim tám trUdng ddn thuán tuy ván khóng 
diúing diídc khi có suy tim tám thu. Tuy nhién sU xuát hién mót 
s<ó’ dihydropyridin mói thuóc thé he 2 có hiéu lüc nhiéu tren 
miaich máu hdn la tren tim cüng dá dán dén mót só’ thám dó tác 
dluing cüa các thuóc dó trong suy tim tám thu. Ngiídi ta dá lán 
luícdt xem xét các thuoc isradipin, nicardipin, nisoldipin, 
ltacndipin, nitrendipin: mót só nghién cúu cho tháy két quá tót 
tiromg viéc cái thién triéu chúng chúc náng, bénh nhán chiu 
diülng dude gáng súc lón hdn, táng chi só’ tám thu va cung liídng 
tiiim, giám áp lvic mao mach phói vá súc cán ngoai vi (Kiouski
v.'á es, 1987, Tamburino vá es, 1991, Muller vá es 1991; 
E]ia:hstaldt vá es, 1992; Englert vá es, 1992; Torok vá es, 1992), 
nihiUng mót só’ nghién cúu khác lai thay két quá xá’u di (Barjon 
víá >cs, 1987; Georghiade vá es 1991 ...).

Trong các chat úc ché calci, ngUdi ta chú y nhiéu hdn dén 
aimilodipin vá felodipin:

• Vé amlodipin

Trén thuc nghiém, amlodipin lám giám súc cán ngoai vi 
díám dén giám háu gánh, táng cung liídng tim, táng múc cung 
cáap) oxy cho cd tim do lám gián dong mach vánh (Stopher 1988, 
MIairdoch 1991).

TrPn n g tíó i, V t>trovec v a  ce (1 0 8 0 )  th a y  l i c u  3 0  m g  t ic in  l i l i l í  
miaich khóng lám giám súc co bóp cd tim má lám táng 37% cung 
liíidmg tim ó bénh nhán suy vánh.

143



Bang 1.14. Tàc döng cüa càc thuöc trèn cäc cd và càc nüt (Nayler)

Thuöc Cd tim Cd trdn 
mach mau

Cäc nüt Cd
xudng

Verapamil + + + -

Diltiazem + + + -

Nifedipin + ++ - -

Nitrendipin + +++ - -

Nimodipin + ++++ - -

Nisoldipin + ++++ - -

Felodipin + ++++ - -

Amlodipin + ++++ - -

Packer và cs (1991) trong mòt nghièn cüu da trung  täm, 
mù dòi, có placebo trèn 118 bènh nhän suy tim dò II và III 
theo NYHA, EF <40%, ngoài amlodipin càc bènh nhän con 
düdc dùng digoxin và thuöc Idi tiéu, mòt so' dùng thém thuöc 
ùc chè men chuyèn, nhän xét so bènh nhàn suy tim düdc dùng 
amlodipin 10 mg/ngày trong 2 thàng có tien trièn  tot hdn: cài 
thien trièu chüng chüc näng, täng phän só' tòng màu, tàng  khà 
nàng chiù düng gäng süc (55% so vói placebo là 29%), giàm 
nóng dò noradrenalin huyét tüdng. Tù nhüng kèt qua này, càc 
tàc già dà tièn hành nghièn cüu da trung täm PRAISE 
(Prospective Randomised Amlodipine Survival Evaluation, 
1996) trèn 1.153 bènh nhän suy tim man tinh dò III (81%) và 
dò IV theo NYHA có EF <30% dang düng digoxin, thuöc Idi 
tièu và càc chàt üc chè men chuyèn, càc bènh nhän düdc phän 
ngàu nhièn dùng amlodipin vói lièu 5 mg/ngày trong 2 tuàn  
d à u  roi s a u  d ó  1 0  m g /n g à y , th e o  d 5 i t r u n g  b ìn h  1 3 ,8  t h à n g  (6  
33 thàng), kèt quà cho thày amlodipin làm giàm 9% tai bién 
tim mach, 16% tù  vong song chüa dù y nghìa thöng kè (33% vs
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38%); rieng vdi phan nhom suy tim do benh cO tim gian thi 
thuoc lam giam dUdc 31% tai bien tim mach (p = 0,04), giam 
46% tu vong ((21,5% vs 34,9%, p <0,001). Nghien cOtu PRAISE
2 difdc tien hanh sau do tren >1.600 benh nhan suy tim khong 
do benh thieu mau ccf tim cuc bo, cung 6 do III va do IV, co EF 
<30% va van dang dung cac thuoc quy U6c, dUOc phan ngau 
nhien dung amlodipin 10 mg/ngay hoac placebo; ket qua cho 
thay tu vong 0 nhom amlodipin la 33,7% trong khi 0 nhom 
placebo la 31,7%, sU khac biet chUa du y nghla thong ke (RR
1,09 vdi p = 0.81).

Qua 2 nghien ciiu tren, Packer ket luan chUa du chiing cil 
de thay hieu lUc cua amlodipin trong suy tim nhUng thuoc 
khong lam xau di tien liidng cua benh.

• Ve felodipin

Cac nghien cviu thUc nghiem thay thuoc nay tac dong tren 
dong mach la chinh. Tan va cs (1987) trong mot nghien ciiu 
ngau nhien co placebo tren 15 benh nhan suy tim do II va do 
III dung felodipin trong 3 tuan thay thuoc lam tang cung 
luong tim nhUng chUa cai thien dUdc lam sang va kha nang 
gang stic. Dunselman va cs (1989) trong mot nghien c£iu ngau 
nhien khac, mu doi, co placebo tren 23 benh nhan suy tim do 
III dung thuoc trong 3 tu&n thay thuoc lam giam siic can ngoai 
vi, lam tang cung liiOng tim va the tich to’ng mau, tang kha 
nang gang s£(c, cai thien cac dau hieu lam sang. Kassis, 
Amtrop va cs (1990) thay thuoic lam giam nong do 
noradrenalin sau 6 thang dieu tri, noradrenalin la mot yeu to” 
co gia tri tien luctng ve tu vong trong suy tim.

Nghien ctiu VHeFT-III (Third Veterans Administration  
Vasodilator Heart Failure Trial, 1995) co quy mo 16n hon, tren 
450 henb nhan suy tim do IT (79%) v a  d o  III (21%), co EF 
trung binh 30% dang dung cac thuoic quy tide ke ca enalapril 
dUOc phan ra dung them felodipin ER 5 - 10 mg/ngay so sanh
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vói placebo trong 18 thàng, két qua cho thay felodipin dà làm 
tâng phàn so tong mau tha t trai (2,1% vs -0,1%, p = 0,001), 
làm giam nóng dò ANP huyét tüdng tù  thâng thù  3 (p = 0,01) 
nhUng chUa thay có sii khâc biêt vói nhóm placebo ve tù  vong 
(13,8% vs 12,8%), ve so lân vào vién (43% vs 42%) và ve khà 
nàng gàng sùc tuy thuò'c khóng làm xàu di tình trang  suy tim.

Nhìn chung cho den nay, câc nghiên cüu ve vai trò càc chàt 
ùc che calci trong suy tim vàn dang düçfc tién hành và chüa có 
két luàn cuòi cùng. Hôi Tim chàu Au trong khuyén cào nàm 
2005 dà nèu khóng chi dinh càc chà't ùc ché calci trong dieu tri 
suy tim do rói loan chüc nàng tàm thu, dàc biêt là vói 
verapamil và diltiazem; càc thuò'c mói nhii am lodipin và 
felodipin do düçfc chüng minh khóng có ânh huông dên tÿ lê 
song sót khi dùng làu dài nèn có thè düçfc dùng phói hop cho 
nhüng bènh nhàn bi tàng huyè't àp hoàc suy vành kèm theo 
mà n itra t và càc chà't ùc ché thu  thè p chUa kiém soàt diidc.

CÂC THUÔC DANG OUOC NGHIÊN CLÌU

Trong nhüng nàm vùa qua cüng nhü trong tüOng lai gàn, 
càc nghiên cüu trong dieu tri suy tim nhât là dieu tri suy tim 
tàm thu vàn di vào co ché' ró'i loan than kinh - nói tié t - cytokin 
nhüng theo nhiéu hüông khâc vói hy vong tim düOc thêm 
nhüng thuóic mói. Mot sô chat dà düçfc thàm  dò hièu liic:

1. Câc chat lire ché renin

Càc chà't này cho phép ùc ché chon ioc con düdng chinh de 
hình thành angiotensin I. Câc chat dà tim ra chüa dùng düçfc 
trên  lâm sàng vi chüa düçfc hâ'p thu tòt qua düàng tiêu hôa và 
vi thôi gian tâc dông cüa thuô'c quâ ngàn.
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2. Càc chat dói khâng endothelin
Mot sô' chât dang dtfdc nghiên cûu, dó là càc chat dôi khâng 

thu thê cua endothelin-1 và càc chât ûc che men chuyên dôi 
endothelin:

- B osen tan  là mot chât dôi khâng thu thê cua endothelin 
duoc nhiéu tâc giâ quan tâm.

Kiowski và es (1995) dùng bosentan so sânh vói placebo 
trên 24 bênh nhân suy tim dô III theo NYHA thâ'y thuôc làm 
giâm âp lüc dô dây mâu vào thât trâi và thâ t phâi, làm tàng 
chï sô' tim và giâm sûc cân tuân hoàn phoi (-33%) nhiêu hon là 
làm giâm sûc cân ngoai vi (-16%).

Nghiên cûu REACH-1 (Endothelin Antagonists in Chronic 
Heart Failure, 1998) trên 370 bênh nhân suy tim dô III và IV, 
có EF <35% dUOc dùng bosentan vói lieu tâng dân deh 500 mg 
x 2 lân/ngày so sânh vói placebo, dû dinh tien hành trong 6 
thâng cho thâ'y thuoc có tâc dung tôt dôi vói chûc nàng tim, câi 
thiên câc triêu chüng làm sàng song lai làm tàng men 
transam inase cûa gan gâ'p >3 làn nên phâi ngùng sóm triióc 
thói han.

Nghiên cûu ENABLE (Endothelin Antagonist Bosentan for 
Lowering Cardiac Events, 2002) trên 1.613 bênh nhân có tuoi 
trung binh 67 bi suy tim dô III và IV, dâ dùng câc thuoc quy 
ùôc dUçtc dùng thêm bosentan vói liêu thâp tàng dân lên dén 
250 mg/ngày, theo dôi trong 1,5 nàm; kê't quâ không thâ'y nhii 
mong doi, nàm dàu dien biê'n có xu huóng nàng hon, sau 1 nàm 
môi thâ'y có xu hiiông câi thiên câc triêu chûng lâm sàng; vê 
tâc dung phu, câc tâc già có nhân xét ô nhôm dùng bosentan 
thâ'y giâm khoâng lg/1 huyêt sàc tô'.

Liêu khôi dâu thtfông dùng là 62,5 mg x 2 lân/ngày kéo dài 
trong 4 tuân, sau dô tâng lên 125 mg x 2 lân/ngày. Không chi 
dinh khi có suy gan hoàc câc men transam inase tàng gâ'p 3 
lân. Không dùng cho phu nü có thai.
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- E n ra sa n ta n : cüng lä möt chat döi khäng endothelin; möt 
nghien cüu vöi enrasentan thay thuöc näy khöng cäi th ien  
düdc cäc trieu chüng läm sang mä cön läm suy tim tien trien  
xäü di (Abraham vä cs, 2001).

3. Cäc chat ürc che men endopeptidase trung tinh (NEP)

Cäc chat näy cön düöc goi lä cäc chat üc che vasopeptidase. 
NEP lä möt men läm thoäi giäng cäc peptid thäi natri ANP, 
BNP, CNP, cäc peptid näy cön cö täc dung giän mach.

O m a p a tr ila t (Vanlev) lä chat däu tien cua nhöm thuöc 
näy, cö täc dung üc che cä NEP län men chuyen angiotensin II 
nen täc döng hiep dong läm giän mach, cö löi cho cä benh t.äng 
huyet äp län chüng suy tim. Omapatrilat dä düdc chüng miinh 
gäy ha huyet äp nhieu hdn cäc chat üc che calci, lai it cö täc: 
dung phu quan trong trü  ho nhu cäc chat üc che men chuiyen i 
(6 - 8%), do mät vä phü vän mach (0,5 - 2,1%).

Nghien cüu IMPRESS (Inhibition of Metallo Protease: b y  
BMS-186716 in a Randomized Exercise and Symptoms Stiudy,, 
2000) tren 573 benh nhän suy tim tü  dö II den dö IV ttheo) 
NYHA düdc phän ra düng om apatrilat 1 0 - 4 0  mg/ngäy hoäc2 

lisinopril 5 - 20 mg/ngäy trong 24 tuän; ket qua cho tthay/ 
khöng cö sü khäc biet giüa 2 nhöm ve chi tieu täng khä näng^ 
gäng süc nhüng thä'y omopatrilat cö xu hüöng läm giäm düdcc 
tieu chi chung bao gom tü  vong vä so län väo vien do suy timi 
tien trien nhieu hön lisinopril (5% vs 9%, p = 0,052).

Nghien cüu OVERTURE (Omapatrilat Versus Enalcaprill 
Trial o f Utility in Reducing Events, 2002) tren 5.770 benhh 
nhän suy tim näng, cö EF <30% düdc phän ra düng enalap riil 
20 - 40 mg/ngäy hoäc om apatrilat 20 - 40 mg/ ngäy, ket quaä 
cho thay khöng cö khäc biet giüa hai loai thuöc ve tü  vong Ihoäcc 
so' län väo vien do suy tim (OR 0,94, p = 0,187) cüng nhiü tvü
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vo)ng chung (OR 0,94, p = 0,339), rièng vói tù vong hoäc sô’ làn 
vàio viên do càc nguyên nhân tim mach thi omapatrilat tôt hdn 
(0>R 0,91, p = 0,024), tuy nhiên thuôc này lai gây ha huyet àp 
(1Î9,5% vs 11,5%), chông mât (19,4% vs 13,9%) và phù vân 
maach (0,8% vs 0,5%) nhiéu hdn.

SLV 306 là mot chat ùc che câ NEP và men chuyen 
enidothelin (ECE) dà dUdc chúng minh cô tàc dung giän mach 
và mot sô’ tàc dung có lçfi khàc. Thù nghiêm giai doan II trên 
19'1 bênh nhân thây thuôc làm giàm huyet âp tâm thu và tâm 
truidng trong vông 4 tuân. Mot nghiên cùu khàc trên 29 bênh 
nhiân suy tim xung huyet gdi y có thê dùng trong suy tim, 
thiuôc dùng an toàn và dUdc dung nap tôt.

4. Peptid thài natri BNP tài to hop (nesiritid)

N esiritid  là peptid thâi natri BNP ngUÒi tái to help 
(huiman BNP -hBNP), chat này dà dUdc dùng trên ngüdi dUôi 
daing tiêm tînh mach.

Vê' tînh an toàn cùa nesiritid, nghiên cùu PRECEDENT 
(Prospective Randomized Evaluation o f Cardiac Ectopy with 
Dokbutamine or Nesiritide (2002) dé kiêm tra tác dung phu gây 
roi loan nhip tim cùa nesiritid truyê'n tînh mach so sânh vói 
dottmtamin dtfdc tien hành trên 255 bênh nhân suy tim mât 
bù;; két quâ cho thây dobutamin gây tàng dâng kê roi loan nhip 
thait (nhip nhanh thât, ngoai tâm thu thât) cüng nhtf tâng tân 
sô’ tim trong khi nesiritid không gây ngoai tâm thu thât và 
cümg không làm tàng tân sô’ tim (Burger và es).

Vé hiêu liic cùa thuoc, nghiên cùu VMAC (The Vasodilation 
in lthe Management o f Acute CHF trial, 2003) trên 489 bênh 
nhiân suy tim m ât bù dang diidc dieu tri bàng câc thuôc quy 
Uóc: và cho dùng thêm nesiritid tînh mach so sânh vói 
nitiroglycerin tînh mach và placebo; kê’t quâ cho thây nesiritid 
làim giâm âp lüc tuân hoàn phoi nhiéu hdn nitroglycerin và
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placebo (lan lUdt -5,8 mmHg, -3,8 mmHg va -2 mmHg), lam 
giam dau hieu kho thcf nhii nitroglycerin; nesiritid to ra an 
toan vdi benh nhan suy than, d ca 2 nhom dung thuoc deu thay 
co den 8% so' benh nhan bi ha huyet ap khong trieu  chiing va 4
- 5% bj ha huyet ap co trieu chuing.

Nghien c£(u FUSION (Follow Up Serial Infusions o f 
Nesiritide, 2003) tren  210 benh nhan suy tim do III va IV theo 
NYHA da it nhat 2 lan co tien trien xfiu trong vong 12 thang 
vita qua difdc phan ra  dieu tri quy vide hoSc truyen inseritid 
hang tuSn ngoai tru  (bolus 2 pg/kg sau do truyen 0,005 den
0,01 pg/kg/phut trong 6 gid), ket qua cho thay nhom dung 
niseritid it phai vao vien hdn, it co tii vong hdn, nong do 
aldosteron va endothelin giam, cai th ien  diidc phan so" to’ng 
mau va cac dau hieu lam sang, ldi ich nhieu nhat vdi so benh 
nhan co nguy cd cao.

5. Cac chat khang cytokin TNF-a

Co 2 chat khang TNF-a dUdc tham  do trong dieu tri suy 
tim, do la etanercept (Enbrel), mot thu  the ta i to hdp hoa tan 
va infliximab (Remicade), mot khang the chimeric, cac thuoc 
nay da diidc dung trong dieu tri mot so" benh khac nhii viem 
khdp dang thap, benh Crohn ...; g in  day, mot chat thut 3 lai 
dtfdc phat hien them, do la adalimumab (Humira).

TNF-a gay doc cho te bao cd tim va lam giam siic co bop sdi 
cd tim  in vivo va in vitro; tren thiJc nghiem, neu cho 
etanercept hoac infliximab vao thi site co bop cd tim trcl lai 
binh thvidng. Trong mot so nghien citu ng&n han, Deswal va cs 
(1999), Bozkurt va cs (1999) th£y etanercept lam tang phan so 
tong mau, giam kich thiidc th a t tra i va cai thien cac trieu 
chifng lam sang tuy nhien 2 nghien ciiu 16n ATTACH va 
RENEWATi dung; infliximab va etanercept cho cac benh nhan 
suy tim  lai cho ket qua khong tot, lam suy tim nang hdn so vdi 
placebo va gay nhieu tac dung phu nhii noi ban, de bi nhiSm
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khuân cd hôi, lupus, u lympho, dôi khi suy tüy (Anker và 
Coats, Int. J. Cardiol. 2002. 86: 123-30). Câc nghiên cûu tiëp 
theo dang dUdc tien hành.

Pen tox ify llin  {Torental), rnôt dân chat cüa xanthin là loai 
thuôc dUdc dùng trong bênh mach mâu ngoai vi dà dUdc chûng 
minh làm giâm sân sinh TNF-a in vitro (Strieter và es, 1988) 
và in vivo (Zabel và es, 1989); nghiên cûu cua Sliwa và es 
(1998) trên 28 bênh nhân nam bi suy tim do bênh cd tim thè 
giän diidc dùng pentoxifyllin 400 mg x 3 lan/ngày so sành vói 
placebo trong 6 thàng, càc tàc già thày thuóc làm giâm nóng dò 
TNF-a trong mâu, câi thien dò suy tim theo NYHA, làm tàng 
phàn sò' tô’ng mâu tù  22% lèn 39%; câc tàc già cüng cho ràng 
Idi ich cüa pentoxifyllin khóng chi do tâc dung khâng eytokin 
mà con do tâc dung ûc chê men phosphodiesterase III cüa 
thuoc.

6. Câc chât gây täng nhây càm vói calci (Calcium 
sensitizer)

Dây là mot nhóm thuóc làm tàng sûc co bop cd tim mói 
dUdc phât hiên. Khâc vói câc chât kich thich thu thé giao câm 
P và câc chât ûc che men phosphodiesterase III dà dtfdc coi là 
câc “thuôc trd tim mói”, nhóm thuóc này khóng làm tàng dòng 
Ca++ vào qua màng tê bào nèn khóng làm tàng nóng dò Ca++ 
trong té bào mà chi làm tàng ài tinh cüa troponin C vói Ca++ tu 
do trong bào tiidng tù  liiói cd tiidng dê diia vào câc phûc hdp 
actin-myosin trong câc sdi cd tim và làm tàng sûc co bop ed 
tim. Do khóng làm tàng nóng dò Ca++ trong té  bào nèn nhóm 
thuoc này khóng làm tàng mûc tiêu thu oxy và trânh cho bênh 
nhân nguy cd bi roi loan nhip tim. Dà có 2 thuóc dUdc nghiên 
cûu trên lâm sàng (Perrone và Kaplinsky, Intern. J. Cardiol. 
2005. 103: 248-55):

. P im obendan : nghiên cûu PICO (Pimobendan in the 
Congestive Heart Failure, 1996) cho thâ'y thuôc câi thiên dUdc
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huyét dông cho câc bênh nhân suy tim nhUng lai làm täng  tü 
vong không liên quan dén roi loan nhip tim. Câc thâm  dò cho 
thây vói lieu dieu tri, pimobendan ûc che diidc men phospho
diesterase III .

. L evo sim en d an : chat này cüng ûc che men phosphodies
terase III nhung vói lieu ra t cao so vói lieu dieu tri, con làm 
giän mach kê câ giän mach vành và giän mach phöi nên làm 
giâm tien gành và hâu gânh (Yokoshiki và es, 1997; Nieminen 
và es, 2000).

Nghiên cûu RUSSLAN (Randomized S tudy on Safety and  
Effectiveness o f Levosimendan in Patients w ith Left 
Ventricular Failure Due to an Acute Myocardial Infarct, 2002) 
trên  503 bênh nhân suy tim m ât bù sau nhoi mâu cd tim  vói 
câc lieu bolus tinh mach 6, 12, 24 pg/kg kèm theo lieu truyên 
tlnh mach duy tri 0,1 - 0,4 pg/kg/phüt so sänh vói placebo cho 
thay thuciic làm täng khâ näng gàng süc, câi thiên dUdc tÿ lê tû 
vong sau 14 ngày (11,7% vs 19,6% cua placebo, p = 0,03) và 
sau 180 ngày (22,6% vs 31,4%), câc lieu levosimendan khâc 
nhau déu cho két quâ ttfdng tü nhü  nhau vê tû  vong nhUng 
lieu cao 24 pg/kg kèm theo lieu duy tri 0,4 pg/kg/phüt gây ha 
huyê’t âp và tai bien thiêü mâu nhiéu hdn.

Nghiên cûu LIDO (Levosimendan Infusion versus 
Dobutamine Study, 2002) dânh già tac dung cûa 2 thuôc trên 
chï sô tim và âp lue mao mach phôi cho thày câc thông sô 
huyét dông và tÿ lê sông dén ngày thû  31 ô nhôm 
levosimendan düdc câi thiên tôt hdn so vói dobutam in (p =
0,049 vói tÿ lê sông). Thdi gian bân hûy cûa levosimendan vào 
khoâng 80 gid, tâc dung vé huyêt, dông côn kéo dài >24 gid sau 
khi ngùng truyên. Thuoc này dà düdc nhiéu tâc già chî dinh 
dùng cho câc trUdng hdp suy tim câ'p tinh  kê câ tinh  trang  mâ't 
bù câ’p tinh trong suy tim man tinh cô chï sô" tim thàp mà 
huyét âp không giâm nhiêu.
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7. Lieu phâp chuyén hôa

Liêu phâp chuyên hôa là mot huông dieu tri môi, sû dung 
câc thuôic can thiêp vào chuyên hôa tê bào cd tim nhu 
tr im e ta z id in  (Vastarel), ran o laz in . Câc thuôc này düdc coi là 
câc chat bào vê té  bào cd tim dâ dtfdc dùng trong bênh mach 
vành, gàn dây dUdc ûng dung trong dieu tri suy tim.

Cd sd cua liêu phâp chuyên hôa bât nguôn tù suy nghî làm 
thé' nào cho cd tim dà bi suy sii dung düdc oxy cô hiêu quâ cao 
nhât dê tao ra nâng lüdng cân thiêt cho câc sdi cd tim co bop và 
cho quâ trinh thu giân chu dông cua thât. Bînh thüdng, hoat 
dông cua cd tim dôi hôi ra t nhiêu nâng lüdng, viêc sàn sinh 
nàng lUdng düdc tien hành trong câc ty lap thê và can cô dû 
oxy do hê dông mach vành cung câp, nguon dê tao nên ATP 
chü yêü tù  câc acid béo tü  do chuôi dài (60 dên 70%) roi dên 
glucose (20 dén 30%), lactat (15 dên 20%), chuyên hôa acid béo 
cân nhiêu oxy hdn so vói chuyên hôa glucose. Trong suy tim 
man tinh, câc nghiên cûu cho thâ'y cô tinh trang giâm 
phosphocreatin, giâm ATP và giâm toc dô tâi tông hdp ATP 
(Wilson và es, 1985; Broquist và es, 1992), viêc cung cap oxy lai 
bj han chê hdn so vói cd tim bînh thUdng do nhiêu nguyên 
nhân nhü giàn - phi dai cd tim, xd cd tim, ton thUdng vüa xd 
làm hep long dông mach vành... Mot sô nghiên cûu vê chuyên 
hóa té  bào cd tim dà cho thâ'y d bênh nhân suy tim câc dô II và 
III theo NYHA, cô mot sü chuyên dich dâng kê sang oxy-hôa 
acid béo, it oxy-hôa glucose hdn so vói ngiïdi bînh thUdng có 
tuôi tiidng ûng nhung sang giai doan cuòi cùa suy tim thì lai có 
sii chuyên dich sang oxy-hóa glucose là chinh, tình trang này 
dUdc coi nhu mot phân ûng bù trû  cua cd tim (Heart and 
Metab. 2001. 14) '.

Trong câc thuôc thuôc nhóm này thi trimetazidin (Vastarel) 
dâ dii0c nghiên cûu tiirtng dôi kÿ. Cri chê tâo  (tông c« a . 
trimetazidin là ûc chê hoat tinh men 3-ketoacyl CoA thiolase 
chuôi dài làm cân trô phân ûng P oxy-hôa câc acid béo tü  do ô
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ty lap thè, hàu qua là chuyèn sàn xuàt ATP sang con diiòng 
oxy-hóa glucose can it oxy hdn (Kantor và cs, 2000), thich hdp 
vói diéu kièn oxy dang hi giàm cung cap trong suy tim man 
tinh, dàc biet khi nguyén nhàn cùa suy tim là bènh thièu màu 
cuc bò cd tim.

Mòt so nghièn cùu biióc dàu cho thày liéu phàp chuyèn hóa 
có Idi ich trong dièu tri suy tim:

. Trimetazidin: nghièn cùu trèn  chuòt có bènh cd tim difdc 
dùng thèm trim etazidin trong nufóc uong vói liéu de dat nóng 
dò tiidng dUdng vói nóng dò dùng cho bènh nhàn suy vành cho 
thày thuoc làm tàng 57% thdi gian sòng cùa chuót (tù 364 
ngày lèn 560 ngày), nhu vày trim etazidin làm chàm diidc tién 
trièn cùa suy tim. Belardinelli và Purcaro (2001) trèn  38 bènh 
nhàn có tuoi trung bình 52,7 bi suy tim sau nhói màu cd tim 
vói EF 33 ± 5% diidc phàn ra dùng trim etazidin (Vastarel) 20 
mg x 3 làn/ngày so sành vói placebo trong 2 thàng, càc bènh 
nhàn déu dUdc làm sièu àm tim gàng sùc vói dobutamin trtfóc 
và sau nghièn cùu; két qua cho thày d cà 2 nhóm khóng có 
thay dói ve huyét àp, tàn sò tim nhung ò nhóm trim etazidin 
sau 2 thàng thày có cài thièn càc chi so ve vàn dòng vùng (p 
<0,001), phàn sò' tòng màu (19,7% vs 14,1%, p <0,001) dóng 
thdi có tàng dinh V 02 (p = 0,001) trong khi ò nhóm chùng lai 
khòng thày có thay dói tUdng tu  (Eur. Heart J. 2001. 22: 2164- 
70). Nghièn cùu cùa di Napoli và cs (2005) trèn  61 bènh nhàn 
suy tim do thièu màu cuc bó cd tim dang dùng càc thuoc khàc 
và dtfdc phàn ra dùng thèm trim etazidin 20 mg x 3 làn/ngày so 
sành vói placebo trong 18 thàng cho thày trim etazidin làm 
tàng phàn so tòng màu (tù 30 ± 6% tàng lèn 37 ± 6%), cài thièn 
dò suy tim theo NYHA, làm giàm thè tich cuòi tàm  thu  và cuoi 
tàm  triidng thà't trài, khòng làm tàng nóng dò CRP huyèt 
ttfdng, tà t cà càc khàc biet này déu có y nghìa so vói nhóm 
chùng (p <0,001) (Heart 2005. SI: 161-5). Nghièn ciiu cùa 
Belardinelli và cs (2007) trèn  51 bènh nhàn suy tim do bènh
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thieu mau cd tim co EF 32,5 ± 4,5% diidc dung trimetazidin 
20 mg x 3 lan/ngay trong 4 tuan cho thay thuoc cai thien diidc 
chiic nang noi mac cua dong mach qua tham do dap Cing gian 
mach vdi acetylcholin tren dong mach quay so v6i placebo (p 
<0,01) (Eur. Heart J. 2007. 28: 1102-08).

. R anolazin : ranolazin cung lam giam oxy-hoa acid beo, 
tang oxy-hoa glucose trong viec tao nang lufdng trong cac ty lap 
the. Ranolazin da diidc dung trong suy vanh (McCormack va 
cs, 1996; Chaitman va cs, 2004) va dang diiflc nghien c£iu tren 
benh nhan suy tim.

. Nam 2000, Bristow da nghien citu hieu lUc cua etom oxir 
trong suy tim man tinh; etomoxir la mot chat ¿c che oxy-hoa 
acid beo tac dong vao khau carnitin palmitoyl transferase-1; 
tac gia thay chat nay cai thien diMc kha nang gang sifc va 
chiifc nang tha t trai, lam tang the tich to'ng mau tir 69 ± 4 ml 
len 92 ± 9 ml, phan so to'ng mau tii 21,5 ± 2% len 27 ± 2,3% sau
3 thang dieu tri. Tuy nhien, etomoxir chiia diidc dung tren lam 
sang do co tac dung phu lam i3 dong triglycerid trong cac cd 
bap va gay khang insulin (Dobbins va cs, 2001).

Viec sii dung cac thuoc can thiep vao chuyen hoa te bao 
nhii trimetazidin (Vastarel) de lam cho viec tong help ATP tot 
hdn trong chiing suy tim cung la mot bien phap dieu tri help ly 
va can thiet de cai thien chifc nang cd hoc cua cd tim.
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PHÂC DÒ DIEU TR| SUY TIM TÂM THU

- Dò I: trtfóc dây không dùng thuóc nhimg hiên nay khuyê'n 
câo nên dùng câc chat ÛC chë men chuyen hoâc câc chat chen 
thu the AT, cüa angiotensin II de làm giâm phi dai that, di/ phòng 
rói loan chirc nàng that, han chë tien triën sang suy tim cô triêu 
chimg. Vói bênh nhân sau nhôi mâu co tim, có chï dinh dùng câc 
chat Lie chë thu thë p.

- Dô II:
. Có nhip xoang: thuô'c loi tiëu thiazid (nëu (S ni/ôc và natri 

nhiëu hoâc chông chï djnh vói thiazid thi dùng furosemid) phô'i hop 
vói câc chat óc chë men chuyen hoâc câc chat chen thu thë AT,. 
Nëu hiêu quâ chua dat dirdc, cho thêm câc chat ûc chë thu thë p. 
Cân nhâc viêc dùng digitalis vi hiêu quâ han chë.

. Có rung nhï: có chï dinh phoi hop vói digitalis.

- Dô III: theo dôi tai bênh viên. Dùng phoi hop thuô'c loi tiëu 
(lüc nây nên dùng furosemid), câc chat iïc chë men chuyen hoâc 
câc chat chen thu thë AT,, câc chat ifc chë thu thë p và digitalis. 
Có thë dùng thêm câc thuô'c giân mach nhtf nitrat/hydralazin; nê'u 
kali mâu binh thuàng hoâc thâ'p, cho thêm spironolacton.

- Dò IV: diëu trj tai khu hôi sire tich ci/c. Dùng thuô'c nhü 
trong dô III, thtfòng phâi dùng thêm câc thuô'c giân mach nitrat/ 
hydralazin. Khi cân thi phâi phô'i hop câc chat de chë men chuyën 
vói câc chat chen thu thë AT, hoâc truyën tïnh mach dopamin, 
dobutamin lieu thâ'p ngat quâng ... dë có hiêu quâ hon. Sûr dung 
câc can thiêp khâc (tao nhjp tim dë tâi dông bô tim ...) khi cân.
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Chiidng II

CAC THUOC DIED TRj ROI LOAN NH|P TIM

Binh thtfdng, nu t xoang la o tao nhip chinh, chi huy nhip 
dap cua tim theo mot t in  so nhSft dinh thich itng v6i moi hoat 
dong sinh ly cua cd the. Roi loan nhip tim se xay ra khi nhip 
cua nut xoang (con goi la nhip xoang) bi roi loan hoac bi thay 
the bang mot nhip bSit thiidng khac.

Roi loan nhip tim la bien chtitng de gSp trong nhieu benh 
tim mach va la mot trong nhutng nguyen nhan chinh gay tii 
vong. Dieu tri roi loan nhip tim cho den nay van con kho, tuy 
trong vong vai thiip ky gan day ngiidi ta da co nhuing hieu biet 
sau hdn ve cd che sinh benh va da de xuaft diidc nhieu loai 
thuoc co hieu liic nhat dinh cung nhieu bien phap khac can 
thiep tich cUc nhii kich thich tim viidt tan so", dung nang liidng 
song co tan  so radio, soc dien, pha rung (ke ca may pha rung 
c£y trong cd the), tao nhip tim, p h iu  th u a t ....

Cd che sinh benh

Roi loan nhip tim co the xay ra do:

1. Roi loan hinh thanh xung dong (hoac roi loan tinh tii 
dong):

- Giam tinh tu  dong cua nut xoang nhtf khi kich thich phe
vi, khi co tac dong cua acetylcholin hoSc digitalis vdi lieu dieu 
t r i ,  khi co  t i n g  k a l i  m a u  v a  c a lc i  m a u , k h i  a d c n o s in  v a  c&c 
nucleotid khac diidc phong thich do thieu mau cd tim ...
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DIÊN SINH LŸ TÉ BÀO CÖ TIM

Tëbàocdtim Té bào tif dông

Hinh 2.1. Diên thé hoat dông té bào

- Khi nghï, té bào cd tim difdc phân cifc hoàn toàn, mang diên di/dng 
o ngoài, diên âm à trong màng.

- Khi di/dc kich thich, xuàt hiên diên thé hoat dông té bào vôi càc pha:

■ Pha 0: kênh natri md, ion Na* vào o at trong té bào làm té bào di/dc 
khCrci/c; ion Na* vào kéo theo ion C a "  vào châm d cuoi thôi kÿ khCfcUc. Toc 
dô khCr ci/c toi da di/dc thé hiên bàng Vmax.

• Pha 1: cô dông ion ra khôi té bào, cô lë là ion Cl nhifng cüng cô thé là 
ion K \  qué trinh tài ciic nhanh bât dâu.

• Pha 2: ion C a”  (và cà ion Na*) tiép tue vào trong té bào, chiu tràch 
nhiêm vé diràng biéu dièn hinh mâm, ion K* tir trong té bào bét dau ra 
ngoài. Cô sii cân bàng giüfa càc ion vào và ra.

• Pha 3: quà trinh tâi cifc diên ra nhanh hdn, giàm dông ion vào so vôi 
dông ion ra (chu yéu là ion K*). Khi két thûc quà trinh tài ci/c, trong té bào 
giàu ion Na* và nghèo ion K* so vôi trirôc.

• Pha 4: difdng bieu diên thành difông thäng kéo dài cho dén khi cô mot
q u â  tr in h  khijf c l / c  m â i; d o  p h u c  h ô i t in h  trq n g  p h â n  b o  io n  n h i /  c ü , b d m  ¡on
Na’ /K* bât dau hoat dông di/a ion Na* tCr trong ra ngoài và di/a ion K* tir 
ngoài vào trong té bào.
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Bièn thè hoat dóng té bào cùa càc té  bào tu  dóng hay tao nhip  nhif càc 
té bào các nùt, hè His-Purkinje có nhCfng dàc diém khàc:

- Pha 4 có quà trình khCr cUc tàm trUdng chàm: kènh I, mó làm giàm 
dòng K‘ ra, tàng dòng Na* vào, làm cho té bào tich dièn dUdng nhiéu hon, 
dièn thè diTdc nàng dan lèn dén khi dat mUc dièn thè ngtfQng thì mòt quà 
trình khìr ciic mói sé tu dòng b it  dau.

- Pha 0 d iln  ra ti/ ti/ do khóng có ion N a’ vào ào at.mà eh! có dòng calci 
hoàc calci - natri chàm.

- Khòng có pha 1.

- Pha 2 khóng có hinh màm.

Toc dò khùf ciré tàm trUdng chàm hay dò dóc cùa duóng biéu d iln  ó pha
4 quyét djnh tlnh t ii dóng  cùa té bào. Toc dò khùf ci/c thè hièn b in g  toc dò 
phàt trién và bièn dò cùa nhành lèn ó pha 0 quyét djnh tinh dòn truyén  xung 
dóng. Tinh kich thich cùa té bào phu thuóc vào thòi ky trd có hièu lue 
(TKTCHL) trong dièn thè hoat dòng té bào (BTH0TB); néu ty so TKTCHL/ 
OTHOTB tàng thì té bào di/dc an toàn hdn, d3 xày ra rói loan nhjp tim.

mV

Hình 2.2. Càc thòi ky tro trong DTHOTB
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Giâm tinh tü  dông làm cho nhip tim bi châm lai; nêü nhip 
quâ châm thi ô tao nhip sê chuyên xuông câc trung tâm phia 
diiâi nhü câc té  bào tü dông cüa nüt nhl - thât (côn goi là bô 
nôi), cô khi xuông câc té  bào cüa hê His-Purkinje tao nên câc 
phûc bô thoât nüt (thoât bô nôi) hoâc thoât thât cô tan sô’ tim 
thâ’p hdn.

- Tâng tinh tü dông cüa nüt xoang và câc mô khâc nhü khi 
kich thich hê giao câm và catecholamin, giâm oxy mâu, giâm 
kali và calci mâu, khi bi nhiêm dôc digitalis.

O nüt xoang, tâng tinh tü  dông sê làm cho nhip xoang 
nhanh hein; cl ngoài nüt xoang, tâng tinh tü  dông sê gây ngoai 
tâm thu hoâc nhip nhanh vùng nüt nhl - thât hoâc thât. Mot 
sô' tê' bào cd tim binh thüdng (không cô tinh tü dông) cô thé trd 
thành tê bào kich thich nêü diên thé  tâm trüdng dao dông và 
dat mûc diên th é  ngüdng dê tü  dô bât dàu quâ trinh khü cüc tê" 
bào: nhüng trung tâm này düdc goi là nhüng ô lac chô, nguôn 
gôc cüa câc ngoai tâm thu và câc cdn nhip nhanh.

2. Roi loan dân truyën xung dông: nhiê'u cd ché tham gia 
viêc hinh thành roi loan này:

- Bloc dân truyén do sü cô mât cüa câc mô trd trUôc sông 
kich thich: binh thüdng, tü  nüt xoang qua nüt nhl - thât xuông 
dén thât, thdi gian cüa diên th é  hoat dông tê bào và cüa thdi 
kÿ trd cô hiêu lüc cüa môi loai mô dài dan cho tôi mot giôi han 
nhât dinh, quâ mûc dô thi dân truyén thàn kinh bi ngân lai. 
Bloc dân truyén dê gâp ô nüt nhl - thâ t khi nhip nh! quâ 
nhanh nhü trong rung nhl, cuong nhl; trong cuong nhl dang 
2/1, 3/1, cû 2 hoâc 3 sông p môi cô 1 phûc bô thât; trong roi 
loan nhip thâ t do digitalis, do sü sâp xép câc sdi song song 
trong nü t nhl - thât, cô thê cô dân truyén xung dông không 
d ô n g  d ô u  th o o  c h iô u  doc là m  c â c  v ù n g  d d tfâ i Ih â t  dUOc k ic l i
thich vôi thdi gian khâc nhau và làm xuâ't hiên ngoai tâm thu 
thâ t hoâc nhip nhanh thâ t mà thüdng düdc cho là do tâng tinh
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tu dong cua that. Bloc dan truyen cung de xay ra trong benh 
thieu mau cd tim: d nhuing te bao bi ton thUOng, khik ciic khong 
difdc hoan toan, song khii ctfc dien ra cham va bien do thap 
lam cho dan truyen xung dong de giam dan roi tat.

- Hien tiidng "vao lai" (reentry): hien tiicfng nay diidc coi la 
cd che’ chinh trong da so" cac triidng hdp ro’i loan nhip tim, xay 
ra do roi loan dan truyen trong mot nhom te bao trong khi cac 
te bao ben canh van con kha nang dan truyen xung dong binh 
thiidng.

Hinh 2.3. Cd chë vào lai

Trong hinh vê, xung dông den A bi ngán lai vi các té  bào 
chiía ra khôi thdi kÿ trd, trd thành bloc mot chiéu trén  düdng 
dân truyén xung dông; xung dông quay trd lai roi di theo 
diídng B; lúe này xung dông có the quay trô lai A néu các té  
bào dâ ra khói thdi kÿ trd; tú  A, xung dông tiép tuc quay trd lai 
roi lai men theo diídng B, cú nhií th é  tao nên mot vông khép 
kín, biêu hiên trên  diên tâm do bàng mot cdn nhip nhanh hoác 
ngoai tâm thu nhip dói.

Hiên tiídng "vào la i" thiídng xây ra  d mot vúng cd tim có 
diên th é  màng khi nghï bót âm hdn, làm toc dô dân truyén 
xung dông thân  kinh bi châm lai nhu trong bênh thiáu mâu cd 
tim do vüa xd dông mach vành; thiêü kali mâu làm giâm dô 
doc cûa pha 3 cûng làm tâng nguy cd có hiên ttfdng "vào lai".

170



Hièn tüdng "vào lai" có thè dién ra trong mòt mach có kich 
thtfóc rat nhò (<2 mm) nhii trong nüt nhì - thàt gay nhip dao 
lai trong nüt, hoäc d mòt müc lón hdn nhu giüa càc nhänh hoäc 
phän nhänh cüa bó His; nhüng khu vüc dè có hièn tUdng "vào 
lai":

- Nhì: gay rung nhì, cuóng nhì.
• Nüt nhl-thàt: gäy nhip nhanh cüa hòi chùng Bouveret.
- Thàt: giüa nhänh hoäc phän nhänh vói nhau gäy nèn 

nhip nhanh thàt, giüa he Purkinje vä cd thàt hoäc giüa cäc té 
bäo trong thà t gäy nèn rung thàt, nhip xoän dinh.

- Cäc bó phu cüa höi chüng WPW vói düdng nüt - His gäy 
nèn cdn nhip nhanh.

3. Vai trò cüa hè than kinh giao càm và phé vj
He thàn kinh giao cäm täc dòng dén tim thóng qua cäc thu 

thè p (chü yèu là càc thu thè P,) làm täng tinh tü  dóng gäy 
nhip nhanh, täng tinh dàn truyén, làm ngän thòi ky trd có 
hièu lüc, täng tinh kich thich, làm quà trình täi cüc cüa cäc tè 
bào dièn ra khóng dóng bó, ngoài ra làm täng süc co bop cd 
tim, làm täng cóng và müc tièu thu oxy cüa cd tim nèn dè gäy 
rói loan nhip tim.

Dày thàn kinh phè vi täc dóng dén tim thóng qua càc thu 
thè muscarinic làm giàm tinh tü dóng cüa cäc nüt, nhip tim 
chàm lai và néu chàm dèn quä mòt giói han nhàt dinh sè làm 
càc ó tao nhip phia duói trd thành nhüng ò tao nhip chinh 
(thoät nüt ...), làm giàm khòng dòng dèu tinh trd cüa cd nhì và 
làm chàm dàn truyén trong nhì, kéo dài thòi gian dàn truyén 
và tinh trd cüa nüt nhì - thàt, làm quà trình täi cüc ò cäc té 
bào cüa nhì dièn ra khòng dóng bò nèn cüng dè gäy rói loan 
n h ip  tim T h io u  Oz, th ù a  C 02, tr a n g  tliài giàm nhiet, nhiém 
toan, giàm kali màu là nhüng diéu kièn thuàn Idi cho cüdng 
phè vi gäy nèn roi loan nhjp tim.
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CO CHE TÄC DÖNG VÄ PHÄN LOAI CÄC THUÖC

Cäc thuöc chüa röi loan nhip tim deu nhäm can thiep väo 
möt hay nhieu cd che sau:

- Läm giäm tinh tü döng cüa cäc o tao nhip binh thüdng 
hay bat thüdng, nhüng neu roi loan nhip tim do giäm tinh tü 
döng thi phäi düng thuöc läm täng tinh  tü  döng nü t xoang.

- Keo däi hdn thdi ky trd cö hieu lüc, giäm tinh kich thich 
de cät cäc mach "väo lai".

• Läm giäm tinh dän truyen xung döng thän  kinh, de 
chuyen bloc möt chieu thänh bloc hai chieu tham  gia cät cäc 
mach "väo lai", nhüng cö trüdng hdp lai phäi läm täng tinh 
dän truyen dö.

- Dieu chinh hoat döng cüa he thän  kinh tü  chü.

Vaughan Williams (1971) cän cü väo ket quä thu  düdc tren 
dien sinh ly te bäo läm tü  cäc te bäo cd nhl täch rdi, de nghi 
phän cäc thuoc chüa loan nhip tim väo 4 nhöm chinh: I, II, III 
vä IV; sau näy Singh vä Hauswirth (1974) täch nhom I thänh 
phän nhöm I-A vä phän nhöm I-B, Harrison (1982) lai düa 
them phän nhöm I-C:

- Nhöm I  gom cäc thuoc cän trd döng natri nhanh (INa) väo 
trong te bäo, can thiep väo quä trinh  khü cüc te bäo (pha 0), 
nhöm näy düdc coi lä cö tinh on dinh mäng te bäo gom 3 phän 
nhöm:

. Phän nhöm I-A vöi quinidin, procainamid, ajmalin, 
disopyramid: phän nhöm näy cön üc che döng kali ra khöi te 
bäo nen läm giäm Vmax, läm chäm vüa phäi tinh dän truyen 
cüa cäc te bäo chü yeu thuoc he His-Purkinje, keo däi dien the 
h o a t  d ö n g  to  bao (DTHDTB) n h n t  lä  t.Vifii k y  t.rrt <*6 hieu lüc, 
giäm tinh tü  döng (pha 4); thdi gian üc che kenh cüa cäc thuöc 
ö müc dö trung binh.
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Nhóm I - A Nhóm I - B

Nhóm III Nhóm IV

Hình 2.4. Ành htfóng cüa càc thuóc trèn dien sinh ly té bào
Phàn nhóm I-B vói lidocain, phenytoin, aprindin, 

mexiletin: phàn nhóm này khóng làm giàm Vmax, it làm chàm 
tinh dàn truyén, làm ngàn thói ky trd có hiéu lvic nhà't là 
DTHDTB, giup cho thòi ky trd cüa càc mó dóng déu hdn và làm 
giàm tinh tut dóng cùa càc té  bào; thòi gian ùc ché kènh cùa càc 
thuoic nhanh.

- Phàn nhóm I-C vói encanid, flecainid, propafenon, 
lorcainid: phàn nh^m này làm giàm Vmax, làm tinh dàn 
tr u y ó n  c h à m  n h iò u , k ó o  d a i th d i k y  trd  có  h ió u  lu e  m à  i t  là m
thay dói thòi gian cùa DTHDTB; thòi gian ùc ché kènh cùa càc 
thuoc chàm.
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- Nhöm II gom cäc chat üc che thu  the giao cam ß: nhöm 
näy cö täc dung can trd hoat döng cua kenh Ir d cäc te bäo tü 
döng vä cäc te bäo cd tim bi ton thüdng, giän tiep üc che kenh 
Ca++ (ICaJ  khi nöng dö AMPc trong cäc te bäo giäm. Nhöm II 
cö hieu lüc chü yeu vöi cäc röi loan nhip tim cö vai trö cua he 
giao cäm, läm giäm tinh tü  döng (pha 4) cua cäc o tao nhip, 
giäm tinh dän truyen cua nüt nhl - thät. Bretylium cüng düdc 
xep väo nhöm näy.

- Nhöm III  gom cäc thuöic täc döng theo cd che cän trd döng 
kali (Ik) thoät ra ngoäi te bäo nen keo däi thdi gian cua 
DTHDTB vä thdi ky trd cö hieu lüc, khöng läm thay doi däng 
ke toc dö toi da khü cüc (Vmax): dö lä amiodaron, sotalol (cüng 
lä mot chät üc che thu the ß), bretylium , dofetilid, azimilid 
cäc thuöc näy läm giäm tinh kich thich cua te bäo lä chinh 
nhüng cüng läm giäm tinh tü  döng cua nüt xoang.

- Nhöm IV  gom cäc thuöic täc döng theo cd che üc che döng 
calci chäm (ICa) phu thuöc dien the väo trong te bäo (nhüng 
khöng phäi tä't cä cäc chat üc che calci deu cö täc dung chöng 
loan nhip tim); cäc thuöic thüdng düdc düng lä verapamil, 
diltiazem, cäc thuoc näy läm giäm tinh kich thich, tinh  dän 
truyen cua nüt nhl - thät, tinh  tü  döng cua nü t xoang.

Bäng phän loai tren  cua Vaughan Williams tuy düdc nhieu 
ngüdi chäp nhän nhüng vän bi chi trich vi chüa xep düdc mot 
so thuöic khäc cüng düdc düng trong dieu tri roi loan nhip tim 
nhü digitalis, atropin, adenosin ... , cäc thuöic düdc säp xep quä 
gon chi düa theo dien sinh ly te bäo mä phüdng phäp näy lai 
tien hänh tren cäc te bäo cd tim länh vöi lieu lüdng thuöic tü  
dät trong khi möi thuöic cön cö möt so cd che täc döng khäc nüa 
ngay trong dieu tri röi loan nhip tim, cäc thuoc trong möi 
nhöm dü0c neu cüng khöng hoän toän cö täc dung giöng nhü 
nhau ...
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Bang 2.1. Phân loai câc thuô'c chô'ng röi loan nhip tim

Nhöm Tâc döng chinh Thöi gian 
tâi cifc

Thuöc

l-A Chen kênh Na* Kéo dài Quinidin
Procainamid
Ajmalin
Disopyramid

l-B Chen kênh Na* Ngân Lidocain
Phenytoin
Aprindin
Mexiletin

l-C Chen kênh Na* Không thay doi Encainid
Flecainid
Propafenon
Moricizin

II Chen kênh 1, , giân tiep 
chen kênh Ca**

C/c che thu thé ß

Không thay doi Cäc chat ifc che 
thu the ß 
Sotalol 
Bretylium

III Chen kênh K* Kéo dài nhiêu Amiodaron
Bretylium
Sotalol
Dofetilid
Azimilid

IV Chen kênh Ca** chäm  
à nüt nhï-thât

Không thay doi Verapamil
Diltiazem
Bepridil

Ti/dng 
tir iv

Mâ kênh K * , giân tiép 
chen  Kênh C a “

Không thay doi Adenosin
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Näm 1991, nhóm chuyên vê roi loan nhip tim cua Hôi Tim 
châu Au hop tai Sicile (Y) dâ de xuât mot bâng phân loai chi 
tiét hön (the Sicilian Gambit) có tinh dén dày dû câc cd che tâc 
dông và hâu quâ dôi vói cd tim cüa môi thuoc: ngoài tâc dông 
dén câc kênh Na+, Ca++, K+, côn dé câp tdi câc thu thê giao câm 
a, ß, muscarinic, bdm Na7K+, ânh hiïông dén chûc nâng thâ t 
trâi, tan  sei tim, diên tim  ... , vi du nhU amiodaron theo bâng 
phân loai cua Vaughan Williams dUôc xép loai III, nay theo 
bâng phân loai Sicile th i thuôc này chen câc kênh Na+ nhanh, 
Ca+t, K+, ûc chê câc thu  thê giao câm a, ß, lâm giâm tan  sei tim, 
kéo dài thdi gian PR và QT. Bâng phân loai Sicile diidc sâp xêp 
hdp lÿ hdn, cho nhiéu thông tin hön tuy nhiên lai quâ phûc 
tap, ra t khó nhó chï có thê dùng dê tham  khâo, trong nghiên 
cûu nên xu htfông chung hiên nay trên thüc tê  lâm sàng là vân 
dùng bâng phân loai cùa Vaughan Williams nhiing có bo sung 
câc cd chê' tâc dông chinh (bâng 2.1).

QUINIDIN

Quinidin lä dong phän höu tuyen cua quinin, mot alcaloid 
lay tü  vö loäi Cinchona (Rubiacee). Näm 1914, Karel Wenke- 
bach thay quinin co täc dung tren tim, lien sau dö väo näm 
1918, W alter Frey phät hien quinidin co hieu lüc trong dieu tri 
röi loan nhip tim. Quinidin düdc xep väo phän nhom I-A theo 
bang phän loai cüa Vaughan Williams.

Bi$t dtfdc:

- Quinidin sulfat (Quinicardine): vien 200 mg.

- Quinidin monosulfat (Quinidurule): vien 200 mg.
- Hydroquinidin chlorhydrat (Hydroquinidine): vien 150 mg 

vä SR 300 mg.
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- Hydroquinidin gluconat (Hyd.roquinid.ine): ong 300 mg.

Dtfdc döng hoc

- Thuöic diidc hàp thu tot qua duòng uöVig tdi >90%; nóng dò 
dinh trong huyét tddng dat sau khoäng 2  giò.

- Lièn két vói protein cüa huyét tüdng tói 80 - 90% và vói 
huyét säe tò’ cùa hóng càu.

- Gan chuyèn hóa, mòt so chat chuyén hóa nhu hydroxy- 
quinidin, oxoquinidinon con có hoat tinh. Khà dung sinh hoc 
60 dén 80%.

- Thuóc dUdc dào thai qua than, 95% difói dang chuyén hóa, 
dào thài càng nhanh néu ndóc tiéu toan.

- Thòi gian ban thài 4 - 10 giò.

Tàc dung cùa thuoic bät däu sau khi uóng 30 phùt, dat mùc 
toi da sau 2 - 3 giò và màt di sau 4 - 6  giò.

Tinh chàt dUdc ly

1. Anh hitòng doi vói dièn sinh ly tébào:

Càc nghièn cùu cùa Weidmann (1955) dùng ky th u à t vi 
dièn ciic trèn  càc sdi Purkinje täch rdi cho thày quinidin tàc 
dòng chù yèu trèn màng tè" bào, ùc che khòng cho ion Na+ vào 
trong té bào nhiéu trong quà trình khù ede, làm ion K+ chàm 
ra khói tè' bào trong quà trình tài ede, dóng thòi can trd vièc 
trao doi ion trong quà trình khù ede tàm trddng chàm d càc tè 
bào td  dòng, dàc tinh này ddde goi là tinh on dinh màng. Ngoài 
ra, quinidin con có tàc dung ùc chè càc thu  thè muscarinic gäy 
lièt phé vi và ùc che càc thu thè giao càm a  d mùc dò trung 
bình.

T r c n  d iè n  s in h  ly  tĉ  bào, q u in id in  có tàc d u n g .
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- Làm giâm tinh tü  dông do giâm dò dôc khû cüc tâm 
trüdng châm và nâng cao diên th ê  ngüdng (pha 4). Trên thüc 
nghiêm và trên  lâm sàng, tinh chat này xuâ't hiên sóm và thây 
rô dô'i vói câc sçli Purkinje và nhâ't là câc o lac chô hay xây ra d 
câc te bào cd tim hdn là dô'i vói câc nüt.

- Làm giâm tinh dân truyén trong nhï, hê His-Purkinje, 
thâ't, dàc biêt trong thâ't do giâm toc dô phât triën  và biên dô 
cüa nhânh lên (pha 0 ). Giâm tinh dân truyén së bien bloc mot 
chieu thành bloc hai chiéu, cät mach "vào lai" nhüng lai cô thê 
tac dông không tôt dê'n tim, gây nên roi loan nhip tim ngay câ 
vói lieu dieu tri thông thüàng trên nhüng cd dia dàc biêt, khi 
tâc dung trên tinh dân truyén trôi hdn trên  tinh tu  dông. Tinh 
dân truyén trong nüt nhï - tha t vân düdc bâo dâm do tâc dung 
liêt phê vi cüa thuô'c, tuy nhiên Gallot và es (1995) cho râng d 
mot sô' trüdng hdp tai vùng nüt nhï - thâ't, dân truyén cô thê 
tàng và thdi gian trd cô hiêu lüc giâm làm tâng tan  sô' thâ't 
trong cdn nhip nhanh nhï.

- Làm giâm tinh kich thich, kéo dài quâ trinh  tâi cüc, qua 
dô kéo dài thdi kÿ trd cô hiêu lüc d nhï nhiéu hdn d thâ't do ânh 
hüông cüa liêt phê' vi. Do thdi gian cüa diên thê' hoat dông tê' 
bào kéo dài it hdn, tÿ sô thdi kÿ trd cô hiêu lüc/diên thé hoat 
dông té  bào (TKTCHL/DTHDTB) tâng lên. Giâm tinh  kich 
thich làm giâm hoat dông cüa câc ó kich thich lac cho và cät 
câc mach "vào lai".

Hai tâc dung liêt phê vi và khâng giao câm dô'i lâp nhau 
nên tâc dung tong hdp cô xu hüông trung hoà; tuy nhiên do tâc 
dung khâng thu  thé giao câm a  nên quinidin cüng làm giâm 
vai trô gây rô'i loan nhip tim do tâng catecholamin.

2. Càc tinh chat dUç/c lÿ khàc:
- Làm giâm nhe sûc co bop cd tim.

Do khâng thu  thé a  nên liéu cao làm giän mach ngoai vi 
và ha huyê't âp; không có ânh hüông dé'n tuàn  hoàn vành.
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- Có tâc dung gây tê tai chô nhe.

- Làm tàng nhu dông ruôt và tâng co bop tû cung.

- Vói lieu cao, con có tâc dung ha sot, giâm dau và diêt thê 
phân liêt cua kÿ sinh trùng soit rét tuy không manh.

Ânh hüdng trên diên tâm dô:

- Nhip nhanh xoang vói lieu trung binh do ânh hüông cua 
liêt phé vi.

- Thòi gian PR và QRS kéo dài; thòi gian QT cüng dài ra, 
de doa xuât hien xoàn dình.

Tâc dung phu và tai bien

- Do tàng càm: ha huyét àp, sot, dau dàu, noi man, ban 
giâm tiêu càu, trang thâi chuênh choâng xây ra trong nhüng 
già dàu sau khi dùng thuôc.

- Do không chiù thuôc: non mùa, îa long, dau bung, ù tai, 
chông mât, roi loan thi giâc ...

- Ha huyét âp do tâc dung ûc chê thu thê giao câm a.

- Roi loan nhip tim: mâc dâu thuôc düdc dùng dé dieu tri 
thê bênh này, roi loan nhip tim lai dê xây ra trên nhüng cd dia 
dàc biêt nhü thiéu mâu cd tim, ha kali, tâng calci, nhiêm toan 
trong mâu, roi loan dân truyén nhî - thâ't, roi loan tâi cüc trên 
diên tim ... vói cd chê' "vào lai"; thüdng thâ'y ngoai tâm thu 
thât, có thê là nhip nhanh thât, nhip xoàn dînh, thâm chi rung 
thâ't gây tù  vong (tù vong tôi 0,5 - 4% theo Papp).

Chi djnh
Quinidin có tâc di.ing tôt. trong diên tri và dii phòng roi loan 

nhip tim do khâ nâng üc chê câc ô kich thich lac chô và làm tà t 
câc mach "vào lai". Tuy nhiên, vi thuô'c lai làm giâm tinh dân
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truyén nhát la d trong th á t nén có thé dán den nhüng tác dung 
phu xáu va nhüng tai bien nguy hiém do dó khi düng thuoc 
cán hét súc thán trong.

1. Chi dinh chính :

Chi dinh chính cüa quinidin lá rung nhí vá cuóng nhí hdn 
la roi loan nhip thá t có le vi thdi gian trd có hiéu lüc bi kéo dái 
ó nhí nhiéu hdn do cá 2  tác dung trüc tiép vá gián tiép (liet phé 
vi) cüa thuóc:

- Rung nhí: quinidin düdc sü dung tü  láu trong rung nhí, 
nhát lá khi có cdn kich phát hoác tái phát, quinidin có thé cát 
cdn hoác lám thüa só' cdn, lám cón dó kéo dái, khi nhip xoang 
trd lai düng dü phóng láu dái có thé han che düdc tá i phát. 
Phán tích cüa Copien vá es düa váo két quá cüa 6  nghién cúu 
trén 808 bénh nhán cho tháy düng quinidin ván có ldi hdn lá 
khóng düng thuóc gi trong viéc duy tri nhip xoang (50% vs 
25% sau 1 nám) (Circulation 1990. 82: 1106-16). Tü khi có sóc 
dién, ngüdi ta  thüdng cát cdn báng sóc dién vi có két quá ngay 
nhüng quinidin ván lá mót thuoc düdc xem xét düng dé cüng 
cp' két quá, phóng tái phát.

- Cuóng nhí: sóc dién giái quyét tot hdn quinidin, nhüng 
sau sÓíc dién, quinidin düdc chi dinh trong diéu tri cüng co.

2. Chi dinh th ú  yeu:

• Nhip nhanh nhí.

- Ó tao nhip lüu dong.

- Ngoai tám thu có nguón gÓc nhí, th á t hoác nút nhí - thá't: 
chi düng quinidin trong các thé ngoai tám thu phúc tap, dáy, 
có nhüng yéü to tién lüdng xáü vá khi düng các thuóc khác 
k h ó n g  có  k é t  q u a .

Mác dáu dá có nhüng chi dinh ró ráng, quinidin düdc düng 
tü  rá t láu vá hiéu lüc düdc thé hién ró qua nhiéu nghién cúu,
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xu huóng hién nay là it dùng quinidin do thuòc vàn con tàc 
dung phu khòng tot, dac biét là có thè gay róì loan nhip tim 
nguy hiém. Phàn tich cua Coplen trong rung nhì nèu trèn cho 
thày tuy quinidin có hièu lUc dè duy tri nhip xoang so vói 
khóng dùng thuóic nhUng lai làm tàng tù vong chung (2,9% vs
0,8%, p <0,05). Vói róì loan nhip thàt, Morganroth dtfa trèn  4 
nghién cùu vói 1.009 bènh nhàn (da sò" có bènh thieu màu ccf 
tim) theo dòi trong 2  - 1 2  tuàn cung thày quinidin làm tàng tù 
vong do gay róì loan nhip tim khi so sành vói càc thuó’c thuòc 
càc phàn nhóm I-B và I-C (Circulation 1991. 84: 1977-83).

Chong chi djnh
- Hói chùng suy yèu nùt xoang, bloc nhì - thàt.
- Suy tim.
- Doan QT trèn dièn tàm dò kéo dài, có nguy cd xoàn dinh.
Thàn trong dùng thuòc trong càc trUÒng hdp có suy gan, 

suy thàn, vièm loét dai tràng, giàm kali màu.

Liéu và càch dùng

- Liéu trung bình càc thuóc trong 24 giò:

Bang 2.2. Liéu dùng cùa quinidin

Biét di/dc Dang Tàc dung Càch
dùng

Liéu 24 giò

Quinicardine v 200 mg ngén uóng 3 -6  v

Quinidurule v 250 mg kéo dài - 3 -4  V

Hydroquinidine v 150 mg ngàn - 3 -4  v

Hydroquinidine ó 300 ma naàn tièm RT 1 - 7 6
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- Dé tránh các tai bien, nèn dùng th ü  1 vièn triíóc khi diéu 
tri chính thùc dé thäm dò phán ùng: trong nhùng giò dáu neu 
thày ha huyet áp, noi ban, sót, trèn  dièn tim thày thòi gian QT 
hoàc thòi gian QRS kéo dài >25%, có ngoai tàm  thu nhièu 
và/hoàc da dang, túc là có tình trang  tàng  cam thì phài ngùng 
thuóc. Neu các bien doi dièn tim chi xày ra sau 48 giò, khóng 
có dàu hiéu làm sàng trèn thì chi càn giàm lièu.

- Trong cdn kich phàt rung nhi, vói quinidin sulfat, nèn bàt 
dàu bàng liéu thàp: 3 vièn/ngày, chia làm 3 làn roi tàng dàn 
tùng vièn mot cho dèn lièu toi da 6 vièn; trong rung nhi kéo 
dài, ngiiòi ta càt bàng soie dièn; triíóc khi làm soc dièn, có tàc 
già dà dùng quinidin hoàc cho 4 vièn, chia làm nhièu làn trong 
24 giò triíóc dó, hoàc chi cho 2 vièn uóng càch nhau nùa giò 1 
vièn, dùng trUóc khi làm sóc dièn 2 dén 3 giò; sau khi làm sóc 
dièn, phài duy tri kèt quà bàng quinidin, lièu duy tri cùng vào 
khoàng 3 - 4 vièn/ngày, có thè thàp hdn mot chùt.

Càc loai thuóic có tàc dung kéo dài nhu  Longacor thuòng 
dUòc dùng de dièu tri cùng co; khi uóng, chi can chia làm 2  làn 
trong ngày.

Càn kièm tra  kali màu và dièn tim  trong khi dùng thuóc.

C hú y  khi dùng quinidin phói hap vài các thuóc khàc:
■ Néu can phài dùng digitalis phoì hap, thì phài theo dói và 

phài giàm liéu digitalis vi quinidin làm tàng nóng dó digitalis 
trong huyét tiidng; khóng dutdc dùng quinidin khi có nhièm dóc 
digitalis hoàc quà lieu digitalis, phóì hap thuóc lúe này rät nguy 
hièm.

■ Càc chat ile che thu the ß, các chat úc che calci làm tàng tàc dung 
ile che sùc co bop cd tim và tình dàn truyén, vi vày phài giàm lieu.

- Quinidin làm tàng tàc dung cua càc chàt khàng cholinergic, 
k h ó n g  v i ta m in  K  và curaro.

- Acetazolamid, natri bicarbonat làm tàng nóng dó quinidin 
trong huyét titang.
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- Phó'i höp vói bepridil, sotalol, amiodaron, disopyramid, 
lidoflazin, vincamin, càc thuoc làm ha kali màu (lai tiéu, thuoc 
tày ...) dè gày xoàn dình.

PROCAINAMID

Näm 1936, Frederick Mautz có nhàn xét procain làm giàm 
dUdc rói loan nhip tim trong phàu thuät; näm 1951 
procainamid (là mòt chàt tóng hdp dè dat dUdc mòt dang 
procain ben vüng hdn bäng cäch thay chüc este bäng chùc 
amid) dUdc chùng minh có hièu lue dièu tri rói loan nhip tim. 
Procainamid diföc xè’p vào phàn nhóm I-A theo bäng phàn loai 
cùa Vaughan Williams. Thuoc cùng có tàc dung gày tè tai chò 
nhUng yèu.

Biét dlidc: Pronestyl, vién 0,25 g, òrig tièm 10 ml chùa 100 
mg/ml.

Difdc dòng hoc

- Thuó'c dUcic h ip  thu qua diiòng tièu hóa nhanh, tói >75%; 
nóng do dinh trong huyèt tUOng dat dUcic sau 1 - 2 gió. Vói tièm 
tlnh mach, nóng dò dinh dat dUdc sau 5 - 10 phùt, vói tièm bàp 
thit, sau 20 - 30 phut.

- Chi có khoàng 15 - 20% liè'u hàp thu ducfc lièn kèt vói 
protein huyèt tUdng, sò' con lai dtfóc giü trong càc mò düöc tuói 
nhièu màu nhu thän, gan, läch, cd, phòi, tim.

- Chuyén hóa ó gan, thuoc dUdc acetyl-hóa dè hình thành 
N-acetyl-procainamid (NAPA), cùng có hoat tinh mà cd ché' tàc 
dòng giòng càc thuoc nhóm III. Khà dung sinh hoc 75 - 85%.

- Dào thài chù yèu qua nUóc tiéu, 40 - 60% nguyèn dang; 
dào thài giàm néu nUóc tièu kiém.
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- Thòi gian bân thâi ngän, khoâng 3 - 5 giò, nông dò thuôc 
trong huyêt tUdng giâm 15 - 2 0 % môi giò, vi vây cân cho thuôc 
nhiêu làn trong ngày. NAPA có thòi gian bân thâi dài hdn 
procainamid.

Tinh chat dtfdc lÿ

Cd che tâc dông cûa procainamid trên  diên sinh lÿ te bào 
gàn giông nhii cüa quinidin. Thuôc cüng ûc che câc thu  thé 
muscarinic và câc thu  thê giao câm a  nhiing it  hdn so vói 
quinidin.

1. Ânh hiiông dôi vói diên sinh lÿ te bào:

- Giâm tinh tu dông do giâm dô doc khü cUc tâm trUdng 
châm và nâng cao diên the ngUdng (pha 4); tâc dung thay rô 
vói câc ô lac chô hay gap d câc tê' bào bi ton thUdng. Nhip 
xoang không thay dôi tàn sô' do tâc dung liêt phê vi dôi vói nût 
xoang không manh.

- Giâm tinh dân truyën trong nhï, thâ't, dac biêt trong nüt 
nhl - that do giâm tôic dô phât triên và biên dô cüa nhânh lên 
(pha 0). Khâc vói quinidin, hiên tUdng này lai it dân dën 
nhüng roi loan vê nhip hdn vói lieu dieu tri.

- Giâm tinh kich thich, kéo dài thdi kÿ trd có hiêu lüc cûa 
câc sdi cd và câc mô dân truyen, dac biêt ô tàng th â t, nâng cao 
ngiiâng rung thât. Có lë vi vây mà procainamid có khâ nâng 
dieu tri roi loan nhip tim ô tàng thâ't tôt hdn ô tàng trên  thât. 
Do thòi gian cüa diên thê' hoat dông tê' bào chî tàng ra t it, tÿ sô' 
TKTCHL/DTHDTB vân tàng; tuy nhiên so vói quinidin thi 
tinh kich thich giâm it-hdn.

2. Câc tinh chat diiôc lÿ khâc
- L à m  g ià m  n h e  s û c  co  b o p  c ü a  cd  t im  n h u tn g  k h ô n g  là m  

thay dôi cung liidng tim.

- Vói lieu cao, làm giän mach ngoai vi và ha huyêt âp.
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- Tàc dung gay tè tai chò nhe.

Ành htfdng trèn dièn tàm do

- Thdi gian PR và QRS kéo dài; thòi gian QT cùng dài ra, 
de doa xuàt hièn xoàn dinh.

Tàc dung phu và tai bien

Tàc dung phu và tai bien gap vào khoàng 25 — 30% càc 
truòng hdp dùng thuóc:

- Tai bien do tàng càm: sot, noi man ngoài da. Vói lieu cao 
trèn  4 g/ngày dùng dài ngày có thè có chùng mat bach càu hat 
hoàc bènh lupus ban dò rài ràc, hói phuc dUdc sau khi ngùng 
thuóc; tai bien loai này chiem 2 0 % tóng sò".

- Do khòng chiù thuóc: buon non, nón mùa, ia lòng, chàn 
àn, choàng vàng, ào giàc, làn lón.

- Ha huyèt àp và sóc vói liéu cao hoàc khi tièm tlnh mach 
nhanh do thuóic làm cd trdn thành mach giàn ra dot ngót.

- Rói loan nhip tim it xày ra vói lièu dièu tri thóng thuòng 
nhUng dè xuà't hièn khi dùng tói liéu dóc: loan nhip xoang, bloc 
xoang - nhì, suy yéu nùt xoang vói thoàt nùt, dàn truyen nhì - 
thà’t và trong thàt qua chàm vói sU xuàt hièn bloc ó càc mùc dó 
khàc nhau de doa ngùng tim, hoàc tàng tinh kich thich vói sU 
xuàt hièn nhiéu ó kich thich tai chó gày ngoai tàm thu thàt, 
nhip nhanh thàt, rung thàt, xoàn dinh nguy hièm; khi dó phài 
ngùng thuóic ngay làp tùc.

Chi djnh

- Ngoai tàm thu thàt: nhàt là khi xày ra trong nhùng già 
dàu cùa nhói màu cd tim, khi xuàt hièn khà dày (>5-10/ phùt), 
nhiéu ó, nhip dOi hay thanh chuói, có dang R/T; lùc này nèn 
dùng dang tièm tình mach sau dó chuyèn sang dang uóng.
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Procainamid con dUdc dùng trong du phòng tài phàt và 
dièu tri ngoai tàm thu  sau nhói màu cd tim.

- Nhip nhanh thàt: néu chifa có ành hUdng den huyet dòng 
và dùng lidocain khóng có ket qua thì dùng procainamid tièm 
tình mach. Neu dà có ành hUdng dén huyet dòng th ì xù tri 
bàng sóc dièn, sau dó có thè dùng procainamid truyèn tình 
mach de cùng co.

- Rói loan nhip trèn  thàt: màc dù nhiéu nghièn cùu trèn 
thùc nghièm và càc tình chàt dién sinh ly cho thày thuóc có tàc 
dung cà ò tàng trèn  thàt, thUc tè làm sàng khóng cho nhùng 
ket quà nhu vày; nói chung procainamid khóng có tàc dung 
trong cuóng nhì; trong rung nhl, nhip nhl có thè chàm lai song 
dàn truyèn có thè chuyèn thành dang 3/2 hoac 1/1 làm nhip 
th à t trò nèn xàu di. Mòt só" tàc già dùng procainamid dè duy 
tri ket quà sau khi khù cdn nhip nhanh trèn  th à t bàng 
digitalis, mot só" khàc cùng thày ket quà cùa thuoc trong dièu 
tri cdn nhip nhanh kich phàt cùa hòi chùng WPW khi dùng 
riéng hay phói hdp vói thuóc khàc.

Tuy nhièn vi nhùng tàc dung phu phùc tap, xu hiióng hièn 
nay là dùng càc thuoc khàc nhu lidocain trong dièu tri róì loan 
nhip th à t và chi dùng procainamid cho nhùng trUdng hdp nang 
mà lidocain và càc thuoc khàc tò ra khóng có hièu lue.

Chong chi djnh

- Rói loan nhip tim do nhièm dóc digitalis vi làm tàng ùc che 
dàn truyèn dè gày bloc nhì - thàt hoàn toàn hoàc ngùng tim.

- Cd dia suy tim nàng, sóc, mói dUdc càp cùu vè ngùng tim, 
có rói loan dàn truyèn, giàm kali màu, suy thàn..

Liéu và càch dùng

- Tièm tình mach: nóng dò thuóc trong huyet ttfdng tàng 
nhanh nhUng dè gày phàn ùng làm giàm huyèt àp, bloc nhanh
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tarn thdi tren dien tim, vi väy cän tiem ra t chäm, khöng quä 
100 mg trong 2 phüt. Trong quä trinh tiem phäi theo döi huyet 
äp vä dien tim, ngüng thuoc ngay khi thay cö tai bien. Co the 
tiem nhäc lai cü 3 - 5 phüt möt län, co täc giä thay cö the tiem 
töi 800 mg nhüng khöng quä 1 . 0 0 0  mg de khü röi loan nhip 
that cap tinh.

- Truyen tinh mach: de duy tri ket quä dat düdc, cho lieu 10
- 15 mg/kg, toic do 20 mg/phüt, sau dö truyen duy tri 1 - 4 
mg/phüt.

- Tiem bäp thjt: cü 4 - 6  giö cho 0,50 g den khi chuyen sang 
uöng thuöc dücfc.

- Uöng: lieu cä ngäy khöng düöc vüdt quä 50 mg/kg, chia 
deu trong ngäy, cö täc giä cho uöng cü cäch 3 giö 1 län; cö khi 
phäi täng lieu len hdn nüa de dat dUdc ket quä.

Hien nay do cö nhieu thuöc khäc cö it täc dung phu hdn, 
procainamid chi cön düdc düng theo düdng tiem tinh mach, it 
düdc düng theo dUdng tiem bäp thit vä uöng.

AJMALIN

Ajmalin lä möt ancaloid cüa Rauwolfia Serpentina, dUdc 
chiet xuät län däu tien näm 1931 vä düdc düng dieu tri röi 
loan nhip tim tü  1959 (Kleinsorge), dUdc xep väo phän nhöm I- 
A theo bäng phän loai cüa Vaughan Williams.

Biet düdc:

- Ajmalin chlorhydrat: Cardiorythmine, vien 50 mg, öng 
tiem 50 mg.

- Chlor-acetyl-ajmalin chlorhydrat: Viaductor, vien 200 m g,. 
öng tiem 50 mg.
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Di/de dòng hoc

- Thuoc diidc hà'p thu tot vào trong cd thè.

- Dào thài nói chung ra t nhanh: tièm tình mach, thuoc có 
trong niióc tiéu sau 10 - 30 phu t và khóng con sau 4 - 5 già; 
tièm bàp th it, thuóc có trong nUóc tièu sau 30 - 60 phut; uóng, 
thuóc có trong niióc tiéu sau khoàng 1 giò, kéo dài 8  già. Chlor- 
acetyl-ajmalin dUdc dào thài chàm hdn.

Tình chàt dtfdc ly

1. Tình chat dièn sinh ly tebào:

Cùng d phàn nhóm I-A nèn cd chè tàc dóng cua ajmalin 
gióng quinidin, n hàt là gióng procainamid:

- Giàm tình  tu  dóng ó nu t xoang và dac bièt ò càc ó lac chó; 
nhip tim chàm lai.

- Giàm kich thich, kéo dài thòi ky trd có hiéu lrJc cua nhl, 
nù t nhì - th à t và càc bó phu, tàng  ty só" TKTCHL/DTHDTB; 
trèn  cd nhl thò tàch rài, tàc dóng cua ajmalin trén  thài ky trd 
này thày m anh gàp 2  làn so vói tàc dóng cua quinidin.

- Giàm tình dàn truyé'n nhì - thàt: vói lièu cao thày có giàm 
dàn truyèn cà trong thàt, phùc bó QRS róng ra; nèu róng quà 
30% th ì doan PQ sé dài thèm  ra  và có nguy cd bloc nhì - thàt; 
vói lièu cao hdn, bloc nhì - th à t sé rò hdn và có thè dàn dèn 
rung thàt; lièu cao hdn ntìa có thè làm ngùng tim ó thì tàm 
thu.

Chlor-acetyl-ajmalin làm giàm dàn truyèn nhì - th à t ìt hdn 
ajm alin và khóng làm thay dói dàng kè tàn  só tim.

2. Càc tình chat diidc ly khàc:
- Làm giàm huyét àp: huyèt àp tàm thu giàm nhiéu hdn 

huyét àp tàm trUdng.
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- Làm giàn dông mach vành và làm täng cung liidng mach 
vành (tói 35% theo Zipf).

- Y kién con chUa thóng nhât dói vói sùc co bop cö tim doi 
vói ajmalin: mót so tàc già cho râng ajmalin làm giâm sùc co 
bop co tim (Chopra, Chattersee, Schmitt ...) nhiing cùng có tàc 
già lai cho là làm täng (Volkner, Kleinsorge và Zipf ...). ChLor- 
acetyl-ajmalin it làm thay dòi sùc co bop cd tim.

- Ngoài ra con gây an thàn nhe.

Anh htfdng den diên tàm do

- Nhip tim chàm lai.

- Doan PQ dài ra; phûc bó QRS cùng róng ra vói lieu cao và 
có thè có bloc nh! - thà't.

Tàc dung phu

- Rói loan tièu hóa nhe.

- Cam giàc nóng bùng sau tièm tình mach, mât di nhanh 
sau vài giày.

- Vói lieu râ't cao có thè thâ'y bloc nhl - thà't, ngùng tim d thì 
tàm thu.

Chi djnh

- Rói loan nhip tim nhât là ngoai tâm thu thât, nhip 
nhanh thât.

- Cdn nhip nhanh kich phât trong hói chûng WPW: bèn 
canh câc tình chat diên sinh lÿ chung, ajmalin con kéo dài thói 
kÿ trd có hiêu lue cùa câc bó phu, do dó càt dUdc kich thich 
oóm, cnt dvidc nhip doio lai là nguùii gÖc cua con nhip nhanh 
kich phât trong hói chûng này.
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Vi tàc dung cua thuoic tUòng tu  nhu procainamid và la i có 
ra t it tàc dung phu, ajmalin trd thành  mót trong nhUng thuóc 
chon loc de diéu tri rói loan nhip tim nhàt là rói loan nhip 
thàt, hièu qua tói 80% càc trUdng hdp.

Chong chi djnh

- Bloc nhl - th à t càc loai; rièng vói chlor-acetyl-ajmalin thì 
chi khóng dùng trong bloc nhl - th à t dò III.

- Ha huyèt àp, suy tim.
Khóng dùng cho phu nù có tha i và cho con bù.

Liéu và càch dùng

Dè bào dàm nóng dò thuóc trong màu dUdc ón dinh, cù 3 
gid phài tièm mót làn, cù 6  giù phài cho uóng mót làn.

- Uórig: ajm alin (Cardiorythmin): 100 - 400 mg/ngày. Chlor- 
acetyl-ajmalin (Viaductor): 200 - 1200 mg/ngày chia làm 4 làn 
trong ngày.

- Tièm: vói ajm alin, lièu tièm tình  mach có tàc dung vào 
khoàng 50 mg; tièm chàm trong 2 phùt và có thè tièm nh.àc lai 
sau 3 - 5 phùt ; vói chlor-acetyl-ajmalin, có thè tièm tình mach 
chàm 50 - 100 mg trong 2 phùt hoàc truyèn tình mach 100 - 
500 mg (khóng quà 1,20 g/ngày).

Trong khi tièm, truyèn tình mach phài theo dòi ch à t che 
huyèt àp và dièn tim; de trành  ta i bién ha huyèt àp dè xày ra 
trèn  nhùng bènh nhàn dà có giàm huyèt àp, sau khi tièm  xong 
vàn de bènh nhàn nàm  trèn  giuòng 10 - 15 phùt nùa; trè n  dièn 
tim, thuóc sé làm cho doan PQ và QT dài ra, phùc bó QRS róng 
ra nhUng khóng quà 25%.

Chti y:
- Khòng nèn dùng ajmalin phói hctp vài bretylium, càc clhàt ùc 

che thu thègiao càm p.
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DISOPYRAMID

Disopyramid dUdc dùng dièu tri rói loan nhip tim tù  1962. 
Càu true hóa hoc cua thuóc gióng isopropamid là mot chät lièt 
phe vi diicfc dùng vói tàc dung chóng co thät. Thuóc dUdc xèp 
vào phàn nhóm I-A theo phàn loai cùa Vaughan Williams.

Bièt düöc: Rythmodan, vièn nang 100 mg, vièn LP 250 mg, 
óng tièm 50 mg.

Dtfdc dóng hoc
- Thuó’c dUdc hàp thu nhanh và gàn hoàn toàn (khoàng 

90%) qua dtfòng uóng.
Vói vièn nang lièu 200 mg ò nguòi bình thuòng, nóng dò 

dình trong huyèt tüdng (2,5 - 3,5 (ig/ml) dat sau 1 - 2 già, vói 
vièn LP sau 4,5 già; vói tièm tlnh mach chàm 1 - 2 mg/kg, nóng 
do dinh (3,8 - 4,2 ng/ml) dat trong 5 phùt.

- Lièn kèt vói protein huyèt tUdng tói 50 - 60%.
- Chuyèn hóa ó gan, tàc dung khàng cholinergic cüng do 

chàt chuyèn hóa N-mono-dealkyl-disopyramid có hoat tinh. 
Khà dung sinh hoc 90 - 100 %.

- Dào thài 80 - 90% qua thàn, 10 - 20% qua phàn.
- Thòi gian bàn thài 5 - 7 già.

Tinh chàt dudc ly
Cö chè tàc dóng cùa disopyramid gàn gióng nhu cùa 

quinidin. Thuóc ùc chè’ càc thu thè muscarinic gay lièt phè vi 
nhièu hön quinidin và khóng có hoat tinh khàng giao càm a.

1. Ành hiiòng den dièn sinh ly tèbào:
- Ciiam tinh tu dong do giàm dö döc khü clic tàlli trUOng 

chàm (pha 4) thày ró ò càc sdi Purkinje. Tàn só’ tim tang do 
ành hiidng cùa lièt phè' vi dóì vói nùt xoang.
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- Giâm tinh dân truyën trong nhl và th a t vùa phâi do giâm 
toc dô phât triên và biên dô cua nhành lên, Vmax ô pha 0. 
Táng tinh dân truyën trong nú t nhl - thât.

- Kéo dài thdi gian cua DTHDTB nhât là thdi kÿ trd cô hiêu 
lue d câc te bào nhï và thât làm tàng tÿ sô' TKTCHL/DTHDTB. 
Trong nhoi màu cd tim, do thuoic làm giâm thdi gian cua 
DTHDTB cl càc te bào lành nhiëu hdn so vói càc te bào bi ton 
thUdng nên làm giâm dUdc mûc chênh lçch vë DTHDTB giüa 
càc te bào, han che dUdc sü xuâ't hiên câc o lac chô gây roi loan 
nhip tim.

Trên thUc nghiêm, disopyramid cô tâc dung chóng roi loan 
nhip trên  tha t gây nên do kich thich diên hoâc do aconitin và 
chong roi loan nhip thâ t gây nên do th â t dông mach liên thâ t 
trUóc; tâc dung chóng loan nhjp này manh hdn quinidin 2 - 3 
lân, quinidin lai cô thë gây ra  nhip nhanh th â t nhiëu hdn 
disopyramid.

Trên ngUdi, tinh tu  dông cua nú t xoang ít bi thay dói (trú  
khi bênh nhân có chúng suy yëu nú t xoang), tâc dông trên  dân 
truyën trong nút nhl - th â t phu thuôc vào trUdng lue phê vi, 
nói chung cúng ít thay dói, dân truyën trong hê His-Purkinje 
và càc bô phu cua hôi chúng WPW bi châm lai nhUng it hdn so 
vói quinidin.

2. Tinh chat d it Oc lÿ khâc:

- Tàng nhe súc càn ngoai vi, it làm thay dói huyêt âp và tan  
sô" tim.

- Giâm nhe súc co bop cd tim  trên  tim nguòi lành, dê làm 
g in m  n h io u  v ó i l i e u  c a o  ( > l ,ñ  m g /k g  t i ê m  t ïn h  m a c h  c h â m )  v à  b  
bênh nhân dà có suy tim.
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Tàc dung phu

- Câc biêu hiên khâng cholinergic thày nhiêu hön so vói 
quinidin nhu khô miêng, nông râ t vùng thuçlng vi, tâo bon, roi 
loan dieu tiët mât, nhin dôi, dôi khi gây bi tiêu tien.

- Roi loan nhip tim và roi loan dân truyên có thè cô tuy it 
hön: nhip nhanh that, rung that, xoän dînh, bloc câc loai có thê 
xây ra khi có giâm kali mâu, khi phoi hç)p vói thuóc chông loan 
nhip tim khâc, trên bênh tim nâng, dà có doan QT dài trèn 
diên tâm do.

- Lieu cao càng làm giâm süc co bop cö tim, tiêm tình mach 
nhanh có thê gây truy mach, roi loan nhip tha t hay ngùng tim 
rât nguy hiêm.

Chi djnh

Disopyramid dUôc chï djnh dùng trong dieu tri roi loan 
nhip tim: ö tàng nhî, tâc dung cûa thuóc chUa bâng quinidin 
nhUng ó tàng thàt, tâc dung cüa thuóc tôt hön nhiëu:

- Ngoai tâm thu câc loai: mot sô" nghiên cûu cho thày thuóc 
có the cät dUöc ngoai tâm thu ò 60 den 80% so bênh nhân, có 
nghiên cûu cho tÿ lê thành công cao hön (Wharton và es, 
1996).

- Dieu tri và du phông tâi phât côn nhip nhanh kich phât 
trên thà t và câc côn nhip nhanh nüt (bô noi).

- Dieu tri và dû phông tâi phât nhip nhanh thàt.

Vi thuóc con có tâc dung liêt phe vi nên có the dùng trong 
câc triiông help có nhip cö sö là nhip châm xoang.

NgUôi ta côn dùng disopyramid dé chuàn bi cho soc diên 
dieu tri roi loan nhip trên thàt, ket quâ là làm giâm düôc sô" 
làn soc diên và làm tâng thành công cûa soc diên.
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Chong chi djnh

• Bloc nhì - th à t hoàn toàn, bloc 2  nhành hoàc phàn nhành, 
bloc nhành + bloc nhì - th à t dò 1 .

- Suy tim.

Trành dùng cho bénh nhàn hay bi rói loan tièu tièn, tàng 
nhàn àp góc hep, suy thàn.

Khòng dùng cho phu nù có tha i và cho con bù.

Liéu và càch dùng

- Uóng 200 - 400 mg/ngày chia làm 2 - 3 làn. Khi dà dat 
ducfc kèt qua, dùng liéu duy tri. Giàm liéu d nguòi già.

- Chi tièm tình mach trong bènh vièn trèn  bènh nhàn có 
chùc nàng thàn, gan tot, khi càn nhif trong cdn nhip nhanh 
thà't: tiém tình  mach chàm 1,5 mg/kg trong 10 phùt; theo dói 
dién tim trong khi tièm, neu thày doan QT dài ra hoàc xuàt 
hièn thèm ngoai tàm  thu thà t, nhip dói thì ngùng thuoc ngay. 
Tièm nhanh de có ta i bién.

Ve dièu tri cùng co, dùng bdm tiém dièn hay truyèn tình 
mach 100 mg trong giò dàu, sau dó 25 mg/giò, khòng quà 800 
mg/24 giò; có thè dùng thuóc uòng thay vi dùng duòng tình 
mach.

- Chuàn bi cho sóc dién: chiéu hòm triióc cho uòng 1 0 0  mg, 
sàng cho uóng 2 0 0  mg (càch 1 giò cho uong 1 0 0  mg) rói làm sò'c 
dién; chiéu cho uóng thèm 1 0 0  mg, tù  hòm sau cho uòng liéu 
duy tri.

Chù y  khi phói hdp thuóc:
- Khòng phói höp vài càc thuóc dè gày xoàn dinh: nhóm I-A, 

amiodaron, hretyìium, untai ni, hepridil. astpmizol, vincamin. cric 
thuóc làm giàm kali màu....
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- Thân trong khi düng cùng càc chat ûc chê giao càm ß làm 
giàm sûc co bôp cd tim.

■ Phénobarbital, rifampicin ... làm giàm nông dô disopyramid 
trong màu.

- Atropin, càc chat tram càm imipramin, càc chat khàng 
histamin H„ khàng Parkinson, khàng cholinergic ... làm tàng càc 
tàc dung phu.

LIDOCAIN

Lidocain düdc Loefgren (Thuy Dien) tong hdp näm 1943 vä 
trong nhieu näm da düdc düng läm thuöc gay te ta i chö. Näm 
1950, Southworth vä cs thong bäo län däu tien ve täc dung cüa 
thuÖc trong dieu tri rung thät. Tü sau dö, nhieu nghien cüu ve 
lidocain düdc tien hänh vä ngüdi ta  dä khäng dinh thuöc co täc 
dung tot trong dü phöng vä dieu tri röi loan nhip thä't. 
Lidocain düdc xep väo phän nhom I-B theo bang phän loai cüa 
Vaughan Williams.

Biet düdc: Lidocain öng tiem 2% 40 - 200 mg.

Düdc döng hoc

- Lidocain düdc hä'p thu tot qua düdng tieu höa nhüng do täc 
dong qua gan ky däu läm cho khä dung sinh hoc chi cön <30% 
qua düdng uong nen lidocain phäi düdc düng theo düdng tiem.

- Thuöc höa tan  nhieu trong lipid-nen väo trong mäng te 
bäo rä t nhanh chong vä täc dung d iln  ra rät söm, chi 30 giäy 
sau khi tiem tlnh mach, keo däi 20 - 30 phüt. Nöng dö thuöc 
trong huyet tüdng cö hieu lüc vä an toän tü  1,4 den 6  jxg/ml.

- Thuöc dUdc chuyen höa chü yeu ö gan, cho nhieu chä't 
trong do dang chü y lä glycin-xylidid, nhä't lä mono-ethyl-
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glycin-xylidid con hoat tinh. Có y kien cho räng täc dung phu 
cüa lidocain lai là do cäc chàt chuyén hóa. Tuoi già và suy gan 
làm giàm chuyén hóa và làm tàng nóng dò lidocain trong 
huyet tUdng.

- Dào thài qua thàn, 90% duói dang dà chuyén hoà, 1 0 % 
nguyèn dang.

- Thòi gian bàn thài khi tièm tinh mach là 2 0  phùt, khi 
truyèn tinh mach là < 2  già.

Tinh chàt dtfdc ly

Lidocain và càc thuóc cùng phàn nhóm I-B càn trd dòng 
Na+ nhanh vào trong tè bào, làm giäm tinh tü  dóng, giàm tinh 
kich thich, it ành huóng dèn tinh  dàn truyèn.

’  9 '  '. 1. Anh hiiOng dói vài dièn sinh ly tè bào :

a) Vài lièu dièu tri, chUa có tàc dung on dinh màng:

- Giàm tinh tu  dóng cùa càc o lac chó nhàt là ò thà t do giàm 
do doc khvt cUc tàm trUöng chàm (pha 4). Tinh tu  dóng cùa nut 
xoang vàn dUdc bào dàm do ành huóng cùa liet phè vi và chi bi 
giàm vói liéu rà t cao (Bigger và Mandel).

- Ve tinh dàn truyèn, nhièu tàc già cho ràng lidocain khóng 
làm giàm dàn truyèn trong nù t nhl - th à t và càc scfi có tim, dàn 
truyèn trong càc scfi Purkinje có khi lai tot hòn; mot so’ it tàc 
già khàc lai cho ràng lidocain cùng làm giàm tinh dàn truyèn 
nhu quinidin (Sano, 1968); mòt só" nghièn cùu dà chùng minh 
lidocain làm giàm dong dèu tinh  dàn truyèn cùa càc mó bi ton 
thUdng, do dó càt dUdc rói loan nhip tim theo cd chè* "vào lai". 
Thuoic có thè chuyén bloc mót chièu thành  bloc hai chiéu ò càc 
tè bào cd tim bi ton thUdng do thièu màu, nhu vày có thè du 
p l iò u g  dUUc t i l i ip  n h a n h  lliuL v à  r u n g  t h à t .

- Giàm tinh kich thich do tàng dièn thè ngUóng, tàng ty so 
TKTCHL/DTHDTB: thòi ky trd có hièu lue cùa càc sdi Purkinje
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và câc söi cd that ngän lai nhUng thòi gian cùa DTHDTB giàm 
nhieu hdn, giàm bót sU mat dong bô vê diên d khu vUc nói tiëp 
Purkinje-cd, nguyên nhân quan trong gây nên roi loan nhip 
that. NgUdng rung thâ’t cùa câc sdi Purkinje và te bào cd thât 
cùng dUdc nâng lên.

Trên thtfc nghiêm vói câc sdi cd nhî tâch rdi, câc thay dôi 
nhu trên  không thay xuât hiên rò, cô lë vi vây lidocain it có tâc 
dung vói loan nhip trên that. Dói vói loan nhip that, tâc dung 
cùa thuôc giâm nêü kali mâu ha và khi cd tim bi thiêü mâu.

b) Vài lieu dôc: lidocain có tinh ôn dinh màng nhu quinidin, 
dàc bièt là kéo dài thòi kÿ trd có hiêu Iute cûa câc sdi Purkinje 
và câc té’ bào cd that.

2. Càc tinh chät dtiöc lÿ khàc:

- Vói lieu dieu tri, không làm ânh hUdng dê’n huyët dông 
(cung ltfdng tim, âp lue cuô’i tâm trUdng tha t trâi, dP/dt, sûc 
cân ngoai vi không thay dôi). Vói lieu dôc, thuô’c ùc che sûc co 
bop cd tim, làm giâm tàn  sô’ tim và sûc cân ngoai vi.

So vói procainamid, lidocain vói lieu dièu tri không hoàc it 
làm giâm tinh dân truyên và không làm giâm sûc co bop cûa cd 
tim nên viêc sû dung dé dàng hdn.

- Lidocain con có tâc dung gây tê tai chô manh.

Ành hirông trên diên tâm do

Lidocain không làm thay dôi diên tâm do vói lieu dùng 
trong dieu tri.

Tâc dung phu

Lidocain râ’t it gây tâc dung phu và tai bien so vói câc thuôc 
cliÔiig rtfi loan n liip  tim k liâc . Tuy n liiê u  cQng có tlië thây .

- Phân ûng dàc ûng hoàc tâng câm: soc phân vê nhu vói novocain.
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- Tiêm tînh mach nhanh có thé thâ'y hôi chüng yëu nüt 
xoang, tàng  mûc bloc nhî - th à t sân có, dôi khi thâ'y câ tâng tân 
sô' th â t trên  bênh nhân có rung nhî; câc ta i bien này thuàng 
m ât di sau khi ngùng tiêm thuô'c.

- Câc dâu hiêu nhilm  dôc xây ra khi dieu tri kéo dài hoâc 
tiêm tînh  mach vói lieu cao >150 mg: chông m at, di câm nhât 
là d vùng quanh miêng, buon non, non mûa, rô'i loan thi giâc, 
vât va, lân  lôn, roi loan hô hâ'p, cdn co giât, có thé  di den hôn 
mê; vê tim  mach thâ'y giâm sûc co bop cd tim, nhip châm lai, 
giän mach ngoai vi, truy mach. Câc ta i biê'n này dê xây ra trên 
ngüdi già, có suy gan, suy thân , suy tim.

Chî djnh

Lidocain düdc dùng pho biên trong dieu tri rô'i loan nhip 
thâ't vi hiêu lüc cùa thuoc và vi khóng có ânh hüông xâ'u dën 
tînh  dân truyên cüng nhù dên sûc co bop cd tim:

1. Trong nhoi mäu cd tim: chi dinh chinh khi có:

- Ngoai tâm  thu  thâ't nguy hiem nghla là dày (>10 
NTT/phût), den sóm (dang R/T), nhiêu ö hay thành chuôi: de 
dân dën nhip nhanh thâ't, rung thâ't.

Dó'i vói ngoai tâm thu thiia, mot o, xuâ't hiên châm, có tâc 
giâ khuyên chiia nên dùng lidocain nhung nhiêu ÿ kiê'n cho 
ràng vàn nên dùng vi khó có thè  chäc chàn là ngoai tâm  thu 
này khóng dân den rung thâ't và nhii vày lidocain cho phép du 
phòng rung thà't có hiêu lüc.

- Nhip nhanh thâ't: dùng lidocain ngay nhUng nê'u thâ'y 
khóng có kè't qua và ânh hvióng xâ'u dên huyê't dóng thì 
chuyên sang dùng sóc diên.

- Rung thâ't: s6c diên duce chi dlnh nhung sau dô dùng 
lidocain dê cûng cô' kê't quâ.
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Hai triiàng hçfp cân chu ÿ:
- Rôï loan nhip thâ t nhiing cô kèm theo roi loan dân truyên 

nhî - thâ t hay nhip châm xoang: nëu là cücfng phë vi gây nhip 
châm, dùng atropin trüôc dê nhip nhanh hôn, sau dô dùng 
lidocaih khù ngoai tâm thu thât; nêü cô roi loan dân truyên 
kèm theo thï phâi thân trong hôn: dô'i vôi bloc nhî - thât hoàn 
toàn, chi dùng lidocain sau khi dà dât mây tao nhip tam thcfi; 
doi vôi bloc nhî - thâ t dô I và câ dô II lân bloc nhânh, cô thê 
dùng lidocain düçfc nhUng phâi theo dôi vi trên thüc të, dâ cô 
mot sô it trücfng hçfp cô cdn bloc nhî - thâ t hoàn toàn và ngùng 
tim trong thi tâm thu khi tiêm lidocain; trong nhüng trücfng 
hçfp này nên dât trüôc diên cüc cûa mây tao nhjp, khi cân th iët 
thi cho mây tao nhip hoat dông ngay.

- Roi loan nhip thâ t trên thê dia suy tim: lidocain là thuôc 
chô'ng loan nhip chon loc vi không làm giàm sûc co bôp ccl tim 
và cho phép dùng digitalis dong thcfi.

TrUâc dây, ngüôi ta hay dùng lidocain trong dit phong roi 
loan nhip that cl bênh nhân nhôi mâu cô tim câ’p vi khoâng 
>90% sô' bênh nhân cô ngoai tâm thu thât trong giai doan dâu 
cûa bênh; Fahmers và Dunning (1972) thây nêü tiêm bàp th it 
lidocain 200 mg, sô' ngoai tâm thu cô thê giâm di tôi 75%. Tuy 
nhiên, y vàn trong thcfi gian qua cüng nêu dâ cô trUông hçfp vô 
tâm thu, bloc nhî - thâ't nâng xày ra khi dùng lidocain dû 
phông rô'i loan nhip tim, Mac Mahon và es nâm 1988 khi phân 
tich 14 nghiên cûu trên 7.165 bênh nhân nhoi mâu cô tim câ'p 
thây lidocain dùng du phông cô thê làm giâm roi loan nhip tim 
song lai làm tàng tôi 38% tü  vong sôm tuy chUa dû ÿ nghîa 
thông kê, Sadowsky và es trong tông phân tich nâm 1999 cüng 
cô nhân xét tüông tü; do vây nên cân nhàc kÿ trUôc khi quyêt 
dinh dùng lidocain trong du phông rô'i loan nhip thâ't.

2. T r o n g  v à  o a u  p h â u  t h u â t  t im  h o à c  p h â u  t l iu â t  c liu n g ,  
trong câc can thiêp thâm dô tim mach (thông tim, nong dông 
mach vành ..), trong nhiêm dôc digitalis.
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Chông ch? djnh

- Hôi chûng Adams-Stokes, phân ly nhï - thät, nói chung 
trong bloc dân truyên.

Thân trong khi dùng cho bênh nhân lón tuoi, có nhip châm 
<60 ck/phüt, khi có thuôc chông loan nhip khâc dùng dông 
thôi, khi có suy gan.

Lieu và céch dùng

- Tiêm tïnh m ach : thuôc có tâc dung ngay sau 30 giây, kéo 
dài 2 0  - 30 phùt. Lieu thiiòng dùng 1 mg/kg tiêm tïnh mach 
châm trong 2 phùt, có thè tiêm nhâc lai 0,5 - 0,75 mg/kg cû sau 
5 - 10 phùt neu càn nhiing không dilçJc quâ 3 mg/kg; sau dô 
duy tri bâng truyên tïnh  mach 2 0 0  mg pha trong dung dich 
glucose 5% lieu 20 - 50 pg/kg/phüt, tông lieu có thè’ tói 1.000 - 
1.500 mg/24 già.

Dieu tri nhii thè trong vài già, hoàc vài ngày tùy thuôc diën 
bien lâm sàng, roi thay bâng thuoc chông rô'i loan nhip khâc 
dùng theo diidng uông, chon loai it làm giâm sûc co bop cd tim.

- Tiêm bäp thit : thuôic có tâc dung sau 5 - 1 0  phùt và kéo 
dài 1 - 2 gid. Lieu dùng thiidng 200 - 300 mg (4 mg/kg), nên 
tiêm vào trong cd delta, d dô sù khuyëch tân  thuôc tôt hdn so 
vói chô khâc (Vogel và Motté, Puech).

Theo dôi huyêt âp và diên tim trong khi sù dung thuôc de 
kiëm tra  hiêu lüc cùa thuôc và phât hiên tai biên.

Chiï ÿ  khi dùng cùng càc thuôc khâc:
- Cimetidin, amiodaron, cdc chat ûc che thu thè ß  làm tâng  

n ô n g  d ô  l i d o c a i n  h u y ê t  t i / d n g  d o  l à m  c h â m  ch uyê n  hàa  l i d o c a i n  
à gan.

Lidocain it có hiêu lüc trong  roi loan nhjp trên  thâ't.
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- Phenobarbital, phenytoin, rifampicin làm giàm nóng dò 
lidocain huyet tUdng do làm tàng chuyén hóa cua lidocain ò gan.

PHENYTOIN

Phenytoin thuóc nhóm hydantoin có càu triic hóa hoc gàn 
giórig barbituric là thuoc chüa dòng kinh, dUdc dùng chüa róì 
loan nhip tim tù 1950 (Harris và Kokernot). Phenytoin dUdc 
xèp vào phàn nhóm I-B theo phàn loai cùa Vaughan Williams.

Bièt dtfdc: Di-Hydan, vién 100 - 200 mg; Dilantin: óng tièm 
250 mg.

Di/Oc dòng hoc

- Thuóic difdc hàp thu khòng hoàn toàn khi qua ruót, nóng 
do dinh thuoc trong huyèt tUdng dat diidc sau 8  -12 gid. Bàng 
duòng tình mach, nóng dò dinh lai giàm rä t nhanh sau 20 - 40 
phùt vi thuóic phàn tàn  vào trong càc mó do càc phàn tù  Ua 
lipid. Nóng dò thuóc có hièu lue trong huyét tUdng vào khoàng
1 0  - 18 ng/ml.

- Thuóc lièn ket vói protein huyet tUdng tói 80 - 90%.

- Chuyén hóa ta i gan, càc chàt chuyén hóa theo màt xuóng 
ruòt nhUrg lai dUdc tói hàp thu rói dUdc dào thài trong niióc 
tièu. Khä düng sinh hoc dat 95%.

- Thdi gian bàn thài 24 - 48 gid.

Tình chàt di/öc ly

1. Anh hitòng dai vói dièn sinh ly tébào.
- Làm giàm tình tu  dóng cùa càc sdi Purkinje và ò lac chò 

trong te bào cd tim do giàm toc dò khù ciic tàm trUdng chàm
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(pha 4) nhüng không hoäc it ânh hüdng den nüt xoang, do vây 
nhip tim không thay doi vê tân  sô. Thuô'c cüng làm tà t câc o 
tao nhip xây ra do hâu khû cüc d câc sdi Purkinje khi bi nhiêm 
dôc digitalis.

- Làm tàng tinh dân truyén d nüt nhî - tha t do khû cüc dên 
sôm hdn, khi diên th é  m àng con âm hdn binh thüdng, làm toc 
dô phât triên  và biên dô nhânh lên (pha 0) tàng manh. Không 
thày tàng tinh dân truyén d nhî và thà't. Càc nghiên cûu thüc 
nghiêm cua Dreyfus và W atanabe (1970) vói nóng dô cüa tfriuoc 
là 5 - 10 mgA cho thày thuôic ûc chê dân truyén trong nh î và 
th a t nhüng lai làm tàng dân truyén trong nüt nhî - tthâ't. 
Damato (1969 - 1970) trên  ngüdi khi ghi hoat dông diên cùia bô 
His cüng thày khoâng PH dài ra nêü kich thich nhî vói tâ n  so 
cao và trô lai binh thüdng nê"u dùng phenytoin.

- Làm giâm tinh kich thich do tàng diên thê’ ngüâng. T'huoc 
cüng làm tàng nhanh quâ trinh  tâi cüc d càc sdi Purkinje làm 
thdi kÿ trd cô hiêu lüc bi ngàn lai; tuy nhiên vi thdi giara cüa 
diên thê' hoat dông tê' bào bi giâm nhiê'u hdn, tÿ sô' TKTCHL/ 
DTHDTB vân tàng; quâ trinh  này cüng làm giâm bót sü mât 
dông bô vé diên d khu vüc noi tiep Purkinje - cd, nguyên mhân 
quan trong gây nên loan nhip that.

Phenytoin con ûc chê câc trung tâm giao câm, nên oó tâc 
dung khû düdc roi loan nhip tim gây nên do cüdng giao câm 
nhü trong nhôi mâu cd tim  câ'p, nh iim  dôc digitalis.

2. Càc tinh chat di/çtc lÿ khdc:

- Tiêm nhanh phenytoin vào tïnh mach có thê gây ha huyêt 
âp do giân mach; mot sô' tâc già dà giâi thich dó là do vai trò 
cüa propylen-glycol là dung môi cüa phenytoin.

V o  chûc n n n g  c o  bop cd tim, ÿ  kiê'n con cbifa t.hông mhâ't: 
Mierziawk thâ'y cô tàng  vüa phâi âp lüc cuô'i thi tâm trüdng  
thâ't trâ i vói câc liéu phenytoin tü  5 dên 16 mg/kg, Liebierson
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và es cüng cùng nhân xét nhUng chï thày khi tiêm thuôc 
nhanh vào tlnh mach; ngUdc lai S tannard và Sangster theo dôi 
trên bênh nhân dang bi nhoi mâu cd tim cap tinh, không thây 
thay dôi vê cung lUdng tim, chi so tâm thu, âp hic dông mach 
phôi.

Ânh htfông trên diên tâm dô

Có the thâ'y doan PR và doan QT bi ngàn lai.

Tac dung phu

Phenytoin có thè gây nên mot sô" tâc dung phu và ta i bien 
nhât là vói lieu cao:

- Uôhg: buon non, non mùa, dau bung, nôi ban ngoài da, 
viêm ldi, câc roi loan vê tao mâu nhu thiêu mâu có hông càu 
không lo, giâm bach câu thâm  chi giâm bach càu hat, roi loan 
tâm thàn kinh nhu hôi chûng tiêu nâo vói chûng thâ't diê'u, 
chông mât, rung giât nhân càu, ngu gà, hôn mê ... Nói chung, 
câc roi loan này mät di sau khi ngùng thuôc.

- Tiêm : có thè thày:

. Giâm huyêt âp nhe và nhanh chóng trd lai binh thUdng, 
nhip tim hdi châm lai, chông màt, dôi khi có ngùng thd, ngùng 
tim, nhât là d bênh nhân lón tuoi. Trên diên tim, có thè thày 
ûc chê' nùt xoang và câ nhüng o tao nhip d diiói. Trong da sô' 
câc triidng hdp tai bien xây ra là do tiêm thuôc quâ nhanh và 
dùng liê'u cao.

. Tïnh mach ndi tiêm bi kich thich và gây dau vi thuoic tiêm 
râ't kiê'm (pH = 12).

Chi djnh
1. Chi dinh chinh cua phenytoin là roi loan nhip tim  do 

nhièm dôc digitalis vi thuôc không làm giâm tinh dân truyën 
và nói chung không làm ton thiidng dên chûc nàng co bop cûa
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tim; hình nhu phenytoin con ngàn can khóng cho digitalis ùc 
che men ATPase cua màng te bào làm te bào dò mat thèm kali. 
Càc tàc già dèu nhàt tri ve tàc dung cua phenytoin trong diéu 
tri róì loan nhip tim do nhièm dòc digitalis, Ruthen (1965) 
thày thành còng tói 91%, Sikka, Benaim và cs (1971) thày tòi 
100%. Hansen và Wagener (1971) nghièn cùu trén 300 bènh 
nhàn suy tim diéu tri bàng digitalis dòn thuàn và 2 0 0  bènh 
nhàn diéu tri bàng digitalis phòi hdp vói phenytoin thày ta i bién 
diéu tri d nhóm dàu tói 22,3% trong khi ò nhóm sau chi có 7%.

- Phenytoin có tàc dung tot vói ngoai tàm thu th à t dày, 
nhip dói hay thành chuói, róì loan nhip trèn  thà t, nhip nhanh 
thàt, bloc nhi - thà t dò I và dò II. Trùóc khi dinh dùng sóc dièn 
dè khù nhip nhanh thàt, nèn thù dùng phenytoin trùóc, néu 
thày rò loan nhip này là do digitalis gay nèn th ì trong truóng 
hdp này, sóc dièn lai càng làm màt thèm kali trong tè bào và 
dè dùa dèn rung thàt. TrUóc khi dat mày tao nhip trong róì 
loan dàn truyén nhl - th à t vi nhiem dòc digitalis, cùng nèn 
dùng phenytoin dè trành  kich thich thà t do càc dièn ctfc gay 
nèn.

- Trùòng hdp dùng quà liéu digitalis: chùa càn dùng ngay 
phenytoin mà hày bó sung kali trùóc dà. Tuy nhién d nhùng 
trùòng hdp bènh nàng, có suy tim toàn bò dà dùng thuòc Idi 
tiéu và digitalis làu ngày mà liéu diéu tri rà t gàn liéu dòc, nèn 
dùng phenytoin phoì hdp.

2. Róì loan nhip tim  khóng do digitalis.

Ò tàng trèn  thàt, ngUdi ta thày két quà cua phenytoin 
trong 50% sò' bènh nhàn bi ngoai tàm thu  nhl; két quà thàp 
hdn vói nhip nhanh nhl, nhip nhanh nùt và hàu nhu khóng có 
két quà vói rung nhl, cuóng nhl màc dù nóng dò thuòc trong 
màu khà cao.

Ò tàng thàt, tàc dung cua phenytoin có khà hdn: mót so tàc 
già thày két quà tói 70 - 75% doì vói ngoai tàm  thu th à t ddn
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dang hoäc da dang, däc bièt trong bènh thiéu mäu cd tim kè cä 
d giai doan dàu cüa nhòi mäu cd tim và thuóc cho phép du 
phòng dUdc nhip nhanh thät. Tuy nhièn vói nhip nhanh thä t 
kéo däi, täc dung cüa thuóc chUa rö.

Phenytoin có täc dung khä tòt döi vói ròi loan nhip tim xay 
ra trong gäy mè vä phäu thuät tim, vói xoän dinh.

Chong chi djnh
- Ha huyét äp rö
- Nhjp tim chäm
- Có phän üng quä män.
Thän trong dùng cho bènh nhän có loan nhip nhl vi có thè 

läm xuät hièn nhip nhanh thät do cài thièn dUdc tinh dän 
truyèn nhi - thät.

Liéu và cäch dùng
Trong trifdng hdp khän cäp, tièm tinh mach chäm 50 - 100 

mg vói toc dò <50 mg/phiit, roi tièm nhäc lai cü 5 phüt mót làn 
cho dén khi hèt rói loan nhip tim, liéu tói da trong 24 gid 
khòng viidt qua 7,5 - 10 mg/kg. Vi thuóc rä t kiém dè gäy tòn 
thUdng tinh mach nèn luón ò'ng thóng vào sàu trong tinh mach 
lón roi häy bdm thuóc và nèn tièm cäch quàng, trành khòng 
truyèn tinh mach lièn tue. Trong khi tièm thuóc, theo dói 
huyè't àp và dièn tim chät che.

Thuóc vièn chi dùng de dü phòng rói loan nhip tim, liéu 
dùng 600 mg ngày dàu, rói giàm dàn, lieu duy tri 200 - 400 mg 
mòi ngày, chia làm 2  làn; khóng nèn dùng lau dài vi thuóc 
uóng dè gay nhiéu tàc dung phu khòng tot.

Chiì y  khi dùng cùng càc thuóc khàc:
- Chlorarnphenlcol, Cimetidin, phenylbutazon, Sulfametho

xazol, amiodaron, isoniazid, nifedipin làm tàng nòng dò pheny- 
toin trong huyét tUdng.
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- Phenytoin làm giàm tàc dung cdc thuòc chóng thu thai, 
furosemid, mexiletin, cyclosporin, corticoid, doxycyclin, quinidin, 
theophyllin.

APRINDIN

Aprindin là mót thuòc gày tè ta i chò manh, có tàc dung làm 
òn djnh màng té bào nèn diidc dùng diéu tri róì loan nhip tim 
tù  1973. Aprindin dudc xép vào phàn nhóm I-B theo phàn loai 
cùa Vaughan Williams.

Bièt di/dc: Fiboran, vièn nang 50mg.

Dudc dóng hoc

- Thuòc dvidc hàp thu nhanh tói 95% qua diiòng uong. Nong 
dò dinh trong huyèt tUdng dat dUdc sau 2 giò. Nòng dò thuòc có 
hièu lilc diéu tri 0,5 - 2 pg/ml.

- ThuÓic dUdc lièn két tói 85 - 95% vói protein huyét tiidng. 
Chuyén hóa tai gan. Khà dung sinh hoc dat 85%.

- Dào thài trong ntfóc tiéu (42,5%) và trong m àt (35%).

- Thòi gian bàn thài 2 0  - 27 giò nèn tàc dung con kéo dài 
sau khi ngùng thuóic.

Tinh chàt düdc ly

1. Trèn dièn sinh ly té  bào :

Aprindin có tàc dung gày té ta i chó m anh hdn lidocain, 
khòng có tàc dung khàng giao càm hoäc lièt phè vi, càc tinh 
chàt dièn sinh ly tè bào tUdng tu  nhu lidocain:

L à m  g iàm  t in h  tu  dó n g  c ù a  n ü t  x o n n g , d ä c  b ió t là c ù a  cac 
ò lac chò.
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- Làm giâm tinh dân truyen trong nhì, nut nhì - tha t và 
trong tha t manh hdn lidocain; vói cac bó phu, aprindin cüng 
kéo dài thòi gian dân truyen den mùc có thé gây bloc dân 
truyen.

- Làm giâm tinh kich thich, tàng tÿ só'TKTCHL/DTHDTB, 
cà 2 th'òi gian này d tha t dèu ngan, thòi gian DTHDTB ngàn 
nhiéu hdn; thuôc cüng có tac dung nâng ngüdng rung that.

2. Cric tin h chat ciiidc lÿ khdc:

■ Làm giâm nhe sûc co bop cuâ cd tim, it làm thay dòi cung 
lüdng tim.

- Làm giâm sûc cân ngoai vi nhüng vói lieu dieu tri không 
làm giâm huyét âp.

Ành hüdng trên diên tâm do

- Kéo dài thòi gian cua doan PP, PR và phûc bó QRS.

Tâc dung phu

- Dày bung, buon non, non müa.

- Dâu hiêu than kinh nhü chông mât, run; có thé có cdn co 
cüng kiêu ngoai thâp, co giât, nhin dôi, roi loan tâm thân, mât 
ngu hay ngu gà.

- Biêu hiên tim mach nhu giâm nhe sûc co bóp cd tim, ha 
huyét âp, bloc nhl - th â 't ...

- Hiém gâp: giâm bach càu, viêm gan ü mât nêü dùng thuô'c 
lâu dài.

Chï djnh
Aprindin iliuòng duoc düng trong diëu tri và dü phông tâi 

phât roi loan nhip thâ t nhü ngoai tâm thu thât, nhip nhanh
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that, két qua tòt hdn so vói procainamid; nhièu trtfdng hop 
dùng lidocain khòng két qua nhUng dùng aprindin lai thày tòt. 
Vi thuòic lai làm giàm sùc co bop cd tim nèn khòng diidc dùng 
trong rói loan nhip th a t cua nhòi màu cd tim cap tinh.

Aprindin con diidc dùng trong dii phòng ròi loan nhip tim 
trong hòi chùng WPW.

Chong chi djnh

- Bloc nhl - th a t hoàn toàn, mach chàm <60 ck/phut.

- Suy tim, ha huyét àp.

- Bènh Parkinson.

Liéu và càch dùng

- Uong 50 - 100 mg mòi ngày, néu càn có thè tàng liéu cao 
hdn; vi tàc dung cua thuòic kéo dài, chi càn uòng mòt làn trong 
ngày. Liéu duy tri thiióng là 1 vièn/ngày.

Giàm liéu khi có suy gan, suy thàn  dóng thdi. Dinh ky kièm 
tra  bach càu, ngùng thuòic khi bach càu giàm nhiéu.

MEXILETIN

Mexiletin co cöng thüc hoa hoc gän gio'ng lidocain düdc 
phät hien cö täc dung chüa roi loan nhip tim tü  1972. Thuoic 
düdc xep väo phän nhom I-B theo phän loai cüa Vaughan 
Williams.

Biet düdc; Mexitil, vien nang 200 mg, öng tiem 250 mg. 

Duoc döng hpc

- Thuoic uöng düdc hap thu  väo khoang 70% vä tüdng dö'i
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nhanh qua dUdng tiêu hôa. Nong dô dïnh trong huyét tUdng 
dat sau 2 gid và bàt dàu giâra sau 6 gid.

- Liên két vôi protein huyét tUdng tôi 50 - 60%.

- Gan chuyên hôa thành nhüng chat không cô hoat tinh. 
Khâ dung sinh hoc dat 70 - 80%.

- Dào thâi trong nuôc tiêu (90%), mot phân trong phân. 
Nuôc tiêu kiêm hoàc suy thân làm giâm dào thâi và cô thê gây 
nhiêm dôc.

- Thdi gian bân thâi 10 - 17 gid.

Tinh chat dudc lÿ

Cd chê tâc dung cua mexiletin gàn giông nhu cüa lidocain. 
Mexiletin không làm thay dôi diên thê' té  bào khi nghî, làm 
giâm nhe thdi gian cüa diên th é  hoat dông tê bào và thdi kÿ trd 
cô hiêu lue nhàt là d hê His - Purkinje, làm giâm toc dô phàt 
triên và biên dô cüa nhânh lên, làm chàm toc dô dân truyê'n 
trong nût nhï - thât.

Mexiletin cô tâc dung tôt trong diéu tri câc roi loan nhip 
thâ t nhu ngoai tâm thu thât, nhip nhanh th â t tUdng tü  nhu 
nhu lidocain.

Mexiletin không làm thay doi tan  sô' tim, chï làm giâm sûc 
co bôp cd tim trên  bênh nhân dâ cô suy tim.

Tâc dung phu

Câc tâc dung phu phu thuôc vào liëu dùng:

- Câc biêu hiên hay gâp là buon non, non müa, dau da dày, 
chông mât, buon ngü, nhin dôi, dôi khi ha huyêt âp, run rây.

- Liêu cao cô thê gây câc biêu hiên thân kinh nhu lân lôn, thât 
diëu, lây mât, càc biêu hiên vê tim mach nhu nhip châm xoang, 
bloc nhï - thât, bloc xoang - nhï, ha huyét âp nâng, suy tim.
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Cac tac dung phu nay noi chung m at di nhanh sau khi 
ngiing thuoc hoac giam lieu thuoc dang dung.

Chi djnh

M exiletin diidc chi dinh dung trong dieu tri ngoai tarn thu  
th a t dai dang, hay ta i phat: Talbot thay c&t diidc ngoai tam 
thu trong 72%, Esser trong 8 8 %, Campbell trong 8 6 % cac 
triidng hdp. M exiletin con diidc dung trong dieu tri roi loan 
nhip th a t cap tinh ke ca nhip nhanh th a t trong benh nhoi mau 
cd tim khi thay lidocain khong co hieu liic.

Ngoai tac dung dieu tri, mexiletin cung diidc tham  do trong 
du phong tai phat roi loan nhip tim, nhat la sau nhoi mau cd 
tim. Tuy nhien, mot nghien ciiu dung thuoc lau dai chua thay 
ro ldi ich cua thuoc: nghien ciiu IMPACT (the International 
Mexiletine and Placebo Antiarrhythm ic Coronary Trial, 1984) 
tren  630 benh nhan  sau nhoi mau cd tim, dung mexiletin SR 
360 mg x 2 lan/ngay, theo doi trong 12 thang, thay thuoc lam 
giam roi loan nhip th a t song tvi vong lai cao hdn placebo tuy 
chua du y nghia thong ke (7,6% vs 4,8%, p >0,05).

Gan day, mexiletin diidc dung phoi hdp vdi am iodaron cho 
cac benh nhan dtfdc dat may pha rung ICD hay co nhip nhanh 
th a t ta i phat

Chong chi djnh

- Nhip cham, benh nu t xoang, bloc nhl - th a t hoan toan.

- Suy tim, suy gan, suy than.

- Da co benh Parkinson.

Lieu va cach dung

- L ie u  th u o ic  u o n g  t h o n g  th v id n g  la  6 0 0  m g  m o i n g n y , c h in
lam 3 l ln , cach nhau  6  - 8  gid. Nen tham  do lieu thich hdp de 
tran h  cac tac dung phu.
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- Chi dùng duòng tiêm cho càc triiòng hdp nâng càn thiét: 
lieu dàu 125 mg, tiêm tình mach ra t chàm trong 3 - 5 phùt (có 
thè nhàc lai sau 5 phut), sau dó truyén tình mach trong dung 
dich glucose 5% hoàc NaCl 0,9% vói liidng thuóc giàm dàn 250 
mg trong giò dàu, sau dó 30 - 50 mg mói giò trong cac giò tiép 
theo cho den khi có két quà. Theo dói huyèt àp và dièn tim 
trong khi tièm và truyén. Khi dà dat dUdc két quà thì chuyèn 
sang dùng thuóc uóng dè cung co.

FLECAINID

Flecainid là mót dàn chàt fluo cùa procainamid phàt hién 
nàm 1970, có càc tình chàt dièn sinh ly và dUcfc dóng hoc khàc, 
dUdc xép vào nhóm I-C theo phàn loai cùa Vaughan Williams.

Bièt dUOc: Flecain, vièn nang 50 — 100 — 150 - 200 mg, óng
tièm 40- mg.

Diroc dòng hoc

- Thuóc uóng dUcfc hàp thu >90%, nóng dó dinh trong huyèt 
tUOng dat dUdc sau 2,5 giò. Khi tièm tlnh mach, nóng dò dinh 
trong huyèt tUOng dat dUdc sau 10 phùt.

• Thuóc dUdc phàn tàn  nhanh dèn càc mò, mùc lièn két vói 
protein huyèt ttfdng thàp (40%).

- Mót phàn thuóc düdc chuyén hóa d gan cho càc chàt it có 
hoat tình hdn. Khà dung sinh hoc dat >90%.

- Dào thài chu yèu qua nùóc tiéu.
- Thdi gian bàn thài khoàng 14 giò.
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Tinh chat dude lÿ

Tác dông cûa flecainid trên diên sinh lÿ té  bào:

- Kéo dài thôi gian dân truyën trong nhl, nút nhî - th â t và 
that.

- Kéo dài thôi kÿ trd cô hiêu lüc d càc té  bào nhî, thât, nhàt 
là à nú t nhî - thà t và càc bô phu, it ânh hvfdng dën thôi gian 
cûa diên thê" hoat dông té  bào, tÿ sô'TKTCHL/DTHDTB tâng.

Do vây, flecainid cát hoâc làm giâm ngoai tâm thu that, 
nhip nhành thât, nhip nhanh nút.

Trên diên tâm do thày thôi gian PR kéo dài, phùc bô QRS 
rông.

Flecainid côn cô tàc dung:

- Làm tâng thôi gian toi da phuc hôi nút xoang trên bênh 
nhân cô roi loan chúc nàng nút xoang

- Làm giâm nhe súc co bóp cd tim, có thè làm tàng tàn  so* 
tim, it ânh hiidng dên huyêt àp.

Tàc dung phu

- Buon non, dau dâu, met môi.

- Lieu cao cô thé gây trang thài kich thich, run  ráy, chóng 
màt, roi loan thi lüc ...

- Trên bênh nhân dâ có suy tim hay roi loan dân truyën, cô 
thé làm bênh tien triën nàng hdn, gây câc roi loan nhip tim dôi 
khi râ't nàng nhii nhip nhanh thà t da dang, câc roi loan dân 
truyën ... Chtfa thày thuôc gây xoàn dînh.

Chi djnh

- Diëu tri và dû phông càc roi loan nhip trên thâ t và thà't 
nhàt là càc ngoai tâm thu ddn dôc hay thành chuôi, dai dâng
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hoàc hay tâi phât, cdn nhip nhanh trong hôi chûng WPW. Do 
thuóc làm giàm nhe sûc co bop co tim và cô thë gây câ roi loan 
nhip tim, nên trânh dùng cho câc bênh nhân cô câc bênh tim 
thUc thë nhu bênh mach vành, bênh cd tim nguyên phât ...

Cô mot sô nghiên cûu vói flecainid:

- Nghiên cûu CAPS (the Cardiac Arrhythmia Pilot Study, 
1988) thâm dò tâc dung làm mât ngoai tâm thu cüa câc thuóc 
nhu flecainid, encainid, moricizin, imipramin so sânh vói 
placebo trên 520 bênh nhân sau nhoi mâu cd tim cho thây câc 
thuoc dê'u cô tâc dung tot: 79% sô' bênh nhân cô dâp ûng vói 
flecainid, 83% vói encainid (giâm >70% so ngoai tâm thu thât) 
so vói 37% vói placebo.

- Nghiên cûu CAST I (Cardiac Arrhythmia Suppression 
Trial, 1989) tien hành trên 1.727 bênh nhân sau nhoi mâu cd 
tim tù  6  ngày dên 2 nâm, cô EF <55%, dùng flecainid/encainid 
so vói placebo de du phông roi loan nhip tim; sau 1 0  thâng, kët 
quâ nghiên cûu cho thây tû  vong chung là 7,7% d nhôm dùng 
thuoc, 3% d nhôm placebo (RR 2,5, 95% CI 1,6-4,5), tû vong do 
loan nhjp tim lân lUdt là 4,5% và 1,2% (p = 0,0004); nguy cd 
tUdng dôi vói encainid là 3,4 và vói flecainid là 4,4 so vói 
placebo. Nghiên cûu này phâi dùng lai trUóc thdi han. Sau 
nghiên cûu này, flecainid khóng dUdc chi dinh cho bênh nhân 
sau nhoi mâu cd tim.

- Nghiên cUu FAPIS (Flecainide and Propafenone Italian  
Study, 1996) trên 200 bênh nhân cô it nhât 2 cdn rung nhï ghi 
dUdc trên diên tâm do trong vong 4 thâng dUdc phân ra dùng 
flecainid 200 - 300 mg/ngày hoàc propafenon 450 - 900 mg/ 
ngày, theo dôi trong 1 2  thâng cho thây tÿ lê dùng thuoic an 
toàn và cô hiêu lue vói 2 thuóc lân lUdt là 77% và 75% (p 
>0,05); câc tâc giâ kët luân có thè dùng thuóc này cho câc bênh 
nh&n cù cün ruug uliï kicli pliai và ebua 0 6  bàug cliûng vé bÊuli 
tim trên làm sàng
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Chong chi djnh

- Bènh tim thtfc the: nhoi m äu cd tim và sau nhói màu cd 
tim, bènh cd tim ...

- Suy tim.

- Bloc nhänh tra i hoàn toàn, bloc 2 nhành và phän nhänh, 
bloc nhl - tha t do II, III.

Liéu và càch dùng

- Khdi dàu bäng lièu nhò 100 mg chia làm 2 làn rói tàng 
lièu dàn c ù  4 - 5 ngày, lièu trung  bình 200 mg (khòng quà 300 
mg/ngày). Giàm lièu ó ngifdi già.

- Thuoc tièm dành cho trudng hdp càn thiè't, lièu dàu 1 - 2 
mg/kg tièm tlnh mach chàm trong 1 0  phùt, sau dó truyén tình 
mach 0 , 0 2  mg/kg/phüt trong 1 giò (pha trong dung dich glucose 
5%); liéu duy tri 0,003 mg/kg/phüt.

Khòng pha tròn thuoc trong dung dich kièm tràn h  két tua.

C hù y  khi dùng cùng càc thuoc khàc:
■ Có thèphoì h(Jp vài heparin, khàng vitamin K, lai tiéu, càc 

chat ite che thu th è ß, digitalis, amiodaron nhitng phài theo dòi.
■ Khòng dùng cùng vài càc thuoc nhip khàc thuòc nhóm 1.

PROPAFENON

Propafenon có cóng thùc hóa hoc gàn giòng propranolol, 
diidc xép vào phàn nhóm I-C theo phän loai cùa Vaughan 
Williams.

Bièt difdc Rythmonorm, Rythm ol vièn 300 mg.
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Dudc dóng hoc

- Sau khi uóng, thuóc dUdc hàp thu 95 - 100%, nóng dò dinh 
trong huyét tUdng dat dUdc sau 2 - 3 gió.

- Lièn két vói protein huyét tUdng tói 85 - 95%.

- Chuyén hóa d gan cho càc chat chuyén hóa 5-hydroxy- 
propafenon, N-depropyl-propafenon có hoat tinh.

- Khà dung sinh hoc thàp, khoàng 30%.

- Dào thài qua nUóc tiéu và màt. Chi con <1% duói dang 
khóng chuyén hóa.

- Thòi gian bàn thài 4 - 10 giò.

Tinh chàt direte ly

Ngoài tàc dóng dén kènh N a \ propafenon con ùc che càc 
thu thè giao càm P nhùng yéu.

Tàc dóng cua thuóic trén dièn sinh ly té  bào:

- Nhì: thuoc kéo dài thòi gian dàn truyén xoang - nhl và 
thòi ky trd có hièu liic ò nhì, làm giàm nhe tinh tu dóng cua 
nut xoang, nhip tim chàm lai nhàt là khi tàn só' tim tàng cao 
và khi gàng sùc.

- Nut nhì - thàt: kéo dài thòi ky trd có hièu lue, làm chàm 
dàn truyén trong nut.

- Thàt: làm chàm dàn truyén trong thàt, kéo dài thòi ky trd 
có hièu lue cua he His-Purkinje, cd thà t và càc bó phu.

Trèn dièn tàm do, thày kéo dài thòi gian PR và phùc bó 
QRS, khóng ành huóng dén thòi gian QT.

Càc tinh chàt dildc ly khàc:
- Làm giàm nhe sùc co bop cd tim.
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- Có tâc dung ûc che thu  thè giao cam p nhüng vói lièu cao 
gap 40 làn lieu tâc dông lên kênh Na+ , vi vây chi thày khi có 
nong dô thuoc cao bat thüàng trong huyêt tüdng.

Tâc dung phu
, / « Buon non, non müa, nói man, dau dàu, chông mât, thi lüc 

giâm, dôi khi roi loan vi giâc, ha huyêt âp.
- Cüng nhü câc thuôc chông loan nhip nhóm I, có thé gây 

roi loan nhip tim, roi loan dân truyên. Chüa thày thông bào 
thuoc gây xoân dînh.

Chî djnh
- Ngoai tâm thu câc loai, dâc biêt d nhüng thè có vai tró cüa 

cüdng giao câm, dai dàng, hay tâ i phât.
- Rung nhl, cdn nhip nhahh kich phât trên  thàt, vùng nü t 

nhî - th à t (vùng nói tiép) hoàc thâ't, hói chûng WPW.
Vói roi loan nhip trên jthàt, nghiên cûu da trung  tâm  cüa 

Clementy và es (1987) trên  2.146 bênh nhân thày thuoc có 
hiêu lüc rà t tôt d 54% và'tôt ô 25% sô' bênh nhân.

Vói rói loan nhip thà t kë câ cdn nhip nhanh thàt, câc 
nghiën cûu cho thày thyoc vói lieu 900 - 1200 mg/ngày có hiêu 
lùc tù  67% den 87% so bênh nhân (Siddoway và es, 1984; 
Garson và es, 1987; Stoschietzky và es, 1990). Tuy nhiên trong 
nghiên cûu CASH (Cardiac Arrest S tudy Hamburg, 2000) tien 
hành trên  346 bênh nhân dâ düdc cûu sông sau ngùng tim dê 
so sânh hiêu lüc éüa mây phâ rung cày trong cd the (ICD) vói 
câc thuoc (propafenon 450 - 900 mg/ngày hoàc amiodaron, 
metoprolol) theo dôi trung  binh 57 thâng  cho thày mây phâ 
rung làm giàm rô rêt tü  vong so vói nhóm dùng thuôc (36,4% 
vs 44,4%); trong câc nhóm dùng thuôc th ì nhành propafenon 
phai n g ù n g  sau 11,3 t h ó n g  do cac tac già thSfy có avi khâc biôt 
có ÿ nghïa vê tÿ le tü  vóng chung và tÿ lê tâ i phât ngùng tim so 
vói mây phâ rung.
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Vói rung nhì, nghiên cûu cùa Bellandi và es (1993) trên 196 
bênh nhân rung nhì môi xuàt hiên thày thuoc phuc hoi nhip 
xoang d 90,8% so bênh nhân, dùng thuoc cùng cô sau 1 nam 
cho 168 bênh nhân thày duy tri nhip xoang d 78% so bênh 
nhân, kêt quâ thày tüdng tu nhu vói amiodaron. Nghiên cüu 
PEPS (Pharmaco-Epidemiologic Propafenon Study, 2002) trên 
1.366 bênh nhân có tuoi trung binh 67 bi rung nhï dâ dUdc 
dieu chînh nhip bang sóc diên hay bäng thuöc, dUdc dieu tri 
cùng cô bâng propafenon 150 - 300 mg/ngày trong 1 nàm cho 
thày 64 ± 1% sô' bênh nhân vân giù dUdc nhip xoang, có 0,5% 
bi tû vong.

Chóng chï djnh

- Hôi chûng suy yêü nût xoang, bloc nhï - that dò II, III, 
nhip châm <50 ck/phût.

- Suy tim, soc tim, ha huyêt âp.

- Có suy gan, suy thân, hen phê quân, bênh phôi tac nghën, 
roi loan diên giâi, nhiêm dôc digitalis.

Khóng dùng cho phu nü có thai.

Lieu và câch dùng

- Uôrig 300 mg x 2 lan/ngày. Giâm lieu ô ngUdi già.

Neu thày xuàt hiên bloc xoang - nhï, bloc nhï - tha t có dò 
cao hdn thi ngùng thuoc.

Chu y  khi dùng cùng càc thuoc khàc:
- Thân trong khi dùng vâi amiodaron vi tâng tâc dung khâng 

giao câm dê gây bloc xoang-nhï, vâi câc chat ûc che thu thè ß vi 
càng giâm tinh dân truyên, tinh tii dông, sûc co bop cd tim.

P ro p a fe n o n  làrn Cting nóng  dò lull/ fu t in  (k h a n g  v ita m in  KJ, 
digoxin, quinidin, cimetidin trong huyet tUdng.
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- Rifampicin có thè làm giâm nông dô propafenon trong huyet 
titdng.

CÂC CHAT LfC CHE THU THÈ: GIAO CAM p

Câc chàt ùc che thu  thè giao cam p là càc chàt dói khàng 
tranh  chàp và dàc hièu vói tàc dung P cua catecholamin, theo 
dinh nghìa cua Ahlquist. Càc chàt này dùdc phàt hièn muón 
hdn so vói câc chàt ùc che thu  thè giao càm a: chàt dàu tièn 
dichloroisoproterenol mài dén 1957 mói dùdc Powell và Slatter 
tàch ra dùdc, nhùng khóng diidc dùng trèn  làm sàng cùng nhù 
chàt sau, pronetalol do Black và Stevenson tóng hdp nàm 1962 
vi có tàc dung phu khóng tot. Nàm 1964, Black và cs lai tìm ra 
propranolol dùng dùdc trèn  làm sàng vói tàc dung gà'p 1 0  làn 
manh hdn và it tàc dung phu hdn so vói pronetalol, và tù  dó 
hàng loat chàt có tàc dung tùdng tù  dà ra  dòi.

Càc chàt ùc chè càc thu  thé giao càm p dùdc dùng rà t sóm 
trong dièu tri rói loan nhip tim và dùdc xép vào nhóm II trong 
bàng phàn loai cua Vaughan Williams.

Càc chàt ùc chè thu  thè giao cam P dùdc phàn theo thè he 
thuoc:

- Thè he 1: càc chàt dtfdc phàt hièn sóm nhàt tù  giùa thàp 
kÿ 60 bao gom càc chàt ùc chè" càc thu  thè p nói chung (cà pj và 
P2) nhù propranolol, sotalol, nadolol ...

- Thè' he 2: càc chà't chi ùc chè" càc th u  thè pt con goi là càc 
chàt ùc chè chon loc cho tim (cardio-selectif) nhù atenolol, 
acebutolol, bisoprolol, metoprolol ..., càc chàt này dùdc phàt 
hièn tù  dàu thàp kÿ 70.

- Thè' he 3: càc chà't khóng nhùng ùc chè' càc th u  thè p,, p2 

con ùc chè' càc thu  thè a! nhii labetalol, carvedilol ... Mot so
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chät üc che cäc thu thè ß nhtfng có täc dung giän mach do có 
khà näng phóng thich NO nhu nebivolol cüng dtfdc xép vào thè 
hè này; cäc chät näy dtfdc phät hièn tù  thàp ky 70 - 80.

Bang 2.3. Phän loai cäc chät ire che thu thè giao càm ß

lie chè' 
thu thè’

Khöng cö hoat tinh 
giao cäm nöi tai

Có hoat tinh 
giao càm nói tai (ISA)

ßl + ß2 Propranolol (Avlocardyl) 
Sotalol (Sotalex)
Nadolol (Corgard) 
Tertatolol (Artex)
Timolol (Timacor) 
Carvedilol (Dilatrend) * 
Labetalol (Trandate) *

Alprenolol (Aptin) 
Carteolol (Carteol) 
Oxprenolol (Trasicor) 
Penbutolol (Levatoi) 
Pindolol (Visken)

Pi
(chon loc 
cho tim)

Atenolol (Tenormine) 
Betaxolol (Kerlone) 
Bisoprolol (Concor) 
Esmolol (Breviloc) 
Metoprolol (Betaloc)

Acebutolol (Sectral) 
Celiprolol (Celectol) *

C de che cà thu thè giao càm a)

Dtfdc dòng hoc

- Hàp thu: tà t cà càc chàt dèu dtfdc hàp thu gàn hoàn toàn, 
trù  acebutolol, tertatolol và atenolol. Nóng dò dinh trong huyet 
tUOng dat dUdc nói chung sau 1 - 2 giò.

- Mùc lièn kèt vói protein trong huyet tUdng thay dói tuj^ 
theo tung chàt: 90 - 95% vói propranolol, 50% vói pindolol, rà t 
yèu vói atenolol, timolol, metoprolol.
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Bang 2.4. Tinh chat d iioc dông cüa câc chat ûc ehe thu the ß

Thuoc

Hap thu 
qua tiêu 
hôa (%)

Liên ket 
protein 
huyet 

tiiöng (%)

Thài gian 
dat nong 
dp dinh 

(gid)

Khà dung 
sinh hoc 

(%) ‘

Thài gian 
bän thài 

(già)

Propranolol 90 90 - 9 5 2 10-40 2 - 5

Acebutolol 50 - 80 10-20 3 - 4 20 - 50 5 -  10

Atenolol 50 5 2 -4 50 6 -  10

Alprenolol 90 80 - 8 5 1 - 2 10 2 - 3

Bisoprolol 90 30 85-90 9 - 12

Metoprolol 95 11 40 3 - 5

Nadolol 35 30 40 16- 24

Oxprenolol 70 - 90 75 0,5 - 1 25 - 50 2 - 3

Pindolol 95 50 2 - 3 90 2 - 4

Sotalol 90 <5 95 15-17

Timolol 70 15 1 -3 60 4 - 5 , 5

Tertatolol 60 95 60 3

Carvedilol >90 98 30 7 - 10

Labetalol 90 50 30 2 - 4

- Chuyen hôa ô gan kÿ dàu và khâ dung sinh hoc phu thuôc 
vào tinh hoà tan trong lipid: propranolol, alprenolol, oxpre- 
nolol hoà tan  trong lipid dtfdc chuyên hoà d gan kÿ dàu nhiêu 
hdn nên khâ dung sinh hoc thà'p; atenolol, sotalol hoà tan  
trong nUôc, it hoà tan trong lipid, chuyên hôa d gan kém hdn 
nên khâ dung sinh hoc cao.

Câc châ't ûc chê’ thu the P cô the qua diidc hàng rào rau  ô 
phu nü cô thai và vào trong süa me; câc chât hoà tan  trong
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lipid nhii propranolol cüng qua dUçfc hàng rào mâu - nâo gây 
nên câc tâc dung phu than kinh (mat ngü, âc mông

- Dào thâi: mot sô chat dUçfc dào thâi chü yêü qua gan, mot 
sô chat khâc dUçfc dào thâi chu yêü qua thân, mot sô' chat khâc 
diiçfc dào thâi câ qua gan và qua thân:

100% 80 
Qua gan__

60 40 20

0

î î î

20

î
Propranolol Timolol
Metoprolol
Carvedilol

40 
î  î  

Pindolol

60 80
î

Acebutolol
Bisoprolol

qua thân

100%

f î t
Atenolol

Nadolol
Sotalol

Carteolol

Hinh 2.5. Oào thâi cüa câc chat irc che thu the ß

. Câc chat hoà tan trong nUôc nhu atenolol, nadolol, sotalol, 
carteolol dtfdc dào thâi gan nhu hoàn toàn qua thân (>90%), dê 
cô û dong khi bi suy thân. Câc châ't này cô thdi gian bân thâi 
dài hdn.

. Câc châ't hoà tan trong lipid nhu propranolol, metoprolol, 
carvedilol dUçfc dào thâi gân hoàn toàn qua mât, dô thanh thâi 
cüa thuô'c së giâm khi cô suy gan. Câc châ't này cô thdi gian 
bân thâi ngàn.

. Pindolol và bisoprolol düçtc dào thâi mot phàn qua gan, 
m ot p h a n  q u a  th â n .
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Tinh chat diröc lÿ

Câc chat ûc che thu  the giao câm ß dtfdc xép vào nhóm II 
theo phân loai cüa Vaughan Williams. Nhóm thuôc này dà 
chen kênh If cua câc té  bào tao nhip và cüng có d câc té  bào cd 
tim bj ton thUdng và giân tiép chen kênh Ca++ (ICa i)-

Nhóm thuô’c này tâc dông chu yêü vói câc roi loan nhip tim 
có vai trô cüa hê giao câm, làm giâm tinh tü dông (pna 4) cüa 
câc ô tao nhip, giâm tinh dàn truyén cüa nût nhl - thâ't, giâm 
nhe sûc co bop cd tim. Sotalol, bretylium cöng diidc xép vào 
nhóm này.

1. Tinh chat diên sinh lÿ té  bào:

Câc chat ûc chê' thu  the giao câm ß tâc dông lên diên sinh 
lÿ không hoàn toàn giô'ng nhau. Sü khâc biêt dô phu thuôc vào:

- Tinh trang hê thàn  kinh giao câm: thuôc có tâc dung 
manh nêü có ciidng giao câm (da so câc bênh tim déu có ciidng 
giao câm ké câ nhôi mâu cd tim, suy tim), râ t it tâc dung nêü 
không cô ciidng giao câm.

- Bân thàn thuôc:

. Có hoat tinh giong giao câm nôi tai (intrinsic sympa
thomimetic activity, ISA) hay không ? mot so chàt có dàc tinh 
này do có cà'u true gàn gióng isoprenalin, dàc tinh  này làm 
giâm mot phàn tâc dung ûc chê' thu  thé ß nên chï làm giâm 
nhe tan sô tim, giâm nhe sûc co bop cd tim. Dàc tinh này tuy 
vày có lê có ldi cho câc bênh nhân có rói loan vé chûc nàng nut 
xoang, vé dàn truyén nhl - thâ't, vë chûc nàng co bop cd tim và 
bi co th à t phé quân.

. Uc chécâ câc thu thé ß l + ß2 hay chi ûc chériêng thu thé  
P, (con gç>i là chçtn Iqc cho tim): Lands trUóc dây cho ràng cl tim 
chi có thu  thê ß,, ô mach mâu và phê quân chi có thu  thè ß2; 
nhüng hiêu biêt hiên nay cho thâ'y không hoàn toàn nhtf vày,

222



trong cd tim cô thu the Pi là chinh nhüng cüng cô mot it thu 
thê p2 (nh! cô câ thu thê p, và P2, thât cô chu yêü thu thê P,, 
chûc nàng co bôp lien quan dên thu thê pb chûc nàng dieu 
nhip liên quan dên câ thu thê p2), d mach mâu 70% là thu thê 
P2, 30% là thu thê P,, ô phê' quân cô thu thê p2 là chu yêü 
nhUng cüng cô mot it thu thê P,.

. Cô tinh ôn dinh màng té  bào hay không: dàc tinh này 
thüdng cô vâi liêu cao, hay thây vdi propranolol, atenolol :

Vôi câc té  bào cüa cd tim, catecholamin là câc hormon giao 
câm thông qua câc thu thê P dâ làm tâng tinh tü dông, làm 
ngân thdi kÿ trd cô hiêu lüc, làm tâng tinh kich thich và làm 
quâ trinh tâi cüc cüa câc té  bào cd tim diên ra không dông bô 
nên dê gây roi loan nhip tim. Câc chat ûc chê câc thu thê P 
ngàn cân không cho catecholamin gàn két vdi câc thu thê dô 
nên catecholamin không cô hiêu lüc, hâu quâ trên diên sinh lÿ 
tê' bào cd tim là thây giâm hoat dông cüa kênh If trong quâ 
trinh khü cüc tâm trüdng châm (pha 4 cüa DTHDTB), cô tinh 
trang giân tiép ûc chê dông calci (Io  l) khi nông dô AMPc trong 
câc tê bào giâm, dân dên nhüng thay dôi eu thê sau dây:

- Giâm tinh tu dông d nût xoang do giâm dô dôic khü cüc 
tâm trUdng châm d pha 4 làm nhip tim châm lai. Tâc dông này 
cüng thây à câc o lac chô trong câc té  bào cd tim khi bi ton 
thUdng, nguon gôc cüa câc ngoai tâm thu.

- Giâm nhe tinh dân truyén à nhl và thâ t nhUng giâm 
nhiêu cl nût nhl - thâ t do giâm toc dô phât triên và biên dô cüa 
nhânh lên (pha 0 ), làm tà t câc mach "vào lai". Câc chat cô hoat 
tinh giông giao câm nôi tai it làm giâm tinh dân truyên hdn.

- Giâm tinh kich thich, nâng cao ngiiông khû cüc tü phât; 
thdi kÿ trd cô hiêu lüc cüa nût nhl - thât kéo dài nhüng cüa câc 
soi Purkinje bi ngân lai, ô cac sdi nay tài cüc cüng tiên hành 
nhanh hdn nên làm ngân thdi gian cüa DTHDTB và làm cho tÿ 
sô' thdi gian TKTCHL/DTHDTB vân tâng.
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- Nâng cao ngüdng rung that.

Theo phân loai cüa Vaughan Williams, câc thuôc thuôc 
nhôm này düdc xép vào nhóm II, nhôm này tâp hdp câc chat cô 
dàc tinh làm liêt giao câm, riêng propranolol vi có tinh ön dinh 
màng nhiêu nhât nên düdc xép câ vào nhóm I nhü quinidin, 
sotalol kéo dài vùa phâi thdi gian cüa DTHDTB nhüng kéo dài 
thdi kÿ trd cô hiêu lüc nhiéu hdn nên con düdc xêp vào nhôm 
III.

Màc dù câc tinh chat diên sinh lÿ tê bào cô khâc nhau it 
nhiéu, trên thüc nghiêm cüng nhu trên làm sàng ngüdi ta thây 
tâc dung chông roi loan nhip tim cüa câc thuôc trong nhôm déu 
gân giông nhau câ. Do tâc dung khâng giao câm ß, câc thuôc 
déu cô hiêu lüc dôi vói roi loan nhip tim có vai trò cüa hê thân 
kinh giao câm, không cô hiêu lüc dói vói roi loan nhip tim do 
aconitin gây nên; dói vói roi loan nhip tim do digitalis, theo lÿ 
thuyêt câc chat cô tinh ôn dinh màng cô tâc dung nhüng trên 
thüc té, câc chât không cô tinh ôn dinh màng cüng tô ra cô 
hiêu lüc tôt.

2. Càc tinh chat dit de lÿ khàc:

- Nhip tim châm lai câ khi nghi lân khi gang süc nhât là 
câc chât cô tinh ôn dinh màng nhü vói propranolol, müc giâm 
có thé tói 20% khi nghî, 30% khi gàng sûc và thâ'y càng rô khi 
bi nhiêm dôc giâp, khi gây mê.

- Huyét âp giâm, kê câ âp lüc tâm thu thâ't trâi.

- Cung lüdng tim giâm nhe, chü yêü do nhip tim bi châm 
lai vi thé tich tong mâu tâm thu  không thay doi dâng kê.

- Sûc co bop cd tim giâm, thây rô vói câc chât cô tinh ôn 
dinh màng, không cô hoat tinh  giông giao câm nói tai.

Nhüng thay dôi trên  dân dén giâm công cüa co tim, giâm 
mûc tiêu thu  oxy cüa cd tim, giâm nhu càu vê nàng lüdng cüa
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co tini: nhüng dàc tinh này làm cho thuóc lai có tàc dung ra t 
tôt trong dieu tri suy mach vành.

Tàc dung phu

- Có thè thây met moi, mât ngû, âc mông, roi loan tiêu hôa 
nhu râ t thifdng vi, buòn non, khô mât ...

- Nhip tim châm lai.
- Giâm sûc co bop cd tim.
- Cdn hen phê quân do ûc che thu  thè P2 làm co thât phe 

quân.
- Dôi khi có câm giâc lanh dàu chi kiëu Raynaud hoac roi 

loan tuàn  hoàn ngoai vi.

- Có thè gây liêt dtfdng.

- Làm tàng triglycerid và giâm HDL-C mâu: câc chat có 
hoat tinh giao câm noi tai (ISA) it có ânh hüdng hòn.

- Cân trd dâp ûng cua catecholamin trong cd thè khi xây ra 
ha glucose mâu.

- Dùng lâu dài có thè gây khâng insulin.

Chi djnh
Chï dinh chinh trong câc trtfdng hçfp roi loan nhip tim có 

vai trò cûa cüdng giao câm:

- Roi loan nhip trên thàt:

. Tâc dung rât tôt vói nhip nhanh xoang do cUdng giao câm 
và do ctfdng giâp, thè này cüng có tâc dông cua catecholamin.

. Tâc dung han che hdn trong ngoai tâm thu nhï, rung nhî, 
cuông nhî. Trong rung nhî, thuôc làm nhip thâ t châm lai: 
trong cuong nhï, thuô'c có the chuyên tù  dang 2 / 1  sang dang 
3/1, 4/1 làm nhip thâ't châm lai. Vói câc thé này, dùng thuôic
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phôi hçfp vôi quinidin hoâc digitalis cho phép giâm lieu câc 
thuôc dô. Thuôc côn düdc dùng trong dü phông tâi phât và 
chuan bi cho soc diên cô két quâ.

. Cô hiêu lüc trong cdn nhip nhanh kich phât trong bênh 
Bouveret, cdn nhip nhanh cüa hôi chûng WPW; trong hôi 
chûng WPW này, thuôc không làm giâm tinh dân truyên cüa 
câc bô phu, nhüng tham  gia càt câc mach "uào lai" à khu vüc 
nû t nhî - th â t và làm tà t cdn nhip nhanh kich phât.

- Roi loan nhip that: thüdng düdc chî dinh trong ngoai tâm  
thu  thâ t cô liên quan dén cüdng giao câm, ngoai tâm  thu th â t d 
bênh nhân mang mây tao nhip do tàng kich thich thât, hoâc 
ngoai tâm thu  thâ t do nhiêm dôc digitalis trên  tim lành.

Ngtfdi ta cüng cô nôi dén hiêu lüc cüa thuoc trong hôi 
chûng QT dài: hôi chûng này cô kèm theo diêc (hôi chûng 
Jervell-Lange-Nielsen) hoâc không (hôi chûng Romano-Ward) 
de cô roï loan nhip th â t nàng nhtf xoân dînh làm bênh nhân cô 
nguy cd bi dôt tû; câc châ't ûc ché thu thê p làm ngân doan QT 
lai và làm cho tiên lvidng bênh tôt lên.

- Nhiêm dôc digitalis nhiing phâi là nhiêm dôc do tai nan 
bât ngd và chî xây ra trên  tim lành.

Câc châ't ûc ché thu  thê p côn diidc dùng du phông roi loan 
nhip tim trong và nhât là sau nhôi mâu cd tim, mot nguyên 
nhân quan trong gây dôt tü; nhiéu nghiên cûu dâ thây rô hiêu 
lüc cüa thuoc:

. Nghiên cûu BHAT (Beta-Blocker Heart Attack Trial, 
1982) trên  3.837 bênh nhân sau nhoi mâu cd tim cô dùng 
propranolol so sânh vôi placebo, theo dôi trung  binh 25,1 
thâng, cho thây thuôc làm giâm 27% tü  vong chung, 26% tü  
vong do tim (6 ,6 % vs 8,9%, p <0,01), 28% nguy cd dôt tü  (3,3% 
vs 4,6%, p <0,05).
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. Phân tich Beta-Blocker Poooling Project trên 9 nghiên 
cûu vói 14.000 bênh nhân (Eur. Heart J. 1988. 9: 8-16), phân 
tich cua Yusuf và es trên 25 nghiên cûu vói 23.000 bênh nhân 
(JAMA 1988. 9: 8-16), phân tich cüa Teo và es trên 55 nghiên 
cûu vói 53.000 bênh nhân (JAMA 1993: 1589-95) dêu cho thâ'y 
câc chat ûc chê thu thê’ ß là câc thuô'c chong rô’i loan nhip tim 
duy nhàt làm giâm câ tû vong chung và dôt tü  sau nhoi mâu cô 
tim: giâm khoâng 2 0 % tû vong chung trong 1 nàm và giâm 
32% nguy cô dôt tü.

Ngoài roi loan nhip tim, câc chat ûc chê thu thé ß con dUçtc 
dùng trong dieu tri bênh mach vành, bênh tàng huyêt âp và câ 
trong suy tim.

Chong chi djnh
- Nhip châm <50 ck/phüt, hôi chûng yêü nût xoang, bloc 

nhï - thât, nhâ't là dò II và III chUa dUçlc cây mây tao nhip.
- Soc tim, ha huyét âp nàng (huyét âp tâm thu <90 

mmHg).
- Hen phe quân, bênh phê quân man tinh tac nghën: cô the 

dùng loai chon loc cho tim vi không tâc dông den câc thu thê ß2 

nhufng vàn phâi thân trong.
- Cdn dau thà t ngUc thé Prinzmetal.
- Hôi chûng Raynaud và roi loan tuàn hoàn ngoai vi.
- The dia dê bi ha glucose mâu.
- Suy thân: không dùng câc thuoic dào thâi chü yêü qua 

ntfóc tiêu nhu atenolol, sotalol, acebutolol và câ bisoprolol.
- Suy gan nàng, bênh nào do gan: không dùng câc châ't dào 

thâi chü yêü qua gan nhu propranolol, metoprolol, timolol ...
- U tê' bào Ua chrom.
Không dùng cho phu nü có thai và dang cho con bû
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Lieu và céch dùng

- Chon thuôc: vi câc thuÔic dêu có tâc dung gàn nhù nhau, 
khi chon thuôc phâi dùa vào:

. Ânh hiidng dén sûc co bop cd tim: câc chat có tinh ôn dinh 
màng và không có hoat tinh giông giao cam nhii propranolol 
làm giâm sûc co bop cd tim nhiêu, khâc vói pindolol, acebutolol 
it làm giâm sûc co bop cd tim.

. Câc tâc dung phu khâc nhù ânh hùdng dén phé quân ... 
Néu có suy gan, nên chon loai tan  trong nùóc, néu có suy thân, 
nên chon loai tan trong lipid.

. Và càn cû vào tinh hinh làm sàng, nhâ't là sii tiidng tâc 
vói câc thuôc khâc dang dùng chüa câc bênh kèm theo.

- Sau dây là lieu dùng mot sô' chat ûc ché thu  the P:

Bàng 2.5. Lieu dùng câc chat ûc ché thu the p

Thuôc Biet di/dc Lieu 24 gid

Propranolol Avlocardyl 40 mg 40 - 120 mg

Acebutolol Sectral 200 mg 200 - 600 mg

Alprenolol Aptin 50 mg 5 0 - 150 mg

Bisoprolol Concor 5 mg 5 - 15 mg

Metoprolol Betaloc 50 mg 50 - 150 mg

Oxprenolol Trasicor 80 mg 80 - 240 mg

Pindolol Visken 5 mg 5 - 15 mg

Sotalol Sotalex 80 mg 80 - 240 mg

- Dùdng tiêm tinh mach it dùdc dùng, chi dành cho nhüng 
trUdng hdp khan cap nhii cdn nhip nhanh kich phât nàng mà
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dùng câc thuóic khâc không có két qua: vói metoprolol, tiêm 
tînh mach châm 5 mg, toc dô 1 - 2 mg/phüt, có thé tiêm nhâc 
lai cû 5 phut 1 lân, tong lieu không quâ 15 mg, ngùng tiêm khi 
huyêt âp tâm thu ha xuong <90 mmHg, mach châm <45 
ck/phut, bloc nhî - t h â t ...

C hu ÿ  khi dùng cùng câc thuô'c khàc:

■ Câc thuôc chông roi loan nhip tim nhôm I-A, III, TV vi càng 
làm gidm sûc co bop ca tim hoäc tinh dân truyén.

■ Câc chat khâng acid làm gidm hâp thu thuoc qua diiàng tiêu 
hôa, cimetidin làm tâng nông dô thuôc trong huyët tUc/ng.

■ Câc thuô'c gây mê lòng bay hcli nhii ête, fluothan dê gây co 
thàt phe quân. Nên ngùng câc chat ûc chë thu the ß 12 già trUàc 
khi gây mê.

AMIODARON

Amiodaron la dan chat benzofuran dUdc tong hdp nam 
1961 va dUdc dung trong dieu tri loan nhip tim tU nam 1970. 
Thuoic dUdc xep vao nhom III theo phan loai cua Vaughan 
Williams.

Biet dUdc: Cordarone, vien 200 mg, ong tiem 150 mg.

Dirdc dong hoc

- Thuoic dUdc hap thu cham, tCi tU qua dUdng tieu hoa, nong 
do dinh trong huyet tvfdng dat dUdc sau 4 - 7 gid.

- Lien ket vdi protein huyet tiidng tdi >90%.
D n  t in h  ifa  lip ir l n o n  th u o c  d o  if d o n g  n h io u  t r o n g  cac  to

chuic n h i t  la d cac mo m3, gan, phoi, tim, da ... vi vgly 
amiodaron co tac dung keo dai, thdi gian dat dvidc nong do
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thuô'c cân bàng, ôn dinh cüng lâu hdn, dôi hôi vài tuàn  và 
thuô'c dUdc dào thâi châm. Mot phân nhô iod tâch khoi phân tuf 
và thày  trong nUôc tiêu duôi dang iodur, tinh ra 6  mg trong 24 
gid vói lieu thuoc 200 mg/ngày; sô' iod con lai dUdc dào thâi 
trong phân.

- Chuyên hôa chü yêü d gan, mot trong câc chat chuyën hôa 
là N-desethyl-amiodaron cüng cô hoat tinh  chô'ng roi loan nhip 
tim. Khâ dung sinh hoc dat 35 - 65%.

- Thdi gian bân thâi 13 - 52 ngày khi dùng thuoc lâu dài.

Duòng uô'ng cô tâc dung châm, sau 2 - 3 ngày, kéo dài trên  
1 thâng  sau khi ngùng uô'ng. Tiêm tînh mach, thuoc tâc dung 
nhanh hdn sau 1 - 30 phüt và ton ta i 1 - 3 gid.

Tînh chat dtfdc lÿ

1. Â nh huàng dén diên sinh lÿ tê bào:

Vói thuoc uô'ng, amiodaron kéo dài thdi kÿ trd cô hiêu lue 
và diên thê' hoat dông tê' bào d câ nhl lân thâ't và câc bô phu 
nhâ't là à tâng nhl nên diidc xê'p vào nhóm III. Câc nghiên cûu 
gân dây con cho thâ'y amiodaron làm giâm biên dô cua sóng 
khû cvtc (ûc chê dông natri nhanh nhiï nhóm I), ûc chê câ dông 
calci châm (nhu nhóm IV) và kim hâm  câc thu  thë giao câm a  
và p (nhu nhóm II), tham  gia làm châm nhip tim và làm giâm 
nhip nhanh do ânh hUdng cua catecholamin.

Trên bênh nhân cô rô'i loan nhip tim , amiodaron tâc dông:

- Làm giâm tînh tu  dông cüa nû t xoang, nhip tim  châm lai.

- Làm giâm nhe tînh  dân truyen trong nhî và nû t nhî - thâ't 
nhUng không ânh huông dén dân truyen trong bô His.

- Làm giâm tînh kich thich ô tàng  nhî nhiëu hdn ô tâng 
thâ't và câ d câc bô phu.
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Vói amiodaron tiêm tình mach, thòi kÿ trd có hiêu lùc và 
dién th è  hoat dóng té  bào lai có thè ngän hoàc khóng thay dòi, 
cd ché chUa ró nhùng có thè do tàc dóng dén thu thè ß, câc 
kênh calci và natri; amiodaron tiêm tình mach cüng làm chàm 
nhip tim, kéo dài thòi gian PR, làm chàm dàn truyen và tàng 
thòi kÿ trd d nùt nhl - thàt, it hoàc khóng ành hUdng dén dàn 
truyen trong thàt. Sau tiêm tình mach, nóng dò có hiêu lüc 
dieu tri dat dUdc trong 30 phùt, mùc này (>1,5 |ig/ml) chi dat 
dUdc sau vài ngày nêü dùng thuóc theo duòng uóng.

2. Cric tình chat cLitdc ly khàc.

- Giàn mach ngoai vi làm giàm sùc càn ngoai vi; sùc càn 
dóng mach vành cüng giàm, cung liidng mach vành tàng.

- Giàm công và mûc tièu thu oxy cùa cd tim, it làm giàm 
sùc co bop cd tim.

- Cung liidng tim có thè tàng.

Do càc tình chàt này, amiodaron con dùcfc dùng trong diéu 
tri suy mach vành.

- Làm cho tuyèn giàp giàm hoat dóng vi thuòc giài phóng 
càc nguyèn tù  iod trong cd thè.

Ành hirdng trên diên tàm do
- Nhip chàm xoang.
• Sóng T dài ra vói 2 - 3 dình, xuàt hièn sóng U.
• Doan PR và QT dài ra (nguy cd xuàt hièn xoàn dình).

Tac dung phu

- Khi bàt dàu dùng thuóc có thè có róì loan tièu hóa nhii 
buon non, non, màt di khi giàm lieu.

- Nhip tim chàm lai, mùc dò chàm phu thuòc liéu dùng; nêü 
có suy yéu nùt xoang, tàn  so' tim giàm nhiéu hdn.
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- Tâng vùa phâi men transam inase.

- Rói loan d da trên  nhürig khu vüc hô: ban dô, thay dôi sàc 
tô’ da. Không düdc phdi nâng.

- Dùng lâu dài, có thé cô làng dong thuôic d giâc mac thành 
quâng cô màu, roi loan chûc nâng tuyën giâp, di câm, run ray, 
chûng m ât dieu hoà (ataxie) kiêu tiêu nâo, bênh phoi kë lan 
toâ nhât là xd phoi. Bênh phoi xây ra  d <1% sô' bênh nhân 
(Lancet 1997. 350: 1417-24), trüôc dây düdc cho râng phu 
thuôc vói lieu dùng, thüdng xây ra  vói lieu >400 mg/ngày 
nhüng Vorperain và es phân tich mot sô' nghiên cûu thây lieu 
thâ'p cüng cô the gây ta i bien vë phoi (J. Am . Coll. Cardiol. 
1997. 30: 791-8).

- Tiêm tînh mach vói lieu cao làm giâm sûc co bop cd tim và 
ha huyët âp tam thdi.

Chi djnh

- Roi loan nhip trên th a t: thuóic cô tâc dung tôt trong rung 
nhl, cuông nhï, cdn nhip nhanh kich phât trên  th a t kë câ trong 
hôi chûng WPW.

Levy (1994) trên  bênh nhân rung nhl môi ( < 1  tuàn) thây 
amiodaron phuc hôi düdc nhip xoang d 80% sô” bênh nhân. 
Middlekauff và es (1992) phân tich 6  nghiên cûu dùng 
amiodaron liëu thâ'p dé cung co nhip xoang sau soc diên hoàc 
thuoic, theo dôi 1 5 - 2 7  thâng  thây thuoc duy tri düdc nhip 
xoang trong 53 - 79% câc trüdng hdp, tô t hdn quinidin và 
sotalol (Ann. Intern. Med. 1992. 116: 1017-20).

- Rói loan nhip that: thuoic cüng có hiêu lüc vói ngoai tâm 
thu  th à t và câ nhip nhanh thâ t, rung tha t. Nghiên cûu BASIS 
(Rase! Antiarrhythm ic S tudy o f in farct Surviva l, 1990) th ay ty  
lê tü  vong nhàt là dôt tû  giâm khi dùng am iodaron diëu tri 
ngoai tâm  thu  th â t phûc tap  không triêu  chûng. Phân tich cüa
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Teo và es trên 8  nghiên cûu vói 1.500 bênh nhân cüng thây tû 
vong giâm rô vói amiodaron (OR 0,71, p = 0,003) (JAMA 1993. 
270: 1589-95).

Doì vói rung that, nghiên cûu CASCADE (Cardiac Arrest 
in Seattle: Conventional versus Amiodarone Drug Evaluation, 
1993) trên 228 bênh nhân bi rung tha t ngoài bênh viên và dâ 
dUçfc cûu sông (82% cô bênh mach vành), dùng amiodaron 100
- 400 mg/ngày so sânh vói câc thuôic chông loan nhip nhóm I 
kinh diên dê du phông tâi phât, tü  vong và tai biên tim mach, 
gân 50% so bênh nhân dUçfc câ'y mây phâ rung tu  dông; theo 
dôi trong 6  nàm thâ'y tÿ lê bênh nhân khóng con rói loan nhip 
thât nâng phâi cap cûu ô nhóm dùng amiodaron cao hdn nhóm 
dùng câc thuóc nhóm I (82% vs 69% sau nàm thû 2, 6 6 % vs 
52% sau nàm thû 4, 53% vs 40% sau nàm thû 6 , p = 0,007); tuy 
nhiên tai biên do amiodaron dùng lâu dài là dâng chû ÿ: 6 % bi 
bênh phói sau 1 nàm, 10% sau 3 nàm, 22,1% bi rói loan chûc 
nâng tuyên giâp. Nghiên cûu ARREST (Amiodarone in out-of- 
hospital Resuscitation o f Refractory Sustained Ventricular 
Tachy-arrhythmias trial, 1998) trên 504 nan nhân >18 tuoi 
(75% là nam) ngùng tim ngoài bênh viên do nhip nhanh tha t 
hay rung thâ't dà dUdc xû tri soc diên it nhât 3 làn mà vân thâ't 
bai, câc nan nhân dUdc phân ra dùng amiodaron 300 mg tiêm 
bolus tînh mach hoâc placebo, két quâ cho thây 44% trong 
nhóm dùng thuoic và 34% trong nhóm placebo con song dén lûc 
vào viên (p = 0,03). Nàm 2000, Uy ban liên lac quoic té  vé hoi 
sinh ILCOR khuyén câo nên dùng amiodaron trong rung 
thâ't/nhip nhanh th â t m ât mach không dâp ûng vói soc diên.

Amiodaron cüng dUdc dùng trong du phông tâi phât rói 
loan nhip tim nhât là sau nhôi mâu cd tim. Nghiên cûu 
CAMIAT (Canadian Amiodarone Myocardial Infarction 
Arrythmia Trial, ISSI)  tren  1.202 bénh nhân sau nhôi mâu cd 
tim cô > 1 0  ngoai tâm thu thât/gid hoâc có 1 làn bi cdn nhip
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nhanh that, dUdc dung amiodaron so sánh vói placebo, theo dói
1 - 2 nám cho tháy thuóc lám giám rói loan nhip tim d 84% so 
bénh nhán d tháng thú  4, 8 6 % d tháng thú  8 , vói nhóm placebo 
các con so dó la 35% va 39%; trong 2 nám, nguy cd rung tha t 
má hói súc có két quá va tü  vong do rói loan nhip tim  giám 
48,5% (p = 0,018), nguy cd tü  vong do tim cüng giám (3,53% vs 
4,77%) nhUng p = 0,087 so vói placebo. Nghién cúu EMIAT 
(European Myocardial Infarction Trial, 1997) tren  1.486 bénh 
nhán cüng sau nhói máu cd tim có rói loan chúc náng th á t trá i 
(EF <40%), theo dói trung binh 21 tháng tháy amiodaron 
khóng lám thay dói tü  vong chung cüng nhU tü  vong do tim 
tuy có lám giám 35% tü  vong do roi loan nhip tim (p = 0,05).

Sau các nghién cúu náy, xu huóng chung lá de dü phóng 
dót tü  do rói loan nhip tim sau nhói máu cd tim, néu có chóng 
chi dinh vói các thuóic úc che thu  the giao cam p th i chi nén 
dúng amiodaron.

Chóng chi djnh
- Nhip chám, dü lá nhip chám xoang.

- Bloc xoang - nhl, bloc nhl - thá t, doan QT kéo dái, nói 
chung khi có rói loan dán truyén.

- Ha huyét áp, truy tim mach.

- Rói loan chúc náng tuyén giáp.

Khóng dúng cho phu nú có thai vá cho con bú.

Liéu vá cách dung
- Uong: 400 - 600 mg/ngáy trong 8  - 10 ngáy rói chuyén 

xuong liéu duy tri 100 - 400 mg/ngáy. Liéu náy cüng có thé lá 
liéu dúng duy tri sau soic dién vói rung nhl.

Trong diéu tri láu dái, moi tuán  chi cho uong 5 ngáy, hoác 
mói tháng chi cho uong 2 0  ngáy, khóng nén dúng lién tuc
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không nghï dê trânh tai bien. Khi cô tai bien phâi giâm lieu 
hoàc ngùng thuô’c.

- Duòng tînh mach: truyên tînh mach lieu 5 mg/kg pha 
trong 250 ml glucose 5% trong 20 phüt den 2 già, ngày 2 - 3 
lân. Chï tiêm tînh mach cho nhüng trUOng hçfp khân câ’p, lieu 
dùng 3 - 5 mg/kg, tiêm râ't châm trong it nhâ't 3 - 5 phût. Theo 
dôi diên tim và huyët âp dê phât hiên câc tâc dung phu nhu ha 
huyét âp, nhjp quâ châm, bloc nhï - thât.

Vói röi loan nhip thâ t trong bênh nhoi mâu cd tim, Hôi Tim 
Hoa kÿ khuyên câo dàu tiên nên tiêm tînh mach 150 mg trong 
>10 phut, sau dô,truyén lieu 1 mg/phut trong 6 gid, roi duy tri 
vói lieu 0,5 mg/phut.

Chii ÿ: không dùng amiodaron phói hóp vài:
- Câc thuô'c chôhg loan nhip nhóm I-A, sotalol, bepridil, 

lidoflazin, prenylamin, vincamin, câc thuô'c gây ha kali mâu vi cô 
thègây xoân dinh.

. Câc chat ûc chèthu t hèß vi càng làm nhip tim châm lai.

. Digitalis vi làm tàng nông dò thuoc này trong huyët titóng, 
càng làm giâm tînh dàn truyèn trong nhï và nût nhï - that.

- Câc thuô'c khâng vitamin K vi làm tàng tâc dung chôhg dông, 
de doa chây mâu.

BRETYLIUM

Bretylium là mòt chàt amoni bàc 4 dUdc dùng dàu tièn de 
diéu tri bènh tàng huyét àp vi khà nàng ite che càc dàu tàn 
cùng giao càm hàu hach phóng thich noradrenalin sau càc 
nghièn cùu cùa Boura và Green (1959). Vi phàn ùng khòng tot 
evia da dày vài thuöc và oU hfiip thu tliuflic qua duòng UÓng 
khòng dèu, thuoc này bi läng quèn cho dén 1965 khi Leveque 
phàt hièn dUdc tinh chàt chong roi loan nh|p tim cùa thuoc.
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Bretylium düdc xép vào nhóm II và cà nhóm III theo bang 
phàn loai cùa Vaughan Williams.

Bièt dtfdc: Bretylate, cmg tièm 100 mg.

Dirdc dóng hoc

- Thuoic dùdc hàp thu kém qua duòng tiéu hóa nèn phài 
dùng theo duòng tièm; vói duòng này, thuoic phàn tàn  nhanh 
trong cd thè, dàc bièt tàp trung d càc dàu tàn  cùng thàn  kinh 
giao cam.

- Lièn kèt vói protein huyét ttfdng rat it, <10%, tàp trung 
trong càc mò.

- Thuoic khòng bi gan chuyèn hóa và dùdc dào thài nguyèn 
ven >80% trong nùóc tiéu. Khä dung sinh hoc dat 100% khi 
dùng thuoic tièm, 20 - 25% khi dùng thuoic uong.

- Thòi gian bàn thài 7 -1 1  giò.

Thuoic bàt dàu có tàc dung sau 30 phùt (tièm tình mach) 
hoàc 60 phùt (tièm bàp thit).

Tình chàt dtfdc ly

1. Anh hiiòng dén dièn sinh ly tébào:

- Bretylium vào dùdc càc dàu tàn  cùng thàn  kinh giao cam 
và can thièp vào vièc phóng thich catecholamin: lùc dàu kich 
thich phóng thich noradrenalin làm tàng tàn  só" tim, tàng cung 
liidng tim, tàng huyét àp, khoàng 2 giò sau dó là ùc chè' phóng 
thich làm giàm sùc càn ngoai vi, dUa cung lùdng tim vé càc tri 
sò' cù, giàm huyét àp.

- Trén dièn sinh ly tè bào, bretylium có tàc dung:
. Làm giàm nhe tình tu dOng cua ìuit xoang, nhung lai làm 

tàng ó càc sdi Purkinje và càc sdi cd thà't tàch ròi.
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. Làm täng diên thé màng khi nghî cua câc sdi bi khû cüc 
không hoàn toàn, do dô làm täng toc dô khû cUc (pha 0) và 
täng tinh dân truyen nhât là d câc sdi cd tim thiéu mâu dà bi 
khû cüc không hoàn toàn, cât dudc câc mach "vào lai".

. Làm giâm tinh kich thich, kéo dài thdi kÿ trd cô hiêu lue 
và diên thê" hoat dông té  bào nhât là d câc sdi Purkinje và câc 
sdi cd that, thâ'y rö d cd tim bi thiêu mâu hdn cd tim lành. Lieu 
thàp lai làm giâm thdi kÿ trd d nût nhl - thât.

- Nâng cao ngUdng rung thât.

Do tâc dung ûc chê giao câm, bretylium dUdc xép vào nhôm
II nhUng do khà nàng kéo dài câ diên thé  hoat dông tê bào lân 
thdi kÿ trd cô hiêu lue, thuôc lai dudc xêp vào nhôm III theo 
phân loai cûa Vaughan Williams. Bretylium cô khà nàng khû 
dUdc roi loan nhip tim xây ra cô vai trô hê giao câm và do cd 
ché "vào lai".

2. Câc tinh chat diiçtc lÿ khàc:

- Không làm giâm sûc co bôp cd tim.

- Khâng histamin.

Tâc dung phu

- Cô thé cô buon non, non mûa, ïa long, roi loan tiëu tiên, lo
âu.

- Dôi khi nhip tim ra t châm.

- Hay gây ha huyét âp: câ huyét âp toi da lân toi thiêu dêu 
giâm nhât là à tu  thé dûng, hay xây ra d nhüng ngüdi cô tuoi.

C h ï  d jn h

- Nhip nhanh thât hay tâi phât, rung tha t trong bênh nhôi 
mâu cd tim, nhât là khi dùng lidocain, procainamid không cô
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két qua: bretylium có tàc dung khu loan nhip mà khóng làm 
giàm sùc co bop cd tim.

Kowey và cs trong mót nghièn cùu so sành hièu lùc cua 
bretylium tình mach vói amiodaron tình mach trèn  bènh nhàn 
có nhip nhanh thàt/rung  thà t khàng vói lidocain hoac procai- 
namid thày hièu ltfc ve tài phàt rol loan nhip th a t và ty le song 
cua 2 thuòc nhu nhau tuy bretylium  gày ha huyét àp nhièu 
hdn (Circulation 1995. 92: 3255-63). Két luàn này phù hdp vói 
nhùng nghién cùu triióc dày cua Haynes và cs (1981), Olson và 
cs (1984) ...

- Rói loan nhip tim trong nhièm dòc digitalis, do ha nhièt.

Bretylium khóng có hièu lùc dèi vói rói loan nhip trèn  thàt.

Chong chi djnh

- Nhip chàm xoang hoàc nhip nùt, bloc nhì - th à t dó II, III.

- Ha huyét àp rò.

- Hep nàng van dóng mach chù, tàng àp dóng mach phoi.

Thàn trong khi dùng cho ngùdi già, khi có ton thùdng mach 
màu nào, suy thàn.

Liéu và càch dùng

- Trong rung thà't, cho ngay 5 mg/kg tièm tình mach; nè’u 
chùa két qua, cù 5 phùt sau cho thèm 10 mg/kg, liéu toi da 
khóng quà 30 - 35 mg/kg. Trong càc trtfdng hdp khàc, dùng liéu 
5 - 10 mg/kg pha trong 50 ml glucose 5% hay NaCl 0,9% tièm 
tình mach trong trèn  8 - 10 phù t rói dùng liéu duy tri 1 - 2 
mg/phùt, tóng liéu khóng quà 10 mg/kg/ 24 gid.

- Vi t.huoc chi có tàc dyng chóng rói loan nhip tim sau 20 
phùt dén 3 gid và kéo dài 6 - 12 gid, nèn trong nhùng gid dàu, 
nèn dùng thèm mòt thuóic khàc có tàc dung ngay nhtf lidocain.
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Sau tiem, truyen khong cho benh nhan diing day, theo doi 
huyet ap, dien tim.

Chu y  khi dung cung cac thuoc khac:
- Cac thuoc ciidng giao cam vi trong giai doan dau se lam tang 

tac dung tang huyet dp cua cac thuoc nay.
- Cac thuoc chong loan nhip thuoc nhom I ke cd lidocain.

DOFETILID

Dofetilid la bis (aryl-alkyl) amin co cau true hoa hoc gan 
gio'ng sotalol, mdi diicfc dUa vao dieu tri roi loan nhip tim va 
dUOc xep vao nhom III theo phan loai cua Vaughan Williams.

Biet dUdc: Tikosyn.

Difdc dong hoc

- Thuoc uong dUdc hap thu gan hoan toan, nong do dinh 
trong huyet tUdng dat dUOc sau khoang 2,5 gid. Kha dung sinh 
hoc >90%.

- Tren 60% liiOng thuoc dUcfc dao thai khong thay doi qua 
ntfdc tieu, so' con lai dUdc gan chuyen hoa.

- Dao thai qua nude tieu.
- Thdi gian ban thai khoang 9 - 10 gid.

Tinh chat dude ly
Dofetilid co tac dung chen chon loc thanh ph^n nhanh cua 

dong kali (IKr) co vai tro quan trong trong qua trinh t.ai 
Thuoc keo dai thdi ky trd co hieu liic va dien the hoat dong te 
bao (DTHDTB) nhUng khong lam chijim tinh dan truyen.
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Trên thUc nghiêm vói sdi cd tim, sdi Purkinje, té  bào nût 
xoang tâch rdi (Gwilt và es 1991, Jurkiewcz và es 1993 ...) cüng 
nhu trên bênh nhân cô roi loan nhip trên tha t (Butrous và es,
1991), câc nghiên cûu cho thâ'y dofetilid kéo dài thdi gian tâi 
cUc cua DTHDTB và thdi gian trd cô hiêu lüc; không thay 
thuôc cô ânh hUdng dén diên th é  màng khi nghi cüng nhtf dén 
biên dô cüa DTHDTB. Cd nhî chiù ânh hUdng cüa thuôc nhiéu 
hdn (thdi kÿ trd kéo dài 30%) so vói cd th a t (thdi kÿ trd chï kéo 
dài 20%).

ThuÔc it ânh huông dén sûc co bop cd tini cüng nhu dên 
huyét dông.

Ânh huông trên diên tâm dô

- Tân sô' tim cô thé giâm nhe.

- Doan QTc dài ra (vào khoâng 11%, cô thé dài hdn vói liéu 
cao hdn).

Tâc dung phu

Dofetilid it gây tâc dung phu thông thüdng nhUng cô thé 
gây xoàn dînh, ta i bién này de xuâ't hiên khi doan QT kéo dài 
quâ 20% tri sô' ban dâu, bênh nhân cô ha kali mâu: tÿ lê xoàn 
dînh là 3% trong nghiên cûu DDAFF, là 3,3% trong nghiên cûu 
DIAMOND-CHF..

Chî djnh
- Diéu tri và dû phông tâi phât rung nhî, cuông nhî, nhip 

nhanh vào lai trên  thâ't.
Hiêu lüc dôi vói roi loan nhip thâ't hiên vân chüa rô, con 

dang dtfdc nghiên cûu.
D à  cô  m o t  a ô  n g h iô n  c û u  v â i dofet-ilid :

Nghiên cûu DIAMOND-CHF (Danish Investigations o f 
Arrhythm ia and Mortality on Dofetilide in Congestive Heart
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Failure, 1999) vói muc tièu kiém tra  tinh an toàn cua dofetilid 
dUdc tién hành trèn  1.518 bènh nhàn suy tim có EF <35%, có 
hoac khòng có rói loan nhip tim, càc bènh nhàn dè'u dUdc dùng 
càc thuóc kinh dièn ngoài ra dUdc phàn ra dùng dofetilid (0,25
- 0,5 mg x 2 làn/ngày) so sành vói placebo trong 18 thàng; kè"t 
qua cho thay khòng có khàc bièt ve ty le tù  vong chung, tù 
vong do tim giùa 2 nhóm; d nhóm dùng dofetilid có giàm sò'làn 
vào vièn do suy tim tién trièn, tàng so’ bènh nhàn rung nhì có 
nhip xoang trd lai (12% vs 1%, p <0,001) và só' bènh nhàn duy 
tri dUdc nhip xoang (RR 0,35, p <0,001); ve tàc dung phu, có 
3,3% sò bènh nhàn dùng dofetilid bi xoàn dinh, hàu hèt càc 
triiòng hdp deu xày ra trong 3 ngày dàu, d nù và vói càc bènh 
nhàn suy tim do III và dò IV theo NYHA.

Nghièn cùu DDAFF (Danish Dofetilide in Atrial Fibril
lation and Flutter, 1999) trèn 96 bènh nhàn có rung nhì (n 79) 
và cuóng nhì (n 17) tù  1 gid dén 6 thàng (trung bình 62 ngày) 
dUdc phàn ra dùng dofetilid truyèn tình mach vói liéu duy 
nhàt 8 pg/kg trong 30 phùt so sành vói placebo, theo dòi trong 
3 gid thày ty lè phuc hói nhip xoang là 30,3% so vói 3,3% cùa 
placebo (p <0,006), két qua vói cuóng nhì con cao hdn vói rung 
nhì (64% vs 24%, p = 0,012); khòng thày thay dói dàng ké tàn 
so tim (-10 ± 22 ck/phùt vs -6 ± 16 ck/phùt).

Nghièn cùu SAFIRE-D (Symptomatic Atrial Fibrillation 
Investigative Research on Dofetilide, 2000) trèn  325 bènh nhàn 
có rung nhì hoàc cuóng nhì tù  2 dèn 26 tuàn  dùdc phàn ra 
dùng dofetilid vói càc liéu 125, 250 hoàc 500 pg x 2 làn/ngày 
trong it nhàt 3 ngày hoàc 5 liéu sau dó duy tri trong 12 thàng 
có so sành vói placebo; néu sau 5 liéu nhip xoang chùa tró lai 
thì làm soc dièn; két qua cùa nghièn cùu cho thày ty lè phuc 
hói nhip xoang làn lUdt là 6,1%. 9.8% (p = 0.015 so vói 
placebo), 29,9% (p <0,001), trong khi d nhóm placebo là 1,2%; 
ta i bién xày ra trong nhóm dùng thuoc là 2,9% so vói 2,3% ò
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nhöm placebo nhûng dâng chu ÿ cö 2 trûdng hdp bi xoän dmh 
và 1 trûdng höp bi dôt tû gäp chu yéu trong so bênh nhân dùng 
lieu cao dofetilid.

Dofetilid dâ dûdc nghiên cûu trong dû phông nhip nhanh 
tha t dai dâng: câc nghiên cûu cûa Echt và es (1991), Thomsen 
và es (1992), Brachm ann và es (1992) cho thày lieu toi thiëu cô 
hiêu lue khi dùng thuoc theo dûdng tlnh mach là 3 pg/kg, theo 
dûdng uông là 0,5 mg/ngày; lieu cao hdn 8 pg/kg theo dûdng 
tiêm và 1 mg theo dûdng uông không cho hiêu quâ tô t hdn mà 
lai làm doan QT trên diên tâm do kéo dài râ't nhiêu.

Chong chî djnh

- Khi doan QTc >440 msec

- Suy thân nâng..

Không dùng cho phu nü cô thai và cho con bû.

Lieu và câch dùng

- De càt câc cdn nhip nhanh trên  th â t cô thë dùng dûdng 
tlnh mach, lieu 8 pg/kg trong 30 phüt.

- De dieu tri lâu dài, dùng dûdng uông: lieu dùng tù  0,125 
den 0,500 mg x 2 làn/ngày, giâm lieu khi cô suy thân  và khi 
thày doan QT cd bân dâ bi kéo dài.

Khi khôi dàu dùng thuôic, nên nâm trong bênh viên it nhâ't 
3 ngày de dûdc theo dôi diên tâm do, ngùng thuôc ngay neu 
thày doan QTc tâng >15% hoàc vûdt quâ 440 msec.

C hu ÿ  khi dùng cùng câc thuoc khâc:
- Cimetidin, verapamil, trimethoprim, ketoconazol và câc chat 

i2c ehe cytochrom CYP 3A4 kë cà câc khâng sinh macrolid và câc 
chat ûc chëprotease nhii ritonavir ... làm tàng nông dô dofetilid 
trong huyët thanh.
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AZIMILID

Azimilid là dân chat chlorophenylfuranyl, mot thuôc chô'ng 
rô'i loan nhip tim môi, dUdc xép vào nhóm III theo phân loai 
cua Vaughan Williams.

Di/dc dông hoc

- Thuoic uô'ng diidc hâp thu gân hoàn toàn, không bi ânh 
hirông cua thûc àn. Nông dô dînh trong huyê't tiidng dat diidc 
sau 5 - 7 giò, mûc liên ket vói protein dat 94%.

- Thuoic diidc thâi trù  qua gan và thân.

Do thôi gian bân thâi dài nên chi uông 1 lân trong ngày.

Tinh chat dudc lÿ

Azimilid ûc che câ thành phân nhanh (1^) và thành phân 
châm (Ikj) cua kênh kali khâc vói sotalol và dofetilid chî ûc che 
thành phân nhanh nên kéo dài diên the hoat dông tê bào lân 
thôi kÿ trO cô hiêu lüc mà giâm düçfc khâ nàng tu  gây rôi loan 
nhip tim cua bân thân thuôc. Khâc vói dofetilid, tâc dông cûa 
thuciic thây ó cd nhl cüng nhtf ô cd thâ't.

Chî djnh

- Azimilid diidc thàm dô thây cô hiêu lüc trong dieu tri 
rung nhl, cuông nhl, cdn nhjp nhanh trên  thâ't kich phât; thuôc 
con cô tâc dung trên bênh nhân diidc dàt mây phâ rung trong 
cd the, làm giâm so lân phâi soc diên càt cdn nhip nhanh tha t 
và rung thâ't.

Ba nghiên cûu lâm sàng trong chtfdng trinh ASAP (the 
Azimilide Supraventricular Arrhythmia Program) mói dây 
t rô n  k h o n n g  '■>900 bô n h  n h â n  cô rô i lo a n  n h ip  t r c n  th â t  dtfçfc 
phân ngâu nhiên dùng azimilid hoàc placebo trong 3 nàm thây 
d nhóm dùng thuôc, thdi gian tâi phât châm hdn hàn so vói
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placebo (p = 0,02), tan  suât xoân dînh và ngùng thuoc do tai 
bien nâng ra t thâ'p.

Nghiên cûu cüa Connolly và es (2001) thâm dô lieu azimilid 
trong dieu tri rung/cuông nhî tien hành trên  1.380 bênh nhân 
cho thày lieu 100 - 125 mg cô hiêu quâ duy tri dUdc nhip xoang 
(j) = 0,02 và 0,01); xoân dînh chî xuat hiên d 0,9% sô bênh 
nhân dùng azimilid.

Nghiên cûu ALIVE (the AzimiLide Post-Infarct Survival 
Evaluation Trial) d 600 trung tâm dê thâm dô tinh  an toàn cua 
azimilid dà dUdc tiê’n hành trên câc bênh nhân sau nhoi mâu 
cd tim  5 -2 1  ngày cô EF 15 - 35% và cô nguy cd cao bi dôt tû  do 
loan nhip tim, câc bênh nhân dùdc phân ra dùng azimilid 75 
và 100 mg/ngày so sânh vâi placebo; thông bâo nâm 2002 cho 
thâ’y trên 3.717 bênh nhân dùdc theo dôi sau 1 nàm, không cô 
sù khâc biêt vê' tû vong chung, tû  vong do tim giüa câc nhôm, 
tuy nhiên cô 6 trùdng hdp bi xoân dînh trong nhôm azimilid.

Thuôc cô thé dùng cho bênh nhân suy gan, suy thân, không 
gây bien chûng à phôi và mât nhù vôi amiodaron. Trên bênh 
nhân dang dùng digitalis hoâc warfarin (mot chat khâng 
vitamin K), mot sô" nghiên cûu buôc dàu thay không phâi dieu 
chînh lieu azimilid và câc thuôc do (Am. J. Cardiol. 1998. 81 
(oA): 40D-46D).

Azimilid dang dûdc tiép tue nghiên cûu sû dung trong rôï 
loan nhip that.

Lieu và céch dùng

- Dé cât cdn rung nhî, cuông nhî, cdn nhip nhanh trên thâ't 
cô th ê  dùng thuôc theo dùdng tînh mach.

- De dieu tri lâu dài, dùng dùdng uô'ng: lieu dùng tù 100 
âê'n 200 mg/ngày.
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VERAPAMIL

Verapamil cùng vói diltiazem là các chat ùc che calci diiöc 
xép vào nhóm IV theo bang phàn loai cua Vaughan Williams. 
Verapamil là mot phenylalkylamin lúe dáu diicfc dùng trong 
dièu trj suy vành, tù 1966 dUdc dùng trong dièu tri roì loan 
nhip tim.

Biet dude: Isoptin, vièn 40 - 120 mg, SR 240 mg, ò’ng tieni*
5 mg.

Tinh chàt dtfdc ly

1. Trèn dièn sinh ly tébào:

Verapamil chen dòng calci chàm (ICa-L) gäy nèn nhùng thay 
dói sau trèn dièn thè hoat dòng té  bào:

- Dòì vói các té bào cd tim: thuò’c tàc dòng vào pha 2, lare 
giàm hình màm và làm ngän dièn thè" hoat dòng tè’ bào, khòng 
có ành hUdng dén Vmax ò pha 0 cùng nhu dièn thè’ màng kh 
nghi. Dàn truyèn trong nhì và càc bó phu chi bi ùc chè vói liéu 
gàn vói lieu dòc, dàn truyèn trong tha t vói liéu dòc thUc sù.

- Dò’i vói các tè bào tu dòng: ngay vói liéu chùa thè tàc dòng 
dèn dièn thè hoat dòng tè bào cùa càc té  bào co tim, verapamil 
dà tàc dòng dèn kènh If làm ha thap dò doc khù cüc tare 
trUdng chàm cùa càc tè’ bào nùt xoang, làm giàm Vmax ò pha
0, kéo dài thòi gian dàn truyèn qua nùt nhì - thà’t, làm giàre 
tinh kich thich và kéo dài thòi ky trd có hièu lüc cùa càc té  bàc 
nù t nhì - that.

Nhùng thay doi này làm nhip tim chàm lai và giùp khù 
diidc càc ròi loan nhip tim có lièn quan dén nùt nhì - thà't.

2. C à c  t in h  c h a t  d i i  ele ly  kh ác-

- Làm giàm sùc co bop cd tim: tình trang này dUdc cän bäng
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lai vói giâm sûc can ngoai vi nên cung ltfdng tim  không giâm. 
Chûc näng th a t tra i chi bi giâm trên  bênh nhân dä bi suy tim, 
khi düng cùng vói câc chat ûc che thy  thè ß hoac câc thuöc 
cüng làm giâm sûc co bop cd tim.

- Verapamil con có tac dung ûc che câc thu  thé giao câm a  
nên làm giän cd trdn thành mach gây giän mach và làm giâm 
sûc cân ngoai vi, giâm huyét âp; do dông mach vành cüng bi 
giän nên thuôc làm tàng cung liidng vành.

Nhip tim châm lai, sûc co bop cd tim giâm, sûc cân ngoai vi 
giâm nên công và mûc tiêu th u  oxy cüa cd tim cüng giâm có ldi 
cho bênh nhân nêu có suy vành kèm theo.

Verapamil cüng làm giâm nông dô catecholam in trong mâu 
(Halperin và es, Hypertens. 1993. 6: 1025-32), có vai trò trong 
viêc làm giâm hoat tinh giao câm.

Tac dung phu

- Roi loan tiêu hôa chu yêu là tâo bon.

- Chông mât, dôi khi có trang  thâi bon chon, kich thich, 
nhip châm nhiéu, met môi.

- Làm näng tình trang  suy tim dà có.

Chi djnh
- Verapamil diidc chi dinh düng trong câc trtfdng hdp roi 

loan nhip trên  thâ't: do tâc dung làm giâm tinh  kich thich và 
tinh  dân truyën trong nû t nhï - thâ't và làm giâm tinh  tü dông 
cûa nü t xoang, verapamil làm châm nhip tim trong da sô' câc 
trüdng hdp rung cuong nhï và nhip nhanh nhï; nhip xoang 
dtfdc phuc hôi trong khoâng 20 - 50% câc trUdng hdp tuÿ theo 
câc tâc giâ. Verapamil tô ra  có tâc dung tot hdn trong cdn nhip 
nhanh kich phât trên thâ't do co chéP’vào lai" (bênh Bouveret); 
trong bênh này, cd tim nói chung con to t nên ta i biê’n làm giâm
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súc co bóp cd tim khöng dáng ké vä nhip xoang thUdng diidc 
hoi phuc hoän toän.

- Verapamil ít có tác dung vói ngoai täm thu that, nhip 
nhanh thát.

Da có 2 nghién cúu dung verapamil phói hdp vói quinidin 
trong du phóng tái phát rung nhl:

- Nghién cúu SOPAT (Suppression o f Paroxysmal Atrial 
Tachycardia, 2004) tren  1.033 bénh nhán có tuói trung binh 
59,8 da có cdn rung nhí dUdc phän ra düng (1) quinidin- 
verapamil liéu thä'p: 160mg/80 mg uóng 1 lán väo ngäy 1 rói 2 
län/ngäy tü  ngäy 2, (2) quinidin-verapamil liéu cao: 160mg/80 
mg uong 1 lán väo ngäy 1 rói 2 lán väo ngäy 2 vä 3, 3 lán väo 
cäc ngäy sau, (3) sotalol 80 mg uö'ng 1 län väo ngäy 1, uóng 3 
lan/ngäy väo ngäy 2 vä 3, sau dó 160 mg uong 2 lan/ngäy, (4) 
placebo trong trung binh 1 näm; két quá nghién cúu cho thä'y 
thdi gian den lúe tái phát rung nhl lán hielt lä 148,9 ngäy (p =
0,0006 vs placebo), 150,4 ngäy (p = 0,0061 vs placebo), 145,6 
ngäy (p = 0,0022 vs placebo) vä 105,7 ngäy el nhóm placebo.

- Nghién cúu PAFAC (Prevention of Atrial Fibrillation 
After Cardioversion, 2004) dé thäm  do khá näng tái phát cüa 
rung nhí tren 848 bénh nhän dä diídc dúng sóc dién khü rung 
nhl có két quá dUcfc phän ra dúng sau sóc dién (1) quinidin 160 
mg x 3 lán + verapamil 80 mg x 3 lán/ngay, (2) sotalol 160 mg 
x 2 lán/ngay, (3) placebo trong trung binh 266 ngäy; két quá 
cüa nghién cúu cho tháy ty le tá i phát rung nhí sau 1 näm lán 
liidt lá 65%, 67% vä 83%, tai bién näng gäp lán lueft b 24%, 
25% vä 23% so bénh nhán.

Hai nghién cúu tren cho thá'y phoi hdp verapamil + 
quinidin có hiéu lüc trong du phong tái phát rung nhí tUdng tii 
nhu sotalol vä hdn hän placebo.

Verapamil con dUdc dúng trong diéu tri bénh mach vänh vä 
bénh täng huyét áp.
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Chóng chi djnh

- Suy tim.

- Ha huyét äp.

- Nhip chàm, bloc nhl - th a t dò I, II, bloc xoang - nhl, hói 
chùng suy yéu nu t xoang.

Khòng dung cho phu nü có thai, dang cho con bü.

Lieu và càch dùng

- UÖng theo lièu 120 - 360 mg/ngày chia làm 2 - 3 làn.

- Trong nhip nhanh kich phàt trèn  that, rung cuong nhl có 
thè tiém tình mach chàm 5 mg trong 2 - 3 phüt, theo dòi dièn 
tàm  dò, khi càn th ì tièm nhàc lai sau 10 phùt. Lièu cùng có' 15 
mg pha trong 250 ml dung dich glucose 5% truyèn tình mach 
trong 8 giò.

Chu y  khi dùng cùng càc thuóc khàc:
- Khòng dùng cùng càc thuóc chóng rói loan nhip tim khàc 

nhiilidocain, disopyramid ...
- Verapamil dùng cùng vài càc chat üc che thu th è ß  càng làm 

giàm tình tii dòng, tình dòn truyén và giàm sùc co bop có tim, vài 
digitalis càng làm chàm nhip tim và gày bloc nhì - that.

- Verapamil làm tàng nóng dò cyclosporin, carbamazepin 
trong màu.

ADENOSIN

Adenosin düdc dùng trong dièu tri cdn nhip nhanh kich 
phàt trèn  thà't. Thuóic düdc xèp vào nhóm "tüdng tü  nhü nhóm 
IV" theo bang phan loai cùa Vaughan Williams.
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Biêt düçJc: Adenosin, ong tiêm 6 mg.

DUdc dông hoc

- Chuyên hóa nhanh trong hóng càu và té  bào nôi mac.
- Thòi gian bân hüy huyét tüdng rä t ngän <10 giây.

Tinh chat dtfdc lÿ
9 , a ,

Adenosin kich thich thu thê A, d màng tê bào de mô câc 
kênh kali nhây câm vói adenosin làm cho kali thoât ra khôi tê 
bào, hàu quâ là làm tàng phàn cüc diên thê màng, làm ngän 
diên thê hoat dông té  bào và thòi kÿ trO cô hiêu lüc d câc tê bào 
trên that; câc nüt nhü nût xoang và nût nhî — tha t chiù tâc 
dông nhiëu hdn tê bào câc nhî. Adenosin con cô tâc dung dôi 
khâng vói adenyl-cyclase nên làm giâm hinh thành AMPc dân 
dën giân tiëp làm giâm dông calci và làm giâm câ dông If trong 
câc tê bào tao nhip.

Khi tiêm tïnh mach, adenosin làm giâm nhip tim do làm 
giâm tinh tu dông cüa nut xoang, kéo dài thdi gian dân truyën 
nhàt là trong nût nhî - that, cô thê gây bloc nhî - that. Trên 
bênh nhân cô cdn nhip nhanh nût, thuoc cô khâ näng ûc chê 
mot câch dot ngôt mach "vào lai" ô nût nhî - th a t ;và làm nhip 
xoang düdc hoi phuc nhanh chông trong vòng 30 - 60 giây; tuy 
nhiên ngay sau khi cät dUdc mach "vào lai", cô thè cô ngùng 
tim ngän do nüt xoang chüa kip hoat dông, hoâc bloc dân 
truyën nhî - that, bênh nhân cô thë bi mât tri giâc, lên cdn co 
giàt nhüng theo kinh nghiêm ta t câ sê mât di sau khi dâp 
manh vào vùng trüôc tim hoâc tiêm atropin.

Tâc dung phu
- Cô thë tliây buòn nôn, büng nong mât, chông mât, dau 

dâu, hoi hôp, câm giâc dau thä t ngüc, khô thô ...

249



- Röi loan nhip tim: ngüng xoang tarn thdi, nhip chäm 
xoang, bloc nhi - th a t do thuöc üc che nü t xoang vä nüt nhi - 
tha t quä manh. Ngoai täm thu nhi hoäc that, rung nhi cüng cö 
the xäy ra.

Chi djnh

- Chi dinh chinh hien nay lä cdn nhip nhanh kich phät tren 
thä't thüdng xay ra  do cö mach ”väo lai” d nüt nhi - thä't hay 
mach ”väo lai” nhi - that. Adenosin düdc düng thay the acetyl- 
cholin vi thuöc näy üc che quä manh tinh tü  dong, thay the 
neosynephrin vi thuöc näy gäy phän xa phe vi nhüng lai lä thü  
phät sau cdn täng  huyet äp do thuöc läm co mach.

Adenosin cön düdc düng läm te t de chan doän phän biet 
giüa nhip nhanh tren  thä't vöi nhip nhanh thä't.

Chong chi djnh

- Hoi chüng suy yeu nü t xoang cö cdn nhip nhanh nhip 
chäm, bloc nhi - thä't do II hoäc III.

- Benh nhän dang düng cäc thuöc üc che nü t xoang vä nüt 
nhi - thä't.

- Tien sit hen phe quän vi thuoic de läm co th ä t phe quän.

Khöng düng cho phu nü co thai vä cho con bü.

Thän trong düng cho benh nhän bi rung nhi, cuöng nhi vi 
adenosin läm ngän thdi k£ trd cüa nhi cüng nhü cäc benh nhän 
co cäc bö phu nhü WPW vi thuöc läm täng  tinh  dän truyen d 
cäc bo phu.

Lieu vä cäch düng

- Tiem tinh  mach nhanh 6 mg, tiem nhäc lai 12 mg neu sau 
1 - 2  p l i ü t  c h U a  th& 'y co  k e t  q u a . C o  t h e  t i e m  q u a  ö n g  t h o n g ,
sau do truyen khoang 30 ml dung dich NaCl 0,9%. Thüdng thi 
lieu däu tien  cho hieu quä töi 60%, lieu thü  2 cho hieu quä töi
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90% càc triiòng hdp (Advani và Singh, 1998). Giàm lièu dàu 
tièn xuóng <3 mg vói càc bènh nhän dang dùng verapamil, 
diltiazem, càc chàt üc che thu thè ß, dipyridamol và ngUÒi già.

Theo dòi huyét àp, mach, dièn tàm do trong quà trình tièm 
thuóc.

Chù y  khi phói hóp thuóc:
- Carbamazepin làm tàng tàc dung cua adenosin gày rói loan 

dàn truyén.
- Dipyridamol ile che sii thoài giàng cüa adenosin nén làm 

tàng nóng dò adenosin trong huyét tiióng.
- Methyl-xanthin (cafein, theophyllin) càn trò sii gàn két cua 

adenosin vài càc thu thè dàc hièu ò màng tébào.

DIGITALIS

Ngoäi täc dung läm täng süc co böp cd tim (xem childng D, 
digitalis cön düdc düng trong dieu tri mot so" the röi loan nhip 
tim.

Tinh chat duue ly

1. Tinh chat dien sinh ly te'bäo:

Digitalis üc che men ATPase cua bdm ion K+/Na+cl mang te 
bäo dän den nhüng thay doi ve dien sinh ly te bäo:

- Läm giäm dien the khi nghi.

- Läm giäm bien do vä töc dö khü cüc (pha 0) dän den giäm 
tinh dän truyen.

- Läm ngän thdi gian cua dien the hoat döng te bäo vä cüa 
thdi ky trd co hieu lüc.
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- Làm giâm dò doc khû ciic tâm trUdng châm (pha 4) và kéo 
dài pha này à câc té  bào tu  dông.

Ngoài tâc dung trUc tiép, digitalis con có tâc dung ciicfng 
phê vi và làm giâm hoat tinh giao câm  nhàt là khi trUOng lUc 
giao câm ccf sô manh. Trên tùng vi tri cûa tim, digitalis tâc 
dông nhu sau:

- N ut xoang: tâc dung ctfdng phé vi và tâc dung trUc tiép (cô 
thê cô câ tâc dung khâng giao câm) song song nhUng tâc dung 
phé vi trôi hdn làm giâm tinh tu  dông cûa nût xoang và làm 
nhip tim châm lai. Trên tim lành, tâc dung này không rô.

- Ccf nhl: câc tâc dung trên  dôi lâp nhau, kêt quâ là làm 
giâm tinh dân truyén, giâm tinh kich thich.

- N ût nhï - that: tâc dung cUdng phê vi trôi hdn làm kéo dài 
thdi kÿ trd cô hiêu lUc nhtfng lai làm ngàn thdi gian cûa diên 
thé hoat dông tê bào dân dên giâm tinh kich thich và làm giâm 
tinh dân truyén.

- Cü that: tâc dung trUc tiép (cô thé cô câ tâc dung khâng 
giao câm) trôi hdn làm kéo dài thdi gian cûa diên thé  hoat 
dông tê" bào, nhâ't là pha 3, nhUng lai làm ngàn thdi kÿ trd cô 
hiêu lue nên làm tàng tinh  kich thich; lieu cao hdn làm thdi 
gian cûa diên thê" hoat dông tê’ bào ngàn lai nhiïng vân kéo dài 
pha 3.

- Hê His ■ Purkinje: hê này nhây câm hdn vói digitalis so 
vói câc sdi ed that, tinh  dân truyén dê bi ûc chê hdn, tinh tu 
dông bi giâm vói liéu digitalis thâp nhUng lai tàng  vói liéu cao; 
khi bi quâ liéu digitalis, giâm tinh  dân truyén trong hê His - 
Purkinje cùng vói viêc rü t ngàn thdi kÿ trd cûa cd th â t dê làm 
xuât hiên rung thât.

Nói chung, vói liéu dieu t,ri, digitalis chu yéu do tâc dune 
ciidng phê vi làm giâm tinh  tü  dông, tinh kich thich và tinh 
dân truyén cûa câc tê bào tu  dông; vói liéu dôc, chu yéu vói tâc
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dung trüc tiep (vä cö the cö ca täc dung khäng giao cam) läm 
täng tinh tu döng, täng tinh kich thich vä giäm tinh dän 
truyen cüa cäc te bäo dö.

2. Cäc tinh chat diiöc ly khäc:

Digitalis cön cö täc dung läm täng süc co böp cö tim, täng 
trUöng lüc cö tim, löi tieu.

Änh hi/öng tren dien tarn dö

- Nhip tim chäm lai.
- Cäc dau hieu ngam thuöc: doan ST vöng xuö’ng duöi 

dUöng däng dien (hinh däy chen), söng T det hoäc hai pha röi 
äm, doan QT thUöng ngän lai. Doan PQ däi ra khi lieu 
glucosid dä quä cao.

Dau hieu ngam thuö’c chüa phäi lä dau hieu nhiem döc 
nhifng cän dUöc theo döi chät che hön.

Täc dung phu
(xem trang 21)

Chi djnh
Ngoäi suy tim, digitalis cön dUöc chi dinh trong dieu tri cäc 

röi loan nhip tren that:
- Nhip nhanh trong suy tim: digitalis läm nhip tim chäm 

lai do täc döng len nüt xoang chü yeü bäng täc dung cUöng phe 
vi, cäi thien cäc dieu kien huyet döng do täng süc co böp cö tim 
vä läm giäm süc cän ngoai vi cua döng mach vä cä tinh mach. 
Tren tim ngüöi länh, tän so’ tim chi giäm nhe.

- Rung nhi cö nhip tha t nhanh: digitalis läm nhip that 
chain lai vä trong mOt s0' trUöng höp da phuc höi düöc nhip 
xoang do läm giäm tinh kich thich vä tinh dän truyen cüa cäc 
te bäo cö nhi, üc che hoat döng cüa cäc ö lac chö, läm chäm hön
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sü dân truyên von dâ kém cüa nü t nhl - that, do dé làm giâm 
so xung dông xuông that. Digitalis có tâc dung câ vói rung nhl 
trong câc bênh van tim cüng nhu rung nhl nguyên phât.

- Cuông nhl: digitalis làm tàng bloc nhl - thâ t chûc nàng, 
và làm châm nhip that, düa cuong nhl tù  thé 3/1, 2/1 vói nhip 
thât 100 - 150 ck/phût sang the 4/1 hoàc chuyën sang loan 
nhip hoàn toàn có nhip thâ t châm, mot sô trüdng hdp có thè 
düdc chuyën thành nhjp xoang.

- Nhip nhanh nhï.

- Nhip nhanh trên  thât, thë Bouveret: tâc dung han che 
hdn, chi dùng digitalis khi thâ't bai vói câc phüdng phâp dieu 
tri khâc.

Digitalis it có tâc dung vói nhip nhanh nüt do nhip dào lai 
và không có tâc dung vói rói loan nhip thâ t, thàm  chi con gày 
nguy hièm.

Có 2 nghiên cûu gân dày ve vai trò cüa digitalis trong rung 
nhï:

Nghiên cûu DAAF (Digitalis in Acute Atrial Fibrillation, 
1997) trên  239 bênh nhân có tuoi trung  binh 66 bi rung nhï 
trong vông 7 ngày düdc tiêm tlnh mach digoxin 0,25 - 0,50 mg 
(néu cân nàng <50 kg hay >50 kg), sau dô 2 gid và 6 gid lai 
tiêm tiép vào tlnh mach 0,25 - 0,50 mg (néu cân nàng <75 kg 
hay >75kg), có thë cho thêm 0,25 - 0,50 mg nüa tùy theo yêu 
càu so sânh vói placebo; theo dôi trong 16 gid, câc tâc giâ thâ'y 
sô bênh nhân trô vé nhip xoang có tÿ lê tüdng tü  nhü nhau ò 2 
nhôm (51% vs 46%, p = 0,37) tuy tàn  sô" tim giàm nhiéu ô 
nhôm digoxin so vói nhôm placebo (p = 0,0001).

Nghiên cûu SATE (Safety Antiarrhythm ic Therapy Evalua
tion, 1999) trên  246 bênh nhân có ludi t r u n g  blnh 58 bi r u n g  
nhl trong vông 48 gid düdc phân ra  düng (1) digoxin 0,75 - 1 
mg tiêm tïnh mach trong vông 12 gid + quinidin 1100 mg chia
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làm 4 lân (2) hoàc propafenon 450- 600 mg, sau 6 giò cho tiép 
300 mg nêü vân con rung nhï, (3) hoàc propafenon + digoxin 
lieu ltfdng nhu trên, (4) hoàc placebo; theo dôi 24 giò, câc tâc 
già không thây cô tâc dung không mong muôn nâng xây ra, tan 
sô thâ t à câc bênh nhân vân côn rung nhï tüdng tü nhu nhau, 
sau 3 gid, tÿ lê trd vê nhip xoang cl nhôm propafenon nhiéu hdn 
so vói câc nhôm khâc (p <0,05) song dén 24 gid không cô sU 
khâc biêt giüa câc nhôm.

Chong chî djnh

- Rôi loan dân truyên à bât cû vi tri và mûc dô nào.

Trên thuc tê cân nhàc trUóc bloc nhânh phâi, bloc phân 
nhânh ddn thuân, bloc nhï - thâ t dô I, nhüng trUdng hdp này 
không phâi là chông chî dinh tuyêt dôi.

- Tàng kich thich thâ t nhâ't là khi cô kèm theo giâm kali 
mâu, thiêü oxy mâu cap tinh, tàng calci mâu; tuy nhiên trUóc 
câc trUdng hdp chî cô ngoai tâm thu ddn dôc, ra t thiia, cô tù 
trUóc khi dùng digitalis, nêü trong khi dùng digitalis thây 
tàng so lUdng ngoai tâm thu thâ t thi phâi ngùng thuôc.

- Hôi chûng WPW: digitalis së làm ngàn thdi kÿ trd cûa câc 
bô phu, dê chuyên roi loan nhip nhï xuông thâ t và tàng nguy 
cd rung thât.

Lieu và câch dùng

Cô 2 phtfdng phâp dùng thuôc:
- PhitOng phâp dùng digitalis nhanh: dành cho câc truîdng 

hdp nhip nhanh kich phât trên thât, rung nhï, cuông nhï môi; 
nên dùng câc thuôc thuôc nhôm II nhu digoxin, desacetyl- 
lanatosid C (Isolanid) dé trânh  ü dong thuôc, cû 4 - 6 gid hoàc 
hdn tuÿ theo tàn oô' tha'i tièiii Unh mach mût lân, tdng liêu cô 
thé tôi 1,5 - 2 mg dôi vói digoxin; 1,2 - 1,6 mg doi vói desacetyl 
lanatosid C trong 24 gid.
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- Phiiöng phàp düng digitalis kéo dài: dành cho càc trUdng 
hdp khóng dùng dUdc soc dièn (rung hoäc cuóng nhì dà làu 
ngày, cò dia có bènh cua nhièu van tim, tim ra t to), hoäc dùng 
¡söc dièn khöng két qua, hoäc sóm bi täi phät; nèn dùng cäc loai 
thuoc uöng, ngoài nhóm II có thè dùng cà nhóm I nhù 
digitoxin, nhóm này dè gäy ù dong trong cd thè nhUng có tàc 
dung kéo dài; liéu dùng thtfdng cao hdn so vói càc trùdng hdp 
suy tim, vói digitoxin 0,1 mg có thè tói 3 - 5 vién/ngày, cho dén 
khi nhip xoang trd lai hay nhip th a t xuóng 60 - 80 ck/phùt.

Vói cà 2 phUdng phàp, khi dà dat dUdc yèu càu thì giam 
iigay liéu xuóng liéu duy tri. Vi dùng thuoc vói liéu cao nèn 
phäi theo dòi bènh nhàn chàt che dé phàt hièn sóm nhùng dau 
tiièu nhièm dòc digitalis.

Cho dén nay, digitalis vàn có tàc dung tUdng dòi tot trong 
diéu tri rói loan nhip trèn  th ä t däc bièt là rung nhì, cuóng nhì. 
Tuy nhién vói nhùng tién bó ky th u à t mói, xu hiióng chung là 
dùng sóc dièn dé khù rung nhì, cuóng nhì, phùdng phàp này 
cho két qua nhanh hdn và rò ràng hdn. Trùóc khi làm sóc dièn, 
phài ngùng digitalis và chd mot thdi gian dé trành  xày ra ròi 
loan nhip tim khàc sau khi làm sóc dièn, thdi gian này phu 
thuòc loai thuóic digitalis dang dùng: 10 ngày vói digitoxin, 4 -
6 ngày vói digoxin, 1 - 2 ngày vói uabain.

ANTAZOLIN

Mot sô" chat khâng histam in tong hdp nhù antazolin 
(Antistin), diphenhydram in ... cüng dtfdc dùng diéu tri roi loan 
nhip tim.

Antazolin cô tac dung vùa phâi doi vôi roi loan nhip nhï và 
thâ't, tâc dung này không phu thuôc vào khâ nàng khâng 
hist amin, cô lé liên quan dén tinh on dinh màng và tinh gây tê
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tai chô nhù quinidin; ngiidi ta thiiòng dùng tiêm tlnh mach 
100 mg, cû 2 phut mot lân cho dén tong lieu 600 mg, cüng <cô 
thé cho uông 100 - 400 mg, 4 làn môi ngày.

Câc triêu chûng nhiêm dôc thuôc: buon non, non müa, biêu 
hiên kiëu Parkinson.

Không dùng antazolin khi cô bloc nhl - that.

ISOPRENALIN

Isoprenalin là mot chat tong hdp cô tâc dung kich thich câc 
thu thê giao câm ß manh.

Biêt dtfdc: lsuprel, viên 0,01 g; ô'ng 0,2 mg.

Dudc dông hoc

(xem trang 495)

Tinh chat dtfdc lÿ
1. Dôï vài dien sinh lÿ tëbào:

■ Tâng tinh tù  dông cua ta t câ câc o tao nhip do tâng dô dôc 
khü cùc tâm trùdng châm và làm tâng tan  sô" tim.

- Tâng tinh dân truyën, nhât là ô nù t nhï - th a t do tâng 
diên th é  màng khi nghï làm tâng toc dô phât triên  và biên dô 
nhânh lên (pha 0).

- Tâng tinh kich thich do làm ngàn thdi kÿ trd cô hiêu lüc 
cûa nùt nhï - thâ't và câc sdi Purkinje nên de gây roi loan nhip 
tim.

2. Dô'i vói cd tim: th u ô c  là m  t à n g  aû c  co  b o p  d o  k ic h  th ic h  

câc thu  thè giao câm ß dân den tâng hoat tinh  adenylcyclase
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và làm ion Ca*+ vào trong té  bào nhiéu hdn; nêü ion Ca++ vào 
quâ nhiêu cô thê gây ra hâu quâ không tôt nhu làm tàng mûc 
tiêu  thu oxy, giâm nông dô creatin-phosphat và ATP, sân sinh 
ra  nhiêu men huy protein làm ton thiidng té  bào cd tim: 
isoprenalin cô thê kich thich te bào cd tim  dê'n hoai tü.

3. Dô'i vâi hê tuan hoàn: lieu thap (tâc dung Pj là chinh) làm 
tàng  huyét âp, lieu cao hdn (tâc dung p2 là chinh) làm giân 
mach: néu cung lifting tim không tàng thi giân mach ngoai vi 
së làm giâm huyét âp; trong nhiêu trUdng hdp, vi sûc co bôp cd 
tim  dUdc tàng ciidng và nhip tim nhanh lên, nên cung ltfdng 
tim  tàng cao dû bù mûc do giân mach và huyét âp vân cû tàng.

Tînh mach không bi giân vi không cô thu  thé giao câm p.

4. Câc tînh chat diiüc lÿ khâc:

■ Giân phê quân do kich thich thu  thê P2 cl phê quân.

- Thûc day quâ trinh  phân hüy glycogen cüa câc cd (tâc 
dung Pj) làm glucose m âu tàng lên, và quâ trinh  phân hüy 
lipid (tâc dung p2) làm tàng acid béo trong mâu.

Tâc dung phu

- Run ray, dau dàu, bùng dô mât, buôn non.

- Ha huyét âp dôt ngôt nêu trUôc dô huyét âp cüng dâ thâp.

- Do tàng công, tàng  mûc tiêu thu  oxy cüa cd tim nên de 
gây cdn dau th â t ngüc n h â t là trên  cd dia cô suy mach vành 
sân; isoprenalin cô thê làm ton thUdng tê bào cd tim.

- Roi loan nhip tim do tàng tînh tü  dông câ cüa câc o tao 
nhip khâc ngoài nü t xoang, tàng tînh kich thich d câ nhî lân 
thâ t, cô sü mâ't dong bô trong câc thdi gian trd cüa câc tê' bào 
gây nên nhjp nhanh xoang, r u n g  và cu o n g  nhï, ngogi tâm thu 
thât, nhip nhanh thâ t, thâm  chi rung thât.
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Ânh htfông trèn diên tâm dô
- Nhjp tim nhanh.

- Doan PP, PR ngân lai.

Chi djnh
Hai tâc dung làm tang tân sô" tim và dê gây thêm roi loan 

nhip tim làm cho viêc sû dung isoprenalin khô khàn; thuôic 
thuông dUdc chï dinh dùng trong câc trUdng hdp:

- Bloc nhî - thâ t gây mach ra t châm: thuôc khó cô thë phuc 
hoi dUdc dân truyên nhî - thâ t nhUng có thê làm nhip tim 
nhanh hdn, câi thiên dUdc huyét dông.

- Nhip châm xoang, hôi chûng yêü nüt xoang vói mach ra t 
châm nêü dieu tri bâng atropin không hiêu quâ.

- Nhip xoân dïnh cô roi loan huyét dông nàng.

Chong chi djnh

- Khi có suy mach vành, ha huyét âp kèm theo.
Lieu và càch dùng

- Truyên tînh mach 1 mg Isuprel pha trong 250 ml dung 
dich glucose 5% (không pha trong dung dich kiêm). Theo dôi 
huyét âp, mach.

Ngùng truyên khi mach tàng lên 140 ck7phüt, xuâ't hiên 
ngoai tâm thu  thât, cô roi loan tâi cüc kiêu thiéu mâu cd tim 
trên diên tâm do.

- Trong câc trUdng hdp khâc, chï cân cho ngâm duôi liiôi 
môi lân 0,5 - 1 viên 0,01g, cû 3 - 4 gid cho mot lân.
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ATROPIN

Atropin lä ancaloid cüa cäy cä döc düdc Datura stramo- 
nium, :äy Atropa belladonae thuoc ho Solanaceae, düdc düng 
vöi tim  chat liet phe vi.

Dirac döng hoc

- Tiuöc häp thu tot qua düdng tieu hoa vä düdng tiem; täc 
dung tä t däu 15 -30  phüt sau khi tiem düöi da vä 30 - 90 giäy 
sau khi tiem tlnh mach.

- Thußc ra khöi tlnh mach nhanh vä düdc phän tan  trong 
cäc to chüc.

- Thuoic düdc gan chuyen hoa 50% (thüy phän), däo thäi 
qua ntöc tieu, 50% cön nguyen dang.

- Tiidi gian bän hüy lä 2 - 3 gid.

Tinh chat diiöc ly

Atropin cö nhüng tinh chat düdc ly khäc nhau tuy theo lieu 
lüdng vä cäch düng:

- Lieu thäp 0,1 - 0,3 mg, tiem tinh mach: atropin läm nhi'p 
tim chäm lai, täc dung giöng phe vi nhü acetylcholin (Mac 
Guigan, 1921; Rudolf vä Bulmer, 1924; Dauchot vä 
Gravenstein, 1971), do kich thich trung täm  phe vi d hänh näo 
(Heinekamp, 1922) vä co le do cä täc dung ngoai vi 
(Kottemeier vä Gravenstein, 1968). Do tinh chä't düdc ly näy, 
thdi ky trd  cüa sdi cd nhl bi ngän lai, dän truyen trong tim 
giäm, hau quä lä de xäy ra roi loan nhip tim vä roi loan dän 
truyen, h inh thänh nhip nüt, ngoai täm thu  thä't, däc biet khi 
cö phoi hdp quä trinh läm täng hoat tinh phe vi nhü khi düng 
döng thdi thuöc üc ch6 Cholinesterase nhü neostigmin hoae khi 
gäy me vöi halothan, cyclopropan cö the xäy ra ngüng tim.
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- Liéu cao hdn, khoâng 0,5 mg trd lên và tiêm tïnh mach: 
atropin làm nhip nhanh do tâc dung liêt phé vi nghïa là làm 
m at trUdng lüc phé vi, tranh  chàp vói acetylcholin d càc thu 
thé cua hê muscarin. Do ânh hüdng cua atropin, tinh tu  dông 
cùa nüt xoang së tàng lên, tinh dân truyën cua nút nhl - tha t 
düdc câi thiên tôt hdn, thdi kÿ trd cua càc sdi cd nhï düdc kéo 
dài, nhip tim nhanh hdn; atropin con cat các phân xa phê vi 
ânh hüdng dên tim.

Cách tiêm cüng cô ânh hüdng dên tâc dung cua thuoc: vói 
lieu 0,4 - 0,5 mg, nêü tiêm tïnh mach ra t châm, có thè thäy 
nhip tim lúe dâu châm lai, rôi sau dó mói nhanh lên (Averill và 
Lamb, 1959; Chamberlain, 1967); tiêm bäp th it thi tác dung 
nhu khi tiêm tïnh mach lieu nhô, nghïa là nhip tim châm lai 
(Hayes và es, 1971).

Càc tinh chat dii de lÿ tim mach khàc:

- Ve huyét áp: lieu nhô làm tàng nhe huyët àp do co mach 
ngoai vi, lieu cao làm giâm nhe huyêt àp.

- Vê' cung liidng tim: nêü nhip tim ban dâu châm thi cung 
lüdng tim së tàng do atropin làm nhip tim nhanh hdn; nêu 
nhip ban dâu dâ nhanh thi cung lüdng tim không thay dôi vi 
nhip quâ nhanh së làm giâm thê tich tô’ng màu tâm thu.

- Cung lüdng mach vành tàng cô lë do hâu quâ cùa nhip 
tim nhanh làm tàng nhu câu oxy cua cd tim.

Atropin con cô tâc dung doi vói nhiëu cd quan khâc:

- Giâm tiët dich vi, dich ruôt, nüóc bot, mo hôi ...

- Giâm trüdng lüc và nhu dông da dày, ruôt, tùi m ât, bàng 
quang, tú cung ...

- G i â n  d ô n g  tü , m â t  k l iâ  i i â n g  d ie u  t iô t  m â t , t a n g  n h S n  à p .
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- Tuÿ theo lieu dùng, có the thäy khô miêng, dau dàu, giân 
dong tü, da khô và nóng.

- Lieu ra t  cao kich thich hê thàn  kinh trung  tfdng gây mê 
sanig. âo giâc, sot cao, hôn mê; bênh nhân có thè chét vi liêt 
hành nâo.

Chî djnh
Atropin düdc chi dinh dùng vói lieu thich hdp de có tac 

dung liêt phê” vi trong câc trüdng hdp có nhip châm nhat là 
nhip châm do cüdng phê vi, do ânh hüdng cüa acetylcholin, 
pilocarpin, eserin ..., do bloc nhï - th a t trong nhoi mâu cd tim, 
nhiêin dôc digitalis, do ton thiidng cd tim trong câc bênh nhiem 
khuâ’n.

Chong chî djnh
- Bênh tàng nhân âp

- Nhiêm toan hô hâ'p vi thuôic càng làm nhip tim nhanh hdn 
dân ctê'n giâm cung lüdng tim.

Lieu và câch dùng
- Tiêm tlnh  mach vói lieu 0,5 - 1 mg. Không tiêm quâ châm. 

Có thtê tiêm nhäc lai sau 3 - 5 phùt.

- Trong nhip nhanh kich phât trên  thâ't, rung cuong nhl có 
tiê  t)jêm tlnh  mach châm 5 mg trong 2 - 3 phüt, theo dôi diên 
tm , Ikhi càn th i tiêm nhäc lai sau 10 phût. Lieu cüng cô 15 mg 
îha strong 250 ml dung dich glucose 5% truyên tînh mach 
t-ong; 8 gid.

Tic dung phu
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THUÒC TIÈM DÜNG TRONG CAP CÜU

Thuoc Liéu tan cöng Liéu duy tri

l-A Disopyramid 

(Rythmodan 50 mg)

TM 1,5 mg/kg 
tronglO phüt

TTM già dàu 100mg, 
sau dó 25 mg/già

l-B Lidocain 100 mg TM 1 mg/kg 
trong 2 phüt

TTM 20 - 50 ng/kg/ph

l-B Phenytoin 

(Dilantin 250 mg|

TM 50 - 100 mg 
(toc dö <50 

mg/phüt)

Tièm nhàc lai c ù 5  
phùt/làn, khóng qua 

7,5-10 mg/kg

l-B Mexiletin 

(Mexitil, 250 mg)

TM 125 mg 
trong 3-5 phüt

TTM già dàu 250 mg, 
sau dó 30-50 mg/gió

l-C
Flecainid 

(Flecain, 40 mg)

TM 1-2 mg/kg 
trong 5 phüt

TTM già dau: 0,02 
mg/kg/phut; càc già 

sau: 0,003 mg/ kg/phiit

II Propranolol 

(Avlocardyl 5 mg)

TM 5 -  10 mg 

(1 mg/ phüt)

III Amiodaron 

(Cordaron 150 mg)

TM 3 - 5  mg/kg 

trong 3 - 5  phüt

TTM 5 mg/kg trong 20 
phùt dén 2 già

III Sotalol

(Sotalex 20 mg)

TM 0,5 mg/kg 

(5 mg/phüt) 

2-3 län càch 10'

IV Diltiazem

(Tildiem 2 5 -1 0 0  
mg)

TM 0,25 - 0,3 mg/ 
kg trong >2 phüt

IV Verapamil 

(Isoptin, 5 mg)

TM 5 mg 

trong 2 - 3  phüt

TTM 15 mg 

trong 8 già

(TM - t iè m  tình m e c h . TTM = tru yé n  tTnh m a c h )

Bang 2.6. Lièu thuóc tièm dùng trong cap cùu
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Chi/dng III

CÄC THUÖC OIEU TRj SUY MACH VÄNH

Suy mach vänh dUdc xäc dinh khi tuän hoän vänh khöng 
bau dam cung cä'p du oxy vä cäc chät dinh duöng, däc biet lä 
oxy cho nhu cäu chuyen hoa cüa cd tim. Suy mach vänh co the 
chi xäy ra khi gäng stic hoäc c6 stress, hoäc xäy ra cä khi nghi.

Bang 3.1. Cung vä cau ve oxy cüa cd tim

Cung cap oxy < Nhu cäu ve oxy
cüa cd tim

Cung phu thuöc : Cäu phu thuöc :

- Cung luong vänh - Khöi liidng cd tim

- Hieu döng-tinh mach ve - Sire co böp cd tim
oxy trong tuän hoän vänh - Cöng cüa cd tim.

Suy mach vänh dang lä möt trong nhüng nguyen nhän 
chinh gay tu  vong d ngUdi co tuoi vä chiem vi tri quan trong 
tro,ng tü vong do cäc benh tim mach.

Suy mach vänh cö the xäy ra do :

- Benh vüa xd döng mach vänh läm hep löng döng mach: 
the näy chiem >90% cäc triidng hdp.

- Co thä t dong mach vänh.
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- Mäu väo trong döng mach vänh khöng däy du trong thi 
täm trüdng lä thi mä cung lüdng mach vänh lön nhä't: nhip 
tim quä nhanh läm thi täm trüdng ngän lai, hd van döng 
mach chü näng läm mäu trö lai tha t träi quä nhieu ...

- Tang thäi quä nhu cäu cüa cd tim nhu trong benh hep 
khit van döng mach chü, benh cd tim täc nghen ...

- Giam nöng dö oxy mäu: thieü mäu näng, nhiem döc 
carbon oxyd.

Cd che sinh benh

The gäp phö bien lä suy mach vänh do nguyen nhän vüa 
xd döng mach vänh:

- Ö ngüdi binh thüdng, dü trü  mach vänh rat lön, cö the 
täng len 40 - 55% hoäc hdn tüy theo müc gäng süc do täng 
cung lUdng vänh lä chinh, phän täng do täng hieu döng - tinh 
mach ve oxy trong tuän hoän vänh khöng däng ke.

- Ö benh nhän cö suy mach vänh do vüa xd döng mach 
vänh:

. Döng mach vänh dä bi hep, lüdng mäu cung cäp bi giäm, 
viec tüöi mäu cho cäc 16p cd tim khöng deu, nhä't lä vöi 16p 
düöi nöi täm mac lä löp mä binh thüdng sü nuöi düdng cüng 
kem hdn so vöi löp düöi thüdng täm mac.

. Cd tim cö nhüng chö bi xd hoä läm giäm do dän höi cüa 
that läm cho cd tim co böp khöng döng deu.

Khi nghi, cd che' tü  dieu hoä cö' gäng bäo dam nhu cäu ve 
oxy cüa cd tim nhüng cän bäng giüa cung vä cäu ve oxy dä 
thä'y rät möng manh.

Khi gäng oüc Hoäc co otrcoo, läp tüc cung Lliap hdn cäu VÖ 
oxy vä cd the phai phän üng thich üng bäng cäch :
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- Täng hiçu dông - tînh mach ve oxy trong tuân hoàn vành 
dê diia nhiêu oxy vào trong câc mô, nhüng câch này bi han chê 
vi binh thüdng mâu xoang vành cüng dà nghèo oxy so vói 
nhüng cd quan khâc.

- Täng cung lüdng vành bàng câch giân dông mach vành 
nhüng cüng chi täng không quâ 15 - 25% vi dông mach dä bi 
hep, sau gang sûc và stress cung lüdng vành së trd lai düôi 
mûc ban däu.

- Sü dung chuyên hóa yêm khi dê lâ'y thêm nàng lüdng, 
phüdng thûc này râ't ton và it hiêu quâ: cho 1 phân tü  glucose 
chï thu düdc 2 phân tü ATP trong khi vói chuyên hóa âi khi 
thu düdc 38 phân tü ATP.

Câc phân ûng dâp üng này cuô'i cüng vân không giâi quyê't 
düdc tînh trang mat cân bàng giüa cung và càu vê oxy, cd tim d 
trong tînh trang thiêü oxy, khu vüc dê bi ton thüdng nhâ't là 
lôp düôi nôi tâm mac. Nêü quâ trînh hep cua dông mach diên 
ra tü  tü, tuân hoàn bàng hê së phât triên nhüng nhiêu nghiên 
cûu cho thâ'y cüng chi bâo dâm không quâ 40% lüdng oxy cho 
khu vüc bi thiëu mâu.

Trong nhüng thâp kÿ gân dây, ngüdi ta nói nhiêu dên yêü 
tô co that mach (spasme) mà trong mot thdi gian dài trüôc dây 
chüa châ'p nhân. Cô nhiêu bàng chûng xâc nhân: trong mot sô 
trüdng hçfp nhoi mâu cd tim xuyên thành rô nhüng không thâ'y 
mâng vüa xd gây tac dông mach vành khi chup cân quang hay 
khi mô’ tü thi; chup dông mach vành dê thâ'y có co tha t mach, 
tînh trang này có thê xây ra trên  mot dông mach hoàn toàn 
binh thüdng hoàc d ngay canh mâng vüa xd ...

Suy mach- vành düdc the hiên trên lâm sàng bàng:

1. Chûng dau that ngiic (angor pectoris), thüc chat là suy 
mach vành vói câc thé bênh:

- The on dinh: trong thé này ton thüdng vê vüa xd d dông
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mach vành ôn dinh, bé m ât mâng vüa xd dêu, dông tâm. Cdn 
dau xây ra do gäng ,süc, stress, on dinh lâu dài nêü biët han 
chê gäng sûc, stress.

- Thékhông on d in h : mâng vüa xd lêch tâm, bd không dê'u, 
be mât bi nût vd dê c6 huyët khôl, tiêu càu kët tâp phông 
thich câc chat gây co mach nên càng làm cho long mach hep 
thêm. Cdn dau xây ra không nhüng do tàng nhu câu vê oxy 
mà côn do giâm cung cap oxy thû phât sau nhüng bien dôi làm 
hep thêm long mach, thdi gian dau kéo dài hdn, cdn xuâ't hiên 
dày hdn, nâng hdn. Thê này dê tien triên sang nhôi mâu cd 
tim, dot tü, hiên düdc xëp trong hôi chûng mach vành cap 
cùng vâi nhoi mâu cd tim.

- Thê thâm läng: bênh nhân không cô cdn dau thà t ngüc 
nhüng diên tâm do cô dau hiêu suy vành diën hinh. Theo dôi 
diên tim 24 gid theo phüdng phâp Holter thâ'y câc thdi khoâng 
cô ST chênh xuông mà không cô cdn dau nhiêu gap 3 - 4 lân 
nhüng thdi khoâng cô cdn dau. Thê này tiê'n triên nhü thê cô 
cdn dau nêü không düdc dieu trj.

- Thé Prinzmetal: do co thà t dông mach vành, thüdng xây 
ra trên dông mach hoàn toàn binh thüdng nhüng cüng cô thê 
xuat hiên d dông mach dâ cô mâng vüa xd.

2. Nhôi mäu cd tim  khi lông mach dà bi hep lai xây ra 
huyêt khôi làm tàc nghën dôt ngôt dông mâu, câc tê bào trong 
khu vüc bi hoai tü. Tâi tüôi mâu sinh lÿ hoâc do thuôc dà làm 
cho mot sô' tê bào trong khu vüc này vân côn düdc tüôi mâu 
nhüng d mûc toi thiêu, không dü cho hoat dông chûc nâng: dô 
là câc tê bào dông miên, ton tai kéo dài hàng thâng, hàng näm 
và phuc hôi düdc nêü düdc tüôi mâu lai; cô mot sô' tê bào sau 
khi bi thiêü mâu nâng, düdc tâi tüôi mâu nhüng vân chüa hoat 
dông düdc, phâi chd vài ngày, vài tuàn: dô là câc tê' bào bi 
c h o d n g  (o tu n n in g ) .
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3. Dôt tù, thudng do rung that.

Cdn dau th ä t ngtfc và nhoi mâu cd tim së làm cho cd tim bj 
xd höa tùng diëm hay khu vüc, ânh htfdng không to t den hoat 
dông cua tim, lâu dài së dân dën suy tim.

Câc bien phâp dieu trj suy mach vành:

- Can thiêp qua da nong dông mach vành ddn thuân  hoâc 
cô dât stent, phâu th u â t làm càu noi chù - vành, lay màng vüa 
xd bâng th ië t bi ro tablator dây là nhüng bien phâp giâi 
quyët cd bàn.

- Dieu tri nôi khoa: cân th ië t trong thë dau th ä t ngüc on 
dinh mà không cô nguy cd cao, trong và sau thê dau th ä t ngüc 
không on dinh và nhoi m âu cd tim dtfçfc goi là hôi chûng mach 
vành cap, triiôc và sau can thiêp tim mach hoâc phâu thuât, 
câc triidng hdp không cô chï dinh can thiêp tim  mach hoâc 
phâu thuât.

Dôi vôi thë on dinh cüa chûng dau th ä t ngüc, câc nghiên 
cûu dën nay dê'u cho thâ'y trù  triidng hdp cô ton thiidng thân 
chung dông mach vành trâ i, ton thiidng dông mach liên th a t 
triiôc doan gàn và ton thiidng da mach, viêc tâ i tiiâi mâu cd 
tim thông qua can thiêp dông mach vành hay phâu th u â t làm 
câu noi chù - vành vân chiia tô ra  tot hdn diëu tr i nôi khoa.

NGUY&N TÄC DÜNG THUÖC 
TRONG Oliu TRj SUY MACH VÄNH

Cäc thuoc dieu tr i noi khoa suy mach vänh cho den nay deu 
nhäm giai quyet cäc muc tieu :

- L ä m  g iä m  m \ tc  t i e u  t h u  o x y  c u a  cd  t im

- P h än  bö lai mäu co ldi cho vüng bi th ieu  oxy
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- Làm tàng mùc cung cäp oxy cho cd tim

- Bâo vê te bào cd tim khi bi thiëu mâu 

nhäm han che ta i bien và tû vong tim mach.
1. Làm  giâm mûc tiêu thu oxy cûa ccf tim:

Bâng 3.2. Câc bien phàp làm giâm mire tiêu thu 0 2 cüa ccf tim

Cac yeu to quyet djnh 
mure tieu thu 0 2 cua ca tim

Bien phäp giäi quyet

- Siic cSng thanh that:

. Ap lire trong that a thi tam 
thu
. The tich that

. Giäm hau ganh: nitrat, cäc chät 
üe che calci
. Giäm tien gänh: nitrat, molsido- 
min, nitroprussiat, nicorandil

- Stic co bop cd tim:
. Trifdng lac giao cam 
. Ion Ca~

. Cäc chät (Ic ch§' ß, amiodaron 

. Cäc chä't ürc ch^ calci

- Tan s6  tim:
. Trifdng life giao cam

. Cäc chät irc chä ß, amiodaron, 
ivabradin

- Do catecholamin ph6ng 
thich nhieu va dot ngot

. Cäc chät irc che ß, amiodaron

2. Phân bô lai màu cô Içfi cho vùng bi thiëu oxy

Trong câc lóp cd tim, lóp dùói nôi tâm mac d l bj thiëu mâu 
nhàt so vói lóp dùói thùdng tâm mac. Câc n itra t và câc châ't ûc 
chë thu thë giao câm ß bäng nhüng cd chë khâc nhau dâ tham  
gia phân bô' lai mâu có ldi cho vùng diiôi nôi tâm mac:

- Cac m tra t lam gian câc dong mach xuyên thành di tù  
thiïdng tâm mac tôi vùng diïôi nôi tâm mac, làm tàng cung
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lùdng và p 0 2 cüa vùng này (ô vùng dùôi thùdng tâm mac, p 0 2 
không bi thay dôi); câc n itra t con làm cho mot sô mao mach 
triiôc không hoat dông diidc hoat dông trd lai, nhù vây tÿ sô 
cung liidng nôi/thiidng tâm  mac täng.

- Câc thuôic üc chê thu  thé giao câm ß nhii propranolol làm 
cho mach châm lai, dông thdi dâ phâ vd cân bàng giüa câc thu 
thê giao câm a  và ß2 cô ldi cho câc th u  thé a  và hâu quâ là co 
mach d lâp thiidng tâm  mac nhiêu hdn là ô lôp dùôi nôi tâm 
mac vi câc th u  thê a  giâm dân tù  câc mach mâu lôn ô thiidng 
tâm mac cho tdi câc phân nhânh xa ô nôi tâm  mac, nhii vây 
vùng dùôi nôi tâm mac diidc tiiôi mâu nhiêu hdn. Cung liidng 
và p 0 2 cüa vùng này tàng, tÿ so cung liidng nôi/thiidng tâm 
mac cüng tàng.

3. Làm tàng mûc cung cap oxy cho ccf tim: muon làm tàng 
mûc cung câ'p oxy cho cd tim thi phâi tàng  cung lùdng vành 
nghîa là phâi làm giân dông mach vành. Trong suy mach 
vành do vùa xd dông mach, van de giân dông mach vành tù  
lâu vân là mot van de mà ÿ kiën vân chiia diidc nhâ't tri:

- Quan niêm kinh diën cho ràng trong thé bênh này, không 
thê làm giân dông mach vành diidc vi câc lÿ do:

. Trong nhüng dieu kiên binh thiidng, cung liidng mach 
vành dùdc dieu hoà theo công thûc:

Q = P / (R, + R2)

trong dô P là âp lùc don mâu, Rj là sûc cân cüa câc dông 
mach lôn, R2 là sûc cân cüa câc dông mach nhô. Khi cd tim côn 
binh thiidng, Rj không dâng ké, sûc cân ngoai vi chü yê'u do R2 
quyêt dinh, nghîa là câc dông mach nhô sê giân ra nhiëu hay it 
tùy theo yêu câu cüa mûc tiêu  th u  oxy cüa cd tim. Trong bênh 
vüa xd dpng mgch vành. câc dông mach vành lân bi hçp làm 
cho Rj tàng dân và nhù vây, R2 sê giâm di, câc dông mach nhô 
dâ phâi giân ra de bù cho tàng R, và de bâo dârn cho cung
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lüdng mach vành düdc duy tri; vï câc döng mach lôn không thé 
giän ra düdc nüa và R! ngày càng täng do tön thüdng vüa xd 
döng mach, R2 tiëp tue giam dan cho den müc thäp nhät, lüc 
dö câc döng mach nho da giän den müc toi da và cö lë không 
thê cô loai thuöc nào côn khâ nàng làm giän thêm düdc nüa.

. Tai nhüng khu vüc bi thiêü oxy do thiêü mâu dën nuôi 
düdng, cd ehe dieu hôa cung lüdng mach vành dâ làm xuàt 
hiên câc chat chuyên hôa nhü adenosin, C 0 2 và acid lactic cô. 
tac dung làm giän dông mach vành; adenosin là châ't gây giän 
mach rä t manh, nhü vây câc mach mâu bi hep dä düdc làm 
giän toi da roi.

. Thuöc làm giän döng mach vành cö thé làm giän nhüng 
döng mach d vùng không bi thiêü mâu mà R2 cao làm täng 
cung lüdng tai chô; nêü vùng này lai d sâ t canh vùng bi thiêü 
mâu mà R2 d mûc thâ'p nhät cö thê xày ra hiên tüdng "citdp 
màu" tù  vùng dang bi thiêu mâu sang vùng lành, vi d vùng 
lành, câc dông mach nhô dä düdc giän ra dê thu mâu tù  ndi 
khâc tâi. Hiên tüdng này không cô ldi, làm bênh näng thêm.

- Xu hüông khâc th i cho räng vân cô thé düng thuöc giän 
mach vành düdc, nhät là khi yêü tô co th ä t mach lai düdc công 
nhàn cô vai trô trong viêc gây nên câc biêu hiên lâm sàng cùa 
suy mach vành. Trong thâp kÿ 60 và 70 thê kÿ vùa qua, câc 
thuëc thuôc nhôm này phât triên rä t manh nhü câc n itrat, 
dipyridamol, carbocromen, lidoflazin, prenylamin ...; bên canh 
tâc dung làm giän mach vành, câc thuôc dô côn làm phât triën 
tuân hoàn bàng hê, lai không làm täng nhu càu oxy cùa cd 
tim, cö thuôc lai côn cô tâc dung üc chê kêt tâp tiêu càu, ngân 
cân tiëu càu phông thich câc chât làm cho huyët khoï phât 
triên nhü dipyridamol. Mot sô' thuôc khâc cüng làm giän mach 
vành nhü papaverin, theophyllin, isoprenalin, heptaminol
n h lln g  k h ô n g  d iid c  d ù n g  tr o n g  o u y  m a c h  v à n h  v i  là m  tà n g
công và müc tiêu thu  oxy cüa cd tim nghîa là lai làm tàng nhu 
càu oxy cùa cd tim.
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4. 3áo uê te bào cö tim khi bi thiê'u máu: trim etazidin, 
ranolazin ... Dây là mot hüóng mói düdc chú y trong hdn mot 
thâp ky gàn dây bên canh các phüdng pháp dieu tri kinh diên. 
Trên thüc nghiêm, trim etazidin bào vê chûc nàng Cua ty lap 
thé dëcung câ'p ATP cho chuyën hôa te bào, cho câc bdm ion d 
màng :ê bào hoat dông, han che nhiem toan và tâc hai cüa câc 
gôc tü  do trong te bào, kéo dài dttdc thdi gian chiu düng thiëu 
oxy cua cd tim; thuôc không can thiêp vào huyet dông. Trên 
lâm sàng, trim etazidin cô tâc dung làm giâm sô cdn dau, giâm 
lüdng nitroglycerin dùng hàng ngày, tàng khà nàng gàng süc.

NITRAT

Nitroglycerin düdc Sobrero tóng hdp väo nám 1846. Nám 
1867, Lauder Brunton lán dáu tién thong báo tác dung rä t tot 
cüa anyl n itr it trong diéu tri cát cdn dau th á t ngüc (Lancet 
1867. 2. 97). 12 nám sau, M urrell cüng thong báo nitroglycerin 
cho nhüng ket quá tüdng tü  (Lancet 1879. 1: 225-7). Tü dó 
nitroglycerin vá các dán chá't (n itrit N 0 2 va chü yeu lá n itra t 
N 03) cüdc düng róng rái vá cho den nay ván giü mót vi trí rá't 
quan trong khóng nhüng trong diéu tri suy mach vánh má con 
düdc dang dé lam té t chán doán büóc dáu cüa hói chüng náy.

c h 2 - o - n o 2 c h 2- o - n o 2
I I

c h - o - n o 2 n o 2- o - c h 2- c - c h 2-o - n o 2
I I
ch2- o - n o 2 c h 2. o - n o 2

Nitroglycerin Pentaerythrityl tetranitrat
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Bièt dtfdc

Có nhièu dang bào che khàc nhau:

Bang 3.3. Céc dang bào ché cùa càc nitrat

Tèn thuoc Bièt dirdc Bàt dàu 
tàc dung

Tàc dung 
kéo dài

Amyl nitrit Amyl nitrit 5 - 6 giày 7 phùt

Nitroglycerin
(trinitrin)

Nitroglycerin 
Lenitral (chàm)

0,5 - 2 phùt 30 phùt 
6 - 12 giò

Erythrityl
etranitrat

Cardiwell 30 phùt 3 - 6 giò

Pentaerythrityl
tetranitrat

Nitropenton 
Peritrat (chàm)

30 phùt 3 - 6 giò 
6 -1 0  giò

Isosorbid
mononitrat

Imdur 
. dang SR

30 - 60 ph 
1 - 2 gió

7 giò 
1 2 -2 4  giò

Isosorbid
dinitrat

. Risordan ngàm 
. uóng 

. dang SR

2 phùt 
15-30  ph 
1 - 2  giò

90 phùt 
3 - 6 giò 

6 - 10 giò

Di/dc dòng hoc

- Hàp thu: ngàm diiói ludi, thuoc diidc hà'p thu  rà't nhanh 
vói nitroglycerin, isosorbid dinitrat. Mot so' thuoc dtfdc hàp 
thu tot qua da dày - ruót nhu nitroglycerin chàm, penta- 
erithrityl te tran itrat.

- Gan nhanh chóng chuyén hóa càc chà't tan trong lipid có 
hoat tinh sang càc chà't tan  trong ntfóc khòng có hoat tinh và 
(tno t h à i  tr o n g  n iió c  t io u .

Down và cs (1974) theo dòi bènh nhàn sau khi uóng 
isosorbid dinitrat dành dà'u thà'y 25% dUdc dào thài trong niióc
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tiêu trong 6 giò, 49% trong niióc tiëu 12 gid, 78% trong niiôc 
tiëu 24 gid, và 99% trong niiôc tiëu 5 ngày; trong câc châ't dttdc 
dào thâi chi con rä t it isosorbid d in itra t chiia chuyèn hóa.

- Thdi gian bân thâi cua nitroglycerin ngâm là 7 phut, tiêm 
tînh mach là 3 phut, cua isosorbid m ononitrat là 7 gid, cua 
isosorbid d in itrat uông là 4 - 6 gid.

Cd che tâc dông

Molsidomin
R-NNO

Nitroprussiat 
(CN)5 -FeNO

Nitroglycerin
r-o -n o 2

Giân mach
î

GMPcGTP

guanylat cyclase 
î

R-SNO nitrosothiol
î

R-SH thiol
NO

NO, + R-OH
cystein -> cystein 

khtf glutathion 
reductase

Câc n itra t vào trong cd thë dii^c chuyën hôa thành gôc NO 
nhd tâc dông cua glutathion-S-reductase và cystein, NO kët 
hdp vôi nhôm thiol dê trcl thành  nitrosothiol, chat này dâ hoat 
hôa guanylat cyclase de chuyën GTP (guanosin triphosphat) 
thành GMPc (guanosin mono-phosphat vông). GMPc täng 
(cung nhU AMPc tâng) se làm bât hoat MLCK (Myosin Light 
Chain Kinase) là men cân th ië t cho viêc chuyën myosin thành
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dang co hoat tinh de ket hdp vöi actin cf cäc sdi cd trdn thänh 
mach vä hau quä lä läm giän mach. NO cön cö täc dung üc che 
cäc te bäo noi mac tiet endothelin gäy co mach.

Tinh chät dtfdc ly

Täc döng chu yeü cüa cäc n itra t lä läm giän tinh mach 
ngoai vi, ngoäi ra cüng läm giän cäc döng mach:

- Giän tinh mach ngoai vi ngay cf nhüng lieu ra t thap läm ü 
mäu d ngoai vi vä trong cäc phu tang, giäm lüdng mäu ve tim 
vöi hau quä lä giäm äp lüc dön mäu ve thä't, giäm äp lüc vä the 
tich cuöi thi täm trUdng cüa that, nhü väy läm giäm tien gänh.

- Giän cäc döng mach vä cäc tieu döng mach nhät lä vöi 
lieu cao dän den giäm süc cän ngoai vi, giäm hau gänh.

Giäm tien gänh, giäm hau gänh se läm cho giäm cöng cüa 
cd tim, giäm müc tieu thu  oxy cüa cd tim vä läm cho kich thüöc 
tim nhö lai: cung vä cäu ve oxy düdc cän häng se cät cdn dau 
ngüc nhanh chöng.

- Döi vöi döng mach vänh, thuöc cö täc dung:

- Läm giän cäc döng mach vä cäc tieu döng mach cö diidng 
kinh >100 (im (Harrison, 1993), däc diem näy läm cho cäc 
n itra t khöng gäy tinh trang “ctfdp m au“ nhu vöi cäc thuö'c giän 
mach khäc täc döng chü yeü cf cäc tieu döng mach nhö hdn.

. Phän bö lai mäu trong cäc löp cd tim: do änh htföng cüa 
giäm äp lüc dön mäu väo thä't, giäm äp lUc cuöi thi täm  trUdng 
cüa thä't, mät khäc do giän cäc döng mach löp thtfdng täm mac 
vä cäc döng mach xuyen thänh nen mäu väo dUdc döng mach 
vänh nhieu hdn vä töi diidc löp diiöi noi täm mac de däng 
(Winbury, 1971; Bache, 1974; Gross, 1977), p 0 2 vüng diiöi noi 
täm mac vä ty sö' cung lüdng nöi/thiidng täm mac täng len. 
Tuän lioän bäng liß cQng duoc phät tridn Ö vung bi thi^u mäu 
neu thuöc diicfc düng läu däi.
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. Chông co th ä t mach dôt ngôt xây ra mot câch tü phât hay 
nhiéu nguyên nhân gây nên.

- Ngoài ra thuôic côn cô tâc dung chông ket tâp tiêu câu, càn 
trd fibrinogen bâm vào tiêu câu dê hînh thành huyêt khôi nhât 
là d vùng nôi mac bi ton thUdng (Loscalzo, 1992; Luscher,
1992).

Tâc dung phu

- Giân mach ngoai vi làm da bùng dô nhât là d ngüc và 
mât; giân câc mach mâu trong m ât dê gây täng tiet dich và 
làm täng nhân âp; giân câc mach mâu trong nào cô thê gây 
tâng âp lue trong hôp so và làm dau dàu.

- Ha huyêt âp khi dûng, choâng vâng, chông mat, hay xày 
ra khi dùng thuôc cho nhüng bênh nhân cô huyêt âp thâp, 
nhât là ngüdi già.

- Nhip tim cô thë nhanh phàn xa

- Giân câc cd trdn phe quân, ruôt, düdng dân mât và düdng 
tiët niêu - sinh duc.

- Kich thich hô hâ'p do hâu quâ cua ha huyêt âp.

- Täng tië t dich vi.

- Vôi liëu cao, cô thë cô methemoglobin mâu do thuôc oxy- 
hoa Fet+ cüa huyêt sac tô thành Fe+++, huyêt säe to không vàn 
chuyên diidc oxy nüa; cüng cô thë gây truy  tim mach kèm theo 
non müa, và mo hôi lanh, xanh tâi, met moi.

Chï djnh

- Suy mach vành: chï dinh chinh d tâ t  câ câc thë kë cà thë 
Prinzm etal, thuoc càt diidc cdn dau nhanh chông mà chUa mot 
loai thuôc nào thay thë dUdc. Thuôc cüng düdc dùng lâu dài dê 
dü phông tâi phât và thay cô kêt quâ trong thëifdn dau thä t 
ngüc ôn dinh làm cdn dau không hoâc it xuât hiên trd lai, cho
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phép bênh nhân làm düdc nhüng gäng sûc lón hdn; trong thê 
không on dinh và thé Prinzm etal, câc n itra t là mot loai thuôc 
chinh düdc dùng phôi hdp vói câc thuôc khâc.

- Nhoi màu cd tim: trüôc dây, ngüdi ta  ngai dùng câc n itra t 
trong nhüng gid dâu cüa bênh vi nguy cd ha huyët âp và phân 
ûng giao câm sau ha huyêt âp làm nâng thêm tinh trang  thiêü 
màu cd tim, nhüng nhiêu nghiên cûu sau dô lai thây thuôc cô 
thé làm thu hep diên thiêü mâu và hoai tü, dü phông suy tim 
và câc biên chûng, ha düdc tÿ lê tü  vong. Nhiêu tâc giâ và Hôi 
Tim Hoa kÿ trong khuyên câo 1990 dâ chù trüdng dùng 
nitroglycerin sóm, truyën tînh mach ngay trong 24 gid dàu cüa 
nhôi mâu cd tim roi chuyën sang dang thuôc uông hoäc dang 
md thâm qua da. Näm 1988, Yusuf và es phân tich 10 nghiên 
cûu ngâu nhiên tien hành trên khoâng 2.000 bênh nhân dùng 
câc n itra t (7 nghiên cûu) và n itroprussiat (3 nghiên cûu), câc 
thuôc dê'u düdc dùng theo düdng tînh mach (4 nghiên cûu dùng 
trong 12 gid dâu cüa bênh, 6 nghiên cûu dùng tù  12 dêri 24 gid) 
dâ nhân xét nguy cd tû  vong giâm 49% vói câc n itra t và giâm 
35% nêü tînh chung câ 10 nghiên cûu (p <0,001), giâm chû yêü 
trong tuàn dâu, vê lâu dài thi nhüng thay doi này lai không rô 
(Lancet 1988. 1: 1088-92). Näm 1992, Held và es cüng phân 
tich câc nghiên cûu dâ dùng câc n itra t và n itroprussiat thây 
nguy cd tü  vong giâm 35% so vói placebo ô 2.042 bênh nhân 
dùng thuôc tiêm tînh  mach (p <0,001) và chî giâm 21% không 
cô ÿ nghïa thong kê d 1.081 bênh nhân dùng thuôc uông (Br. J. 
Clin. Pharm. 1992. 34 :25S-28S).

Dâu nhüng näm 1990, cô 2 nghiên cûu lón düdc tiên hành 
dê xem xét lai tâc dung cüa thuoc:

. Nghiên cûu GISSI-3 (Gruppo Italiano per lo Studio della 
Sopravvivenza Nell' In fardo Miocardico, 1994) trên  19.394
bôrxh n h â n  c h ia  In n i 2 n h ó m  d ù n g  n i t r o g ly c c r in  t în h  m a c h

trong 24 gid dâu roi chuyên sang uông rói dang mö thâm  qua 
da trong 6 tuàn  và lisinopril thây tü  vong giâm rô cl nhóm
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lisinopril nhüng khöng thay thay döi vdi nhöm düng 
nitroglycerin so vdi placebo d tuän  Lhü 6 (6,52% vs 6,92%, p =
0,28) vä thäng thü  6.

Nghien cüu ISIS-4 (International S tudy o f Infarct 
Survival, 1995) tren 58.050 benh nhän chia lam 3 nhöm düng 
isosorbid monor.itrat, captopril vä magie thä'y n itra t khöng 
läm thay döi ty le tü  vong den ngäy 35 so vdi placebo (7,34% vs 
7,54%, p >0,05).

Sau 2 nghien cüu ldn näy, xu hüöng chung cho rang cäc 
n itra t chüa cö ldi ich rö trong giai doan cäp cüa nhoi mäu cd 
tim, chi nen dung kh i thay cö roi loan chüc näng that träi hoäc 
ddu hieu suy tim, hoäc lai cö cön dau ngilc. Tuy väy van cön y 
kien cän xem xet lai ket luän näy: trong nghien cüu ISIS-4, 
lieu isosorbid m ononitrat (Imdur) 60 mg/ngäy cö le lä chüa du, 
Chrysant vä cs (1993) tren  benh nhän suy mach vänh the on 
djnh dä phai düng lieu 120 hoäc 240 mg/ngäy; trong nghien 
cüu GISSI-3, phöi hdp nitroglycerin + lisinopril cö hieu lüc hdn 
nitroglycerin hoäc lisinopril ddn thuän, nhöm cö nitroglycerin 
it bi söc tim vä cdn dau th ä t ngüc tä i dien hdn cäc nhöm khäc; 
d ca 2 nghien cüu, trong nhöm placebo cüng cö khä nhieu benh 
nhän (>50%) düdc düng cäc n itra t khi cö cdn dau ngüc tuy 
khöng lien tue, nhü the viec dänh giä hieu lüc thüc sü cüa cäc 
n itra t lä khö (Thadani, 1997), rä t cän düdc cäc nghien cüu tiep 
theo xäc dinh them.

Khöng düdc düng cäc n itra t trong nhoi mäu th ä t phäi vi de 
giü düdc cung lüdng tim thi cän bäo dam dü tien gänh d th ä t 
phäi, cäc n itra t lai läm giäm tien gänh. Cän nhäc khi düng 
thuöc trong nhoi mäu vüng sau düöi vi de cö nhoi mäu th ä t 
phai kem theo.

- Trong can thiep döng mach vänh qua da : nitroglycerin 
duoc dua true tiß'p väo döng mach vänh dd dü phong tinh trang  
co th ä t mach.
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Chöng chi djnh

- Khi co huyet äp thap <90 mmHg.

- Täng nhän äp.

- Benh cd tim täc nghen.

Lieu vä cäch düng

- Amyl n itrit : chat long mäu väng, döng trong öng boc vai 
vi thuöc de bay hdi vä höng khi tiep xüc vöi khöng khi, änh 
sang; möi öng chüa III giot thuöc, khi düng thi be öng vä cho 
benh nhän ngüi. Täc dung thäy sau 5 - 6 giäy vä keo däi 
khoäng 7 phüt. Chi dinh düng trong cäp cüu nhüng vi täc dung 
rä t ngän nen dang thuoic näy hien khöng düdc düng.

- Nitroglycerin: dang vien 0,5 - 0,75 mg, mäc dü lä dang 
vien nhüng vän böic hdi nhanh vä bj höng khi tiep xüc vöi 
khöng khi, änh säng nen cän düdc de trong lo thüy tinh mäu, 
kin. Ngäm düöi lüdi, thuoic bat däu cö täc dung sau 0,5 - 2 
phüt, keo däi töi 30 phüt. Nitroglycerin lä loai thuöc düdc düng 
khä pho bien trong cäp cüu, cö the düng nhieu län trong ngäy 
neu khöng thäy cö täc dung phu phien phüc: Horwitz thäy 
thuöc cät düdc cdn dau trong 3 phüt trong 76% so trüdng hdp, 
trong 4 - 15 phüt trong 16% vä chi cön 8% lä thuoic khöng cö 
täc dung. Nitroglycerin cüng düdc düng trong dü phöng cdn 
dau th ä t ngüc täi dien vä dieu tri lau däi suy mach vänh.

Cäc dang nitroglycerin khäc:

. Dang xit (spray): Natispray, N itrom int spray möi län xit 
düa düdc 0,4 mg thuoic väo mieng.

. Dang täc dung cham, keo däi 6 - 7 gid: Lenitral, vien 
nang 2,5 - 7,5 mg.

. Dang dan väo da: Uiafusor, N itnderm  chüa 5 - 10 mg 
thuoic, dän d vüng ngüc träi, phöng thich 5 - 1 0  mg/24 gid.
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. Dang md thára qua da: Lenitral raö 2%, bôi trên  mot diên 
rông 15 x 15 cm à vùng trüóc tim, tâc dung kéo dài 7 gid.

. Dang tiêm: Lenitral, ong tiêm 3 - 15 mg tiêm tînh mach, 
dùng trong cdn dau th ä t ngUc thê không on dinh, nhôi màu cd 
tim câ'p.

- E rythrity l te tra n itra t : Cardiwell, viên 1 0 - 1 5  mg, ngâm 
dùôi ltfdi nûa viên hay uong 2 - 3 viên/ngày, tâc dung sau 3 - 
15 phût và kéo dài tôi 2 gid nëu ngâm, sau 30 phût và kéo dài
3 - 6 gid nê'u uong.

- Pentaery thrity l te tra n itra t : Nitropenton, viên 10 - 20 mg 
dê uong, tâc dung sau 30 phût, kéo dài tôi 3 - 6 gid, không cô 
tâc dung nêii cho ngâm (Russek) hoâc chî cô tâc dung ngàn 
(Klaus). Cô mot dang viên cô tâc dung kéo dài tôi 6 - 10 gid 
(Peritrat, viên 80 mg).

- Isosorbid 5-m ononitrat: Im dur S R  viên 30 - 60 mg, thuôc 
uong cô tâc dung sau 1 - 2 gid và kéo dài 12 - 24 gid.

- Isosorbid d initrat: Risordan, viên 5 mg ngâm dùôi lüöi, 
tâc dung sau 2 phût, kéo dài 90 phût; viên 20 mg uông tâc 
dung sau 15 - 30 phût, kéo dài 3 - 6 gid; dang SR 20 - 40 mg 
tâc dung kéo dài 6 - 10 gid hoäc hdn. Dang tiêm 10 mg dùng 
trong câ'p cûu nhù trong phù phoi câ'p tînh.

Khi dùng nitroglycerin theo diidng tiêm, phâi theo dôi chat 
chê huyê't âp và nhip tim  dê p hât hiên kip thdi lúe huyê't âp 
giâm nhiêu và nhip tim  quâ nhanh; cûng cô thé thâ'y phàn ûng 
nhip châm - huyêt âp ha à  mot sô' ngüdi, trong nhüng trUdng 
hdp này, phâi ngùng thuôc ngay.

Khi dùng các n itra t, không dùdc uông rùdu vi rüdu làm 
tàng tâc dung cûa thuôc.

* Tirih trang “thoàt thuôc“: dùng các n itra t liên tue trong 
ngày và lâu dài dê cô tinh  trang  "thoàt thuôc" (échappement)
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hay nhdn thuôc làm thuôic m ât hiêu lüc. Mot sô' giâ thuyët vé 
nguyên nhân cûa tinh trang  “thoât thuôc”: (1) do can kiêt du 
trü  -SH hoàc thiëu men glutathion-S-reductase càn th ië t de 
chuyën hôa câc n itra t, (2) do hâu quâ cüa tâng thé tich huyët 
tUdng nôi mach, (3) do hoat hôa câc cd che làm co mach nhu hê 
giao câm, hê RAA dâp ûng vói hiêu ûng giân mach cua thuôic, 
(4) do lôp nôi mac thành  mach già tâng sân xuâ't endothelin 
cüng nhu tâng tiet anion superoxyd làm bàt hoat NO... Dâ cô 
mot so giâi phâp dUçfc dê' xuâ't de han chê' tinh trang “thoât 
thuôc” nhu phôi hdp vói câc châ't ûc chê' men chuyen, nhâ't là 
vói captopril có nhóm -SH tu do trong công thùc hóa hoc, dùng 
dóng thdi thuôic ldi tiêu de làm giâm thé tich huyêt tùdng, 
dùng phói hdp vói hydralazin ... nhUng vói bènh mach vành, y 
kién chung là de dam bâo hiêu lue cûa câc n itrat, trong ngày 
nên có mot khoâng thdi gian 8 - 10 gid không có thuoic.

C hû ÿ:
- Không dùng nitrat cùng sildenafil (Viagra), tadalafìl, varde- 

nafil vi làm ha huyët àp dôt ngòt có thègày tai bièn vành cdp. Chi 
dUöc dùng nitrat sau khi ngùng càc thuôc dó it nhat 24 già.

MOLSIDOMIN

Molsidomin lä möt chat sydnonimin, cung cap trüc tiep 
NO, co cd che täc döng tUdng tu nhii cac n itra t nen diidc düng 
trong dieu tri suy mach vänh.

Biet difdc: Corvasal, vien 2 - 4 mg.

Dirdc döng hoc

- Thuöc hä'p thu  qua ruot nhanh vä gän hoän toän (90%). 
Häp thu qua niem mac mißng tiit. ThuO'c vao mau sau D - 10 
phüt, nong do dinh dat düdc sau 30 - 60 phüt.
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- Liên kêt yëu <10% vói protein huyët tüdng.

- Qua gan, thuôc düdc chuyên hóa thành  câc chat vân con 
hoat tinh. Kha dung sinh hoc dat 60%.

- Dào thà i 90% qua niióc tiëu, mot phàn râ't nhò qua mât.

- Thdi gian bân thâ i cüa thuôic 1 - 2 giò, cua chàt chuyën 
hóa 4 - 5 giò.

Thuôc bât dàu cô tac dung sau ngâm  10 phut, sau uô'ng 20 
phut. Thuôc không bi giü lai trong huyët tüdng và câc mô khi 
dùng lâu dài.

Cd che tâc dông

Cd che tâc dông cüa molsidomin tüdng tü  nhü vói câc 
n itrat. Molsidomin là châ't cung cap trüc tiëp NO mà thüc châ't 
là EDRF/NO, gôc NO dà hoat hôa men guanylat cyclase de 
chuyën GTP thành  GMPc, châ't này làm bât hoat myosin, càn 
trd sü kët hdp vói actin  và làm giän mach. Dông mach có nói 
mac không tiëp nhân  NO tü  ngoài vào nhüng nëu bi ton 
thUdng th i th u  nhân  de dàng.

Ngoài tâc dông này, in vitro và trên  suc vât th i nghiêm, con 
thâ'y molsidomin ûc chë câc giai doan sóm cüa hoat hóa tiëu 
câu: làm giâm hoat tinh  cüa men phospholipase màng tiêu càu 
dân dën giàm tië t hoâc/và giâm tong hdp câc châ't gây kët tâp 
tiêu câu và làm co mach (thromboxan, serotonin, PAF acether 
...); thuôc không ânh  hiiông dën nôi mac thành  mach tong hdp 
prostacyclin là châ't gây giän mach và chô'ng kêt tâp tiëu câu.

Tinh chàt dtfdc lÿ

- Do giän tînh  mach nên m âu diïdc giö ö ngoai vi, giâm 
liidng m âu vê tim dân dê'n huyê't âp cô xu hüông giâm, giâm 
aûc câng thành  tliâ'l, giâm côiig và mûc Uôu tliu oxy cüa CO 
tim.
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- Phän bò lai màu tü  thüdng tàm mac vào lóp difói nói tàm 
mac de bi thiéu màu. Làm giän cäc dòng mach vành bi co thä t 
d lóp thiidng täm mac.

- Khòng có ành hUdng den süc co bop cd tim, khóng làm 
thay dòi tàn só' tim tuy làm giàm nhe süc can ngoai vi.

Khòng thay hièn tUdng thoàt thuoc nhu vói càc nitrat.

Tàc dung phu

- Có thè thay dau dàu, chóng mät, rèi loan tiéu hóa nhe, it 
gap ha huyét àp.

Chi djnh

- Suy mach vành.

Có mòt só" nghièn cüu dUdc tièn hành vói molsidomin:

Nghién cüu ESPRIM (European S tudy o f Prevention of 
Infarct with Molsidomine, 1994) nhäm thäm  dò hièu lue cüa 
molsidomin ó cäc bènh nhän nghi ngò có nhói mäu cd tim cap; 
4.017 bènh nhän difdc phän ra dùng linsidomin (mòt chä’t 
chuyén hóa có hoat tinh cüa molsidomin) tièm tlnh mach 1 
mg/gid trong 48 giò rói chuyén sang uong molsidomin 4 mg x 4 
lan/ngày trong 12 ngày so sänh vói placebo, theo döi trong 13 
thäng; két qua cho thay khöng khäc bièt vè' tü  vong ò ngày thü 
35 (8,4% vs 8,8%), theo döi lau dài cüng khòng thäy thay dói ve 
tü vong (14,7% vs 14,2%), cäc täc dung phu thäy nhu nhau trü  
dau däu ò nhóm molsidomin gäp nhièu hdn.

Nghièn cüu ACCORD (Angioplastie coronaire, Corvasal 
and Diltiazem, 1997) nhäm dänh già hièu lüc cüa molsidomin 
so sänh vói diltiazem trèn cäc bènh nhän có bènh mach vành 
dUdc can thièp täi tuói mäu; 723 bènh nhän có bènh mach 
vành dUdc phàn ra dung linsidomin tiem tlnh mach 1 mg/giò 
bàt dàu tù 3 - 16 giò trüöc khi can thièp mach vành qua da và 
tièp tue dèn 24 giò sau khi làm can thièp roi cho molsidomin
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4 mg x 3 làn/ngày cho den khi chup mach vành kiém tra, hoäc 
diltiazem 60 mg x 3 làn/ngày, cho tù  3 giò trUóc khi can thièp; 
két qua kièm tra  sau 6 thàng cho thäy d nhóm có linsidomin và 
molsidomin, duòng kinh lòng mach tóì thiéu giàm nhièu hdn có 
y nghla so vói nhóm dùng diltiazem (1,94 mm vs 1,81 mm), kèt 
qua này dUdc duy tri den thàng thù  6; tà i hep lai cùng xày ra 
it hdn (38% vs 46,5%, p = 0,026).

Moksidomin dUdc dùng trong suy tim man tinh nhù n itrat.

Chöng chi djnh

- Giàm lüdng màu lùu hành, huyet àp thap.
- Khòng dùng cho phu nù có thai và cho con bù.

Liéu và céch dùng

- Uong 1 vièn x 2 - 3 làn trong ngày.

Giàm lieu ò ngùdi già, chi dùng liéu nhò rói tàng dàn.

Chù y:
- Khóng dùng molsidomin cùng sildenafil (Viagra) ... vi de 

gay ha huyet àp dot ngòt dàn den tai bien vành cap, chi dUOc 
dùng molsidomin sau khi ngìtng càc thuóc dó it nhàt 24 già.

NICORANDIL

Nicorandil là chat chù van cùa càc kènh kali phu thuóc 
ATP dUdc dua vào diéu tri suy mach vành.

Bièt di/dc: Ikorel vién 10 - 20 mg, Nikoran I.V. lo 2 mg.

D iro c  d ò n y  h o c

- Thuoc uòng dùdc hap thu nhanh và hoàn toàn, nóng dò
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trong huyet tiidng dat dinh sau 30 - 60 phüt. Vói diiòng truyén 
tinh mach, nóng dò thuoc ón dinh trong màu sau 3 - 6 giò.

- Thuoc lién ket yéu vói protein (khoàng 25%). Khà dung 
sinh hoc 75%.

- Chuyèn hóa chù yéu tai gan thành càc chat khòng có hoat 
tinh.

- Thài trù  qua 2 pha: pha thài trù  nhanh vói thòi gian bàn 
thài 1 giò cho 95% lifdng thuoc trong huyét tUdng, pha thài trù  
chàm vói liidng thuoc con lai dièn ra tù  giò thù  8 dèn giò thù 
48 sau khi uong thuoc.

Cd che tàc dóng

Nicorandil là nicotinamid n itrat, mòt phàn tù  có hai cd che 
tàc dóng:

- Mò càc kènh kali phu thuöc ATP làm tàng phàn cUc màng 
tè bào dèn dèn giàm dòng calci vào qua càc kènh calci phu 
thuoc dièn thè và làm gian càc dóng mach, giàm hàu gành, 
ngoài ra con chong co th à t mach.

- Làm tàng GMPc và cung càp NO (nhu càc n itrat) nèn làm 
gian càc cd trdn thành  mach nhà't là ò cäc tlnh mach và làm 
giàm tièn gành.

Tinh chàt di/dc ly

- Vói cd tim, do giàm hàu gành và giàm tién gành nèn làm 
giàm còng và mùc tièu  thu  oxy cùa cd tim; thuöc khòng ành 
hUdng dèn sùc co bop cd tim và dèn truyén nhì - thàt.

- Vói tuàn  hoàn vành, nicorandil làm gian trùc tièp cà càc 
dòng mach vành lành làn bérih ly nèn làm tàng  cung lùdng 
vành, khòng dè xAy ra hièn t.Udng “ci/óp m àu”. tham  già phàn 
phöi lai màu có Idi cho vùng duói nói tàm mac de bi thièu màu 
và làm giàm tinh trang  thiéu mäu cd tim.
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- Dau dau, dôi khi buon non, non mûa, chông m ât, nói ban.

- Liéu cao có thè gây ha huyët âp, làm nhip tim nhanh.

Chî djnh

- Chüng dau th â t ngüc dê dü phông tâi phât.

Có mot sci nghiên cûu düdc tien hành vói nicorandil:

- Nghiên cûu CESAR 2 (Clinical European Studies in 
Angina and Revascularization, 1999) trên  200 bênh nhân có 
tuoi trung  bình 60 bi dau th à t ngüc thé khóng ón dinh düdc 
theo dôi diên tim Holter lièn tue trong 48 giò; ngoài câc thuóc 
quy Uóc, câc bênh nhân  düdc phân ra  dùng thêm nicorandil 20 
mg x 2 làn/ngày so sành vói placebo; kèt qua cho thày nico
randil dà làm giâm sô" cdn dau ngüc trong thòi gian nghiên cûu 
(16,5% vs 31,1%, p = 0,008), có xu huóng làm giâm câc cdn 
thiêü mâu cd tim tam  thòi chu yêü là thiëu mâu thàm  lang 
(12,4% vs 21,2%, p = 0,12), chiïa làm giâm düdc tÿ lê tü  vong 
và nhôi mâu cd tim; thuóc cüng làm giâm tàn  suât róì loan 
nhip tim so vói placebo (6,7% vs 17,2%, p = 0,04), giâm câc cdn 
nhip nhanh  th â t khóng kéo dài (p <0,0001), giâm câc cdn nhip 
nhanh trên  th â t (p = 0,017).

- Nghiên cûu IONA (Impact o f Nicorandil in Angina, 2002) 
trên  5.126 bênh nhân vói tuoi trung  bình 67 có chûng dau thâ t 
ngüc thè ón dinh, dóng thòi có mot trong nhüng biêu hiên sau: 
phi dai th â t trâ i, phân sci tông m âu <45%, kich thüôc cuoi tâm  
trüdng th â t trâ i >55 mm, dâi thâo duòng, tâng huyet âp hay 
mot bênh mach mâu khâc, ngoài câc thuóc quy Uóc düdc phân 
ra dùng thêm  nicorandil 10 mg x 2 lân/ngày trong 2 tuân  dàu 
sau dô tiêp tyc 20 mg x 2 lân/ngày so sânh vói placebo trong 
trung bình 1,6 nam; kê't quâ cho thây nicorandil dâ làm giâm 
17% tiêu chi chinh bao góm tü  vong do bênh mach vành, nhôi 
mâu cd tim không tü  vong và tÿ lê vào viên do dau ngUc (13,1%

Tâc dung phu
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vs 15,5%, p <0,014), tÿ lê câc tai bien tim mach nöi chung cüng 
giàm rô (14,7% vs 17%, p = 0,027).

Chông chî djnh

- Ha huyët âp (<100 mmHg), soc tim, suy tim trâi cô âp lue 
dô dây mâu thâp.

Không dùng cho phu nü cô thai và cho con bü.

Lieu và câch dùng

- Lieu thuôc viên thUdng dùng 10 mg/ngày.

Nêü tiêm truyên tînh mach: lieu khdi dâu 2 mg/gid pha 
trong dung dich NaCl 0,9% hoâc glucose 5%, hiêu chînh lieu 
dùng tùy theo yêu eau dieu tri nhUng không quâ 6 mg/gid.

Chu ÿ  khi phô'i hç/p thuô'c:
■ Không dùng cùng sildenafil (Viagra), tadalafil, vardenafil vi 

làm ha huyët âp dôt ngôt cô thëgây tai biën vành cap. Chî ditçfc 
dùng nicorandil sau khi ngùng câc thuôc dô it nhât 24 già.

■ Thân trong khi dùng cùng câc thuô'c giän mach khâc, câc 
chat chông trâm câm ba vàng vi dê gây ha huyët âp nhiéu hdn.

CÂC CHAT ÎÎC CHÊ THU THE GIAO CÂM p

Tù nhüng thông bâo dàu tiên cùa Gillam và Prichard nâm 
1965, câc chat ûc chë thu  thê giao câm P trô thành mot trong 
nhüng thuôc cd bân hiên nay dê dieu tri cdn dau th â t ngüc, câ 
trong thë on dinh lân trong thê không on dinh và là mot thuoc 
quan trong trong dieu tri trong và sau nhoi mâu cd tim.

Phân losii, Hitt)c . dônQ hpc

(xem trang 219)
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1. Tàc dung trong diéu tri suy mach vành:

Câc chat ùc che thu  thè P ngân can hoat dong sinh ly binh 
thUdng cüa câc thu  thè này, dân dên câc hâu  quâ :

- Cât trUdng ltfc giao câm chi phÓi tim:

. Làm giàm tàn  so tim câ khi nghï làn khi có gâng sûc, nhât 
là vói loai có tinh  ón dinh màng: vói propranolol tàn  so tim 
giàm -12% khi nghì, -17% khi gàng sûc, vói alprenolol là -7% 
và -17%, vói pindolol -4% và -18%.

. Làm giàm huyêt àp cùng vói âp ltfc tâm  thu  th â t trâi.

. Làm giàm sûc co bop có tim, thà'y ra t rò vói câc chat có 
tinh ón dinh màng và khòng có hoat tinh gióng giao câm nói 
tai nhu propranolol: dp/dt giam -20% khi nghï, -34% khi gang 
sûc sau khi tièm 10 mg propranolol d bênh nhân có suy mach 
vành (Wiener và es).

. Làm giâm cung ltfdng tim  khi nghï và câ khi gâng sûc 
nhàt là vói loai khóng có hoat tinh  giông giao câm nói tai, chü 
yêü do giâm tan  sci tim vi cung ltfdng tâm thu  không thay dôi 
hoâc chî giâm nhe.

Công cüa cd tim bieu th i bâng tich cua huyêt àp tâm thu vdi 
tan sô nhip tim  giâm di rô rêt: -21% khi nghï, -31% khi gàng 
sûc (Wiener và es), câ d ngifdi binh thUdng lân ô bênh nhân có 
suy mach vành (Wolfson và es, Me Kenna và es).

Nhip tim  châm lai, sûc co bop và công cua cd tim giâm dân 
dên giâm mûc tiêu thu  oxy cüa cd tim mâc dû thdi gian teing 
mâu cô dài ra, âp lilc và thé  tich cuoi tâm  trUóng có tàng lên 
dôi hôi tàng  mot phàn nhu càu nâng liidng. Cân bâng giüa 
cung và càu ve oxy cüa cd tim  diidc phuc hoi.

- Giâm câc dâp ûng thich nghi cüa cd the có sü tham  gia 
cüa hê giao câm khi gâng sûc và khi có stress, nhu vây trânh

Tinh chat dirdc ly
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cho cO tim không phâi chiù tâc dông cüa stf phông thich ào a t 
catecholamin.

- Do nhjp tim châm lai, thòi gian cuòi tâm trUOng kéo dài, 
thuôc cüng câi thiên cung ltfdng mach vành, giüp phân bô lai 
mâu c6 ldi cho lóp dtfói nôi tâm mac bi thiêü mâu.

- Trên thtfc nghiêm và lâm sàng cüng thây thuôc làm thu  
hep diên và làm giâm mûc dô nâng cûa khu vtfc bi thiêü mâu.

Giudicelli và Berdeaux (1978) nghiên cûu tâc dung này 
trên propranolol, pindolol, practolol, atenolol và dong thdi câ 
d-propranolol, thây hàu hêt câc thuôc dêu có xu htfông làm 
giâm cung ltfdng câ d nôi tâm mac lân ô thtfdng tâm mac 
nhtfng nêü stf giâm dô diên ra dông dêu vói atenolol, practolol, 
và d-propranolol thi ngtfdc lai, lai ra t manh d thtfdng tâm mac 
hdn là nôi tâm mac vói propranolol, pindolol, làm tâng tÿ lê 
ttfôi mâu nôi/thtfdng tâm mac; phân tich nguyên nhân gây nên 
hiên tUçfng này, câc tâc già cho râng trên  cd sd mach châm lai 
làm kéo dài thdi gian ttfôi mâu cho câc lóp sâu cüa cd tim, 
propranolol, pindolol dâ phâ vd cân bâng giüa câc thu  thé a  và 
P2 cô ldi cho câc thu thê a  và hâu qua là có co mach d lóp 
thtfdng tâm  mac nhiêu hdn là ô lóp dtfói nôi tâm mac, vi câc 
thu  thé a  giâm dân tù  câc mach mâu lón ò lóp dtfói thtfdng tâm 
mac cho tôi câc phân nhânh xa d lóp dtfói nôi tâm  mac, lóp này 
sé dtfdc ttfói mâu nhiéu hdn. Câc chat không có tâc dung tfc chê 
câc thu the p2 không phâ vd dtfdc cân bâng trên  thi không có 
tâc dung phân bô lai mâu cüa cd tim.

2. Câc tinh chat ditüc lÿ khâc:

- Cô khâ nàng tfc chê tiêu càu kët tâp  tuy yêü in vitro 
(Gibelli và es, 1973), trên  bênh nhân suy vành (Frishm an và 
es, 1978 ...) và cô le cô câ tâc dung giân tiêp chông huyêt khoi.

• C â c  c h û t  û c  c h c  t h u  t l ic  p c o n  có  ta c  d u n g  c h ô n g  lo a n  n h ip  
tim, nâng ngtfdng rung th a t và làm giâm huyêt âp.
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- Có thè thâ’y met môi, mât ngù, âc mông, rôi loan tiêu hôa 
nhu rat thUdng vj, buòn non, khô mât ...

- Nhip tim châm lai.
- Giâm sûc co bop cO tim.
- Cdn hen phê quân do ûc chê thu thè p2 làm co thàt phè 

quân.
- Dôi khi có câm giâc lanh dâu chi kiêu Raynaud hoâc roi 

loan tuân hoàn ngoai vi.
- Có thè gây liêt düdng.
- Làm tàng triglycerid và giâm HDL-C mâu: câc chat có 

hoat tinh giao câm nói tai (ISA) it có ânh hùdng hdn.
- Cân trd dâp ûng cua catecholamin trong cd thè khi xây ra 

ha glucose mâu.
- Dùng lâu dài có thè gây khâng insulin.

Chi djnh

1. Suy mach uành: câc chat ûc che thu thè p không cât dUdc 
cdn dau nhanh nhtf nitroglycerin nhtfng dtfdc coi là mot trong 
câc thuôc dieu tri cd bân, dùng lâu dài:

- The on dinh: thuôc cât cdn dau ngüc trong 78% sô* bênh 
nhân; dùng lâu dài, kiëm tra  bàng nghiêm phâp gâng sûc thây 
thuôc làm tàng 29% công de gây cdn dau ngUc (thtfdng xây ra 
khi doan ST chênh xuông >2 mm), 90% công dê làm xuât hiên 
doan ST chênh xuông 1 mm, han chê dUdc cdn dau tâi phât 
(Witchitz, 1990).

Câc chat ûc chê thu thê p côn làm cho câc mâng vüa xd ôn 
djnh, trânh bj nût vd do làm giâm tâc dông cùa dông mâu qua 
câc mâng do, cân trd Lieu càu ket tap nèn dà dUdc coi là thuôc 
dùng Uu tiên trong thê này nëu không có chông chî dinh.

Tâc dung phu

296



- The không on dinh: lüc này mâng vüa xd dâ bi nût vd, dê 
cô huyët khôl nên nhôm thuôc này dtfdc chï dinh dùng phô’i 
hdp vói câc thuô’c khâc nhu câc n itrat, câc chat chong ket vón 
tiêu câu, heparin có trong ltfdng phân tû thàp. Câc chat ûc che 
thu thê ß làm giâm công và mûc tiêu thu oxy cûa cd tim, càng 
có ldi cho câc bênh nhân có tàng huyêt âp, nhjp tim nhanh 
kèm theo. Nghiên cûu HINT (Holland Interuniversity 
Nifedipin IMetoprolol Trial, 1986) trên 515 bênh nhân có cdn 
dau tha t ngtfc thé không ôn dinh thày metoprolol làm giâm 
24% so vói placebo vë nguy cd tâi phât cdn dau và nhôi mâu cd 
tim trong 48 gid  ̂ nhUng kêt quâ này không duy tri dtfdc cuoi 
tuàn dau. Yusuf và es (1988) phân tich 7 nghiên cûu trên 
khoâng 5.000 bênh nhân (trong 5 nghiên cûu, thuôc dtfdc dùng 
theo dtfdng tînh mach sau dó dtfdng uông) cho thày câc chat ûc 
che thu thè ß dà làm giâm 13% nguy có nhoi mâu cd tim 
(JAMA 1988. 260: 2253-63).

- Thè thâm läng: thuôc cüng cô hiêu lüc dói vói thè suy 
vành này. Nghiên cûu ASIST (Atenolol Silent Ischemia Study,
1994) trên 306 bênh nhân có hep >50% ô mot dông mach vành, 
trên lâm sàng không cô cdn dau hoàc chï cô cdn dau ngtfc nhe 
dùng atenolol so sânh vói placebo thày sau 4 tuàn dâ thày 
giâm sô" cdn (p <0,001) và thdi gian thiêu mâu trên Holter diên 
tim (p <0,001), sau 1 nàm giâm rô câc tai bien vành (11% vs 
25%, p <0,001).

- The có co thät mach Prinzmetal: do tâc dung ûc che câc 
thu thè ß2 ô câc tiêu dông mach dê làm tàng co thä t mach nên 
câc tâc giâ khuyên không dùng câc chat ûc chê thu thê ß2 cho 
thê này.

2. Nhôi mâu cô tim: vè nguyên tâc, thuôic chông lai tâc 
dung xâu cûa catecholamin, làm giâm công và giâm nhu câu vê 
oxy cûa cd tim, cô tâc dung chông loan nhip và dôt tû, cô khâ
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näng han che, thu hep dièn hoai tú non có chi djnh dùng trong 
nhói màu cd tim nèu khóng có suv tini, khòng có rói loan dan 
truyén. Snow (1965) län dàu tièn dùng propranolol cho càc 
bénh nhán nhói màu cd tim thäy thuóc lain giàm dtfdc ty lè tú 
vong; Pelides và cs (1972) tháy practolol làm cho doan ST bót 
chènh nhanh và thu hep dién tich bj ton thUdng, mot só’ tàc già 
khác cüng cho nhüng nhán xét tUdng tu nhUng cüng có tác già 
khi dó chiía tháy có sU khác biet.

Tú nhüng nám 1980, mót só nghién cúu ldn hdn dá ddóc 
tién hánh de xeni xét hiéu lue cüa thuóc: Nám 1988, Yusuf vá 
cs phán tích 27 nghién cúu ngáu nhién tren khoáng 27.000 
bénh nhán nhói máu cd tim cá’p, da só’ có múc nguy cd tim 
mach tháp, cho tháy néu dùng sóm, các chät úc che thu thè ß 
lám giám diídc 13% tü vong trong tuán dáu (giám 25% trong 2 
ngáy dáu), giám 19% tái phát nhói máu cd tini khóng tú  vong, 
giám 16% ngùng tim dude héi phuc so vói chúng (JAMA 1988. 
260: 2088-93). 11 nám sau (1999) Freem antle vá cs phán tích 
51 nghién cúu trén 29.260 bénh nhán dude dùng thuóc trong 
giai doan cap cüa nhói máu cd tim vá dtfdc theo dói trong 6 
tuán có so sánh vói placebo, nhán xét tü  vong chung là 10,5% 
trong giai doan náy, các chá’t úc ché thu thè ß chi làm giám 4% 
tü vong so vói placebo nhUng chiía dú y nghìa thóng ké (OR 
0,96, 95% IC 0,85-1,08, p >0,05) (BM J 1999. 318: 1730-37). 
NhU váy hièu lUc cúa nhóm thuóc trong giai doan cap cüa nhói 
máu ed tim là có nhiíng khóng nhiéu.

Rièng vói nhói máu cd tim khóng Q, mót so nghién cúu lai 
chiía tháy Idi ich cúa thuóc: Boden (1998) tú  nhüng tu  liéu 
trong 3 nghién cúu Norwegian Timolol, BHAT (Beta-Blocker 
Heart Attack Trial, 1982), MIAMI (Metoprolol in Acute 
Myocardial Infarction, 1985) trén 2.415 bénh nhán nhói máu 
cd tim khóng Q tháy khóng có stf khác biét giüa các nhóm diídc 
d ù n g  các c h ä t  úc clic t l iu  t l ic  ß ao vói p laceb o  ve l u  vong  (0,4%
vs 6,8%) vá tái phát nhói máu cd tim (8,2% vs 8,3%).
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Trong thâp kÿ gàn dây, khi câc biçn phâp tâi ttfôi mâu nhtf 
can thiêp dông mach vành qua da hoàc bâng thuôc tiêu sçfi 
huyët phât triên manh và dtfdc tien hành ra t sóm trong nhüng 
gid dàu sau nhéi mâu cd tim, vai trò cua câc chat ûc che thu 
thè P dà dtfdc xem xét lai; dën nay, tuy chtfa cô dû nghiên cûu 
dê có thê kët luân dtfdc van de này nhtfng nhiêu tâc giâ cho 
râng chi nên dùng nhóm thuôc này cho câc bênh nhân nhôi 
mâu cd tim  con dau ngiic, cô nhip nhanh, cô tâng huyët âp 
hoàc cô nhip that không ôn dinh.

3. Sau nhôi mâu cd tim : câc nghiên cûu dëu cho thây nhóm 
thuôc này có hiêu quâ trong viêc làm giâm tû  vong: phân tich 
cua Yusuf và es nâm 1988 dtfa trên  25 nghiên cûu dtf phông 
bâc 2 sau nhôi mâu có tim vói khoâng 23.000 bênh nhân dtfdc 
dùng câc chat ûc che thu  the P (8 nghiên cûu dâ dtfdc dùng 
thuôc tiêm hay thuôc uông ngay sau khi bi bênh, 17 nghiên 
cûu dâ dtfdc dùng thuoic uông tù  vài ngày dên vài tuân  sau khi 
bi bênh) có so sânh vói placebo, cho thây nhóm thuôc này làm 
giâm 22% tû  vong chung (p <0,001), 32% dôt tû, 27% tâi phât 
nhôi mâu cô tim không tû  vong (p <0,001), thuôc dâc biêt có ldi 
ich vói câc trtfdng hdp cô nguy cd cao (JAMA 1988. 260: 2088- 
93). Phân tich cûa Freem antle và es nàm 1999 dtfa trên  31 
nghiên cûu vói 24.974 bênh nhân cùng dùng nhóm thuôc này 
trong dtf phông bâc 2 sau nhôi mâu cd tim và dtfdc theo dôi tù  
6 dën 48 thâng cho thây tû  vong chung là 9,7,%, nhóm thuôc 
này dâ làm giâm tôi 23% tû  vong (OR 0,77, 95% IC 0,69-0,85); 
4 chat làm giâm tû  vong rô n hât là propranolol, timolol, 
metoprolol và acebutolol; câc chat cô hoat tinh giao câm nôi tai 
(ISA) cô hiêu lùc kém hdn câc chat không cô hoat tinh  này 
(BM J 1999.'318:1730-37).

Nhü vây, câc chat ûc chê thu  thê p có ldi ich rô trong giai 
doan sau nhôi mâu cd tim dê dù phông roi loan nhip tim và dôt
t ü  h a y  x a y  rn t r o n g  g in i c îoan  n à y  v à  cîô d it  p h ô n g  t a i  p h àt.
bênh. Tuy nhiên trên  thtfc tê', vân con nhiêu thây thuôc chtfa
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thây dtfçfc ldi ich dó nên câc chat ûc che thu  thé p vân it düdc 
ghi trong câc dcfn thuôc dê dùng cho câc bênh nhân sau nhôi 
mâu cd tim; nghiên cûu cüa Soumerai trên  5.332 bênh nhân cô 
tuoi trung binh 77,3 theo dôi trong 2 nâm thây chi cô 21% düdc 
dùng câc châ't ûc chê' thu  thé P, d nhüng ngüdi này thuôc dâ 
làm giâm düdc 43% tû  vong so vói nhüng ngüdi không düdc 
dùng (JAMA 1997. 277: 115-21).

Trong câc chat ûc chê thu  thé p, Soriano (1997) sau khi 
phân tich câc nghiên cûu thây câc châ't chon loc cho tim (chi ûc 
chê câc thu  thê Pj), tan  trong lipd, không cô tinh ôn dinh màng, 
không cô hoat tinh giao câm noi ta i cô lë cô tâc dung hdn câc 
chat khâc.

Chô'ng chî djnh

- Cdn dau th à t ngtfc thé Prinzm etal.

- Nhip châm <50 ck/phùt, hôi chûng yêu nü t xoang, bloc 
nhl - thât, nhât là dô II và III chüa dtfçic cây mây tao nhip.

- Soc tim, ha huyêt âp nàng (huyêt âp tâm thu  <90 
mmHg).

- Hen phê quân, bênh phê quân man tinh tàc nghën: cô thé 
dùng loai chon loc cho tim vi không tâc dông dên câc thu  thê p2 
nhüng vân phâi thân  trong.

- Hôi chûng Raynaud và roi loan tuân  hoàn ngoai vi.

- Thé dia dê bi ha glucose mâu.

- Suy thân: không dùng câc thuoic dào thâ i chu yêu qua 
nüôc tiëu nhu  atenolol, nadolol, sotalol và câ bisoprolol ...

- Suy gan nàng, bênh nâo do gan: không dùng câc châ't dào 
thâ i chü yêu qua gan nhu propranolol, metoprolol, tim o lo l...

- U te bào üa chrom.
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Không dùng cho phu nü có thai và dang cho con bu 

Lieu và câch dùng

- Dtfôi dây là lieu thuàng dùng cùa mot sô" chat ûc che thu 
thé ß:

Bâng 3.4. Lieu dùng câc chat ûc ché thu the ß

Thuôc Biêt di/dc Hàm liTdng Lieu 24 giò

Propranolol Avlocardyl 40 mg 4 0 - 120 mg

Acebutolol Sectral 200 mg 200 - 600 mg

Alprenolol Aptin 50 mg 50 - 150 mg

Metoprolol Betaloc 50 mg 5 0 - 150 mg

Oxprenolol Trasicor 80 mg 80 - 240 mg

Pindolol Visken 5 mg 5 - 15 mg

Sotalol Sotalol 80 mg 80 - 240 mg

- Dieu chïnh lieu dê tân sô tim vào khoâng 60 - 70 ck/phùt. 
Giâm lieu vói ngtfói già.

- Phâi theo dôi khi dùng nhôm thuôc này cho câc bênh 
nhân dâi thâo duòng dang dtfôc dieu tri vi câc dâu hiêu vê ha 
glucose mâu có thè bi che lap.

- Khi muôn ngùng câc chat ûc chê' thu  thè’ p, phâi giâm lieu 
dan. Ngùng thuôc dôt ngôt d l làm bênh mach vành tâi phât 
nguy hiëm, nghiên cûu cùa Psaty và es cho thâ'y ngay trên câc 
bênh nhân không cô tien sû bênh mach vành, viêc ngùng thuôc
d ô t  n g ô t  d à  l à in  t à n g  d à n g  k c  n g u y  cd cd n  d a u  th&t ngt fc  hofte

nhôi mâu có tim cap (RR = 4,5, 95% CI 1,1 - 18,5. JAM A 1990. 
263: 1653-7).
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Chii y  khi phò'i hop thuoc:
- Vói càc nitrat: phò'i hap thuoc này tòt vi càc chat lie che thu 

thè ß làm nhip tim chàm lai, mite tièu thu oxy càng thap han; tuy 
nhièn phài theo dòi huyet àp.

■ Vói càc thuoc gay mè: ète cùng làm co thàt phéquàn, fluotan 
càng làm tàc dung ite che site co bop ca tim cùa propranolol nàng 
thèm. Phài ngitng thuoc tritóc khi gày mè it nhdt 12 già.

• Vói verapamil: verapamil càng làm giàm site co bop ca tim 
nèn khòng ditc/c dùng phói hap.

CARVEDILOL

Carvedilol lä chä't üc che cä cac thu  the giao cäm ß län a b 
ngoäi ra cön co täc dung chörig oxy hoa rä t manh vä chong 
täng sinh.

Biet dtfdc: D ilatrend , vien 12,5 - 25 - 50 mg.

Dudc döng hoc

- Thuoc diiöc hap thu  nhanh qua diidng uong, nong dö dinh 
trong huyet ttfdng dat dtfdc sau khi uöng 1 gid.

- Chuyen hoa chü yeu qua gan. Khä dung sinh hoc 25%, 
khöng bi änh htfctng böi thüc än.

- Thai trü  chü yeu qua gan, möt phän nhö qua thän.

- Thdi gian bän thä i 7 gid.

Tinh chat dirdc ly

- D o üc ehe* cac  t h u  t.hö g iao  c a m  ß (ca ß ,  Inn  ß 2 ln i  k h ö n g  co
hoat tinh giao cam nöi ta i ISA) vä a , (ty le a,:ß lä 1:10 so vöi 
labetalol lä 1:4), carvedilol läm giäm nhu cäu oxy cüa cd tim,
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ngän chän tac dông xäu cüa catecholamin lên te bào cö tim và 
'• tô chûc dân truyén trong tim.

Trên thtfc nghiêm gây täc mach vành vînh viên d chuôt và 
châ, gây täc mach vành tarn thdi d chô và ldn, thuôc làm giâm 
kich thtfôc vùng hoai tü, giâm ton thtfdng mô hoc, giâm roi 
loan nhip tha t và tü  vong tôt hdn propranolol (Hamburger và 
es, 1991; Bril và es, 1992; Feuerstein và es, 1993).

Carvedilol làm giâm mûc tiêu thu  oxy cüa cd tim, làm tàng 
khâ nàng gàng sûc, kéo dài thdi gian gàng sûc toàn bô và thdi 
gian doan ST chênh xuông 1 mm ô nhüng bênh nhân cô cdn 
dau thà t ngtfc on djnh.

Su phôi hdp 2 tâc dung ûc ehe câc thu thé ß và ci] làm tàng 
hiêu lue cûa thuôc và làm han chë câc tâc dung phu xâu cüa 
môi thû, vi vây thuôc ânh htfâng it den tan  sô tim, it gây ha 
huyet âp tu thë, làm tàng hoàc duy tri diidc cung liidng tim, 
làm tàng cung lüdng thân  và dô loc càu thân  (Abraham và es, 
1998), cô ânh htfdng tôt den chuyën hôa lipid không nhU câc 
châ't ûc chë thu thê ß ddn thuân, không cô ânh htfdng xâu dên 
chuyên hôa glucose.

- Thuôic cô tâc dung chông tàng sinh té bào ô cd tim và 
thành mach. Thuôc côn ngàn cân câc të  bào cd trdn di chuyên, 
hiên ttfdng này cô tàm quan trong trong viêc hinh thành mâng 
vüa xd và hinh thành nôi mac môi sau can thiêp mach vành 
gây hep long mach (Ohlstein và es, 1993).

- Thuôc côn cô tâc dung chông oxy hôa manh, dàc tinh này 
không thây cô d câc chat ûc chê" thu  thë ß ddn thuân: carvedilol 
trtfc tiêp bât câc gôc oxy ttf do, ngàn ngùa peroxyd-hôa lipid 
trên câc màng à tim, nào in vitro và in vivo, ngàn ngùa tiêu 
hao câc chât chông oxy-hôa nôi sinh nhü a-tocopherol (vitamin 
E ), g lu t a t h io n  (C S H ) tr ô n  c q c  m ô  diiçlc d n t  v à o  t in h  t r n n g  
stress oxy hôa, bâo vê câc tê bào nuôi câ'y (ndron thân  kinh và 
tê' bào nôi mac) khôi câc ton thtfdng do gôc oxy ttf do; thuoc côn
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üc che bach cäu da nhän  trung  tinh  sän sinh và phóng thich 
cäc goc tü  do (Yue và cs, 1992). Theo Feuerstein và cs (1993), 
täc dung chöng oxy hóa näm trong phàn càu trüc carbazol cüa 
phän tü. Mot sö chät chuyèn hóa cüa Carvedilol cüng con hoat 
tinh  chóng oxy-hóa m anh hön cä thuòc chinh.

Chi djnh

- Suy mach vành.

Nghièn cüu cüa Zehender và cs (1995) trèn  116 bènh nhän 
có cön dau th ä t ngiic khóng òn dinh difdc düng carvedilol vói 
lièu 50 mg/ngày trong 48 giö ta i dòn vi chäm sóc tich ctfc cho 
thä'y thuöic làm giäm so" bènh nhän có cön dau, giäm tòng so 
cön dau và thöi gian dau so vói nhóm placebo.

Nghièn cüu CHAPS (Carvedilol Heart Attack Pilot Study, 
1995) trèn  151 bènh nhän nhói m äu cd tim  cho thày carvedilol 
düng trong vòng 24 giö sau khi dau ngüc dä làm giàm có y 
nghla ta i bien tim mach và bào ton chüc näng täm trüöng to t 
hön, dong thöi làm giäm tä i cau trüc cd tim thè hièn giàm cäc 
kich thüöc buóng thä't trä i hön so vói placebo.

Tuy nhièn ve dü phòng tä i hep sau th ü  th u ä t lä"y mang vüa 
xö ö dóng mach vành (atherectomy), nghièn cüu EUROCARE 
(European Carvedilol Atherectomy Restenosis Trial, 2000) trèn  
406 bènh nhän  düdc düng carvedilol 25 mg x 2 lan/ngäy trüöc 
24 giö cho tói 5 thäng  sau th ü  th u ä t có so sänh vói placebo, 
theo döi trung  binh 26 thäng, ket qua cho thày khóng có sü 
khäc biet giüa 2 nhóm vè düöng kinh lòng mach toi thièu (1,99 
± 0,73 mm vs 2.00 ± 0,74 mm), vè ty le tä i hep trèn  phim chup 
mach (23,4% vs 23,9%) và vè ty le bènh nhän  khóng có ta i biè'n 
tim mach (79,9% vs 78,1%).

T à c  d u n g  p h u

- Choäng vàng, chóng m ät, nhüc dau, röi loan tièu hóa nhe.
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Chóng chi djnh

- NhU vói tùng chat ûc che thu  thè giao câm p và a,.

Không dùng cho phu nù có thai và cho con bu.

Lieu và càch dùng

- 2 ngày dàu, cho 12,5 mg x 2 lân/ngày; nhüng ngày tiëp 
theo cho 25 mg x 2 lân/ngày. Sau it nhât 2 tuàn, cân cù vào 
hiêu qua dièu tri, có thè tâng lièu nhiing khóng qua 100 mg/ 
ngày.

Giàm lièu vói nguòi già.

AMIODARON

Amiodaron là dân chat hydroxy-benzoylbenzofuran, dtfóc 
xèp vào nhóm III càc thuoc chóng loan nhip tim do kéo dài thòi 
kÿ trd có hiêu lue và dièn thè hoat dóng te bào, ngoài ra  con ûc 
che dóng natri nhanh (nhtf nhóm I), ûc che dóng calci chàm 
(nhu nhóm IV) và kìm hàm càc thu  thè giao càm a  và p (nhu 
nhóm II). Thuôc cüng dtfçfc dùng trong dièu tri suy vành.

Bièt direte: Cordarone, vièn 200 mg, ó"ng tièm 150 mg.

Di/dc dóng hoc
(xem trang 229)

Tinh chat dude ly

- Do tinh chà't dièn sinh ly, thuoc kéo dài thòi kÿ trd có hiêu 
hic và dièn thè hoat dóng tè bào làm nhip tim chàm lai, hàu 
quâ là giâm công và giâm müc tiêu thu  oxy cüa có tim. Cung 
liidng vành tâng nhe, sùc co bop cd tim khóng thay doi hoàc chi 
bi giâm nhe, cung liidng tim vàn giù diidc.
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Trên thüc nghiêm, vâi câc lieu 3, 5 và 10 mg/kg thay  cung 
lüçtng tim  không thay doi, cung cap oxy cho cd tim tâng, công 
và mûc tiêu thu  oxy cua cd tim giâm.

- Do khâ nàng kim hâm câc th u  thê giao câm a  và p, thuôic 
làm giâm tâc dung cûa catecholamin thüdng tâng trong suy 
vành, làm giân mach ngoai vi ke câ dông mach vành và làm 
giâm sûc cân ngoai vi.

Tâc dung phu
- Khi bât dàu dùng thuôic cô thé cô roi loan tiêu hôa nhü 

buôn non, non, m ât di khi giâm lieu.

- Nhip tim châm lai, mûc dô châm phu thuôc lieu dùng; nêü 
cô suy yeu nû t xoang, tà n  so tim de giâm nhiêu.

- Tâng vùa phâi men transam inase gan, cô thê cô viêm gan.

. Roi loan à da trên  nhüng khu vùc hô: ban dô, thay doi sâc 
tô" da. Không düçfc phdi nàng.

- Dùng lâu dài, cô thé cô lâng dong thuoc d giâc mac thành 
quàng cô màu, roi loan chûc nàng tuyen giâp, di cam, run  rây, 
chûng m ât dieu hoà (ataxie) kiëu tiëu nâo, bênh phôi kë lan 
toâ nhât là xd phôi. Bênh phoi xây ra cl <1% sô" bênh nhân, 
trùôc dây düçfc cho là phu thuôc vôi lieu dùng, thüdng xày ra 
vôi lieu >400 mg/ngày nhüng gan dây, V orperain và es phân 
tich mot sô nghiên cûu thâ'y lieu thâ'p cüng cô thê gây nên tai 
bien ve phôi (J. Am. Coll. Cardiol. 1997. 30: 791-8).

Chî djnh

- Dü phông dot tû  do rô'i loan nhip tim trên  bênh nhân suy 
mach vành nhât là sau nhoi mâu cd tim.

Mot so nghiên cûu dâ düdc tién hành theo hüông này.
. Nghiên cûu CAMIAT (Canadian Amiodarone Myocardial 

Infarction Arrhythm ia Trial, 1997) trên  1.202 bênh nhân sau
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nhói màu có tim có >10 ngoai tàm thu thàt/gió hoàc có 1 làn bi 
cdn nhip nhanh thàt, dtfóc dùng amiodaron so vói placebo thay 
thuóc làm giàm roi loan nhip tim trèn Holter: d thàng thù  4 
giàm 84% vs 35%, d thàng thù  8 giàm 86% vs 39%; ve tù  vong 
chung sau 2 nàm thuóc làm giàm 21,2%, ve tù  vong do tim 
giàm 27,4% song stf khàc bièt chtfa dù y nghìa thóng kè.

. Nghièn cùu EMIAT (European Myocardial Infarction  
Trial, 1997) trèn 1.486 bènh nhàn cùng sau nhói màu cd tim có 
rói loan chùc nàng th à t trà i (EF <40%) theo dói trung  bình 21 
thàng thày amiodaron cùng khóng làm thay dói tù  vong chung 
cùng nhU tù vong do tim nhtfng có làm giàm sò tù  vong do loan 
nhip tim.

. Trèn nhùng bènh nhàn bj suy tim có roi loan nhip tim, 
tóng phàn tich ATMA (Amiodarone Trials Meta-Analysis, 
1997) dùa trèn 13 nghièn cùu dà tien hành vói 6.553 bènh 
nhàn có EF trung bình 31% dóng thòi có 18 ngoai tàm thu 
thàt/gid (89% có tièn sù nhói màu có tim), theo dói tù  6 thàng 
dèn 4,5 nàm thay amiodaron làm giàm dùdc 13% (p = 0,03) dèn 
15% (p = 0,081) tù vong chung tùy theo phtfóng phàp toàn 
thóng kè, làm giàm 29% tù  vong lièn quan den loan nhip (p =
0,0003).

NhU vày vói bènh nhàn suy mach vành có rói loan nhip 
tim, amiodaron là mòt thuóc có hièu lùc dtf phòng dot tù  do 
loan nhjp, khóng làm tàng tù  vong chung ngay cà cho càc bènh 
nhàn có rói loan chùc nàng th à t trài, sù dung an toàn hón càc 
thuóic chóng loan nhip khàc.

Chong chi djnh

- Nhip chàm <50 ck/phùt, dù là nhip chàm xoang.

- Bloc xoang - nhl, bloc nhl - thàt, doan QT kéo dài.
- Rói loan chùc nàng tuyèn giàp.
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- Xó phói.

Khòng dùng cho phu nù có thai và dang cho con bu.

Liéu và càch dùng

- Liéu khòi dàu: 400 - 600 mg mòi ngày trong tuàn dàu, 
liéu duy tri: 100 - 300 mg mói ngày.

- Khóng nèn dùng thuóc lièn tue mà chi dùng 5 ngày mói 
tuàn  hoàc 20 ngày mòi thàng, chia thành liéu nhò trong ngày 
de tràn h  nguy có ù dong iod. Khi có tai bien thì ngùng thuóc 
hoàc giàm liéu.

Dùòng tièm chi dành cho càc trùòng hóp nàng càp cùu.

C hù y: khi phói hóp am iodaron:
- Vói càc chat ùc chè thu thè p, càc chat ùc che calci càng làm 

nhip tim chàm lai, ha huyèt àp.
- Vói digitalis càng làm giàm tinh dàn truyèn trong nhl và nut 

nhì-thàt
- Vói disopyramid, mexiletin, propafenon có thègày xoàn dinh; 

vói thuóc lai tièu de có xoàn dinh khi có giàm kali màu

IVABRADIN

Ivabradin là mót thuóc mói dùóc dùa vào diéu tri bénh 
mach vành.

Bièt dtfdc: Procoralan, vièn 5 mg.

Dtfdc dòng hoc

Tliud'c dUUc lià'p t h u  n h u i ih ,  l iù u  n h u  h u ù n  tu à n  s a u  k h i  
uóng .
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- Nóng dò dinh cüa thuöc trong huyèt tüdng dat dtfdc trong 
khoàng 1 giò neu uóng khi dói.

- Thuöc lièn ket vói protein huyet tUdng khoäng 70%. Khä 
dung sinh hoc dat khoäng 40%.

- Chuyèn hóa manh tai gan nhò cytochrom P450 3A4 
(CYP3A4) và dUdc dào thäi qua nùóc tièu và phän dùói dang 
cäc chät chuyén hóa.

- Thòi gian bän thäi khoäng 2 giò.

Tinh chàt d i/öc ly

Ivabradin üc che chon loc và dàc hièu dòng vào If cüa nüt 
xoang chiù träch nhièm pha khü cUc chàm cüa dien the hoat 
dòng te bào nèn làm giäm tàn  so" tim. Do tàc dòng này nèn 
thuöc làm giäm còng và mùc tièu thu  oxy cüa cö tim giùp càn 
bang näng ltfdng cho cd tim bi thieu màu và càt dUdc cdn dau 
ngiic; cùng do nhip tim chàm lai nèn thòi gian tàm triidng dài 
ra, thè tich tòng màu tàm thu tàng, cài thién diidc cung ltfdng 
mach vành và giùp phàn bó" lai màu có Idi cho lóp diiói nói tàm 
mac bi thièu màu, giäm dtfóc tình trang  choàng vàng cùa te 
bào có tim.

Ivabradin làm chàm nhip tim khi gàng sùc nhtf càc chàt ùc 
che thu  thè ß nhùng lai khóng tàc dòng trùc tiep den sùc co 
bop cd tim và chùc nàng cùa that, khòng làm thay döi có y 
nghìa dàn truyèn trong nhl, nhl - thà't và trong thàt, cùng 
khòng làm co thà t phè quàn.

Ve nhip chàm xoang, càc thàm  dò thày tàn  so tim giäm it 
nèu tàn  sò" tim dà thàp khi nghi, và giäm tói mót giói han nhà't 
dinh (thiiòng vói lieu 40 mg/ngày), lieu cao hdn cùng khóng 
tièp tue làm giäm tàn só" tim.

Tàc dung phu

- Có thè có nhùc dàu, choàng vàng nhe.
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- Nhip châm xoang: 2 - 4% vói lieu <10 - 15 mg/ngày; tân sô* 
tim <40 ck/phüt chi xây ra trên 0,1% sô bênh nhân.

- Có thê xây ra hiên ttfdng chôi sang (phosphen) tam thôi d 
mot vùng nhât dinh cüa thi trtfdng do thuôc tUdng tâc vói dòng 
Ih d vông mac, dòng này ra t giông vói dòng Ir d tini (dòng Ih 
tham gia vào dô phân giâi tam thài cùa hê thi giâc bang câch 
làm giâm dâp ûng cüa vông mac vói xung ânh sang chôi), hiên 
ttfdng này thày d 14,5% sô bênh nhân khi thay dôi dot ngôt 
ctfdng dô ânh sang, thtfàng gap trong vông 2 thâng dàu tiên 
cüa dieu tri, sau dô có thè gap nhàc lai; có thè qua khôi trong 
khi dùng thuôc và h et hàn khi ngùng thuôc.

Chi djnh

- Suy mach vành thë on dinh d bênh nhân có nhip xoang 
bình thtfàng mà có chô'ng chï dinh hoàc không dung nap vói câc 
chat ûc chê thu thë ß.

Dà có mot sô nghiên cûu thàm dô hiêu ltfc cüa ivabradin 
và so sânh vói mot sô” thuôc khâc:

- Nghiên cûu cüa Borer và es (2004) trên  360 bênh nhân có 
chûng dau tha t ngtfc thê ôn dinh dtfdc phân ra dùng ivabradin 
2,5 - 5 hoàc 10 mg x 2 làn/ngày so sânh vói placebo trong 2 
tuân, roi 10 mg x 2 lân/ngày trong 3 thâng cho ta t câ câc bênh 
nhân, sau dô phân ra dùng 10 mg x 2 làn/ngày so sânh vói 
placebo trong 1 tuân; kêt quâ cho thay trong 2 tuàn  dàu thuôc 
dà châm nhip tim câ khi nghï và khi gang sûc, kéo dài thdi 
gian xuâ't hiên doan ST chênh xuóng duôi dtfdng däng diên 1 
mm trên diên tâm do (p <0,016) và thdi gian xuât hiên cdn dau 
ngUc (p <0,05), câc kêt quâ này tàng vói lieu dùng và dtfdc duy 
tri trong câ giai doan 2, so cdn dau ngtfc giâm tù  4,14 cdn 
xuông 0,95 cdn/tuàn (p <0,001), ltfdng n itra t sü dune cüng 
giâm; sang giai doan 3, kêt quâ vân duy tri d nhôm tiëp tue 
dùng ivabradin, ngtfóc lai câc thông sô' trd vë nhtf cü d nhôm 
placebo (Circulation 2003. 107: 817-23).
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- Nghiên cûu cua Ruzyllo và es (2004) trên 1.195 bênh 
nhân dùng ivabradin so sânh vói amlodipin (Eur. Heart J. 
2004. 25: abstr. 878), nghiên cûu INITIATIVE (International 
Trial o f the Antianginal effects o f Ivabradine, 2004) trên  939 
bênh nhân dùng ivabradin so sânh vói atenolol dëu cho thây 
ivabradin cho kêt quâ tôt hön hoâc it nhât tUdng dtfdng vói 2 
thuôc vë chông cdn dau thä t ngtfc và chong thiëu mâu cd tim.

Chóng chi djnh
- Nhip tim châm <60 ck/phût, bloc nhl - tha t dô II và III, 

hôi chûng suy yêü nût xoang, roi loan nhip tim
- Ha huyêt âp, sôc tim, hôi chûng mach vành cap, suy tim 

tù  dô III theo NYHA
- Suy gan nâng, suy thân nâng.
Không dùng cho phu nü có thai và dang cho con bû, trè em 

và vi thành niên. Thân trong dùng cho bênh nhân viêm vông 
mac säe tô", bênh nhân có QT kéo dài trên diên tâm dô.

Lieu và câch dùng

- Lieu thUdng dùng 5 mg x 2 lân/ngày; sau 2 tuàn có thë 
täng lieu lên 7,5 mg x 2 lân/ngày, uong trong büa ân. Giâm 
liêu ô ngtfdi già.

Ngùng thuô'c khi tàn  sô' tim <50 ck/phût hoâc khi có câc 
triêu chûng liên quan dên nhip tim châm nhiï choâng vâng, 
met moi, tu t huyê't âp ...

Chu ÿ  khi phô'i hçtp thuô'c vói:
- Verapamil, diltiazem càng làm châm nhip tim.
- Câc thuô'c làm kéo dài doan QT: quinidin, amiodaron, 

sotalol, riisnpymmirl. prythromycin tiêm tïnh mach ...
- Câc chat gây câm ûng CYP3A4 nhii rifampicin, barbi- 

turat, phenytoin ... làm giâm nong dô và hiêu liic cua thuô'c.
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CÁC CHAT ÍÍC CHE CALCI

Cäc chät tic che calci con dtidc goi lä cäc chat doi khäng 
calci, dUdc Fleckenstein vä cs phät hien näm 1963 vi co khä 
näng üc che chon loc quä trinh co cd do täc döng den ion Ca*+ 
dtidc düng dieu tri suy mach vänh tü  nhüng näm 1970.

Nhting hieu biet ve sinh ly co cd cho thäy ion Ca++ cö vai trö 
quan trong trong quä trinh näy:

- Tai tim: kich thich lan töi mäng te bäo cd tim läm cho 
tinh thä'm cüa mäng bi thay doi, ion Na+ tü  ngoäi o a t väo 
trong te bäo tao nen söng khü cüc tren dien the hoat döng te 
bäo; sau khü ctic lä giai doan täi ctic, d däu giai doan näy cäc 
kenh calci phu thuöc dien the VOC (Voltage Operated 
Channels) dUdc mö de dua ion Ca++ tü  ngoäi väo, ltföi cd tUdng 
dUdc kich thich phong thich them ion Ca++ du trü  väo trong bäo 
tUdng de töi cäc bö td cd; tai do, ion Ca++ gän vöi troponin C 
cüa phüc hdp troponin-tropomyosin vä läm thay doi cäu trüc 
khöng gian cüa phtic hdp, hau quä lä läm böc 16 actin, tao dieu 
kien cho myosin tiep xüc vöi actin läm co cäc sdi cd tim:

Troponin - Ca~
I

Tropomyosin

ACTIN —  MYOSIN
4

co co
- Tai thänh mach: ion Ca++ lien ket vöi calmodulin la m$t 

calciprotein (giöng troponin ve mät hoa hoc) trö thänh möt 
phtic hdp de hoat höa MLCK (Myosin Light Chain Kinase), sü

Troponin
I Ca“

Tropomyosin ->

I
ACTIN
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hoat hoá này làm cho myosin dUdc phosphoryl hoá trd thành 
dang có hoat tính, lúe này myosin mói ket hdp dùde vói actin 
và làm co càc sdi cö thành mach.

Calmodulin — Ca”

MLCK -> i  MYOSIN

Calmodulin - MLCK -> i

Ca** MYOSIN -P  — ACTIN
4-

CO CO

Càc chät úc ehe calci tàc dòng den hoat dóng cüa ion này 
làm can trd quá trình co cd, d in  dèn hàu qua là làm giàm sùc 
co bop cd tim, giàn cd trdn thành mach.

Càc nghièn cùu cho dén nay dèu thày rò tàc dung cüa càc 
chät úc che calci trong bénh suy mach vành:

- Bòi vói dòng mach vành: làm giän mach, làm mät cà yéu 
to' co thä t mach (spasme), yéu tò" này có vai trò ngày càng rò 
trong làm sàng.

- Bòi vài co tim: làm giàm sùc càng thành thät trái, giàm 
súc càn ngoai vi, giàm sùc co bop cüa cd tim và làm chäm nhip 
tim, qua dó làm giàm mùc tièu thu  oxy cüa có tim.

Gàn däy, mòt so nghièn cùu vói càc chàt úc chè calci nhàt 
là vói càc dihydropyridin nhtf nifedipin, isradipin, amlodipin, 
lacidipin in vitro và in vivo cho thày càc thuöic dó cùng dà can 
thièp vào cà nhüng roí loan chúc näng cùa càc té bào nói mac 
thành  cäc mach máu, tham  già phuc hoi chúc näng thành 
mach và càn trd sù hình thành và sù phàt trièn màng vùa xd 
dòng mach (Henry và cs, 1981; Haller và cs, 1995; Paoletti và 
cs, 1996 ...).
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Càc kènh calci

Bang 3.5. Càc kènh calci

Te bào Chürc näng TypT TypL

Co trdn thành 
mach

Co mach + + +

Nüt xoang Tao nhjp +++ +

Cö tim Co bop co tim +/- +++

Co it nhä't 6 loai kenh calci, cäc kenh typ L gäp cf cäc te bäo 
cd tim vä cd trdn thänh  mach, cäc kenh typ T gäp cf cäc te bäo 
he dän truyen nhii nü t xoang, nü t nhi - th ä t ...

Cäc chä't üc che calci noi chung täc döng len cäc kenh typ L, 
rieng mibefradil täc döng chon loc len cäc kenh typ T.

Phän loai cäc chat ürc che' calci

A. Cac chat üc che khöng däc hieu döng calci chäm:

- Diphenylalkylamin: cinnarizin (Sureptil), flunarizin (Si- 
belium), lidoflazin (Clinium).

- Cäc chä't khäc: bepridil (Cordium), perhexilin (Pexid).

B. Cäc chat üc che däc hieu döng calci chäm:

- Phenylalkylamin: verapam il (Isoptin)

- Benzothiazepin: diltiazem (Tildiem)

- Dihydropyridin: nhom näy co nhieu thuöc nhtf nifedipin 
(Adalate), amlodipin (Amlor), felodipin (Plendil), isradipin, 
( le a z ) ,  nicardipin (L o x c n )  ...

(bang 3.6)
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Bang 3.6. Phän loai cäc chät ire che calci

Nhöm The he 1 The he II

Phenylalkylamin 
DM <T

Verapamil
(Isoptin)

Dihydropyridin 
OM » T

Nifedipin
(Adalate)

Amlodipin (Amlor) 
Felodipin (Plendil) 
Isradipin (leaz)
Lacidipin (Lacipil) 
Lercanidipin (Zanedip) 
Manidipin (Madiplot) 
Nicardipin (Loxen) 
Nimodipin (Nimotop) 
Nitrendipin (Baypress) ...

Benzothiazepin 
DM = T

Diltiazem
(Tildiem)

Mibefradil Mibefradil (Posicor)

(Ghi chü : DM  = tdc dung tren döng mach, T  = täc döng tren 
tim. Möt so täc gia dä xep amlodipin, lacidipin vä lercanidipin 
va the he 3))

Chi djnh trong benh mach vänh

Hien nay, chi dinh chinh cua cäc chä't üc che calci trong 
benh mach vänh dä düöc xäc dinh:

Duu tha t ngUc the on dinh: ciic chfiit üc cho calci lchong c&t 
cdn dau nhanh nhii nitroglycerin nhvfng läm giäm hän so cdn 
dau ngüc, läm täng kha näng gäng süc, cho'ng co thä t mach.
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- Dau th a t ngüc the không on djnh: câc chat üc che calci 
thüctng düdc khuyên dùng phôi hdp vói câc n itra t hoâc câc chat 
ûc chë thu thë p de cât côn dau và du phông tâi phât.

- Thë Prinzm etal: thè này do co thâ t dông mach vành nên 
chï djnh dùng câc chat üc chë calci là hdp lÿ.

- Nhoi mâu cô tim: mot so thuôc dà düdc dùng song hiêu 
quâ chua thâ'y rô; phân tich cüa Held trên  22 nghiên cûu vói 
khoâng 18.000 bênh nhân dUçfc dùng thuô'c vài gid dën vài 
ngày sau khdi phât bênh (nifedipin vói 9.400 bênh nhân, dil- 
tiazem vói 3.100 bênh nhân, verapam il vói 3.500 bênh nhân, 
lidoflazin vói 1.800 bênh nhân) cho thây câc châ't ûc chê calci 
không làm thay doi tü  vong (9,8% vs 9,3%) cüng nhü tâi phât 
nhoi mâu cd tim (4,2% vs 4,6%) so vói chûng (Br. Med. J. 1989. 
299: 1187-92). Do chiia chûng minh dudc hiêu lue nên câc chat 
ûc chë calci chiia diidc chî djnh trong nhôi mâu cd tim cap.

Bàng 3.7. Tac dông cüa câc chat ûc chë calci

Trong suy mach vành Chi djnh khàc

Câc chat üc 
che calci

Gian 
mach 

ngoai vi

Gian
mach
vành

Giàm 
co bop 
co tim

Làm
nhjp

chàm

Chong
loan
nhjp

Ha
huyet

àp

Verapamil ++ +++ ++ - + ±

Diltiazem ++ +++ + - +? ±

Dihydropyr. +++ +++ + + - +

Bepridil + ? + - ? ?

Perhexilin + + + - - -

Prenylamin + + + -- - -
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Ngoài suy mach vành, câc chat ûc ehe calci cüng dä dUdc 
dùng trong dieu tri bênh tâng huyët âp, verapamil và 
diltiazem côn dUdc dùng trong dieu tri roi loan nhip tim.

VERAPAMIL

Verapamil, ngoäi chi dinh trong dieu tri roi loan nhip tim 
vä täng huyet äp, cön düdc düng trong suy mach vänh.

Biet dtfdc: Isoptin vien 40 - 120 mg, SR 240 mg.

Dude dong hoc
- Thuöc dtfdc häp thu nhanh vä gän hoän toän (>90%) qua 

dUdng tieu hoa; nong do dinh trong huyet tUdng dat dtfdc sau 
khi uong 1 - 2 gid, vöi dang SR la 4 - 6 gid. .

- Lien ket vdi protein huyet tUdng tdi 90%.
- Chuyen höa ky däu ö gan rä t manh böi nhieu thänh  phän 

cüa he cytochrom P-450 trong do co CYP 3A4 vä cho nhieu dan 
chat, trong so' do chi co N-demethyl-verapamil (hay norvera- 
pamil) lä co hoat tinh vä co nong do cao trong mäu tUdng tü 
nhii verapamil. Khä dung sinh hoc 20 - 35%.

- Däo thäi chü yeu dtfdi dang cäc chä't chuyen hoa 70 - 90% 
trong niiöc tieu, 8 - 20% trong phän.

- Thdi gian bän thäi 3 - 7 gid, vdi dang SR lä 11 gid.

Tinh chat dtfdc ly

- Läm giäm süc co böp cd tim, tuy väy cung lvidng tim vän 
giü dUdc do giän mach läm giäm süc cän ngoai vi.

- Lam giäm hoat dong cüa nut xoang, lam cham dän truydn 
vä keo däi thdi gian trd d nüt nhl-thät, nhip tim bi chäm lai.
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Công và müc tiêu thu oxy cua cd tim vi vây giâm nhiêu.

- Làm giàn dông mach ké câ dông mach vành, dân den 
giâm sûc càn ngoai vi, tàng cung lüông vành; tâc dung này kéo 
dài, ra t tôt cho nhüng thé có cdn dau th à t ngUc do co th à t dông 
mach vành. Thuô'c con làm tàng cung liidng thân.

Giâm nhu câu oxy cua cd tim và tàng cung lüdng vành sê 
càt dUdc cdn dau th à t ngUc. Verapamil con làm giâm nong dô 
catecholamin trong huyêt ttfdng (Halperin và es, 1993).

- Mot so nghiên cûu in vitro và in vivo cho thày verapamil 
cüng có khâ nàng ûc che tiêu eau ket tàp, du phông huyêt khôi 
(Lacoste và es, 1994).

Tâc dung phu

- Vê tiêu hôa: chü yeu là tâo bón, hay xây ra d ngUdi già.
- Trang thài kich thich, ha huyêt âp, phù ngoai vi, nhip tim 

châm, bloc nhî - thâ't.
- Suy tim nàng hdn nêu chûc nàng co bop cd tim dà bi giâm.

Ch? djnh

- Suy mach vành, nhàt là khi có tàng huyêt âp, rô! loan 
nhip tim kèm theo.

Nghiên cûu APSIS (Angina Prognosis Study in Stockholm,
1995) trên 809 bênh nhân có chûng dau thà t ngüc the on dinh 
dUdc phàn ra dùng verapamil LP 240 mg x 2 làn/ngày hoàc 
metoprolol 200 mg/ngày, theo dòi trong khoàng 3,4 nàm thày 
câ 2 thuô'c déu có hieu lue tot, câc tÿ le tù  vong, ta i bié’n tim 
mach và sii dung nap cua 2 thuôic gàn nhu nhau (29,3% vs 
30,8%), riêng vói so bênh nhân có tàng huyet âp kèm theo thi 
ket quâ cua verapamil thày tôt hdn.

- Nhôi mau CO tim; verapamil da duuc Lliàin dò liong mòt oo 
nghiên cûu:
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. Nghièn ciiu DAVIT 1 (Danish Verapamil Infarction Trial
I, 1984) trèn 1.436 bènh nhàn dtidc düng sóm verapamil tieni 
tlnh mach 0,1 mg/kg rói chuyèn sang uòng 120 mg x 2 - 3 
làn/ngày trong 6 thang thày thuóc làm giàm tu vong so vói 
placebo nhting chtia du y nghìa thòng kè (12,8% vs 13,9% d 
thàng thti 6; 15,2% vs 16,4% d thang thti 12); ve tàc dung phu, 
verapamil làm tàng ty le bj suy tim, nhjp chàm xoang, bloc nhì
- thà t dò II, III (p<0,001).

. Nghièn ctiu DAVIT II (1990) trèn 1.775 bènh nhàn dùng 
verapamil muón hdn, 7 - 15 ngày sau nhòi màu cd tim, liéu 120 
mg, 2 - 3 làn/ngày so sành vói placebo, theo dòi trung  bình 16 
thang, thày thuóc cùng làm giàm tù vong chung nhting chtia 
du y nghìa thóng kè (11,1% vs 13,8%), làm giàm tù vong và tèi 
phàt nhoi màu cd tim (18% vs 21,6%, p = 0,03); rièng vói càc 
bènh nhàn khòng bi suy tim thì verapamil làm giàm rò tù vong 
(7,7% vs 11,8%, p = 0,02) và tai bien näng (14,6% vs 19,7%, p = 
0,01); vói càc bènh nhàn có suy tim, khóng có sti khàc bièt ve 
tti vong (17,9% vs 17,5%) và tai bien nàng (24,9% vs 24,9%). 
Nghièn ctiu CRIS (Calcium antagonisst Reinfarction Italian  
Study, 1996) trèn 1,073 bènh nhàn dùng verapamil chàm vói 
liéu 120 mg x 3 làn/ngày 7 - 21 ngày sau nhòi màu cd tim cùng 
khóng thày sti khàc bièt so vói placebo ve tù vong chung (5,6% 
vs 5,4%), tti vong do tim (4% vs 4,1%), ve tài phàt nhói màu cd 
tim (7,3% vs 9%)

Hièn nay, do có nhièu thuóc khàc có hièu ltic rò hdn và it có 
tàc dung phu, verapamil it dUdc chü y trong bènh mach vành, 
nhàt là trong nhoi màu cd tim cap.

Thuóc con dUdc dùng trong dti phòng rói loan nhjp tim hay 
xày ra trèn bènh nhàn suy mach vành và trong dièu trj bènh 
tàng huyèt àp.

Chong ch i dmh
- Nhip chàm <50 ck/phtit, bloc nhì - thàt, bloc xoang - nhì, 

hói chting suy yèu nù t xoang.
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- Ha huyet âp <100 mmHg.

- Suy tim.

Lieu và câch dùng

- Uông vói lieu 40 - 120 mg/ngày, chia làm 2 - 3 lân, cô thé 
tàng lên 240 - 360 mg/ngày. Vói dang phóng thich châm chi 
cân uông 1 làn/ngày.

- Ngùng thuôc dôt ngôt cô thé làm tâi phât cdn dau ngüc . 

Chiï ÿ:
- Thân trong khi düng phô'i hçfp vói câc chat ûc che thu thè ß  

vi làm täng roi loan dân truyén (nhip châm nhiêu hdn, ngùng 
xoang...), giàm co bop cö tim

.- Verapamil ûc ehe P-glycoprotein là chat mang digoxin nên 
làm tàng nông do digoxin trong mau.

DILTIAZEM

Diltiazem dtidc dùng trong dieu tri suy mach vành.

Biêt dUöc: Tildiem, Herbesser, viên 30 - 60 mg.

Dirdc dông hoc

- Thuô'c dùdc hâ'p thu  >90%, nhanh qua difdng tiêu hoâ, 
xuâ't hiên trong mâu 30 phut sau khi uôrig, nông dô dïnh dat 
dtfçfc sau 3 - 5 gid.

- Trong mâu, thuoc liên ket tâi 80 - 85% vói protein; qua 
gan diidc chuyên hôa manh. Khâ dung sinh hoc 40 - 50%.

D à o  t h a i  c h u  y ô u  d iiâ i  d a n g  câc c h a t  c h v iy ê n  h ô a , 65%  q u a  
m ât và 35% qua ntióc tiéu.
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- Thdi gian bân thâ i vào khoâng 4,5 gid.

Tinh chat dtfdc lÿ

- Trên rîiên sinh lÿ te  bào, thuôc làm giâm dô dôc khü cüc 
tâm trüdng châm, nâng cao diên the ngùdng, kéo dài dân 
truyén trong nü t nhl - th a t, vi vây làm châm nhip tim, dân den 
giâm công và mûc tiêu th u  oxy cua cd tim.

- Trên lâm sàng, thuôc làm giâm nhe süc co böp cd tim và 
làm giân mach ngoai vi, dàc biêt là làm giân câc dông mach 
vành lôn do vây làm tâng  cung lùdng vành, làm phât triên 
tuàn  hoàn bàng hê và phân  bô' lai mâu trong câc löp cd tim, 
nhiï vây tâng  mûc cung cap oxy cho cd tim.

- Diltiazem côn cô tâc dung chong roi loan nhip tim, diém 
tâc dông là d nü t nhï - th â t (vùng nôi tiep).

Tâc dung phu

- Nhip tim châm lai.

- Phù nhe chi diiâi do giân mach ngoai vi, noi ban à da.

- Dôi khi dau dàu, chong m ât, buon ngu hoâc m ât ngu, roi 
loan tiêu hôa, râ t thifdng vi, khô miêng, met moi.

- Cô thé  cô tâng  câc men gan.

Chî djnh

- Suy mach vành: do tâc dung làm giân mach, làm châm 
nhip tim  và làm giâm nhe sûc co bôp cd tim  nên thuôc dâ diidc 
chï dinh dùng trong thê ôn dinh và thê thâm  läng; mot so 
nghiên cûu cho thay  diltiazem  dùng ddn thuàn  cô hiêu lüc 
tùdng diïdng vôi propranolol, am lodipin trong thé on dinh, nêu 
phtfi hdp th i hiêu lue lai tô t hdn nhu nghiên cuu CAPE II 
(Circadian Anti-ischem ia Program in Europe II, 2002) trên
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513 bènh nhàn suy mach vành d thè ón dinh dtidc phàn ra 
dùng diltiazem 180 - 360 mg/ngày, hoäc amlodipin 5 - 10 mg/ 
ngày, hoäc phöi hdp 2 thuòc trong 14 tuàn; ket quä cho thày cà 
diltiazem làn amlodipin dèu làm giàm cdn dau ké cà khi gang 
stic, sti phòì hdp 2 thucic càng có hièu ltic tot hdn (p <0,0001).

Vói thè khòng òn dinh, diltiazem càn dtidc dùng phoi hdp 
vói càc chat tic chè' thu  thè giao cäm ß, cäc chät chong kèt vón 
tièu càu ...

- Nhöi màu ccf tim: dà có mòt so’ nghièn cüu dtidc tien hành 
vói diltiazem:

. Nghièn cüu MDPIT (Multicenter Diltiazem Post-Infarc- 
tion Trial, 1988) trèn  2.466 bènh nhàn sau nhoi màu có tim có 
tuoi trung bình 58, dtfdc phàn ra dùng diltiazem 60 mg x 4 làn/ 
ngày có so sành vói placebo (58% con dtióc dùng càc chät 
n itrat, 55% con dtfdc dùng cäc chat üc che thu  thè ß), theo dòi 
12 - 52 thàng thày diltiazem làm giàm 11% nguy cd tà i phàt và 
tu vong do tim song chUa du y nghla thóng kè, khòng làm thay 
doi tù  vong chung (13,5% vs 13,4%); thuoc có tàc dung khòng 
tòt nèu bènh nhàn bi giàm chüc näng täm  thu  hoäc tàm  trùdng 
th a t träi.

. Nghièn cüu INTERCEPT (Incomplete Infarction Trial o f 
European Research Collaborators Evaluating Prognosis post- 
Thrombosis, 1998) trèn  874 bènh nhàn tuoi trung bình 57 bi 
nhoi màu có tim càp khòng có ròì loan chüc näng th a t trä i dà 
diidc dùng thuòc tièu huyét khoi streptokinase hoäc rt-PA, sau 
dó dtidc phàn ra dùng diltiazem 300 mg/ngày hoäc placebo, két 
quà theo dòi dèn thàng thü  6 cho thày diltiazem dà làm giàm 
23% tai biè’n tim mach kè cà tti vong tuy chtia dti y nghla 
thò’ng kè (23% vs 30%, p = 0,07)..

Tren thuc te', diltiazem thUdng dtidc chi dinh trong chting 
dau thät ngtic thè on dinh, it dtidc dùng cho càc bènh nhàn bi 
nhoi màu cd tim.
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Chô'ng chï djnh

- Nhip châm <50 ck/phüt, hôi chûng suy yeu nût xoang, 
bloc xoang - nhî, bloc nhl - th a t dô II, III.

- Suy tim.

Không dùng cho phu nü cô thai, dang cho con bu.

Lieu và céch dùng

- Lieu dùng thông thùdng là 30 - 60 mg x 2 - 3 làn/ngày.

Neu phài ngùng thuôc thi giâm lieu tù  tù, theo dôi câc triêu 
chûng khi ngùng thuoc.

C h u  ÿ  khi phôï hçtp thuôc:
- Thuoc ûc chè thu thé ß  làm tàng rôî loan dân truyèn (nhip 

châm nhiéu hdn, ngùng xoang...), giâm co bôp cd tim.
■ Câc nitrat, câc chat ûc chê thu thé a dê gây tut huyê't âp.
• Diltiazem làm tàng nông dô cyclosporin, carbamazepin, 

theophyllin trong huyèt tûdng, cimetidin, ranitidin làm tàng nông 
dô diltiazem trong huyèt tûdng.

NIFEDIPIN

Nifedipin là chat dàu tiên cüa nhôm dihydropyridin düdc 
düa vào lâm sàng dieu tri suy mach vành tù  1969.

Biêt dtfdc: Adalate, nang 10 mg, viên LA 30 mg.

Dirdc dông hoc
- Thuôc diidc hâ'p thu  tôi >90% qua düdng tiêu hôa, nông dô 

dînh trong huyet ttfdng dat dùdc sau khi uong 0,5 - 1 giô.
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- Thuôc lien ket vói protein huyet tiïdng tói 90 - 95%, gan 
chuyên hóa gàn hoàn toàn nhd hê cytochrom P-450 thành 
nhüng chat không cô hoat tinh. Khâ dung sinh hoc khoâng 45 -
68%.

- Dào thài 85% trong nUôc tiêu, 15% trong phân.

- Thôi gian bân thâi 2 - 3 giò.

Tâc dung cüa thuôc xuâ't hiên nhanh: 2 - 3 phüt neu ngâm 
dtiôi ltidi, 10 phüt neu uô’ng, kéo dài khoâng 6 giò.

Dang phóng thich châm LA duçfc hàp thu tù tù, nong dô 
dînh trong huyet tUOng dat dUdc sau 6 - 8 giò, thòi gian bân 
thâi dài 16 - 18 giò, nông dô thuôc trong huyet ttiòng ô tinh 
trang cân bâng dat dUdc sâu 2 - 3 ngày.

Tinh chat dirdc lÿ

Câc nghiên cûu vê huyet dông cho thây:

- Thuôc làm giân mach ngoai vi nhiëu, chông co tha t mach 
nên làm giâm sûc cân ngoai vi, giâm sûc câng thành thâ't trâi, 
giâm huyet âp, nhü vây làm giâm hâu gânh, giâm công và mûc 
tiêu thu oxy cua cO tim.

Dông mach vành cüng dtidc giân ra, không nhüng dông 
mach nhô trong thành mà câ nhüng dông mach vành lón* câc 
mach noi vói hâu quâ là sûc cân dông mach vành giâm và cung 
liiçfng tâng làm cho vùng cd tim bi thiêu mâu diiôc cung cap 
mâu nhiêu hdn; trên  thüc nghiêm, cung liidng mach vành dâ 
tàng tói gân 2 lân sau 10 - 25 phüt và kéo dài quâ 2 gid rtiôi 
(Vater và es, 1975).

- Sûc co bop cd tim in vitro bi giâm nhe nhUng trên bênh 
nhân thiïdng lai tâng nhe cüng vói tàng cung liidng tim do 
phân xa giao câm. Tan so nhip tim cô thé tâng cüng do phân 
xa giao câm tói 10%.
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- Khâc vói câc chat ûc che calci khâc, nifedipin cô tâc dung 
chon loc trên  câc te bào co cd (ngoài câc dông mach), không cô 
tâc dông den câc te bào nü t nhï - th â t (Taira và es, 1974) nên 
không làm ânh htfdng den dân truyën thàn  kinh trong tim.

Nifedipin câi thiên chûc nâng thân, làm tâng dông mâu vào 
thân, tâng  dô loc eau th ân  và làm tâng thâi niêu.

Thuôc không ânh hiïdng den hê renin-angiotensin, không 
tâc dông den chuyen hôa cûa glucose và lipid.

Tàc dung phu

- Dau dâu, bùng nông mât, có thé chông mât.

- Nhip tim nhanh, huyët âp giâm, phù nhe chi dtiói.

- Dôi khi buon non, dày bung, ïa long, ngûa, nôi mân, tâng 
câc men gan, tàng sân ldi, dau cd, roi loan thi giâc.

Câc biëu hiên này xây ra chu yëu trong thdi gian dâu và 
chi tam thdi, bênh nhân  thtfdng không phâi ngùng thuoic.

Chî djnh

Nifedipin dtfdc chï dinh dùng trong dieu tri :

- Suy mach vành:

. The on dinh và the Prinzmetal: nhiëu nghiên cüu ngay tût 
cuoi thâp kÿ 70 dêu cho thâ'y thuôc cât diidc cdn dau ngüc tuy 
không nhanh nhii nitroglycerin nhiing làm giâm hân  sô' cdn 
dau ngüc, làm tâng  khâ nâng gâng süc, cho phép bênh nhân 
chiù diïde mûc gâng sûc cao hdn (Moskowitz và es, 1979; Stone 
và es, 1980; M uellercs và es, 1981 ...).

Tuy nhiên theo dôi lâu dài th i thâ'y nifedipin dang phông 
thich nhanh cô ânh hüâng không tôt dôi vói tû  vong: nghiên 
cüu INTACT (International Nifedipine Trial on Anti- 
Atherosclerotic Therapy, 1990) trên  348 bênh nhân cô ton
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thüdng hep mach vành khi chup X quang diiçfc dùng nifedipin 
lieu 5 mg x 3 lân/ngày tâng dan lên 20 mg x 4 lân/ngày so sânh 
vói placebo, theo dôi trong 36 thâng, thày thuôc làm tâng tü 
vong do tim (2,4% vs 0,8%), tâng tÿ le ton thUdng vüa xd hep 
tien triën >20% (12% vs 9%), tuy cô làm giâm 28% ton thUdng 
vüa xti môi (0,59 vs 0,82 ton thUdng môi/bênh nhân, p = 0,034).

Câc nghiên cûu dùng dang phông thich châm lai thâ'y thuô'c 
cô tâc dung tôt dôi vói tû  vong: nghiên cûu TIBET (Total 
Ischaemic Burden European Trial, 1996) trên  682 bênh nhân 
tuoi 40 - 79 d thé on dinh, dùng nifedipin SR phông thich châm 
(20 mg x 2 lân/ngày), atenolol (50 mg x 2 lân/ngày) và phô'i hçfp 
2 thuôc (20/50 mg x 2 lân/ngày), theo dôi 1 nàm thâ'y câc thuôc 
dùng riêng hay phôi hçfp dêu câi thiên khâ nâng gang sûc, 
giâm tâi phât, giâm tai biên tim mach kê câ tü  vong (11,2% vói 
nifedipin SR, 12,8% vói atenolol và 8,5% vói phôi hdp 2 thuôc 
khi so sânh vói placebo).

Tuy nhiên, nghiên cûu ACTION (A Coronary disease Trial 
Investigating Outcome with Nifedipine GITS, 2004) trên  7.665 
bênh nhân d dô tuoi 63,5 dùdc chân doân d thè on dinh, cô 
phân sô' tông mâu thâ't trâ i >40% dtidc phân ra dùng nifedipin 
GITS 30 - 60 mg/ngày hoàc placebo trong trung binh 4,9 nàm 
lai thâ'y không cô sü khâc biêt giüa 2 nhôm vê tiêu chi chung 
bao gom tü vong chung và câc tai bien tim mach (4,6/100 bênh 
nhân-nâm vs 4,75/100 bênh nhân-nâm , p = 0,54).

. Thé không on dinh: Antman và es (1980) trên  127 bênh 
nhân dà dùng câc thuôc khâc không kêt quâ, thâ'y nifedipin càt 
cdn dau à 63% sô' bênh nhân và làm giâm it nhâ't mot nüa sô' 
cdn dau dot ngôt trên  90% sô' bênh nhân. Nhiëu tâc giâ khâc 
cüng dêu cô nhân xét tUdng tü  (Hugenholtz và es; Moses và es, 
1981; Shick và es, 1982).

Tuy vây cung nhu vdi thé on dinh, câc nghiên cUu tha'y khi 
dùng lâu dài, nifedipin dang phông thich nhanh vân cô tâc
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dòng khòng tòt den ty lè tù  vong. Nghièn citu HINT (Holland 
Interuniversity Nifedipine  / Metoprolol Trial, 1986) trèn 515 
bènh nhàn tuoi <70 có cdn dau th ä t ngüc khòng on dinh, ngoài 
cäc thuöc quy Uóc diidc phàn ra dùng nifedipin 60 mg/ngày 
chia làm 6 làn và/hoàc metoprolol 100 mg x 2 làn/ngày hoàc 
placebo, theo dòi 48 giò; két qua cho thày nifedipin làm tàng 
50% nguy cd bj nhói mäu cd tim, tàng so ltidng và thdi gian cua 
cdn dau so vói placebo, tình trang  này khòng thày khi dùng 
phói hdp vói metoprolol. Held và cs khi phàn tich 6 nghién cùu 
trén khoàng 1.100 bènh nhàn dùng cäc chà't ùc chè’ calci chù 
yéu là nifedipin (lue này chi có d dang phóng thich nhanh) két 
luàn loai thuòc này khòng làm giàm nguy cd tiè'n trién  thành 
nhoi mäu cd tim cüng nhii tù  vong (Br. Med. J. 1989. 299: 
1187-92).

- Nhöi màu cd tim: M üller và cs (1984) trong mòt nghièn 
cùu thày nifedipin khòng làm thu hep dUdc kich thtióc 6 hoai 
tù, tù  vong lai thày cao hdn so vói placebo. Cäc nghièn cùu Na- 
uy (Norwegian Nifedipine Multicenter Trial, 1984), TRENT 
(Trial o f Early Nifedipine Treatment, 1986), SPRINT I 
(Secondary Prevention Reinfarction Israeli Nifedipine Trial, 
1988), SPRINT II (1988) déu cho nhüng két qua tUdng tu. 
Nghièn cùu SPRINT I dà dtidc tiè’n hành trèn 2.149 bènh 
nhàn, dùng Adalate 30 mg/ngày tù  ngày 7 - 21 sau nhoi màu 
cd tim cap, có placebo, theo dòi trung bình 10 thàng thày 
nifedipin khòng làm thay doi ty lè tù  vong (5,8% vs 5,7%) và 
tài phàt nhoi màu cd tim khòng tù  vong (4,4% vs 4,8%). 
Nghién cùu SPRINT II dtfdc tièp tue trèn  1.358 bènh nhàn 
dùng Adalate 60 mg/ngày sóm hdn (<48 giò sau khi bi bènh 
trong 25%, <3 giò trong 75% so bènh nhàn) dà phài dùng lai vi 
thày tàng ty lè tù  vong so vói placebo (15,8% vs 13,3%). 
Scottlieb và cs (1988) thày thuoc có làm giàm dièn hoai tù  trèn  
b ò n h  n h à n  có EF >35% n h t f n g  c h t f a  có oU l th a c  bict v è  lam 
sàng so vói placebo.
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Nhüng nghièn cüu cho ket qua khòng tot trèn déu dùng 
nifedipin dang phóng thich nhanh, có tàc dung ngàn han. Opie 
(2005) cho ràng d'ang phóng thich nhanh dà làm cho càc tiéu 
dòng mach giàn nhanh gay phàn xa giao càm làm tàng nhu 
càu oxy cua có tim, khòng có Idi cho càc bènh nhän bi suy mach 
vành. NhU vày chi nèn dùng dang phóng thich chàm trong 
bènh này.

Chòng ch i djnh

- Màn càm vói thuoc.

- Tình trang  huyét dòng khòng on dinh vi dé gày ha 
huyét àp.

- Suy tim.

- Bènh cö tim tàc nghén.

Thàn trong dùng cho bènh nhàn suy gan. Khòng dùng cho 
phu nù có thai và dang cho con bù.

Liéu và càch dùng

- Chi nèn dùng dang nifedipin LA phóng thich chàm, liéu 
30 - 60 mg/ngày.

Chù y  khi phòi hcfp thuoc:
- Nifedipin làm tàng tàc dung càc thuoc chìia tàng huyèt àp 

nèn can giàm lièu khi có phóì htìp thuoc.
- Nifedipin có thè làm tàng nòng dò digoxin, phenytoin, 

cyclosporin trong huyèt tUOng, cimetidin làm tàng tàc dung ha 
huyét àp cua nifedipin.

■ Corticoid, tetracosactid (trìi Hydrocortison) làm giàm tàc 
dung ha huyèt àp do giti niióc và natri.

C à c  c h à t  c h ò n g  t r a m  c à m  i m i p r a m i n  v à  a n  t h à n  h i n h  l à m
giàm tàc dung ha huyèt àp và dè gày ha huyèt àp khi düng.
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AMLODIPIN

Amlodipin thuóc nhóm dihydropyridin th è  hé II, Toyooka 
và Nayler (1996) lai xép vào thè  he III do khà dung sinh hoc 
cao và thòi gian bàn thài dài hdn càc thuóc th è  he II.

Bièt dUdc: Amlor, vièn 5 mg.

Diidc dòng hoc
- Thuóc uó’ng dudc hàp thu hoàn toàn nhung chàm, nóng dò 

dinh trong huyét ttidng dat dtidc sau uóng 6 -1 2  già.
- Trong màu, thuóc lièn két tói 97% vói protein.
- Chuyén hóa manh tai gan thành càc chàt khóng có hoat 

tinh. Khà dung sinh hoc 64 - 80%.
- Khoàng 10% thuóc nguyèn ven và 60% chàt chuyén hóa 

dtidc dào thài qua nUóc tiéu, mót phàn nhò qua phàn (25%).
- Thòi gian bàn thài dài 35 - 50 gid nèn chi càn cho thuóc 1 

làn trong ngày.
Nóng dò thuóc trong huyét tUdng d tình trang  càn bàng dat 

dtidc sau 7 - 8 ngày.

Tinh chàt di/dc ly

- Amlodipin làm giàn càc sdi cd trdn thành mach ké cà dòng 
mach vành, mtic giàn phu thuòc vào liéu dùng, làm mat co 
thà t mach dàn dén giàm sùc càn ngoai vi, giàm huyét àp, nhu 
vày làm tàng cung cà'p oxy và làm giàm mtic tiéu thu  oxy cua 
cd tim.

- Thtic nghièm trèn  tim sue vàt gay thiéu màu ed tim cho 
thày amlodipin làm giàm mtic tiéu thu  oxy cua cd tim, làm 
tàng dòng màu vào dòng mach vành, duy tri chtic näng thà't 
trài, làm giàm ti dong calci trong té  bào khi tài ttiói màu (Hoff 
và cs, 1989; Loutzenhiser và cs, 1989; Ramo và cs, 1989 ...).
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- Mot sô nghiên cûu gàn dây phât hiên amlodipin cô khâ 
nâng chô'ng oxy-hôa manh nhâ't là dôi vôi lipid, hdn hân câc 
chat ûc ehe calci khâc, nhtf vây cô ldi ich trong dieu tri bênh 
mach vành (Mason và es, 2000).

Trên bênh nhân suy vành, amlodipin làm giâm tân sô' cdn 
dau ngUc, làm tàng khâ nâng gâng sûc, làm châm thdi gian 
xuâ't hiên cdn dau thâ t ngüc và thdi gian xuâ't hiên doan ST 
chênh xuô'ng <1 mm, giâm lùdng nitroglycerin sû dung.

Tâc dung phu

- Cô thé thâ'y dau dâu, bùng dô mât, hôi hôp, chông mât, 
phù chi duôi, met moi, ngûa, nôi man, buon non, dau bung.

- Dôi khi thâ'y mach nhanh, hoi hôp, tàng sân ldi, hiê'm gâp 
hong ban da dang, tàng men gan.

Chi dinh

- Suy mach vành.

Dà cô mot sô nghiên cûu vê amlodipin trong suy mach 
vành:

- Nghiên cûu CAP ARES (Coronary Angioplasty Amlodipine
in Restenosis Study, 1998) trên  635 bênh nhân tuoi trung binh 
56, cô cdn dau th â t ngüc ôn dinh dvidc can thiêp dông mach 
vành qua da, câc bênh nhân diidc dùng amlodipin 5 10
mg/ngày tù  trUôc 2 tuàn  roi tiëp tue sau nong vành so sânh vôi 
placebo (thuô'c dùng thêm là aspirin cho tâ't câ câc dô'i ttidng, 
nifedipin cho nhôm placebo), theo dôi trong 4 thâng; kê't quâ 
cho thâ'y amlodipin dà làm giâm cô y nghîa câc ta i biên tim 
mach bao gôm tü  vong, nhoi mâu cd tim, nong lai dông mach 
vành (9,4% vs 14,5%, p = 0,049); không cô khâc biêt vê' difdng 
kinh long mach töi thiëu thay dtfl ô 2 nhom (p = 0,04) nhUng 
tân  suât cdn dau th â t ngùc, thiëu mâu eue bô trên  Holter diên
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tim 48 già và qua nghiêm phâp gäng sûc cüng thäp hdn có y 
nghîa ô nhóm dùng amlodipin.

- Nghiên cûu CAMELOT (Comparison o f Amlodipine vs 
Enalapril to L im it Occurences o f Thrombosis, 2004) trên  1.991 
bênh nhân tuoi trung  bình 57 có hep dòng mach vành và có 
huyét âp tàm  trtiçlng <100 mmHg dtfdc phân ngâu nhièn dùng 
amlodipin 10 mg/ngày, hoàc enalapril 20 mg/ngày hoàc 
placebo; 75% sô bênh nhân düdc dùng dong thòi câc châ't ûc 
chê thu  thê ß, 95% dùçfc dùng aspirin, 83% diidc dùng statin; 
kêt quâ cho thây sau 24 thâng, huyêt âp cüa câc nhóm dùng 
thuôc giâm lân ltidt 4,8/2,5 mmHg, 4,9/2,4 mmHg và tâng 
0,7/0,6 mmHg ô nhóm placebo; amlodipin làm giâm 31% tai 
biê'n tim mach nâng (16,6% vs 23,1%, p = 0,003) so vói placebo 
chu yêu là do giâm nguy cd tâ i ttiôi mâu dông mach vành và 
vào viên vi dau th â t ngtic; enalapril cüng làm giâm câc tai bien 
tim mach nâng so vói placebo song chùa có y nghîa thong kê 
(20,2% vs 23,1%, p = 0,16); thé tich câc mâng vüa xd thâm dò 
bàng siêu âm nôi mach tâng có y nghîa â nhóm placebo (p 
<0,001), có khuynh htiông tâng ô nhóm enalapril (p = 0,08) và 
không tâng d nhóm amlodipin.

Amlodipin dùng düdc cho bênh nhân bi suy thân.

Chòng chî djnh

- Mân câm vói amlodipin.

Không dùng cho phu nü có thai, cho con bü

Lieu và câch dùng

- Lieu thtidng dùng 5 mg/ngày, có thé tâng lên 10 mg (lieu toi 
da) tùy theo dâp ûng cua bênh nhân, uông 1 lân trong ngày.

Chu, ÿ  kh i phô'i hop thuô'c:
• Phôî. hçtp vâi câc chat ûc ché thu thé a, và ß, câc chat chô'ng
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tram cdm imiprramin, càc chàt an than kinh dè có nguy cd ha 
huyét àp.

- Itraconazol làm gidm nòng dò amlodipin trong màu.

FELODIPIN

Felodipin thuòc nhóm dihydropyridin thè he II.

Biét di/dc: Plendil, vièn SR 2,5 - 5 - 10 mg.

Dtfdc dòng hoc

- Thuoc dUdc hap thu hoàn toàn qua duòng tièu hóa, khòng 
bi ành hUdng cua thüc àn, nòng dò dinh sau uòng 2,5 - 5 gid.

- Lièn ket tói 99% vói protein huyè’t tiidng.

- Chuyén hóa chu yèu ò gan, càc chat chuyén hóa khòng 
con hoat tinh. Khä dung sinh hoc thà'p khoang 20%.

- Do tan dtidc trong lipid nèn thuoc có thè qua hàng rào 
màu-nào, làm tàng dòng màu vào nào, thày rò cà trèn  thUc 
nghièm (Scardi và cs, 1988; Canale và cs, 1990 ..)

- Dào thài 70% qua ntióc tièu, phàn con lai qua phan.

- Thdi gian bàn thài 1 1 -1 6  gid.

Nóng dò thuoc trong huyèt tUdng ò tình trang càn bàng dat 
dUdc sau 4 - 8 ngày.

Tinh chàt dtfdc ly

Felodipin là mòt chà't ile che calci có tinh chon loc cao trèn 
cd trdn tièu dòng mach, vói lièu dièu tri it ành htiàng den sùc 
co bop và tinh  dàn truyèn cüa cd tim.
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Làm giàn các sdì cd trdn thànti mach ké cá cîông mach 
vành clan dòn giàn mach, làm mât co Lhät mach, tàng cung cap 
oxy cho cd tim, giâm sûc cán ngoai vi, giám huyêt áp, giâm 
inûc tiêu thu oxy cûa cd tim. Felodipin làm giâm difdc sô cdn 
dau tha t ngUc, giâm ltfdng trin itrin  tiêu thu, tâng khâ nàng 
chiù dung vói gang sûc tôi 10-60%.

- Thuôc it gây nhip nhanh, không hoàc it ânh hUdng dên 
sûc co bop cd tim; làm tàng dòng máu vào thân, tâng dò loe câu 
thân nên gây ldi tiêu nhe. Do không tâc dông lên tînh mach và 
su dieu chïnh giao câm vân mach nên thuôc không gây ha 
huyêt âp khi dûng.

Tâc dung phu

- Dau dâu, bùng dò m ât do giân mach; phù mat câ chân 
khi dùng lieu cao kéo dài.

- Buòn non, dau bung, chóng mât.

- Dôi khi hôi hôp, tûc ngUc, khó thd, nôi mân, ngûa.

Chî djnh

- Suy mach vành.

Nghiên cúu FEMINA (FElodipin Metoprrolul IN  Angina, 
1997) trên 357 bçnh nhân tuôi trung binh 62 cô chûng dau 
tha t ngUc hoâc nghiêm phâp gàng sûc dUdng tînh mâc dâu dâ 
dùng câc chat ûc chê thu thê ß dUdc phân ra dùng (1) 
metoprolol 100 - 200 mg trong 6 tuân  + felodipin 5 mg den
tuân  thû  3 rôi 10 mg/ngày dên tuân thû  6 (2) felodipin 5 mg và
metoprolol 100 - 200 mg den tuân thû 3 rôi felodipin 10 mg
ddn thuân dén tuân thû  6 (3) metoprolol 100 - 200 mg ddn
thuân dên tuân thû 6 (nhôm chûng); kêt quâ cùa nghiên cûu 
cho thâv viêc phôi hdp thêm felodipin khong làm thav dôi thdi 
gian gâng sûc, thdi gian trung  binh xuâ’t hiên cdn dau ngüc 
nhung làm kéo dài thdi gian xuât hiên doan ST chênh 1 mm
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dtiói diióng dàng dièn trèn dièn tàm do (p <0,05); vièc thay thè 
metoprolol bang felodipin khòng làm thay dèi có y nghla càc 
thòi gian trèn. Nghièn cùu này cho thay vièc bò sung felodipin 
cho nhtfng bènh nhàn suy vành vàn con càc dàu hièu thièu 
màu cd tini màc dàu dà dùng càc chàt ùc ché' thu  thè [5 là nèn 
làm.

Felodipin dùng dtidc cho bènh nhàn bi suy thàn và con dtidc 
dùng trong bènh tàng huyét àp.

Chòng chi djnh

- Màn càm vói felodipin.
- Khòng dùng cho phu nù có thai và cho con bu.

Liéu và càch dùng

- Lièu khói dàu 2,5 mg, liéu thtióng dùng 5 - 10 mg/ngày.

Chii y  khi phoi h(Jp thuóc:
- Phoi hcfp vài càc chat ùc che thu thè a, hoàc P de có nguy có 

ha huyèt àp.
■ Cimetidin làm tàng nóng dò felodipin, phenytoin, barbiturat 

làm giàm nóng dó felodipin trong huyèt tUdng.

ISRADIPIN

Isradipin thuòc nhóm dihydropyridin thè he II.

Bièt di/dc: Icaz, vièn LP 2,5 - 5 mg.

Dirdc dòng hoc
- Thuòc dùdc hàp thu gàn hoàn toàn qua dtfdng tiéu hóa 

nhùng chàm, nong dò dinh sau uóng 5 - 7 gid.
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- Lien ket tói 95% vói protein huyet ttidng.

- Qua dUçfc hàng rào mâu-nâo, gan chuyên hôa thành câc 
chat không hoat dông.

- Dào thâi 65% qua niióc tiéu, 35% qua phân. Thòi gian bân 
thâi 8 - 12 già.

Tinh chat duçfc lÿ

- Làm gian câc söi cd trdn thành  mach ké câ dông mach 
vành dân den giän mach, làm m ât co th ä t mach, tàng cung cap 
oxy cho cd tim, giâm sûc cân ngoai vi, giâm huyet âp, giâm 
mûc tiêu thu  oxy cua cd tim. Isradipin làm giâm diidc sô côn 
dau thâ t ngUc, giâm liidng trin itrin  tiêu thu, tàng khâ nàng 
chju dving vói gàng sûc.

- Làm giâm nhe sûc co bop cd tim. Trên thiic nghiêm thây 
ûc chê nhe nüt xoang và dân truyê'n nhï - th â t (Wada và es, 
1985).

Tac dung phu

- Dau dâu, bùng dô m àt do giän mach; phù m ât câ chân 
khi dùng lieu cao kéo dài.

- Dôi khi buon non, dau bung, chóng màt.

Chi djnh

- Suy mach vành thé on dinh. Thuôc dùng diidc cho bènh 
nhàn bi suy than.

Isradipin con dtfdc dùng trong bênh tàng huyêt âp.

Chong chi djnh

- Mân càm vói isradipin.
- Không dùng cho phu nü có thai và cho con bu.
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Liéu và càch dùng

- Liéu thtidng dùng 2,5 - 10 mg/ngày, uòng 1 làn.

Chu y  khi phoi hdp thuoc:
■ Khóng có tUdng tàc vói digoxin, diclofenac, cyclosporin.
- Cimetidin làm tàng nóng dò isradipin, rifampicin làm giàm  

nóng dò isradipin trong huyèt tUdng.

MIBEFRADIL

Mibefradil là chät ùc che calci dàu tièn tàc dòng chon loc 
döi vói càc kènh calci typ T mói dUdc phàt hièn.

Biét difdc: Posicor, vién 50 - 100 mg.

Dudc dòng hoc

- Sau khi uò'ng thuoc, nóng dó dình trong huyét tiidng dat 
diidc sau 2 gid.

- Thuoc diidc gan chuyen hoà. Khà dung sinh hoc 70%.

- Dào thai qua màt (75%) và nilóc tiéu (25%). Thòi gian bàn 
thài 17 - 25 gid.

Tinh chàt diroc ly

- Thuoc tàc dòng den nü t xoang và nut nhl - thà't làm chàm 
nhip tim, vói liéu 50 và 100 mg tàn  so' tim giàm 5 và 9 ck/phut.

- Thuoc cüng làm giän mach, ha huyét àp, giàm sùc càn 
ngoai vi.

Nhii vày mihpfraHil làm gpàin rnng ori tim, giàm mvfp t.ièii 
thu  oxy cua cd tim, có Idi trong dièu tri suy vành.

337



Nghiên cúu cúa Alpert và cs (1997) trên 205 bênh nhân suy 
mach vành dà dUçJc dùng thuôc üc ché thu thê ß cho thêm 
mibefradil lieu 25 và 50 mg/ngày so sánh vói placebo trong 2 
tuân cho thay hiêu lüc dieu tri tôt hdn, mibefradil làm täng 
thêm thdi gian gàng sûc, làm cdn dau ngUc tái phât xuât hiên 
châm hdn. Nhiëu nghiên cúu dang dtiçfc tiên hành dê xàc djnh 
già tri cùa thuôc.

Nghiên cúu PRIDE (Posicor Reduction o f Ischemia During 
Exercise, 2002) trên  234 bênh nhân bj bênh mach vành có chî 
djnh làm nghiêm phâp gâng sûc, câc bênh nhân dtfdc phân ra 
dùng mibefradil 50 - 100 mg/ngày hoâc diltiazem 180 - 360 
mg/ngày trong 8 tuân; ket quâ cho thây d nhôm mibefradil, 
thdi gian gâng sûc täng  hdn 24,5 giây (p = 0,017), thdi gian 
làm xuâ't hiên doan ST chênh xuông >1 mm là 432 ± 130 giây 
so vói 355 ± 129 giây cùa nhôm diltiazem.(p = 0,005), thdi gian 
den khi xuât hiên cdn dau ngtfc ttidng tu nhii nhau.

Tâc dung phu

- Dôi khi dau dâu, rôi loan tiêu hóa, buon non.

- Nhip tim quâ châm: tan  sô tim có thê giâm <45 ck/phùt d
0,7% den 1,4% vói lieu 50 - 100 mg.

- Dôi khi có ha huyet áp khi dùng.

Chi djnh

- Suy mach vành thê ôn dinh.

Chong chï djnh

- Nhip châm, hôi chûng suy yêu nùt xoang, bloc xoang - 
nhl, bloc nhî - th a t dô II, III.

- Ha huyet áp
- Suy gan.
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Lieu vä cäch düng

- Lieu thUdng düng 50 mg/ngäy.

PERHEXILIN

Perhexilin lä möt chät üc che calci dtfdc düng tü  1963.

Biet di/dc: Pexid, vien 100 - 200 mg.

Di/dc döng hoc

- Thuöc diiöc hä'p thu tUdng döi nhanh väo trong cd the

- Chuyen höa chü yeu do gan, däo thäi diiöi dang cäc chät 
chuyen höa qua nuöc tieu; trong m ät cüng thäy cäc chät dö 
nhifng chu trinh ruöt-gan da dUa cäc thuöc trö lai.

- Nong dö thuöc trong huyet tiidng thäp vi thuöc dtidc täp 
trung trong cäc mö

- Thdi gian bän thäi 3 - 12 ngäy.

Tinh chat dirdc ly

- Giän cäc sdi cd trdn thänh mach vöi häu quä lä giän 
mach ngoai vi, giän döng mach vänh. Cung hidng mach vänh 
täng, mäu töi löp diiöi nöi täm  mac düdc nhieu hdn; süc cän 
ngoai vi giam nhe.

- Mach vä huyet äp thay dci khöng däng ke, nhilng khi 
gäng süc thi nhip tim dö nhanh. Tren thüc nghiem thä'y cö 
giäm süc co böp cd tim nhiing tren  läm säng khöng thä'y rö, 
thuöc düng dvfdc cä trong cäc the cö suy tim.

P e r h e x i l in  d ä  la m  t ä n g  c u n g  lt fd n g  v a n h , g ia m  c ö n g  v ä  m i t
tieu thu  oxy cüa cd tim nen läm giäm dufdc sö' cdn dau th ä t
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ngüc, giâm dude liidng trin itrin  sii dung, tàng düdc khâ nâng 
gàng sûc cua bênh nhân, khi dó nhip tim bót nhanh, làm tàng 
cung lüdng tim.

- Perhexilin côn làm giàn câc sdi có trdn phé quân làm 
tàng thông khi và ldi tiêu.

Trên diên tâm do, 6% so bênh nhân mang sóng T hinh 
thang hoâc 2 dïnh, doan QT hdi dài, sóng U rông hdn.

Tac dung phu

- Buon non, non mûa, nông râ t da dày, noi mân, ban dô.

- Chông màt, chuénh choâng, di không vüng, dau dâu, met 
moi, sû t cân ... Dôi khi có thé thâ'y trang  thâi kich thich, hôi 
chûng ngoai thâp, di câm da, roi loan thi lue, nâng hdn nüa là 
viêm da rê thàn kinh có ton thiidng tû  chi kèm theo phù gai thi

- Tàng câc men gan SGPT, phosphatase kiêm ... có trifdng 
hdp bi viêm gan râ t nàng.

- Tàng triglycerid mâu, d mot sô' bênh nhân thây có giâm 
glucose mâu.

Chï djnh

Do có nhiêu tâc dung phu không tôt, chï dinh chinh hiên 
nay doi vói perhexilin là câc trüdng hdp cdn dau th à t ngüc 
khâng hoâc không có chi dinh dùng câc thuôc khâc; khi dùng 
thuoic phâi theo dôi bênh nhân phât hiên kip thdi câc dâ'u hiêu 
sóm cua câc tâc dung phu.

Chóng chi djnh

- Suy thân, suy gan, bênh thân  kinh ngoai vi.

- Tàng câm vói perhexilin
- Phu nü có tha i hoâc dang cho con bü.
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Thân trong dùng cho bênh nhân có dâi thâo dtidng, cho 
nhüng ngiiài lai xe, dûng mây.

Lieu và câch dùng

- Lieu trung binh 200 mg môi ngày chia làm 2 làn; bât dàu 
bâng lieu nhô 100 mg/ngày trong 3 ngày rôi tàng lên 200 
mg/ngày trong 2 - 4 tuàn, có thé tàng lên nhUng không vüdt 
quâ 300 mg; khi thây có kët quâ thi giâm lieu dân, cû 2 - 4 
tuân giâm nüa viên cho dêri khi dat lieu duy tri.

Chu ÿ: phô'i hçtp vói câc chat ûc chè thu the P de làm giâm 
glucose mâu nhièu hdn, vói càc fibrat de gây viêm gan cap tinh.

CÂC CHAT LTC CHE MEN CHUYÉN

Câc chat ûc chê men chuyên dtidc sü dung rông râi và cô 
hiêu quâ trong dieu tri bênh tàng huyêt âp và khi cô suy tim. 
Trong thdi gian dâu dùng thuôc dé dieu tri câc bênh này, ngUdi 
ta thây tuy nhôm thuoic này không càt hoàc làm giâm cdn dau 
ngûc nhUng hinh nhu lai cô hiêu lüc trong dieu tri bênh mach 
vành. Nhüng nhân xét dàu tiên bât nguon tù  hiêu lüc cüa 
thuôc trong nhüng nghiên cûu tiên hành trên  câc bênh nhân 
sau nhôi mâu cd tim (SOLVD, SAVE, AIRE cl nhüng bênh 
nhân này tâi câu trüc cd tim sau nhôi mâu (cô vai trô quan 
trong cüa hê renin-angiotensin-aldosteron -RAA) dâ làm chûc 
nâng thâ t trâ i it nhiêu bi roi loan, suy tim cô thé xây ra ngay 
trong giai doan cap hoàc sau này; bên canh nhüng kêt quâ tôt 
trong du phông và dieu tri suy tim d nhüng bênh nhân này, 
nhôm thuôc cüng làm han chê sü xuât hiên câc tai bien mach
v à u l i  n l iU  cd n  d a u  t h â t  n g U c ,  n h ô i  m â u  cd t im  t â i  p h â t  v a  l à m

giâm tÿ lê tü vong do tim so vôi placebo. Mot nghiên cûu khâc 
cüng cho thây cô vai trô cüa renin trong bênh mach vành:

341



Alderman vä cs (1991) tren  1.717 benh nhän bi täng huyet äp 
vüa vä nhe theo döi trong 8,3 näm nhän xet nguy cd nhoi mäu 
cd tim täng 5,3 län d ngUdi c6 hoat tinh renin cao so vdi ngUdi 
cö hoat tinh thap, con so" näy khong phu thuöc väo huyet äp vä 
cäc yeu to nguy cd khäc.

Cäc chä't tie che men chuyen da ngän cän sti hinh thänh 
cua angiotensin II vä giti khong cho bradykinin bi thoäi giäng. 
Täc döng cua thuöc khong nhüng d he RAA trong he tu ln  hoän 
mä cä trong cäc mö. Cäc nghien cüu cd ban ve angiotensin II 
vä bradykinin cho thäy:

- Angiotensin II lä möt chä't co mach ra t m anh läm täng 
stic cän ngoai vi vä täng huyet äp, cö khä näng kich thich täng 
sinh cäc sdi cd trdn vä cäc chat collagen dän den phi dai cd tim 
vä thänh mach; angiotensin II cön gäy nhieu roi loan chtic 
näng nöi mac thänh  mach nhu läm täng tiet cäc chat co mach 
nhti endothelin-1, läm giäm tiet cäc chat giän mach nhu 
EDRF/NO ..., läm tieu cäu de ket täp, kich thich noi mac täng 
phöng thich PAI-1 (lä chat tic che plasminogen hoat höa), chat 
näy tie che hoat döng cua t-PA (lä chat hoat höa plasminogen 
tti mö) nen de sinh ra huyet khö'i gäy cdn mach vänh cap. 
Angiotensin II cön thuc däy sü täng sinh vä di chuyen cäc te 
bäo cd trdn thänh mach, sän sinh cäc anion Superoxyd, hoat 
höa cäc phän tti ket dinh vä cäc chä't trung gian gäy viem, hoat 
höa monocyt - dai thtic bäo, ta t cä deu cö vai trö trong viec 
hinh thänh ton thtidng väa xd döng mach. Tren benh nhän cö 
däi thäo dtidng, cäc nghien ctiu cüng cho thä'y angiotensin II 
kich thich sti täng sinh cäc te bäo vi cäu thän, läm the hien 
nhieu yeu to täng trtidng vä cytokin nhti TGF-1, thüc day sti 
tich tu chat nen ngoai bäo d thän, sau cting lä gäy xd höa, sti 
xd höa dö dUdc xem lä cö vai trö trong sti phät trien xd höa vi 
rä \ i  t h a n  vü x<1 hon  o n g  t h ä n  m ö  kc, d ä n  d ß n  su y  ch ü c  n ä n g  
thän.
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- Bradykinin ngUdc lai là mot chat giän mach ra t manh do 
có khà nàng kich thich noi mac thành mach tiét ra EDRF/NO 
và càc prostaglandin giän mach PGE2 và PGI2 chóng lai tàc 
dung täng sinh càc sdi co trdn và càc chà't collagen, làm noi 
mac tàng tiét t-PA dê cân bàng hê dông và chông dông mâu.

Tâc dông cùa câc chat üc ché men chuyen dôi vói càc bênh 
nhân suy mach vành:

- Vài tim:

. Làm giâm tién gânh và hâu gânh cüa thâ't trâi, giâm sûc 
càng thành thâ't

. Làm giâm phi dai thâ't trâi

. Làm giâm tâc dông cùa hê giao câm

nhiï vây làm giâm dtidc nhu càu vé oxy và phuc hôi cân bâng 
cung càu vé oxy cùa cd tim.

- Vài mach mâu:

. Làm giâm phi dai thành mach.

. Cài thiên dô dàn hôi và trUdng ltfc cùa thành dông mach.

. Phuc hôi và câi thiên chùc nàng nói mac do tàng tiê't câc 
chat giän mach nhu EDRF/NO ngàn cân viêc tao ra câc 
anion superoxyd làm thoâi biê'n NO, giâm quâ trinh thoâi biên 
bradykinin giän mach.

. Cân trd tiêu càu kê't tâp, thùc dày quâ trinh tiêu huyê't 
khô'i nôi sinh de cân bàng hê dông và chô'ng dông mâu

. Làm giâm huyêt âp và bâo vê câc mâng vüa xd không bi 
nût vd.

Mot ao nghiôn cûu con thay câc chat \1c chê mpn chviyên dôi 
khâng vói chûc nàng và sü di trü  cùa câc tê' bào cd trdn và 
monocyt - dai thüc bào và nhu vây tham  gia cân trô quâ trinh
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gây vüa xd dông mach. Chifa cô nghiên cûu trên ngtidi nhting 
trên thüc nghiêm, Fleckenstein và câc es (1989), Aberg và 
Ferrer (1990), Rolland và es (1993) ... cüng dà thây câc chat ûc 
chê men chuyên làm giàm tien triên cüa câc màng vüa xd.

Phân loai câc chat lire ché men chuyen

Câc chat ûc chê men chuyên diidc phân vào 3 nhôm theo 
câ’u trüc hóa hoc:

- Câc chât co nhôm thiol (-SH) nhu captopril.

- Câc châ’t không có phospho, có 1 chûc acid và 1 chûc este 
nhu benazepril, enalapril, im idapril, perindopril, quinapril, 
ram ipril ... Câc châ’t này là tien thuôc (pro-drug), vào trong cd 
thè phâi dUçfc chuyên thành câc chat chuyên hóa có hoat tinh 
nhu benazeprilat, enalaprilat, perindoprilat, ram iprilat ...

- Câc châ’t không có phospho, có 2 chûc acid nhu lisinopril.

Tâc dung phu

- Chông mat, dau dâu, rôi loan tiêu hóa nhe, mân ngüa, có 
thè có phù Quincke, ha huyêt âp nhiëu, met môi.

- Ho khan xây ra d mot so bênh nhân (3 - 22%, có khi hdn), 
ho dai dang khó chju buôc phâi ngùng thuôc. cô le do tàng 
nong dô bradykinin trong huyêt tUdng. Trong so câc thuôc cüa 
nhôm này thi im idapril thâ’y it gây ho nhâ’t.

- Tang kali mâu dâ dtfdc ghi nhân, viêc phei hdp vói thuôc 
ldi tiêu thâi kali có thè làm kali trd lai binh thücJng.

- Trên bênh nhân sau nhôi mâu cd tim, tut huyêt âp vói 
lieu däu tiên có thè gap d 2,2 - 13,3% sô bênh r.hân), huyêt âp 
tâm thu giâm >20 mmHg, huyêt âp tâm trCdng giâm >10 
mmHp, dê vay rn khi hpnh nhân hi ginm nntri mnu (<130 
mmol/1), mat nUóc (do dùng thuôc ldi tiêu kéo cài, lieu cao ...),
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d ngUdi già, khi huyét äp cd sd thä'p ... Trong khi düng thuöc, 
ha huyet äp cüng có thè xäy ra.

- Captopril dùng lièu cao có the làm rói loan vi giäc tarn 
thdi, giäm bach càu hat, dai ra protein, có le có lièn quan dèh 
nhóm thiol cua thuöc.

Cäc chàt üc chè* men chuyèn khöng gäy nhüng biè'n döi thè 
dich bàt Idi nhU tàng glucose, tàng cholesterol, täng 
triglycerid, täng acid uric, giäm kali trong mäu.

Chi djnh

Cäc chàt üc chè men chuyèn dä dtidc thäm  dò trong bènh 
mach vành:

1. Nhòi màu có tim  càp: khi xäy ra nhoi mäu cd tim cap, 
phän üng cüa cd thè là täng hoat tinh he giao càm vä he renin- 
angiotensin-aldosteron, nhU väy ve nguyèn täc có chi dinh 
düng cäc chàt üc chè' men chuyèn. Möt sö' nghièn cüu dä diidc 
tié'n hành cho thä'y hièu ltfc cüa thuöic tüy thuöc vào thdi dièm 
cho thuöc và cäch chon bènh nhän:

- Düng thuöc sóm trong 24 già däu uà cho tat cà càc bènh 
nhän: nghièn cüu CONSENSUS II (Cooperative Scandinavian  
Enalapril Survival Study, 1992) trèn  6.090 bènh nhän nhoi 
mäu cd tim càp den trtióc 24 gid düng sóm enalapril tièm tinh 
mach sau dó chuyèn sang uöng dä phäi ngüng sóm vi thä'y xu 
huóng täng tü  vong (10,2% vs 9,4%, p = 0,26), täng ty lè tai 
bien ha huyet äp (12% vs 3%, p <0,001) so vói placebo; nghièn 
cüu GISSI-3 (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvi
venza Nell' Infardo Miocardico, 1994) trèn 19.394 bènh nhän 
bi nhoi mäu cd tim càp difdc düng sóm ngay trong 24 gid dàu 
lisinopril vói lièu 5 - 10 mg/ngày trong 6 tuàn  cho thày nguy 
rrt tvf vong friam 11% sau fi tnàn  so vói placebo (6.3% vs 7.1%. p 
= 0,03); nghièn cüu ISIS-4 (International S tudy o f Infarct 
Survival, 1995) trèn  58.050 bènh nhàn nhói mäu cd tim cä'p
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dtïçfc dùng sóm captopril 6,25 - 50 mg x 2 làn/ngày trong 28 
ngày cho thâ'y thuôc làm giâm 7% nguy cd tù  vong trong 5 
tuàn so vói placebo (7,19% vs 7,69%, p = 0,02). Nghiên cüu 
FAMIS (Fosinopril in Acute Myocardial Infarction, 1998) trên 
286 bênh nhân nhôi m âu cd tim cap düdc dieu tri bàng thuôc 
tiêu huyét khôii alteplase và diidc phân ra dùng sóm (6,0 ± 1,4 
gid sau triêu  chûng dàu tien) fosinopril 5 - 20 mg/ngày hoàc 
placebo trong 3 thâng  cho thâ'y dén hét thdi diêm này 
fosinopril có xu hiiông làm giâm tien triên  giân th à t trâ i (thê 
hiên trên  câc thè tich cuoi tâm  trUdng và cucii tâm thu  thâ't 
trâi) so vói placebo, sü khâc biêt chi có y nghîa vói phân nhôm 
bênh nhân  có chûc nâng th â t trâ i dâ giâm (EF <45%), tuy 
nhiên dên nam th ü  2, fosinopril làm giâm diidc 30% tiêu chi 
chung bao gôm tù  vong + suy tim vùa và nâng (17,5% vs 
26,8%, p = 0,04) và làm giâm rô roi loan nhip tim (0,8% vs 6%, 
p <0,02).

Nhtf vây, trû  nghiên cûu CONSENSUS vói enalapril tiêm 
tïnh mach phâi ngùng sóm, câc nghiên cûu khâc cho thâ'y câc 
chat ûc chê men chuyên dùng sóm theo dtidng uô'ng vân có ldi 
ich n hât dinh. Phân tich cùa nhôm nghiên cûu vê câc châ't ûc 
chê men chuyên trong nhôi m âu cd tim (ACE Inhibitor 
Myocardial Infarction Group, 1998) diia vào mot sô' nghiên cûu 
tiê'n hành  trên  98.496 bênh nhân dùng thuôc ngay ngày dàu 
cùa bênh và kéo dài 4 - 6 tuân  cho thâ'y nhôm thuôc này dâ 
làm giâm 7 ± 2% tù  vong d ngày thû  30 so vói chûng (7,1% vs 
7,6%, 2p < 0,004), trân h  diïdc 5 tù  vong cho 1.000 bênh nhân 
dieu tri trong khoâng 1 thâng; ldi ich thâ'y nhiêu nhâ't ô phân 
nhôm câc bênh nhân  có nguy cd cao (Killip II-III, tan sô' tim 
>100 ck/ phùt khi vào viên, vi tr i nhôi mâu d thành truóc), 
nhôm thuôc cüng làm giâm nguy cd suy tim không tù  vong 
(14,6% vs 15,2%, 2p = 0,01) nhiing lai làm tàng tÿ lê ha huyêt 
âp kéo dài (17,6% vs 9,3%, 2p <l),Ul) và rôi loan chûc nâng 
thân  (1,3% vs 0,6%, 2p <0,01) hay gâp d câc bênh nhân >75 
tuôi (Circulation 1998. 97: 2202-12).
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- Düng thuöc muön hdn vä chi cho cdc benh nhän cö röi 
loan chüc näng that träi: nghien cüu SAVE (Survival and 
Ventricular Enlargement, 1992) tren  2.231 benh nhän sau nhoi 
mäu cö tim cö EF <40%, düng captopril 12,5 - 25 mg x 3 
län/ngay tü  ngäy 3 - 16, theo döi trung  binh 42 thäng thäy 
thuöc läm giäm 21% nguy cö tü  vong tim mach, 37% tien trien 
sang suy tim, 25% tä i phät nhoi mäu cö tim so vöi placebo; 
nghien cüu AIRE (Acute Infarction Ram ipril Efficacy, 1993) 
tren  1.986 benh nhän sau nhoi mäu cö tim cö suy tim, düng 
ram ipril 2,5 - 5 mg x 2 län/ngay tü  ngäy 3 - 10, theo döi 15 
thäng thäy thuöc läm giäm 27% nguy cö tü  vong chung, 19% 
tai bien tim mach so vöi placebo; nghien cüu TRACE 
(Trandolapril Cardiac Evaluation, 1995) tren  1.749 benh nhän 
sau nhoi mäu cö tim cö EF <35%, düng trandolapril 1 mg/ngäy 
tü  ngäy 3 - 7, nghien cüu SOLVD (Studies o f Left Ventricular 
Dysfunction, 1991) nhänh ve dieu tri tren  2.569 benh nhän cö 
kem theo suy tim düng enalapril 2,5 - 10 mg/ngäy deu cho 
nhüng ket qua tUdng tU-

Nhii väy, cäc chät üc che men chuyen cö hieu lüc nhifju 
hdn trong cäc nghien cüu düng thuöc muön vä cho cäc benh 
nhän da cö röi loan chüc näng th ä t träi; nhieu täc giä da tinh 
toän thäy cäch cho thuöc näy dä tränh  dutdc 42 den 74 tü  vong 
cho 1.000 benh nhän dieu tri trong 15 den 42 thäng. Ngtfdi ta 
dä giäi thich lä lien ngay sau khi bi nhoi mäu cö tim, viec hoat 
höa he RAA, phi dai scti cö tim vä täng töng hdp collagen trong 
cd tim lä cän th iet de däp üng vöi tön thiidng cd tim cäp do 
thieu mäu, chiia nen düng ngay thuöc, khi dä düng thi cüng 
nen chon lpc cho nhüng benh nhän cö röi loan chüc näng th a t 
träi. Tren thuc te, trong giai doan cäp, nen chi dinh thuöc näy 
cho cäc trtidng hdp cö röi loan chüc näng th ä t trä i (phän so 
töng mäu EF <40%), khi thäy benh nhän khö the), cö ren am ö 
2 phoi, däc biet khi cö tön thUdng nhoi mau röng, vöi dieu klön 
huyet äp ön dinh. Khuyen cäo cüa ACC/AHA näm 2004 ve 
nhoi mäu cd tim cäp cüng neu rö “nen cho cdc chät üc che men
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chuyèn theo dUdng uong trong uòng 24 già dàu cho bènh nhàn 
có ton thiióng thành tritóc, bénh nhàn có xung huyét phói hoàc 
có phàn so tong m àu <40% neu huyét àp tàm thu khóng diiói 
100 mmHg hoàc thàp hón 30 mmHg so vói m ite có bàn và bénh 
nhàn khóng có chong chi dinh vói nhóm thuoc này”.

2. Suy mach vành: dà có mót so nghièn cùu chùng minh 
dUdc Idi ich cùa nhóm thuòc này trong suy mach vành nhùng 
cüng có nhüng nghièn cùu chua thày dufdc Idi ich dó nhii càc 
nghièn cüu MARCATOR và PEACE:

- Nghièn cùu MARCATOR (Multicenter American Research 
Trial ivith Cilazapril After Angioplasty to Prevent 
Transluminal Coronary Obstruction and Restenosis, 1995) 
trèn 1.436 bènh nhàn dtfdc can thièp dóng mach vành qua da 
thành còng dùng cilazapril vói càc lièu 1 mg, 5 mg hoàc 10 mg 
x 2 lan/ngày so sành vói placebo trong 6 thàng cho thày 
cilazapril vói càc lièu dà dùng chtia có hièu lue làm giàm tài 
hep sau nong vành cüng nhti làm giäm nguy cd ta i bièn mach 
vành.

Nghièn cüu HOPE (Heart Outcomes Prevention 
Evaluation Study, 2000) trèn  9.297 bènh nhàn có nguy cd cao 
ve tim mach (>55 tuoi, dà có tièn sti nhói màu cd tim hay nhói 
màu nào, dai thào dtidng, rói loan lipid màu, hü t thuoc là, dà 
có albumin nièu vi thè ...) và chtfa có dàu hièu roì loan chùc 
nàng thà't trà i hay suy tim, càc bènh nhàn difdc dùng ramipril 
10 mg/ngày so sành vói placebo; theo dòi trong khoàng 4,5 
nàm, càc tàc già thày thuòc làm giàm huyét àp khöng dàng ké 
(tù 139/79 ban dàu xuóng 136/76 mmHg cùa nhóm ramipril so 
vói 139/79 mmHg ban dàu và 139/77 mmHg khi kè't thùc 
nghièn cùu cùa nhóm placebo) nhting thuoc dà làm giàm 22% 
tièu chi chinh bao góm tù  vong tim mach, nhói màu cd tim, dot 
q u y  (14%  va  1 7 ,8 % , p < 0 ,0 0 1 ) ,  g ià m  25%  tù  v u u g  Lim m a c h  (p  
<0,001), 20% nhói màu cd tim (p <0,001), 31% dot quy (p 
<0,001), 16% tù  vong chung (p <0,006), 16% nhu càu can thièp
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tài ttiói màu (p <0,001), 23% tién trién sang suy tim (p 
<0,001); rièng vói 3.577 bènh nhän có kèm theo bènh dai thào 
duòng dà hoäc chUa có albumin nièu vi thè, nghièn cüu cùng 
cho thày thuóc dà làm giàm có y nghìa nguy cd tièn trién  bènh 
than so vói placebo, làm giàm ty so album in/creatinin nièu. 
Nghièn cüu này dà diidc két thùc triióc thòi gian du kièn vi kèt 
qua tòt sóm dat dUdc.

- Nghièn cüu PROGRESS (Perindopril Protection Against 
Recurrent Stroke Study, 2001) tièn hành trèn 6.105 bènh nhän 
có tièn sti dot quy (nhòi màu nào 71%, chày màu nào 11% ...) 
trong vòng 5 nàm, huyét àp trung bình 147/86 mmHg (chi có 
48% có tàng huyèt àp), 42% sò" bènh nhän dtfdc dùng 
perindopril 4 mg/ngày ddn thuàn, 58% dUdc dùng phòi hdp 
perindopril vói indapamid 2,5 mg/ngày so sành vói placebo dè 
dd phòng täi phàt dot quy; kèt qua sau 54 thàng dùng thuóc 
cho thày täi dot quy giàm 28% (10% vs 14% ctia placebo, p 
<0,0001), trong dó do chày màu nào giàm 50%, do nhói màu 
nào giàm 14% (nhóm nguòi chàu A có ty le giàm tài dot quy tói 
63%); nhói màu cd tim khöng tü  vong giàm 38%, tü  vong chung 
do tim mach giäm 9%, giàm cà ò cäc bènh nhän khöng bi täng 
huyèt äp.

- Nghièn cüu EUROPA (European Trial on Reduction of 
Cardiac Events with Perindopril in Stable Coronary Artery 
Disease, 2003) trèn 12.218 bènh nhän bènh mach vành on dinh 
có tuoi trung bình 60 ± 9 (65% dà có tièn sù nhói màu cd tim), 
diidc phän ra düng perindopril 8 mg/ngày so sành vói placebo 
trong trung bình 4,2 nàm; kèt qua cho thä'y thuoc üc chè men 
chuyén dà làm giàm 20% tièu chi chinh bao góm tü  vong tim 
mach, nhói màu cd tim khòng tü  vong và ngùng tim hòi süc 
thành còng (8% vs 9,9%, p = 0,0003), rièng ve nhói màu cd tim 
khòng tü vong thì làm giàm dUdc 22% (4,8% vs 6,2%, p =
0 ,0 0 1 ) ,  »U k liäc  bißt dà l l iäy  ouu 1 im m , vß tü  v o n g  c l iu n g  c ù n g  
nhu tü  vong tim mach thì perindopril làm giàm làn ltfdt 11%

349



và 14% song sii khäc bièt chtia dù y nghla thòng ké; ve dot quy 
khòng có sii khàc bièt giüa 2 nhóm (1,6% vs 1,7%) nhiing ve so 
lan vào vièn vi suy tim (do 2/3 só bénh nhàn dà có tién sü nhòi 
màu cO tim) thay giam có y nghìa et nhóm perindopril (1,0% vs 
1,7%, p = 0,002).

TCf vong, NMCT, 
ngùng tim (%)

Hình 3.1. Tàc dòng cùa perindopril trong nghièn ciftì EUROPA

Nghièn cüu PERTINENT (Perindopril, Thrombosis, 
Inflam m ation, Endothelial Dysfunction and Neurohormonal 
Activation) mot nhành cùa nghièn cüu EUROPA cho thà'y sau 
1 näm diéu tri vói perindopril so vói lue mói vào nghièn cüu, 
hoat tinh töng hdp NO cùa nói mac täng lèn, ty le chè't tè' bào 
theo chtidng trình  (apoptosis) giam di dóng thòi thà'y giàm 
nóng dò angiotensin II và TNF-a, tàng nóng dò bradykinin 
t.rong mau. ta t cA nhfine t.hay dòi này dèu có y nghìa so vói 
placebo.
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- Nghiên cûu PEACE (The Prevention o f Events with 
Angiotensin Converting Enzyme Inhibition, 2004) dùng 
trandolapril so sânh vôi placebo trên  8.290 bênh nhân suy cô 
dô tuôi >50 cô phân sô" tông mâu >40%, dUdc chân doân suy 
vành thé on dinh; lieu trandolapril sû dung là 2 mg/ngày trong 
6 thâng roi tiép tue 4 mg/ngày trong khoâng 4,8 nàm; két quâ 
cho thay tiêu chi chinh là tû vong tim mach + nhôi mâu cd tim 
+ can thiêp tâi ttfôi mâu là 21,9% ô nhôm trandolapril và 
22,5% d nhôm placebo, tu vong chung lan ludt là 7,2% và 8,1%, 
tû vong do tim mach làn ltidt là 3,5% và 3,7%, câc stf khâc biêt 
nôi chung chiia du y nghla thong kê, nhtf vây nghiên cûu này 
chua cho thay ldi ich cüa thuôc trong viêc làm giâm tai biên 
tim mach. Mot sô' tâc giâ cho ràng cô tinh trang này là do câc 
bênh nhân tham  gia vào nghiên cûu déu cö it nguy cd tim 
mach hdn so vöi câc dôi tUdng trong câc nghiên cûu khâc.

Chông chî djnh

- Mân câm vâi thuoc.
- Ha huyët âp.
- Hep dông mach thân  hai bên, hep dông mach thân  trên  

bênh nhân cô mot thân.
Thân trong khi dùng cho bênh nhân suy thân, không dùng 

khi kali mâu >5,5 mmol/1.
Không dùng cho phu nü cô thai, dang cho con bû.

Lieu và câch dùng
- Bâng 3. 6. là lieu thùông dùng cua câc chat ûc chê men 

chuyên trong bênh suy vành.
- Khdi dâu bâng lieu thap roi tâng dan.
Lieu thuôc dùng dâu tiên cô thé gây ha huyët âp nên phâi 

theo dôi chat ehe huyêt âp và câc tâc dung phu khâc sau khi uông 
thuôc nhii khi dùng nhôm thuôc này trong dieu tri suy tim.
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- Giäm lieu d ngiïdi già.

Bàng 3.8. Lieu dùng câc chat ire ché men chuyén

Thuoc Biêt difdc Lieu khdi dau Lieu duy tri

Captopril Captopril 6,25 mg x 3 
lan/ngày

25 - 50 mg x 3 
lân/ngày

Benazepril Cibacene 2,5 mg 5 - 10 mg x 2

Enalapril Renitec 2,5 mg 5 - 10 mg

Imidapril Tanatril 2,5 mg 5 - 10 mg

Lisinopril Zestril 2,5 mg 5 - 20 mg

Perindopril Coversyl 2 mg 4 mg

Quinapril Accupril 2,5 - 5 mg 5 - 10 mg

Ramipril Triatec 1 ,25 -2 ,5  mg 2,5 - 5 mg

Trandolapril Odrik 1 mg 2 - 4 mg

C hu ÿ: không d it (Je dùng phoi hçfp vâi:
• Câc thuôc cô kali (Kaleorid ...), câc thuôc Içfi tiéu giü kali nôi 

chung de trânh nguy cd tâng kali mâu.
■ Câc thuôc chôhg viêm không steroid vi câc thuoc này ûc ché 

tong hçtp prostaglandin giân mach và làm û  nüâc, û natri.
• Câc thuôc an than kinh và câc thuoc loai imipramin vi cô thé  

gây ha huyê't àp khi dùng.
- Câc thuoc cô lithium vi làm tàng nông dô thuoc này trong 

mâu dê gây dôc.
Aspirin làm giâm hiêu lüc cia  câc chat ûc ché men chuyén 

(xem thêm trang 112).
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CÂC CHAT CHEN CÂC THU THE A ^  
CÙA ANGIOTENSIN II

Côn dtidc goi là câc chat doi khâng câc thu  thê AT, cua 
angiotensin II, nhôm thuôc này liên kët dàc hiêu vôi câc thu 
thé AT! là câc thu  thé chiu trâch nhiêm phàn lôn tâc dung 
sinh lÿ cua angiotensin II, ngän cân không cho angiotensin II 
bâm vào vi tri dô, vi vây làm mat hiêu lüc cua angiotensin II.

Câc chât chen câc thu  thê AT, cua angiotensin II dâ diiçfc 
chî dinh dùng dieu tri bênh tâng huyët âp cüng nhti trong 
chûng suy tim, gân dây dUçfc thàm  dô dùng trong bênh mach 
vành thay cho câc chat ûc chë men chuyên khi bênh nhân 
không dung nap dtidc nhôm thuôc này vi câc tâc dung phu.

Biêt dirdc

- Candesartan: Atacand, viên 16 - 32 mg.

- Irbesartan: Aprovel, viên 75 - 150 mg.

- Losartan: Cozaar, viên 50 mg.

- Telmisartan: Micardis, viên 40 - 80 mg.

- Valsartan: Diovan, viên 80 mg.

Dtfçfc dông hoc

(xem trang 451)

Chî djnh

Nhôm thuôc này dâ dUçfc thàm  dô hiêu lùc trong bênh nhôi 
mâu cd tim cap cô roi loan chûc nàng thâ't trâ i nhii câc chat ûc 
chë men chuyên:

- Nghiên cûu OPTIMAAÎj (Optimal. Trial in M y o c a r d i a l  
Infarction with the Angiotensin II  Antagonist Losartan, 2002) 
trên 5.477 bênh nhân tuôi trung  binh 67,4 bi nhoi mâu cd tim
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cap, có bién chüng suy tim, EF <35% hoäc kich thuóc cuòi tarn 
trtidng tha t tra i >65 mm, nhòi màu cd tim thành trtióc có sóng 
Q hoäc nhói mäu cd tim tài phàt; trong 10 ngày dàu, càc bènh 
nhàn düdc phan dùng losartan 12,5 - 50 mg/ngày hoäc cap- 
topril 6,25 - 50 mg x 3 làn/ngày; sau 2,7 näm, càc tàc già khòng 
thäy có sti khàc bièt ve tti vong (18,2% vs 16,4%, p = 0,07) và 
két luàn trong nhói mäu cd tim cäp, cäc chät üc che men 
chuyèn nèn düdc lüa chon dàu tièn, neu bènh nhän khöng 
dung nap düdc thì thay bäng cäc chät chen cäc thu the AT, cüa 
angiotensin II.

- Nghièn cüu VALIANT (Valsartan in Acute Myocardial 
Infarction Trial, 2003) trèn  14.703 bènh nhän nhói mäu cd tim 
cäp (60% có tón thtidng thành trtióc), tuoi trung  bình 65 bi suy 
tim, có EF trung bình <35%, düdc phän ra dùng valsartan 20 - 
160 mg x 2 làn/ngày hoäc captopril 6,25 - 50 mg x 3 làn/ngày, 
hoäc valsartan 20 - 80 mg x 2 làn/ngày + captopril 6,25 - 50 mg 
x 3 làn/ngày trong trung bình 24,7 thäng; két quä cho thä'y tù 
vong chung khòng khàc bièt giüa 3 nhóm (làn ltidt là 19,9%, 
19,5% và 19,3%), cùng khòng có khàc bièt vè tù  vong do tim 
mach, tà i phàt nhói mäu cd tim và sò’ làn vào vièn; vè tàc dung 
phu, ha huyèt äp gäp nhièu hdn vói valsartan , sò bènh nhàn 
phài ngùng thuòic do tàc dung phu là 5,8% vói valsartan, 7,7% 
vói captopril và 9% vói phoi hdp valsartan  + captopril..

Mòt sò’ nghièn cüu khàc cùng dà düdc tièn hành trong 
bènh mach vành: Khan và cs (2001) trèn  càc bènh nhàn bènh 
mach vành thäy irbesartan  có khä näng üc chè stress oxy-hóa 
nhü kéo dài thdi gian càn th iét cho vièc oxy-hóa LDL trong 
huyèt tüdng, làm giàm khä näng sän sinh anion superoxyd bòi 
bach càu da nhàn trung tinh, làm giäm khä näng bàm vào thu 
thè C D llb  cüa monocyt; làm giàm nóng dò cäc chät chi dièm 
cùa vièm nhü VCAM-1, TNF-a và superoxyd trong huyèt 
th a n h ;  S h ie f fo r  v à  ca (2 0 0 4 )  th Ä y  ir b e s a r t a n  c ò n  là m  g ià m  difrto 
nóng dò IL-6 và hs-CRP huyèt thanh, làm giàm düdc tiéu càu 
két tàp ...

354



Câc khuyên câo à Hoa Kÿ, châu Au dën nay dèu cho râng 
câc chat chen câc thu thê AT, cua angiotensin II nên diidc chî 
dinh khi bênh nhân không dung nap dtiçfc câc chat ûc chë men 
chuyên vi câc tâc dung phu trong bênh nhôi mâu cd tim cap cô 
rôii loan chûc nâng thâ’t trâi. Tuy nhiên vói hiêu lue tUdng tu 
nhii nhau giùa 2 nhôm thuoc dUçfc chûng minh qua câc nghiên 
cûu OPTIMAAL, VALIANT cüng nhu mot sô' nghiên cûu khâc, 
cô thê dùng hoac câc chat ûc chë men chuyên hoac câc chat 
chen câc thu the A T , cua angiotensin II trong bênh này.

Tac dung phu

- Thuoc it gây tâc dung phu, cô thê’ thâ'y chông mât, buon 
non, roi loan tiêu hoa nhe, không gây ho.

- It làm ha huyët âp vói lieu dàu tiên nhtfng cô thé gây ha 
huyêt âp nhièu ô bênh nhân mât nUôc (nhu khi dùng thuôc loi 
tiêu lieu cao).

- Cô thê làm tâng nhe kali mâu và câc men gan.

Chô'ng chï djnh
- Khi cô mân câm vói thuoc.
- Suy gan, tâc duóng mât.
- Suy thân nâng.

Thân trong khi dùng cho bênh nhân cô bênh thân nhâ't là 
hep dông mach thân 2 bên hoâc hep dông mach thân trên bênh 
nhân có 1 thân. Không dùng cho phu nù có thai, dang cho con 
bü. ChUa cô tài lieu chùng minh tinh an toàn trên tré em.

Liëu và câch dùng
- L ieu  thifrtne d ù n g  en» câc thuoc:
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Bang 3.9. Lieu dùng câc chat chen thu thé AT,

Thuoc Biêt di/dc Lieu khdi dâu Lieu 24 già

Candesartan Atacand 2 mg 4 - 16 mg

Eprosartan Teveten 200 mg 400 - 800 mg

Irbesartan Aprovel 75 mg 150- 300 mg
Losartan C ozaar 25 mg 50 - 100 mg

Telmisartan Micardis 20 mg 40 - 80 mg

Valsartan Diovan 40 mg 80 - 160 mg

- Bât dàu tù  lieu thap roi tang dan. Khi dâ dat hiêu quâ 
thi giâm xuöng lieu duy tri.

- Giâm lieu vói nguòi già.

Chu ÿ  khi phôï hdp thuoc vài:
■ Càc muôî kali, thuoc Içti tiëu giù kali vi làm täng kali màu
• Càc thuoc ha huyet àp vi dê làm huyet àp giâm nhièu.
- Cimetidin vi làm tàng nông dò thuoc trong màu, phéno

barbital làm giâm nông dò thuoc và chat chuyén hóa có hoat tinh 
trong màu.

TRIMETAZIDIN

Trimetazidin là châ't dàu tiên cüa nhóm cac thuoc can thiêp 
vào chuyén hóa té  bào cd tim khi bi thiéu mâu dUdc dùng trong 
dieu tri bênh mach vành.

Biêt dUdc: Vastarel 20 mg, Vastarel MR 35 mg
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- Thuôic dUdc hap thu nhanh, gàn hoàn toàn qua dtfóng 
uông; thûc àn không làm ânh htidng dèn mûc hâp thu.

Nông dô dïnh cua thuôic trong huyèt tUdng dat dUdc trong 
khoâng 2 già, vói dang MR khoâng 5 gid.

- Thuôic it liên kèt vói protein huyèt tiidng (khoâng 16%). 
Khâ dung sinh hoc cao 90%.

- Thuôic it bi chuyên hôa, dtidc dào thâi chu yèu qua nUóc 
tiêu, 60% diiói dang không bièn doi.

- Thdi gian bân thâi 4 - 5 gid, vói dang MR là 7 gid d ngUdi 
trè và 12 gid à ngtidi >65 tuoi.

Cd che tâc dông

Trimetazidin ûc chè hoat tinh men 3-ketoacyl CoA thiolase 
chuôi dài làm cân trd phân ûng p oxy-hôa câc acid béo tu  do d 
ty lap thè, hâu quâ là chuyên sân xuàt ATP sang con dtfdng 
oxy-hôa glucose can it oxy hdn. Dây là phtidng thûc sân xuât 
ATP cô hiêu nàng hdn trên mot phân tû  oxy sü dung, thich hdp 
vói diê'u kiên oxy dang bi giâm cung cap do thiê’u mâu eue bô 
cd tim (Kantor và es, 2000).

Tinh chat dirdc lÿ
- Trên thiCc nghiêm:
. Trimetazidin bâo vê tè  bào cO tim chuôt tâch rdi gây thiê’u 

oxy: ûc chê thüy phân ATP trong ty lap thè do thiêu oxy, ûc 
chê tâc dông cua tàng Ca++ trong ty lap thè vói tong hdp ATP 
dê giü diiçtc nông dô ATP, bâo dâm hoat dông cua câc bdm ion, 
han chê" tàng lactat, nhiëm toan trong tê" bào, chông lai tâc hai 
cua câc goic tu  do (Maridonneau - Parini, 1985; Lavanchy và es, 
1987, 1989; Aussedat và es, 1993...).

. Trên tièu câu thô, thuôic ûc chê phân ûng chuôi dân dèn 
acid arachidonic làm giâm sân sinh thromboxan A2.

Dirdc dông hoc
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. Trên chuôt và thô bi th ä t dông mach vành, thuôc làm 
giâm dUdc diên cd tim  bi hoai tû, giâm phù te bào (Camilleri và 
es, 1990).

Trim etazidin tâc dông chu yèu d pham  vi te bào, không can 
thiêp vào huyèt dông, làm châm sü tien triên  tói chuyên hôa 
yèm khi, han  che ton thtidng tê bào khi thièu oxy, bâo vê chûc 
näng cd tim.

- Trên lâm  sàng:

. Làm giâm sô cdn dau th à t ngüc tù  1/2 dèn 2/3 và giâm 
liiçfng nitroglycerin dùng hàng ngày dê càt cdn dau, làm tàng 
khâ näng gàng sûc thê lüc khi dùng trim etazidin  ddn thuàn 
(Passeron và es, 1986; Prasad và es, 1989; Sellier và es, 1990). 
Hiêu lüc tUdng tü  nhti nifedipin (Dalla Volta và es, 1990), nhti 
propranolol (nghiên cûu TEMS-TMZ, 1994) vê giâm sô cdn 
dau, tàng khâ näng gàng sûc thè lue, giâm thdi khoâng thièu 
mâu trên  Holter.

Trong nghiên cûu TRIMPOL II (Trim etazidin in Poland,
1999), trim etazid in  düdc dùng phôi hdp vói metoprolol so sânh 
vói placebo + metoprolol trên  227 bênh nhân  cô cdn dau tha t 
ngvtc, kê't quâ sau 12 tuàn  diê'u tri cho thây trim etazidin dâ 
kéo dài thdi gian xuâ't hiên cdn dau, giâm nhu câu sû dung 
n itra t, tàng  khâ näng gäng sûc thè  lue, kéo dài thdi gian de 
doan ST chênh xuong <1 mm.

Nghiên cûu TRIUMPH (Triinetazidine M R in Patients with 
Stable Angina: Unique Metabolic Path, 2004) ò Nga trên  906 
bênh nhân ô dô tuoi trung  bình 58 có cdn dau th à t ngùc òn 
dinh (trong dó 42,4% dà có tien sû nhoi mâu cd tim >6 thâng), 
câc bênh nhân  này có it n h â t 3 cdn dau ngüc moi tuân  và kéo
d à i t r ê n  6  t h â n g  t u y  d â  d ifd c  d ù n g  c â c  thxioie q u y  tfâc, v iê c  d ù n g
thêm trim etazid in  MR trong 8 tuàn  dâ làm giâm 67% so cdn
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dau ngüc (p <0,0001), làm giâm 71% so' lifdng nitroglycerin can 
phâi dùng môi tuàn  (p <0,0001) và nâng cao hon chat liidng 
cuôc sông.

. T-rong nong vành và làm càu nôi chu - vành, cho thuôc 
trtfôc 3 tuàn: giâm ton thUdng te bào, giâm tâc dông cüa câc 
góc tü do, giâm biên dô chênh lên cua doan ST (Fabiani và es, 
1992; Kober và es, 1992).

Tâc dung phu

- Có thé gây roi loan tiêu hôa nhe, an thàn, buon ngü.

Chi djnh

Trimetazidin diidc coi là mot thuôc dieu tri cO bân suy 
mach vành d câc thê bênh. Thuôc diïçfc dùng dòn thuàn hoàc 
phô'i hdp vói câc thuôc khâc nhti n itra t, câc chat ûc ché thu  thê 
P, câc chât ûc chê men chuyên ...

Trimetazidin cüng duçfc bàt dàu nghiên cûu trong dieu tri 
suy tim.

Dang thuoc mài Vastarel MR  bâo dam dUOc nông dô dê'u và 
kéo dài hdn dâ dUdc chûng minh tinh hiêu lûc và tinh  an toàn 
qua mot sô' nghiên cûu (Sellier và Broustet, 2001; Emeriau, 
2001; Szwed và es, 2000).

Chông chî dmh

- Mân câm vói trim etazidin.

Không dùng cho phu nü có thai và cho con bü.

Liëu và câch dùng

- Vói Vastarel MR  35 mg, uong 2 viên/ngày, môi làn 1 viên 
vao bua an.
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ChUöng IV

CÄC THUOC DIEU TM 
BENH TÄNG HUYET ÄP

Cting vöi benh vüa xö döng mach, benh täng huyet äp dang 
lä moi de doa ngäy cäng lön dö'i vöi süc khöe nhän dän cäc 
nüöc; cäc bien chüng vä häu quä cüa benh lä möt trong nhüng 
nguyen nhän gäy tü vong vä tän phe häng däu d nhüng ngüdi 
lön tuöi. Nghien cüu d Framingham tren nhüng ngüdi cö lüa 
tuöi 35 - 64, theo döi trong 36 näm cho thäy nhöm benh nhän 
täng huyet äp cö nguy cö bi tai bien tim mach nhieu hön so vöi 
nhüng ngüdi binh thüdng: ta i bien mach näo thäy gäp 3,8 län cl 
nam, 2,6 län ö nü, benh mach vänh gä'p 2 län ö nam, 2,2 län d 
nü, suy tim gäp 4 län cl nam, 3 län cf nü (Kannel, 1992). Nhüng 
nghien cüu sau dö cön thäy d ngüdi cao tuöi, benh täng huyet 
äp läm täng khä näng bi sa süt tri tue vä Alzeihmer, 40% so 
benh nhän täng huyet äp khöng dieu tri se bi suy tim (Moser 
vä cs, 1997).

Näm 1978, Tö chüc Y te The giöi (TCYTTG -WHO) quy 
dinh täng huyet äp chinh thüc khi huyet äp täm thu vä täm 
trüdng >160/>95 mmHg; trong quä trinh thüc hien, ngüdi ta 
thäy müc quy dinh näy lä quä cao, nhieu benh nhän cö müc 
huyet äp 140/90 mmHg den <160/<95 mmHg vi khöng düdc 
quän ly vä dieu tri nen dä bi tai bien. Tü näm 1993, TCYTTG 
va Höi Täng huyet äp the giöi (HTHATG) dä xem xet lai vä 
düa ra quy dinh möi, düdc coi lä bi täng huyet dp khi huyet äp

367



tarn thu >140 mmHg vä/hoäc huyet äp täm triictng >90 mmHg, 
quy dinh näy da dtidc cäc Hoi Tim mach d cäc ntiöc ke cä d 
ntiöc ta nhät tri vä dtidc khäng dinh lai trong cäc khuyen cäo 
näm 1999 vä näm 2003. Vöi müc näy, tan  suät cüa benh d cäc 
ntiöc khä cao, d niiöc ta  theo dieu tra  cüa Vien tim mach Viet 
Nam trong cäc näm 1989-1992 tai 20 tinh thänh  thuöc 7 vüng 
dia ly khäc nhau trong cä niiöc d nhüng ngiidi >18 tuoi lä
11,7%, tan suät näy da täng len 16,5% trong cuoc dieu tra  näm 
1999 d nöi ngoai thänh  Hä Noi cüng cüa Vien Tim mach.

Bang 4.1. Phän loai ve huyet äp theo WHO/ISH 1999

Phän loai HA täm thu HA täm tri/ong

Tö'i üu <120 mmHg <80 mmHg

Binh thüöng <130 <85

Binh thtidng cao 130-139 8 5 - 8 9

THA dö 1 (nhe) 140-159 9 0 - 9 9

Phän nhom giöi han 140-149 9 0 -9 4

THA dö 2 (trung binh) 160- 179 100-109

THA dp 3 (näng) >180 >110

THA täm thu ddn döc >140 <90

Phän nhöm giöi han 1 4 0 -1 4 9 |
Ve müc huyet äp “binh thitang vä binh thitbng cao" cüa 

bang phän loai tren  (120 - 139 / 90 - 99 mmHg), Uy ban phö'i 
hdp quöic gia ve Phöng ngüa, Phät hien, Dänh giä vä Dieu tri 
benh Täng huyet äp cüa Hoa ky (JNC) hop län thü VII näm 
2003 dä xep lä “tiin  täng huyet äp", ngtidi co müc huyet äp näy 
phäi thay döi loi song co ldi cho süc khöe de phöng ngüa tien 
trien sang täng huyet äp thüc sü vöi cäc ta i bien tim mach.
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Trong nhüng thäp ky qua, ngtiöi ta dà có nhüng hièu bièt 
säu hön ve bènh täng huyèt äp, dà thäy dtiöc täc dòng khöng 
tot cüa bènh dòi vói süc khòe cüa con ngtiöi và dà tim ra dtiöc 
nhièu thuòc có hièu ltic trong dieu tri bènh và dii phòng càc 
bièn chting. Cac nghièn ctiu cho thày tù  mtic huyèt àp 115/75 
dèn 185/95 mmHg, nguy co tù  vong do bènh mach vành và dot 
quy sé täng gap dòi mói khi huyèt äp täm thu täng 20 mmHg 
hoäc huyèt äp täm trtiöng täng 10 mmHg (Lewington và cs, 
2002), diéu tri tot bènh täng huyèt äp thi giäm dtiöc 35 - 40% 
nguy cö dot quy, 20 - 25% nhói mäu cö tim và trèn 50% suy tim 
(Neal và cs, 2000), nèu läm giäm dtiöc 10 - 12 mmHg huyèt äp 
täm thu và 5 - 6 mmHg huyèt äp täm trtiöng thi nguy cö bènh 
mach vành giäm dtiöc 16%, nguy cö dot quy giäm dtiöc 38% 
(Blood Pressure Lowering Treatm ent Trialists’ Collaboration,
2000). Nghièn ctiu HOT (Hypertension Optimal Treatment, 
1998) trèn 18.790 bènh nhän täng huyèt äp dùng felodipin là 
thuò'c diéu tri cö bän trong khoäng 3,8 näm dè thäm  dò möi 
tUöng quan gitia mtic huyèt äp toi tiu và nguy cö tai bièn cùng 
tù vong tim mach cho thäy nguy cö ta i bièn tim mach näng 
thäp nhät khi huyèt äp täm trtiöng là 82,6 mmHg ting vói 
huyèt äp täm thu là 138,5 mmHg, nguy cö dot quy näo thäp 
nhät khi huyèt äp <142,2/80 mmHg, tù vong tim mach thäp 
nhät khi huyèt àp <138,8/86,6 mmHg; ö cäc bènh nhän có bènh 
däi thäo dtiöng kèm theo, khi huyèt äp täm trtiöng giäm xuong 
<80 mmHg thi tai bièn tim mach näng giäm 51% so vói khi 
huyèt äp näy ö mtic <90 mmHg. Vói ngtiöi già, tong phän tich 
cüa Insua và cs näm 1994 dtia trèn 9 nghièn ctiu vói 15.559 
bènh nhän >59 tuoi dtiöc diéu tri bènh täng huyèt äp cho thäy 
nguy cö dot quy tù vong giäm 37%, dot quy khóng tù  vong 
giäm 35%, tai bièn mach vành tù  vong giäm 24%, tù  vong 
chung giäm 11,2% so vói chùng (Ann. Intern. Med. 1994. 121: 
355-62). Näm 2000, Staessen và cs phän tich 5 nghièn ctiu trèn 
15.693 bènh nhän >60 tuoi chi có täng huyèt äp täm thu dön 
thuàn  thäy dièu tri làm giäm huyèt àp sé làm giäm 13% tù
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vong chung, 18% tü  vong do tim mach, 26% tai bien tim mach 
nói chung, 23% tai bien mach vành, 30% döt quy; cäc täc già 
thày tü  vong chung tüdng quan m anh vói huyèt äp tarn thu  (p 
= 0,0001), neu huyèt äp tarn thu  täng  lèn 10 mmHg thi nguy 
cd tüdng doi (HR) là 1,26 vói tü  vong chung (p = 0,0001), 1,22 
vói dot quy, 1,15 vói ta i bièn tim mach nói chung và 1,07 vói 
tai bièn mach vành (Lancet 2000. 355: 865-72). Ò cäc bénh 
nhän täng  huyèt äp có däi thäo düdng, dièu tri tot cà 2 bénh 
cüng làm giàm düdc nguy cd ta i bièn và tü  vong: nghièn cüu 
UKPDS 38 (United Kingdom Prospective Diabetes S tudy  
Group, 1998) trèn  1.148 bènh nhän täng  huyèt äp có däi thäo 
düdng, chia làm 2 nhóm cùng düng thuòc ha äp, nhóm 1 kiém 
soät chät ché düa huyèt äp xuöng <150/85 mmHg, nhóm 2 chi 
düa düdc huyèt äp xuong <180/105 mmHg, theo döi trung  binh
8,4 näm thày ò nhóm 1 giàm diidc 24% tai bièn nói chung (p =
0,0046) và 32% tü  vong (p = 0,019) lièn quan dèn bénh däi 
thäo düdng, 44% ta i bièn mach näo (p = 0,013), 37% ta i bièn vi 
mach so vói nhóm 2 (Br. Med. J. 1990. 317: 703-13). Nhii väy 
dièu tri tot bènh täng huyèt äp sé làm bénh này chàm tièn 
trièn, bièn chüng, ta i bièn và tü  vong tim mach giàm di rò rét, 
chàt ltidng cuóc söng cüa ngtidi bènh düdc cài thièn.

Mac dàu dièu tri bènh täng huyèt àp cho kèt quà tot nhti 
väy nhiing viéc thtic hièn khóng phài là d i dàng, ngay cl Hoa 
ky, trong giai doan 2003 - 2004 ty le ngtidi bènh có huyèt àp 
dtidc kièm soät dä täng  lèn nhting chi dat 36,8%, con so này lai 
ra t thàp  d cäc ntfóc khäc qua y vän. Cuoi thàp ky vùa qua, 
nhièu nhà nghièn cüu dà có nhàn  xét ty le tü  vong do ta i bièn 
mach näo có xu htióng hdi täng, ty lè bénh mach vành theo 
tuoi khóng tièp tue giàm mà chi bi chüng lai, có sü già täng  vè 
tàn  suà t mói màc bènh thàn  giai doan cuoi và suy tim  mà mót 
trong nhüng nguyèn nhän chinh là bènh täng  huyèt àp, so 
bènh nhän có huyét ap dtidc kiém soät tot cung có xu hüöng 
giàm, càc tàc già cüng nèu lèn nhüng thàch thüc cüa bènh

370



tâng huyèt âp dôi vdi công dông và khuyên câo càn cô nhüng 
bien phâp tich ctic de can thiêp.

Mue tiêu dieu trj bênh tâng huyet âp
To chûc Y te The giôi và Hôi Tàng huyet âp The giôi trong 

Khuyên câo nàm 1999 dâ xâc dinh mue tiêu diêu tri chinh 
bênh tâng huyet âp là làm giâm toi da nguy ccf mâc câc tai bien 
và tû  vong do tim mach.

Dê dat dtidc mue tiêu dô:

- Càn dtia huyet âp vê müc <140/<90 mmHg; dôi vâi ngtidi 
trê, khi cô nguy cd tim mach cao, cô bênh dâi thâo dtidng, bênh 
thân ... phâi dUa vê' mûc binh thtidng <130/<85 mmHg hoàc 
mûc toi Uu <120/<80 mmHg. Nhiëu nghiên cûu dâ chûng minh 
tû vong tim mach là thâp nhât khi huyêt âp d müc toi Uu.

- Dông thdi phâi can thiêp vào câc yéu tô" nguy cd làm bênh 
tâng huyet âp tien triên xâu di mà ngtidi bênh dang cô nhti 
thuoc lâ, béo bêu, roi loan lipid mâu, dâi thâo dtidng ...

JNC VII Hoa kÿ nàm 2003, Hôi Dâi thâo dtidng Hoa kÿ 
(ADA) nàm 2004, Hôi Tim mach hoc Viêt Nam nàm 2006, Hôi 
Tàng huyet âp và Hôi Tim châu Âu (ESH/ESC) nàm 2007, Hôi 
Tim Hoa kÿ (AHA) nàm 2007 cüng cô nhüng khuyên câo ttidng 
tü vê mue tiêu diêu tri bênh tàng huyêt âp.

CO CHÊ TÂC DÔNG CÙA CÂC THUOC

Cho dên nay, ngtidi ta  dâ tim dtidc nhiêu loai thuoc dùng 
trong diêu tri bênh tuy tâ t câ câc loai thuôic môi chî nhâm  giâi 
quvêt triêu chûne tSng h u y ê t, âp vî vân rhifa hiet A\1dc n g u y ê n  
nhân gây bênh.

Huyêt âp nôi chung phu thuôc vào 2 yëu tô" chinh là cung
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Itfçfng tim  và sûc cân ngoai vi. Tâng huyêt âp xây ra khi cô 
tâng cung ltidng tim hoâc tàng sûc cân ngoai vi, hoâc tâng câ 2 
yêü tô huyêt dông dô.

Câc nghiên cûu cO ban dêu thâ’y rô vai trò ra t quan trong 
cua hê thân kinh giao câm, câc ion N a+, Ca++, hê renin- 
angiotensin-aldosteron dôi vói 2 yêü tô” huyët dông trên trong 
viêc dieu hôa huyët âp:

- Hê than kinh giao câm làm tâng sûc co bop cd tim, tâng 
tàn sô" tim dân den tàng cung ltidng tim, ngoài ra con làm co 
tlnh mach và tiêu dông mach vói hâu quâ là làm tàng sûc cân 
ngoai vi và cuoi cùng là làm tâng huyêt âp.

- Ion N a+; ltidng natri tàng trong cd thê’ làm û nUôc, tâng 
thê tich dich lUu hành và làm tâng cung liiçlng tim; ion Na* 
tâng trong thành câc tiëu dông mach làm tàng sut nhây câm 
cua thành mach doi vói câc amin gây co mach và làm tâng sûc 
cân ngoai vi.

- Ion Cat+: ra t cân thiet cho quâ trình  co câc sdi cd trdn 
thành mach, tàng ion Ca++ sê làm co câc tiêu dông mach dân 
dën tâng sûc cân ngoai vi.

- Hê renin-angiotensin-aldosteron (RAA): hê này dtidc quan 
tâm nhiêu tù  thâp kÿ 80 khi câc nghiên cûu phât hiên bên 
canh hê RAA trong mâu lUu hành con có hê RAA trong câc mô, 
dâc biêt trong cd tim và câc mach mâu; renin khi dtidc hoat 
hôa sê chuyên angiotensinogen thành angiotensin I, chat này 
dtidc mot men chuyên thành angiotensin II là mot chat co 
mach ra t manh dông thdi kich thich vô thtidng thân  tiê t ra 
aldosteron làm tâng tâi hâp thu ntiôc và natri, kich thich hê 
giao câm tàng tiêt catecholamin, kich thich vùng dtiôi dôi-yên 
tiêt ra arginin-vasopressin, châ't này cüng làm co mach và tàng 
tâi hâ'p thu nUÓe Ó thân, nhu vây làm  t â n g  c â  s û c  c â n  n g o a i  v i  

và cung ltidng tim.
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Bang 4.2. Tác dông cüa các thuóc ha áp dën huyét dông

Ngân han Dài han

Thuó'c
Cling
litffng

tim

Sue
càn

ngoai
VI

Nhip
tim

Cung
htçtng
than

Loc
câu
thân

Cung
hcang

tim

Sue
càn

ngoai
vi

Nhip
tim

Cung
liïcrng
thân

Loc
câu
thân

Reserpin Bt - 4 1 - Bt 1 Bt Bt* Bt 1 1 Bt Bt

a  -methyldopa Bt - 4 1 - Bt Bt Bt Bt Bt I Bt Bt Bt

Giunetidin i l Bt 1 I I Bt I Bt - 1 1 1

Clcnidin i l Bt 1 1 1 Bt 1 1 Bt Bt

Hydralazin t 1 t î Bt T 1 T î Bt

Diazoxid î 1 t 1 î

Propranolol 1 t 1 Î - B t Bt l - B t Bt -1 1 Bt Bt

Liêt hach II 1 T 1 1

Loi tiéu thiazid I I Î - B t Bt 1 1 Bt - 1 1 Bt Bt? B t?  I

( t  = táng , i  = giám , Bt = binh thuàng)



Mot sô nghiên cûu cüng quan tâm  dén vai trô câc chat giân 
mach nhii prostaglandin, NO/EDRF (Endothelium -Derived 
Relaxing Factor), bradykinin trong bênh tâng huyet âp dà 
cô sü mât cân bàng trong hê thông co và giân mach, di theo 
chiéu huâng co mach.

Câc thuô'c dUçfc dùng dieu tri triêu  chûng tâng huyet âp 
déu can thiêp vâo câc khâu cua huyet dông dâ bi thay dôi:

- Hoâc lâm giâm cung liidng tim.
- Hoâc lâm giâm sûc cân ngoai vi
- Hoâc lâm giâm câ hai khâu dô

dé dua huyet âp trô lai binh thUdng thông qua câc cd che :

1. Cd cheliêt giao câm:
- Kich thich câc thu  the giao câm a 2 trung  Udng hoâc I,- 

imidazolin ô hành nâo dê lâm giâm triidng lüc giao câm ngoai 
vi: a-methyl dopa, clonidin, rilmenidin.

- Tâc dông lên sdi giao câm hâu hach: reserpin, guane- 
thidin.

- Tâc dông lên câc thu  the giao câm: câc chat ûc che thu  thé 
a , nhu prazosin câc châ't ûc che thu  thé p nhu propranolol

câc châ't ûc che câ hai thu  thé a  và p nhti carvedilol ...
2. Cd che giân mach triCc tiê'p: hydralazin, diazoxid, 

minoxidil, câc châ't ûc che calci.
3. Cd chê giâm natri và giâm th é  tich dich litu hành: câc 

thuô'c ldi tiéu.
4. Cd che can thiêp vào hê RAA:
■ Câc châ't ûc che men chuyén nhu  captopril, enalapril, 

perindopril...
- Câc châ't chen câc thu  thé AT! cua angiotensin II nhu 

losartan, telm isartan, valsartan ...
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Cac thuoc tren  deu co hieu ltic trong dieu tri benh tang 
huyet ap, song do can thiep vao cac khau cua huyet dong nen 
it nhieu deu co nhiing tac dung phu khong mong muon ma 
ngudi thay thuo'c can biet ky trtidc khi quyet dinh dung.

RESERPIN

Reserpin va cac dan chat la cac alcaloid lay tit cay 
Rauwolfia Serpentina hoac la cac d in  chat ban tong hcfp bao 
gom reserpin (Rausedyl, Serpasil), rescinnamin (thanh ph^n 
chinh trong Tensitral, Diviator), cac alcaloid toan phan cua 
Rauwolfia (Sarpagan), metoserpidin (Decaserpyl), syrosin- 
gopin (Singoserp). Mot so' alcaloid khac cua Rauwolfia nhti 
ajmalicin hay raubasin co tac dung lam huyet ap thap ng&n 
han khong dude dung trong dieu tri benh tang huyet ap vi cac 
chat nay gay nhip tim nhanh phan xa trong khi reserpin va 
cac d in  chat khac lai lam mach cham lai. Trong nhom nay, 
reserpin dticfc dung trong dieu tri benh t&ng huyet ap tit nSm 
1942, nhieu nhat trong cac thap ky 60, 70 cua the ky vifa qua.

Biet diroc: Rausedyl, Serpasil vien 0,1 - 0,25 mg, ong tiem
1 mg.

DUdc dong hoc

- Thuoc uong duoc hap thu  qua ruot hoan toan nhUng 
chllm.

- Thuoc dtidc chuyen hoa thanh cac chat khong co hoat 
tinh. Kha dung sinh hoc vao khoang 50%.

- Trong vong 96 gid sau khi uo'ng mot lieu 0,25 mg, khoang
8% dtfdc d a o  t h a i  th c o  nLi6c t ic u ,  02%  th c o  p h a n . T h u o c  q u a
ducfc rau thai va vao trong svia me.
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Tàc dung cud thuòc uóng chi có sau 3 - 6 ngày, kéo dài khà 
làu, tói 14 ngày, có tàc già cho ràng có thè kéo dài hdn ntìa. 
Thuóc tièm tlnh mach có tàc dung nhanh hdn, bàt dàu sau 1 -
2 gió, hét tàc dung sau 6 - 1 2  già.

Co che tàc dòng

Reserpin và càc dàn chà't tàc dóng ò dàu tàn  cùng càc sdi 
thàn kinh giao càm hàu hach làm cho càc hat du trtì nor- 
adrenalin phóng thich chàt này vào trong bào ttidng de bi men 
mono-amin-oxydase (MAO) chuyèn hóa thành  nhtìng chà't 
khóng có hoat tinh tim mach; reserpin con ngàn càn khóng cho 
noradrenalin dtidc quay trd lai càc ha t du trtì, ket qua là làm 
can nguón noradrenalin càn th ie t cho dàn truyèn thàn  kinh 
giao càm, làm giàm trUdng lue giao càm ngoai vi. Reserpin 
cung làm giàm du trtì serotonin ó nào nèn có tàc dung an thàn  
và làm giàm tie t adrenalin ò tuy thtidng thàn.

Tàc dung giàm huyét àp xuàt hièn chàm vi càn có thòi gian 
de làm giàm noradrenalin trong càc h a t du trtì; sau khi ngùng 
thuóc, cùng càn mòt thòi gian du dè noradrenalin vào lai càc 
hat dtì trtì, lue dó càc h a t lai làm nhiém vu và tàc dung cua 
thuóc mói hét.

Tinh chat di/dc ly
Trèn bènh nhàn tàng huyet àp, reserpin có tàc dung:
- Làm giàm stìc càn ngoai vi dàn deh giàm huyét àp, mtìc 

giàm trung bình, huyét àp tàm  thu  giàm nhiéu hdn huyet àp 
tàm trtìdng, giàm ó tu the dtìng nhiéu hdn tu th è  nàm; ó mòt 
sò bènh nhàn, trUóc khi huyet àp giàm, có thè có cdn tàng 
huyét àp lièn quan dén tàng  phóng thich noradrenalin tù  càc 
hat dtì trtì.

- Làm nhip tim chàm lai.
- Khòng làm thay doi hoàc chi làm giàm nhe cung ltidng 

tim, khòng làm thay dói cung lifdng thàn  và dò loc càu thàn.
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- An than.

Tàc dung phu

- Do lièt giao cam: ha huyèt àp khi dùng tuy chi d mùc dò 
vùa phài; có thè có roi loan phóng tinh.

- Do cUÒng phè vi: xung huyèt mùi, ia lòng, tàng tièt djch vi 
dè làm dau thtidng vi, tàng nhu dóng da dày-ruòt.

- Có tinh an than, dè gay buon ngu, trang thài tràm  càm, 
giàm khà nàng tu  duy.

- Có thè thày vu to, bè kinh, tàng tièt sita ó phu nti do tàng 
tièt prolactin khi dùng thuòc dài ngày.

Chi djnh

Reserpin là thuó'c dtidc dùng trong bènh tàng huyèt àp tù 
ra t sóm và trong mòt thdi gian dài trUóc dày.

Hièn nay, do sti xuàt hièn nhièu thuóic mói có hièu ltic mà 
it có tàc dung phu hdn nèn xu htióng chung là it dùng reserpin. 
Tuy nhièn do già rà’t  rè nèn thuoic con thich hdp vói càc nUóc 
dang phàt trièn nhti trong càc khuyèn cào cùa TCYTTG.

Chong chi djnh
- Loét da dày tà tràng  vi làm tàng tièt djch vi, tàng nhu 

dòng ruòt..
- Tièn sù có trang  thài tràm  càm.
Khóng dùng cho phu nù có thai và dang cho con bu.

Liéu và càch dùng

- Lièu thtidng ding 0,05 - 0,25 mg/ngày.
Có thò phoi Hdp vói thuoc Idi t.icu do tftng tàc dung ha àp.
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Trong cdn täng huyet âp kich phât, co thé tiêm ngay vào 
bäp th it 1 mg.

Chù ÿ  : không dung reserpin phoi hap vdi:
■ Digitalis vi càng làm nhip tim châm lai.
■ Câc thuôc an thân vi làm tàng trang thài trâm câm.

- Levodopa vi cô tâc dung dôî nghich vdi reserpin.

GUANETHIDIN

G uanethidin dtidc dùng trong dieu tri bênh tàng  huyet âp 
tù  1959.

Biêt dtfdc: Ismeline, viên 10 - 25 mg.

Dtfdc dông hoc

- Thuôc dUdc hâp thu  qua ruôt châm và không hoàn toàn, 
nong dô dïnh trong huyet ttidng dat dUdc sau 72 gid.

- Dào thâi chu yeu qua nUôc tiéu, 20% trong ntiâc tiêu 24 
gid, 36% trong ntiôc tiéu 72 gid.

Tâc dung cua thuôc dén châm nhUng kéo dài, het hän sau 7
- 10 ngày.

Cd che tâc dông

G uanethidin dufdc coi là mot châ't liêt giao câm hâu hach; 
thuôc dà vào trong câc hat du trü  noradrenalin ô dâu tân  cùng 
cüa câc sdi thân  kinh giao câm hâu hach, tâch noradrenalin ra 
khôi ATP làm noradrenalin dtidc phông thich ra ngoài de bi 
men mono-amin-oxydase (MAO) chuyên hôa: thuoic côn ngàn 
cân không cho noradrenalin ô bào tUdng düçfc tâ i hâp thu trô 
lai câc dâu tân  cùng thân kinh giao câm và nhti vây càng làm
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can nguón noradrenalin càn thiét và làm giäm huyét àp. Vi càc 
ly do dó, tàc dung ha huyét àp cùa guanethidin thuòng dén 
chàm.

Guanethidin con tic che càc phàn xa co tlnh mach làm cho 
tình mach giàn, giàm ltidng màu trd ve tim, giàm cung ltidng 
tim và cung ltidng thàn. Guanethidin khòng tàc dòng lèn thàn 
kinh trung tidng vi khòng qua dtidc hàng rào màu - nào.

Tình chat di/cfc ly

Trèn bènh nhàn tàng huyét àp:

- Sau khi tièm thuoc tình mach, huyét àp tàng tuy chi tam 
thòi do thuoc làm phóng thich nhiéu noradrenalin, mach 
nhanh trong vài già, sau dó huyét àp giàm và mach chàm lai; 
mtic giàm huyét àp khà manh và kéo dài nhiéu ngày; d tu  thè 
düng, do giàn tình mach, màu ü lai d càc chi dtiói nèn dé làm 
huyét àp giàm nhiéu hdn. Do tàc dung ban dàu làm tàng vot 
huyét àp tuy chi tam thòi, guanethidin khòng dtidc dùng dtiói 
dang tièm.

Qua duòng uòng, noradrenalin dtidc phóng thich tti tù  nèn 
khòng có giai doan tàng huyèt àp tam thòi.

- Cung ltidng tim giàm, càng giàm ó tti th è  düng nhting vé 
làu dài sè tró lai mtic cü; cung ltidng thàn và dò loc càu thàn 
déu giàm.

- Süc càn ngoai vi bình thtiòng, ve làu dài có thè bi giàm. 

Tàc dung phu

- Do ctiòng phè vi: mach chàm, xung huyét müi, tàng nhu 
dòng ruòt, ia lòng.

- Do liét giao càm manh: ha huyét àp nhiéu d tti thè düng 
và klii gàng scie, có khi rä t nang lam càn tró viec tiè'p tue dUng 
thuoc, rói loan phóng tinh.
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Chi djnh

- Bènh täng huyèt äp.

Thuóc làm giäm huyet äp ra t tot nhu nhièu thuöc khäc 
nhUng do có nhièu täc dung phu phüc tap nèn xu huóng chung 
hièn nay là chi dành cho nhüng trtiòng hdp mà huyèt àp trd 
vói càc phoi hdp thuóic khàc.

Chong chi djnh

- Suy thàn.

- Dà có ta i bién mach näo, suy mach vành.

- Täng nhàn àp cà'p tinh.

- Nhüng ngtidi dang lao dòng chàn tay vi dè gay ha huyèt 
äp näng khi düng.

Lieu và càch dùng

- Khdi dàu vói lièu nhò 10 mg, sau tàng  liéu dàn cü sau 3 - 
5 ngày (hoàc sau 7 - 10 ngày) täng 10 mg. Lièu tòì da khòng 
quà 50 mg, khi dà dat dtidc kèt qua thì giàm lièu xuong.

Chù y  : khòng dùng guanethidin  phò'i hop vài:
■ Càc thuoc gày mè vi càc thuò'c này làm tàng tàc dung cua 

guanethidin dè gày truy mach.
- Imipramin, cocain, ephedrin, amphetamin, càc thuoc này 

làm mat tàc dung cüa guanethidin.

a  - METHYLDOPA

«-methyldopa là mpt phenylethylam in dtidc dùne dièu tri 
bènh tàng huyèt àp tù  1960.
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Biêt dtfçJc: Aldomet, Dopegyt viên 250 - 500 mg.

Dtfdc dông hoc

- Thuôc düçfc hâp thu qua duòng tiêu hóa khoârig 50%.

- Liên két yéu vói protein trong huyèt tUdng. Khâ dung 
sinh hoc 10% vói thuô’c uôrig, 60% vói thuôc tiêm.

- Thuôc vào dUdc rau và süa me. Dào thâi châm, chù yéu 
qua qua ntióc tiéu (70%).

- Thdi gian bân thâi 1 - 2 gid.

Thuôc uông cô tâc dung toi da sau 4 - 6 gid và kéo dài, dôi 
khi tôi 24 gid.

Cd chë tâc dông

Trtiôc dây ngtidi ta cho râng a-methyldopa dà chiem vi tri 
cüa dopa trong chuôi phân ûng dân den sU hinh thành 
noradrenalin, tao nên a-m ethyl-noradrenalin du trü  trong câc 
hat d câc sdi than  kinh giao câm ngoai vi và trung  tfdng, chat 
này không kich thich dUdc câc thu  thé giao câm, do dô trUdng 
lue giao câm bi giâm làm giâm huyet âp; quan niêm này hiên 
không dUdc châ'p nhân, trên  thüc te a-m ethylnoradrenalin 
cüng làm co mach ngoai vi gàn tUdng tu  nhu noradrenalin. 
Hiên nay, y kiên chung cho râng a-methyldopa tùt câc ndrôn 
giao câm dà chuyên thành a-m ethylnoradrenalin, chât này 
dtidc phông thich dà hoat hóa câc thu  thê giao câm a 2 trung 
Udng d hành nào làm giâm trUdng lue giao câm ngoai vi, ha 
huyê't âp, do vây a-methyldopa dUdc coi là thuôc liêt giao câm 
trung lidng; thuôc côn làm tàng trUdng lue phê vi.

Tinh chât dUdc lÿ
- Lam giàm suc càn ngoai vi dân dén giâm huyét ap; huyët 

âp tâm thu giâm nhiëu hdn huyêt âp tâm trUdng.
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- Không làm giâm dâng kê cung lifdng tim, vân duy tri dtidc 
cung liidng thân  và dô loc càu thân. Hoat tinh  renin huyét 
ttidng chï tàng nhe khi gâng sûc.

- Nhjp tim it thay dôi, có thê giâm nhe; khi gâng sûc, nhip 
tim dd nhanh hdn.

Tâc dung phu

- Do an thân: giâm khâ nâng hoat dông tr i óc, khô tâp 
trung tù  tùdng; tâc dung phu này kéo dài 3 - 6 tuàn, nèu 
không phâi ngùng thuôc th i sau thdi gian dô së hêt dàn.

- Do liêt giao câm: ha huyet âp khi dûng nhe (chï giâm 
khoâng 10 mmHg d tu  the düng). Có thè bi liêt dtidng hoâc roi 
loan phóng tinh.

- Dê gây û nUôc và muÔi nêu dùng thuôc lâu dài.

- Dôi khi thâ'y dau dâu, khô miêng, buon non, non, dây 
bung, tâo bón; có thê thây  sot tùng  dçft không rô nguyên nhân; 
ngUdi ta cô nêu lên mot sô" trtidng hdp tuy hiêm gap, có hôi 
chûng thiêu mâu tan  mâu vói thû  nghiêm Coombs (+), có 
khâng thê khâng hông càu, hoâc có ton thUdng hoai tü  tê bào 
gan gây viêm gan cap hoâc viêm gan û mât.

Chï djnh

- Bênh tàng huyet âp.

a-methyldopa là mot trong nhüng thuoc trUóc dây hay dUdc 
dùng, ngtidi có tuoi de châ'p nhân, dùng dtiçfc trong thè  có suy 
thân  và ô phu nü có thai. Thuoc vào düdc süa me nhùng râ't it.

Chô'ng chi djnh

- Khi có trane  thâi tram  câm rô.
- Viêm gan, suy gan, th iêu m âu tan  mâu.
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Thän trong dùng cho nhüng ngüdi lai xe và düng mày vi 
thuöc dè gay buon ngü.

Lieu và càch dùng

- Liéu thòng thtiòng 250 - 1000 mg/ngày, chia làm 2 làn. 
Nèn khòi däu bàng liéu thàp rói tàng dàn dé trành ha huyét 
äp khi düng.

Có thè phò'i hdp vói thucic Idi tièu dé giäm ü nUóc và muoi 
và tàng tàc dung ha àp.

Dinh ky kièm tra  chùc nàng gan.

Chù y: khóng dùng dòng thài a-methyl dopa vài:
- Propranolol, prenylamin, thuò'c gày mè toàn thän, càc chät 

chó'ng tram càm loai imipramin, càc thuò'c an thän kinh vi càng 
làm ha huyét àp.

- Corticoid, càc thuòc chóng viém khóng steroid vi càc thuòc 
này làm giàm tàc dung ha huyét àp cùa a-methyldopa.

Khóng uóhg rtitìu trong khi dùng thuò'c vi rUcfu càng làm tàng 
tàc dung an thän.

CLONIDIN

Clonidin lä dän chä't cüa imidazolin, düdc düng trong dieu 
tri benh täng huyet äp tü  1965.

Biet di/dc: Catapressan vien 0,15 mg, öng tiem 0,15 mg.

Dircfc döng hoc
C lo n id in  d u d c  li&'p t l iu  to t  q u a  dU cliig t ic u  liot», 11011g dö

dinh trong huyet tüdng dat väo gid thü  3.
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- Thuôc liên kêt 20 - 50% vói protein huyét ttidng, vào dtidc 
hê thàn kinh và tâp trung  trong câc câu trüc có té  bào giü 
noradrenalin.

- Thuôc dtidc gan chuyên hôa, 50% câc chat chuyën hôa 
không có hoat tinh. Khâ dung sinh hoc 75 - 95%.

- Dào thâi 65% trong ntióc tiéu, con lai trong phân. 24 già 
sau khi ucing, 50% ltidng thuôc dUçfc dào thâi ra ngoài; thuôc 
dtidc dào thâi hoàn toàn sau 5 ngày.

- Thdi gian bân hüy huyêt ttidng trung binh 13 già.

Cd che tac dông

Clonidin tâc dông den câc thu  thé I^im idazolin nhUng chu 
yeu dén câc thu thé giao câm a 2 trung Udng d hành nào diêu 
hoà huyet âp làm giâm trUdng ltic giao câm ngoai vi và làm 
tàng trUdng lüc phé vi, qua dó làm giâm huyet âp, giâm tàn  sô 
tim và giâm cung ltidng tim. Tâc dung này â t tâc dung kich 
thich câc thu thè a  ngoai vi cüa chinh clonidin làm tàng huyet 
âp vi gây co mach nhting con có thè thây d thdi gian dàu sau 
khi tiêm thuôc vào tïnh  mach, huyet âp tam  thdi tàng vot lên 
roi sau dó mói giâm.

Clonidin dtidc coi là mot chat liêt giao câm trung  tidng nhti 
a-methyldopa nhting vàn giü dtidc phân xa giao câm thich ting 
vói nhu câu sinh lÿ cùa cd thè.

Tinh chat di/dc lÿ

- Tiêm tinh mach: tâc dung bàt dàu sau 2 - 5 phüt, kéo dài 
4 gid; huyet âp tam thdi tàng  cao do hoat hôa câc thu  thé a 2 d 
mach mâu ngoai vi nhting nhanh chông giâm xuông, nhip tim 
châm lai, cung ltidng tim  và cung ltidng câc cd quan khâc nhti 
nfio, m a c h  v à n h ,  d a  d ô u  g ia m .  Vi b ô n h  n h â n  d à  có t â n g  h u y ê t  
âp nên ngtidi ta  it dùng dtidng tiêm tïnh mach này dé trânh  
câc bien chting do huyêt âp tam  thài tàng vot lên sau khi tiêm.
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- Uöng: khöng co pha däu täng huyet äp, täc dung cö sau 3 
gid vä keo däi 24 gid, läm giäm cä huyet äp täm thu län huyet 
äp täm trUdng d cäc tu  the näm, ngoi, düng. Cung lüdng tim 
giäm nhe nhüng trd lai binh thüdng neu düng thuöc läu däi.

- Tiem bäp th it cüng thay täc dung nhü khi ucing thuöc, 
nhüng huyet äp giäm sau 10 phüt, dat müc toi da sau 1 - 2 gid, 
keo däi 6 - 8 gid.

Cäc tinh chät diiüc ly khäc :

• Giäm nhe hoat tinh renin huyet tüdng.

- Giäm nhe cung lüdng tim, trd lai binh thüdng khi düng 
thuöc läu däi.

- Giäm nhe cung lüdng thän  vä do loc cäu than.

- Giäm cung lüdng näo, thuöc dtidc düng trong dieu tri 
chüng dau däu migraine.

- Giäm äp lüc nöi nhän, thuöc dtidc düng trong dieu tri 
chüng täng nhän äp.

Täc dung phu

- Khö mieng vä buon ngu.

- Giäm tiet dich vj: thuöc düng dtidc cho benh nhän cö loet 
hänh tä träng kem theo.

- Döi khi cö röi loan van mach ngoai vi kieu höi chüng 
Raynaud trong nhüng tuän  däu sau khi düng thuöc.

- De gay ü ntiöc vä muöi neu düng läu däi.

Clonidin it gay ha huyet äp khi düng vä röi loan tinh due vi 
cäc phän xa giao cäm vän cön.

Chi djnh
- Benh täng huyet äp.
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Vói phu nü có thai, chi dùng trong qùy 3 cüa tha i kÿ khi 
th â t càn thiét, không dtiçfc dùng khi dang cho con bü.

Clonidin là mot thuôc dùçJc dùng ra t sóm trüâc dây nhting 
hiên nay it dtidc lia chuông do có nhiêu tâc dung phu.

Chô'ng chî djnh
- Khi có trang  thâi tram  câm rô, kê câ có trong tien sû.
- Bloc nhï - th a t cap II, III, nhip châm trong chting suy yêu 

nut xoang.
- Suy thân.
Thân trçng dùng cho bênh nhân có dâi thâo dtiàng kèm 

theo vi clonidin cüng làm giâm tiét insulin và làm giâm quâ 
trinh  tiêu glycogen d gan, d bênh nhân có hôi chûng Raynaud.

Vói phu nü có thai, chi dtiçfc dùng thuôc trong qüy 3 cua 
thai kÿ khi thâ t càn thièt. Không dùng cho phu nü dang cho 
con bü.

Lieu và càch dùng

- Khdi dàu vói lieu 0,15 mg/ngày, uông trüôc khi ngü, sau 
tâng dàn, cû 2 - 4 ngày mot làn, cho den khi huyet âp giâm 
xuông mûc yêu càu, thtidng tù  0,30 dén 0,60 mg/ngày, sau dô 
giâm xuong lieu duy tri.

Giâm lieu khi có suy thân.

Ngùng thuoc dôt ngôt d l làm huyêt âp tâng vot lên kèm 
theo dau dâu, hôi hôp, toât mô hôi, non müa, m ât ngü ... ; 
muôn ngùng hân thuôc phâi giâm lieu dàn trong 3 - 4 ngày.

- Trong cdn tàng huyet âp kich phât: tiêm bàp th it 0,15 mg, 
có thé tiêm nhàc lai 6 gid/lân; không dùng düdng tiêm tînh 
mach dê trânh nhüng cdn tàng huyet âp tgm thdi nguy hiêm. 
Có thé cho uông ngay 1 viên 0,15 mg, uong thêm 1 viên nüa 
sau vài gid neu càn.
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- Phoi hdp vói thuoc ldi tiêu dê trânh û ntióc và muói.

Chù ÿ  : khi dùng clonidin phoi hcfp vói:
- Càc chat an thân kinh (neuroleptique) vi làm tâng tdc dung 

an thân và nguy cd gây ha huyët âp khi dûng.
- Corticoid do û nitôc và muô'i, câc thuoc chong viêm không 

steroid do ûc chê câc prostaglandin giân mach dèu làm gidm tâc 
dung ha huyët âp cua clonidin.

- Câc thuoc chông trâm câm, hau hët câc khâng histamin H,, 
barbituric, benzodiazepin, thuoc gây ngu, morphin làm tâng tâc 
dung an thân.

■ Câc chat ûc chë thu thè p, reserpin vi làm nhip tim càng 
châm

Không uôhg rüôu trong khi dùng thuoc vi càng làm tâng tâc 
dung an than.

RILMENIDIN

Rilmenidin là mòt hdp chàt oxazolin có càu true giong 
imidazolin, tàc dòng lèn càc thu the 1,-imidazolin ò hành nào 
và thàn làm giàm huyét àp.

Bièt dtfdc: Hyperium, vièn 1 mg.

Dirdc dòng hoc

- Thuóc dtidc hàp thu nhanh và hoàn toàn qua dtiòng tièu 
hóa, nóng dò dinh trong huyèt tUdng dat sau 1,5 - 2 gid.

- Lièn kèt vói protein huyét tUdng ra t thàp, duói 10%, 
chuyèn hóa qua gan ra t it.

- Khà dung sinh hoc 100%.
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- Thuôc dtidc dào thài chu yêü qua nüôc tiêu: 65% lüdng 
hàp thu dtidc dào thài d dang không dôi.

- Thôi gian bân thài khoâng 8 già.

Thài gian hoat dông dtidc lÿ dài hdn vói hoat tinh chcing 
tàng huyèt âp dâng kê dtidc duy tri 24 già d bênh nhân tàng 
huyét âp vói lieu 1 mg.

Thûc àn làm châm hâp thu thuôc nhUng không ânh htidng 
dén khâ dung sinh hoc và sti dào thài thuôc.

Cd che tâc dông

Trong hành nào, bên canh câc thu thé giao câm cc2 trung 
Udng con có câc thu thè imidazolin cô liên quan dén viêc diéu 
hoà huyét âp. Cô 2 loai thu thê imidazolin: thu thè I, nhây 
câm vói clonidin và idazoxan cô chûc nàng sinh lÿ diéu hoà 
huyét âp, thu thê I2 nhay câm vói idazoxan nhUng không nhây 
câm vói clonidin, cô chûc nâng sinh lÿ là kiêm soât men 
monoamin oxidase A và B. Câc nghiên cûu cho thâ’y khâc vói 
clonidin, rilmenidin gàn kêt chon loc vói thu thê 1,-imidazolin 
hdn là vói thu thê giao câm a 2 trung Udng (Bousquet, 1984), tâc 
dông làm giâm trUdng ltic giao câm ngoai vi và làm giâm huyét 
âp.

Thu thé I r imidazolin con cô ô thân, rilmenidin dà ûc che 
kênh trao dôi Na+/H+ trên ong ltidn gàn làm giâm giü ntiôc và 
natri, qua dô cüng tham  gia làm giâm huyêt âp.

Câc nghiên cûu cüng cho thây câc thu thé 1,-imidazolin ô 
hành nào chiù trâch nhiêm diéu hoà huyêt âp tüc thdi qua cd 
chê thàn kinh, câc thu  thè I, d thân chiù trâch nhiêm diéu hoà 
huyêt âp muôn, kéo dài qua cd chê" thân.

Rilmenidin duuc coi là t h u ô c  lia h u y ê t  ap tac dông t r u n g  
Udng thê hê 2 (thê" hê 1 bao gôm clonidin và a-methyldopa).
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- Làm giâm hoat tinh giao câm dân dèn giâm sûc cân ngoai 
vi, giâm huyét âp.

Do ânh hüdng cua thuôc, hoat tinh renin huyét tUOng giâm, 
nong dô catecholamin cüng giâm.

Giông nhu clonidin, khi tiêm tînh mach huyét âp tam thdi 
tâng lên nhUng nhanh chông giâm xuông và duy tri.

Thuô’c cüng làm giâm phi dai th a t trâ i khi dùng lâu dài: 
sau 1 nàm dieu tri, chï sô" khoi cd thâ t trâ i tù  152 ± 5 xuông 
131 ± 4 g/m2 (p <0,05, Sadowski và es, 1998).

- Làm tâng dông mâu qua thân, tàng thâi trü  nüôc và 
natri, kali, it gây ha huyét âp khi dûng.

- It ânh hüdng dèn tan sô" tim, duy tri düdc cung lüdng tim.

- Không ânh hüdng dèn chuyên hôa lipid, glucose và acid 
uric dû thuô'c düdc dùng lâu dài.

- Do không tâc dông lên câc thu thé giao câm a 2 trung üdng 
nhü clonidin nên không cô tâc dung an than và khô miêng.

Tâc dung phu

- Vói liê'u 1 mg/ngày, it cô tâc dung phu. Cô thé thâ'y roi 
loan tiêu hôa, dau thüdng vi, noi ban ô da, hoi hôp, met mói 
khi vân dông, suy nhüdc.

- Mot sô' trüdng hdp ngoai lê nhü lanh dàu chi, ha huyêt âp 
khi dûng, lo âu, tràm  câm, phù, chuôt rût, buon non, tâo bon ...

Chî djnh

- Bênh tàng huyêt âp.
Cô thé dùng rilmenidin cho bênh nhân cao tuoi, bênh nhân 

cô dâi thâo düdng kèm theo.

Tâc dung di/dc lÿ
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Mót só" nghién cúu da dtióc tién hánh vói rilmenidin:

- Nghién cúu VERITAS (2003) trén 468 bénh nhán táng 
huyét áp nhe va vüa, theo dói trung binh 2 nám; các bénh 
nhán dtióc dúng rilmenidin 1 - 2 mg/ngáy hoac phoi hóp 
rilmenidin vói perindopril 2, 4 hoac 8 mg/ngáy néu huyét áp 
khóng kiém soát dtióc tot vói rilmenidin trong 12 tuán dáu; két 
quá cho tháy rilm enidin dón tri liéu (liéu trung binh 1,42 
mg/ngáy) có hiéu quá lám giám huyét áp ró ré t tü  163 ± 10/100 
± 5 mmHg xuong 134 ± 10 / 86 ± 7 mmHg sau 1 nám vá 136 ± 
10/84 ± 7 mmHg sau 2 nám (p déu la <0,001) ; có 188 bénh 
nhán có phi dai th á t trái, chi só" khói ltióng có thá t giám tü
161,4 ± 30,5 giám xuong 131,3 ± 26,5 sau 1 nám vá 134,1 ± 26 
g/m2 da có thé sau 2 nám (p déu lá <0,001); viéc phoi hóp thém 
perindopril lám giám huyét áp nhiéu hdn; nhip tim thay dói 
khóng dáng ké (Curr. Med. Res. & Opin. 2003. 19: 205-17)

- Rilmenidin cüng dtióc so sánh vói các thuoc khác trong 
nhiéu nghién cúu thá'y hiéu quá cua thuóc ttióng dtióng vói 
clonidin (nghién cúu trén  333 bénh nhán  trong 6 tuán  - 
Fillastre, 1988), vói a-methyldopa (nghién ctiu trén 157 bénh 
nhán -Galley, 1988), vói hydrochlorothiazid (nghién cúu trén  
244 bénh nhán trong 8 tuán -Pelemans vá es, 1994), vói 
atenolol (nghién cúu trén  90 bénh nhán trong 12 tuán  - 
Dallocchio vá es, 1991), vói nifedipin (nghién cúu trén  56 bénh 
nhán trong 1 nám -Sadowski vá es, 1998), vói captopril (nghién 
cúu trén  51 bénh nhán trong 8 tuán  -Trimarco, 1999) ...

Trén bénh nhán táng huyét áp có dái tháo dtióng typ 2, 
thuoic cüng lám giám micro-albumin niéu (Trimarco, 1999), cái 
thién chuyén hóa glucose vá tinh trang  kháng insulin (Dupuy 
vá es, 1999).

Chong chi djnh

- Trám cám náng
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- Suy thân nâng (dô thanh thâi creatinin <15 ml/mn).

Không dùng cho tré em, phu nü cô thai và dang cho con bü.

Lieu và câch dùng

- Uông 1 mg/ngày vào buoi sang.

Sau 1 thâng, nèu chtia dat yêu càu cô thé tâng lieu lên 2 
mg/ngày chia làm 2 lân, uông trtiôc büa àn.

Không ngùng thuô'c dôt ngôt, nên giâm lieu tù  tù.

Chu ÿ:
■ Không dùng riiçlu trong thài gian uông rilmenidin, không 

dùng cùng vdi IMAO.
- Thân trong khi dùng cùng câc thuô'c chô'ng trâm câm ba 

vàng.

CÂC CHAT LÎC CHE THU THÉ GIAO CÂM p

Câc chat ûc chè thu  thê giao câm (3 dUçfc dùng trong dieu tri 
bênh tâng huyèt âp tù  1964 khi Prichard và Gillam phât hiên 
dUOc tâc dung làm ha huyèt âp cüa propranolol; sau dô, nhiêu 
tâc giâ khâc thâ'y câc châ’t cùng nhôm thuô'c cùng cô dàc tinh 
dô nên nhôm thuoc này dUçlc dùng khâ phô’ biên và cho dên 
nay vân dtiçJc coi là mot trong nhüng thuôc cô hiêu lüc dê dieu 
tri bênh tâng huyèt âp

Phân loai và dtfdc dông hoc

(xem trang 219)

Câc chat ûc chê thu  thê p dtiçic phân thành:
- Câc chat ûc chè tà t câ câc thu thê P nôi chung (câ p, và p2) 

hay Uu tiên ûc chê câc thu thê p, (côn goi là câc chat ûc chê
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- Cac chd't co hoac khong co hoat tinh giao cam noi ta i (ISA, 
intrinsic sympathomimetic activity).

- Cac chat co hoac khong co tinh on dinh mang.

chon loc cho t im)  hay vie che ca cac thu  the (3 va a.

Bàng 4.3. Phàn loai càc chat Oc che thu the ß

Üc chè' 
thu thè’

Khóng có hoat tinh 
giao càm nói tai (ISA)

Có hoat tinh giao càm 
nói tai (ISA)

I Pi P2 Propranolol (Avlocardyl) 
Sotalol (Sotalex)
Nadolol (Corgard) 
Tertatolol (Artex)
Timolol (Timacor) 
Carvedilol (Dilatrend) * 
Labetalol (Trandate) *

Alprenolol (Aptin) 
Carteolol (Carteol) 
Oxprenolol (Trasicor) 
Penbutolol (Levatoi) 
Pindolol (Visken)

Pi
(chon loc 
cho tim)

Atenolol (Tenormine) 
Betaxolol (Kerlone) 
Bisoprolol (Concor) 
Esmolol (Brevibloc) 
Metoprolol (Betaloc)

Acebutolol (Sectral) 
Celiprolol (Celectol) *

(* üc che ca thu th è  a ,)

Cd che tàc döng

Mac dù da có rä t nhièu nghièn cüu cd bän nhUng cd che täc 
dòng cüa thuöic trong diéu tri bènh täng huyèt äp vän chüa rö 
ràng; möt diéu chäc chän là tàc dung dó khòng phu thupc vào 
tinh on dinh màng tè bào cüng nhii hoat tinh gióng giao cam 
noi tai (ISA).
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Mot sô' giâ thuyèt dtidc dât ra :

- Do khâ nàng ûc ché câc thu the p vi chat dong phân hüu 
tuyên cùa propranolol (d-propranolol) không cô tâc dung này 
nhting theo lÿ thuyèt thî loai thuôc này không thê làm giâm 
mà phâi làm tâng huyèt âp vi dâ ûc ché tâc dung giân mach 
cua câc thu thê giao câm p.

- Do làm giâm cung ltfdng tim: cung ltfdng tim cô giâm lue 
dâu song huyét âp không giâm do tàng dong thdi sûc cân ngoai 
vi; dùng thuôc tiép tue, sau vài ngày thi cung ltfdng tim trô lai 
mûc cü, lüc này sûc cân ngoai vi giâm và huyét âp giâm.

- Do thuôc làm giâm hoat tinh renin huyét tUdng: mot so 
tài lieu cho thây propranolol ûc chê viêc phông thich renin chû 
không ûc chê viêc tong hdp renin (Bravo và es, 1974), cüng cô 
tài lieu cho ràng thuôc ûc chê câ viêc chuyên tù  prorenin sang 
renin hoat dông (Allas và es, 1977) nhUng mûc dô ûc chê' lai 
không dong dëu vôi tâ t câ câc thuôic, mot sô' thuôc lai không cô 
tâc dung dô nhâ't là loai cô hoat tinh giông giao câm nôi tai 
hoàc loai chon loc cho tim.

- Do tâc dông lên thàn kinh trung Udng nhu clonidin vi 
truyên thuoc vào trong nâo thâ't mèo thi thây cô tâc dung làm 
giâm huyèt âp và giâm hoat tinh giao câm ngoai vi, câc thuoc 
không vào dUdc nâo nhu sotalol thi không cô tâc dung dô; tuy 
nhiên atenolol không vào dUdc nào nhUng vàn là thuôc cô tâc 
dung ha huyêt âp tôt.

- Mot sô tâc giâ cho ràng cô lë thuôc dâ kich thich nôi mac 
thành mach tiêt prostacyclin PGI2 (Gotoh và es 1982, Deray 
1986) và NO, kich thich tiêt peptid nhï dào thâi natri (ANP) ..., 
câc châ't này dêu làm giân mach.

Tinh chat diroc lÿ
- Làm giâm huyêt âp: huyêt âp cô thê giâm sôm, sau 1 - 2 

ngày nhUng thiidng là châm hdn, trong vông 1 - 2 tuàn; câ
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huyêt âp tâm thu lân tâm trUdng dèu giâm; nêü tiép tue uông 
thuôc, huyêt âp vân duy tri duçfc d mûc yêu eau, cà khi nghï 
lân khi gâng sûc.

- Làm giâm tinh dân truyën ô nhï, thât, nhât là ô nu t nhî - 
thât, nhip tim châm lai, tâc dung này thây rô vói loai cô tinh 
ôn dinh màng nhu propranolol.

- Làm tàng sûc cân ngoai vi nhUng vè lâu dài sûc cân ngoai 
vi së trd lai bình thUdng hoàc hdi giâm.

- Làm giâm cung ltidng tim câ khi nghï lân khi gâng sûc, 
không nhüng do giâm tàn  sci tim mà con do giâm cung liidng 
tâm  thu. Tuy nhiên sau vài tuân, cung lifdng tim lai trd lai 
mûc cü, hoàc chï con giâm ra t nhe.

- Làm giâm câc dâp ûng thich nghi cua cd thè cô su tham  
gia cua hê giao câm khi gâng sûc hoàc khi cô stress và nhu vây 
trânh  cho huyët âp tàng lên dot ngôt.

- Con cô tâc dung chông cdn dau th à t ngUc trong suy vành 
và dieu tri roi loan nhip tim.

Tàc dung phu
- Cô thê thâ’y met moi, m ât ngû, âc mông, roi loan tiêu hoâ 

nhu  râ t thtidng vi, buon non, khô m ât ...
- Nhip tim châm lai.
- Giâm sûc co bop cd tim.
- Cdn hen phê" quân do ûc chê thu  the p2 làm co th à t phê 

quân.
- Dôi khi cô câm giâc lanh dâu chi kieu Raynaud hoàc roi 

loan tu àn  hoàn ngoai vi.
• Cô thê gây liêt dtidng.
- Làm tàng triglycerid và giâm HDL-C mâu: câc chat cô 

hoat tinh  giao câm nôi ta i (ISA) it cô ânh htidng hdn.
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- Cân trd dâp ûng cua catecholamin trong cd thé khi xây ra 
ha glucose mâu.

- Dùng lâu dài cô thê gây khâng insulin.

Chi djnh

- Bênh tâng huyët âp.

Câc chat ûc chê thu thé p là nhôm thuôc dtidc dùng râ't sôm 
trong bênh tàng huyêt âp. Rat nhiêu nghiên cûu tù  Bengtsson 
(1972), Wilcox (1978) dén câc nghiên cûu gân dây dëu khàng 
dinh hiêu lüc cüa nhôm thuoc này trong viêc làm giâm huyêt 
âp và tai biên tim mach nhât là trên câc bênh nhân cô bênh 
mach vành kèm theo, tuy nhiên câc y kién vân chUa nhât tri 
vê lçfi ich cua nhôm thuoc trong du phông tû vong và câc tai 
biên tim mach d nhüng ngtidi chUa cô bênh mach vành.

Nàm 1997, Psaty và es khi phân tich 18 nghiên cûu dùng 
câc thuôc dieu tri cho 48.220 bênh nhân tàng huyêt âp trong 
trung binh 5 nàm cho thây câc chat ûc chê thu the P dtidc dùng 
ddn thuàn (ddn tri lieu) tuy hiêu ltic chUa bang thuoc ldi tiêu 
thiazid nhüng cô ldi ich trong dti phông dôt quy (RR 0,71, 95% 
CI 0,59-0,86) và suy tim (RR 0,58, 95% CI 0,50-0,84) so vôi 
placebo (JAMA 1997. 277: 739-45). Nàm 2003, Psaty và es lai 
phân tich 42 nghiên cûu tinh den thdi diëm do trên 190.000 
bênh nhân tâng huyêt âp vân khâng dinh nhôm thuôc này cô 
hiêu lüc trong dieu tri bênh tâng huyet âp nhü thuôc ldi tiêu 
thiazid nhüng vê dü phông tai biên tim mach nhât là bênh 
mach vành thi chüa bâng thuôc dô: nguy cd tüdng dôi vê dôt 
quy là 0,71 vôi câc chat ûc chê’ thu thê p, là 0,49 vôi thiazid 
lieu cao và 0,66 vôi thiazid liêu thâp, vê bênh mach vành lân 
lüdt là 0,93 - 0,99 và 0,72, vê suy tim lân lüdt là 0,58 - 0,17 và 
0,58, vê tù vong tim mach lân lüdt là 0,89 - 0,78 và 0,76 so vôi 
placebo (JAMA 2003. 289 :2534-44).
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Vói ngtidi già, nghiên cûu MRC (Medicai Research Council 
Trial o f Treatment o f Hypertension in older Adults, 1992) trên 
4.396 bênh nhân tàng huyët âp có tuoi 65 - 74 düdc phân ra 
dùng (1) thiazid 25 - 50 mg + amiolorid 2,5 - 5 mg/ngày (2) 
atenolol 50 mg/ngày (3) placebo trong 5 - 8 nàm cho thây câc 
thuoc dêu làm giâm huyét âp tâm thu và tâm trUOng nhu nhau 
so vói placebo nhUng vói nhóm atenolol phâi dùng thêm thuôc 
ha âp khâc, câc tÿ lê dôt quy ô câc nhóm làn ltiçft là 7,3%, 9% 
và 10,8%, tai bien mach vành làn lüdt là 7,7%, 12,8% và 
12,7%, tü vong chung làn lüdt là 21,3%, 26,5% và 24,7%, nhu 
vây chüa thây ldi ich cüa atenolol trong dü phông tai bien tim 
mach. Tong phân tich cua Messerli và es (1998) düa trên  10 
nghiên cûu vói 16.164 bênh nhân >60 tuoi dUçfc dùng câc châ't 
ûc chê" thu thë p hoàc thuôc ldi tiëu thiazid có so sânh vói 
placebo cho thây câc chat ûc chê thu thê P làm giâm düdc 25% 
nguy cd dôt quy (OR 0,75) nhUng chUa cô hiêu lüc du phông tai 
bien mach vành (OR 1,01), tû  vong tim mach (OR 0,98) và tü 
vong chung (OR 1,05) (JAMA 1998. 279:1907-7).

Nàm 2007, Hôi Tim Hoa kÿ trong “khuyê'n câo vê' dieu tri 
bênh tàng huyêt âp de du phpng bênh tim thiêü mâu” không 
xêp câc chat ûc chê thu  the P vào danh sâch câc thuoc düdc 
chon lUa dùng dàu tiên trong bênh tàng huyët âp nhUng cüng 
nêu nhôm thuôc này nên là chon lüa dàu tiên cho bênh nhân 
cô cdn dau th à t ngüc và là thich hdp de du phông thû  phât cho 
bênh nhân sau nhoi mâu cd tim không triêu  chûng. Nhôm 
thuoc này cüng nên düdc dùng cho bênh nhân cô câc biêu hiên 
cüa ctidng giao câm nhü huyêt âp dao dông, nhip tim nhanh ..., 
cho thë tàng huyët âp cô suy tim và sau khi dùng câc thuôc 
khâc mà không thây cô hiêu quâ.

Chông chî djnh
- Cdn dau th à t ngüc thê Prinzmetal.
- Nhip châm <50 ck/phût, hôi chûng yëu nût xoang, bloc 

nhï - that, nhâ't là dô II và III chüa düdc cây mây tao nhip.
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- Sóc tim, ha huyët âp nàng (huyët âp tâm thu <90 
mmHg).

- Hen phë quân, bênh phê quân man tinh tâc nghèn: cô thë 
dùng loai chon loc cho tim vi không tâc dông dën câc thu thê ß2 
nhUng vân phâi thân trong.

- Hôi chûng Raynaud và roi loan tuân hoàn ngoai vi.

- Thè dia dê bi ha glucose mâu.

- Suy thân: không dùng câc thuoic dào thâi chu yêü qua 
nuôc tieu nhu atenolol, sótalol, acebutolol và câ bisoprolol.

- Suy gan nàng, bênh nâo do gan: không dùng câc chat dào 
thâi chu yëu qua gan nhu propranolol, metoprolol, timolol ...

- U tê’ bào Ua chrom.

Thân trong dùng cho bênh nhân cô hôi chûng chuyên hôa.

Không dùng cho phu nü cô thai và dang cho con bü.

Lieu và câch dùng

- Bâng 4.4. giôi thiêu lieu thuàng dùng cua mot sô chat ûc 
chê thu thë ß trong bênh tâng huyët âp.

- Câc thuoc dê'u cô hiêu lüc nhu nhau trong diëu tri bênh 
tâng huyêt âp, chï cân chù y mot sô" dâc tinh riêng cüa môi thû 
thuoc nhu hoat tinh giô’ng giao câm nôi tai (ISA), tinh on dinh 
màng tê bào, loai chon loc cho tim (không cô tâc dung trên thu 
thë ß2) de vân dung vào tùng bênh nhân.

Nên khôi dàu bàng liê'u nhô, sau tâng dân và theo dôi tâc 
dung cua thuôic doi vôi huyêt âp và mach. Giâm liëu cho nguòi 
già Vôi h ê n h  n h â n  t â n g  huyët. â p  cô su y  t im . p h â i  th tfc  h iên  
dùng huông dân khi dùng nhôm thuoc này trong suy tim.
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Bang 4.4. Lieu dung cac chat írc che thu the ß

Thuoc Biet diTOc Liéu 24 gid So lan uong

Propranolol Avlocardyl 40 - 160 mg 2 län/ngäy

Acebutolol Sectral 200 - 800 mg 2

Atenolol Tenormin 2 5 - 100 mg 1

Bisoprolol Concor 2,5 - 10 mg 1

Metoprolol Betaloc 50 - 100 mg 1 - 2

Oxprenolol Trasicor 8 0 - 160 mg 1

Pindolol Visken 5 - 20 mg 1 -2

Sotalol Sotalex 80 - 240 mg 2

- Các chat úc che th u  the ß có the düdc düng phoi hdp vói 
các thuoíc ha áp khác. Khi phoi hdp vói thuoc ldi tiéu, chi nén 
cho liéu tháp cüa thuoc náy vi da có nghién cúu cho thäy phoi 
hdp vói liéu thtidng dúng có thé lám xuá't hién bénh dái tháo 
düdng. Phoi hdp vói các chät úc ché raen chuyén hoác các chat 
chen thu thé ATt düdc xem lá khóng hdp ly vi tác dóng dói vói 
renin cua các chát úc ché thu  thé ß tró nén khóng cán th ié t khi 
men chuyén hoác thu  thé AT, dá bi úc ché".

- Khóng düdc ngüng thuoc dot ngót vi d i xáy ra  ta i bién 
táng huyét áp kich phát hoác các tai bién tim mach néü bénh 
nhán có suy vánh kém theo.

- Phái theo döi khi dúng nhóm thuoc náy cho các bénh 
nhán dái tháo düdng dang düdc diéu tri vi các dáu hiéu ve ha 
glucose máu có thé bi che lá'p.

* Trong cdn táng huyét áp kich phát:

- Dúng thuoc tiém labetalol (Trandate ong 100 mgj lá thuoíc
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üc che cäc thu thè ß và cà a, lièu 1 mg/kg tièm tinh mach trong
1 phüt, (có thè tièm nhäc lai sau 10 phüt), sau dó truyen tinh 
mach 0,1 mg/kg/giò (pha 2 öng trong 160 ml dung dich glucose 
däng trUdng). Sau khi truyen 3 giò mói cho bènh nhän düng 
dày dè trành cön ha huyèt äp khi düng.

- Có thè düng labetalol theo dtiòng uóng (Trandate vièn 200 
mg), cho ngay 1 vièn, sau dó nhäc lai sau 2 • 3 giò nè’u càn.

C hü y khi düng cùng vói mot so thuoc khäc :
■ Amiodaron, uerapamil, diltiazem, digoxin, cäc thuoc chong 

loan nhip I-A càng làm giäm tinh dän truyen và tinh tu  döng.
- Càc chat chong viém khöng steroid và corticoid làm giäm täc 

dung ha dp
- Cimetidin là m  tàng nöng dò càc cha t üc che th u  th è  ß  trong 

huyét tUöng, ngUtJc la i nhóm  thuoc này  là m  tà n g  nöng dò lidocain  
trong huyét tiitìng.

- Ergotamin gày co thàt dóng mach làm thiéu màu dàu chi.
- O bènh n h à n  diiclc g à y  m è toàn  thà n : nhó m  thuoc này  làm  

g ià m  nhip  n h a n h  p h à n  xa  và là m  tà n g  n guy  có ha  h u yé t àp nhUng  
h an  chéd itó c  ról loan n h ip  tim  và càc biéu h ién  th iéu  m à u  cd tim .

CÄC CHAT ITC CHE THU THE GIAO CAM a ,

Trong câc chat üc chê thu  thê giao cam a  thi câc châ't üc 
chè" thu the a , sau synap dtidc düng trong dieu tri bènh täng 
huyêt âp. Prazosin là dân chät cüa quinazolin düçfc düng tù  
nàm 1976 sau dô là teratozin và doxazosin.

Biêt dtidc: Prazosin: M inipress, viên 1 - 5 mg 
Doxazosin: Zoxan LP, viên 4 - 8 mg.
Terazosin: H ytrin, viên 1 - 5 mg.

399



Bang 4.5. Câc thuô'c kich thich và tic ehe câc thu thé giao cam a

Thu thé Kich thich (Je che

a. Phenylephrin Prazosin (Minipress)
(Neosynephrin) Phenoxybenzamin

a 2 Clonidin Yohimbin
(Catapressan) Mianserin

a, + a2 Phentolamin (Regitine) 
Nicergolin (Sermion)

Dirdc dông hoc

- Câc thuoc dtidc hâp thu  tot qua dtiòng tiêu hóa, nóng do 
dînh trong huyét ttidng dat dtidc sau khi uông 1 - 2 gid, rièng 
vói doxazosin LP là 8 - 9 gid.

- Trong mâu, thuoc dtidc lièn két tói >90% vói protein.

- Chuyén hóa qua gan. Khâ dung sinh hoc 50 - 64%, riêng 
vói terazosin vào khoâng 90%.

- Dào thâi cûa prazosin chü yéu qua phàn theo dtiòng mât, 
cüa terazosin qua ntióc tiêu, mot phàn qua phân.

- Thdi gian bân thâi là 2 - 3 gid vói prazosin, 22 gid vói 
doxazosin LP, 12 gid vói terazosin.

Cd che tac dông

Nhóm thuoc này ûc chê dàc hiêu câc thu  thé giao câm a , 
sau synap cûa câc sdi giao câm hâu hach làm cho noradrenalin 
cô trong khe synap quay sang kich thich câc thu  thé a 2 tiê'n 
synap, kich thich này lai tâc dông làm câc ha t dti trü  trong bào 
ttidng giâm phông thich noradrenalin, hâu quâ là làm giàn câc 
tiêu dông mach và tiêu tïnh mach, giâm sûc cân ngoai vi, giâm 
huyét âp. Bênh nhân không cô nhip tim nhanh phân xa hoàc 
chi cô rä t nhe không nhti vói câc châ't giàn mach ngoai vi khâc,
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diem nay co ldi cho nhiing benh nhan ma nhip tim nhanh la 
can tranh vi lam tang mile tieu thu oxy cua cd tim (nhu benh 
nhan suy vanh) nhiing lai khong co ldi cho mot so benh nhan 
vi khong co phan xa giao cam bu tr£i khi xay ra ha huyet ap tU 
the. Cac chat lie che thu the a t con tham gia \ic che men 
phosphodiesterase lam tang AMPc gay gian cd trdn thanh 
mach.

(NA = noradrenalin, R  = phan NA quay trò lai 
bào tit(tng,M = càc chat chuyén hóa cùa NA)

Hình 4.1. Cd che tàc dóng cüa càc chat (le che thu thè a,

Câc thu thé a , cüng có ô tam giàc (trigone) bàng quang, 
niêu dao và tuyèn tien liêt nên nhóm thuoc này làm giâm âp 
lue niêu quân và sûc cân doi vói dòng nuóc tiêu ò bênh nhân bi 
phi dai tuyèn tien liêt có roi loan tiêu tien.

Tinh chat duoc lÿ

- Làm giâm sûc cân ngoai vi, giâm huyêt âp; câ huyêt âp 
tâm thu lân huyêt âp tâm trUdng dêu bi giâm nhüng huyêt âp
tô m  tr i id n g  b i g ia m  n h iô u  h d n .

- Không làm thay doi tàn  sô" tim và cung liidng tim, cung
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lUdng thân và dò loc câu thân; dùng thuô'c lâu dài, thé tich 
huyèt tUdng và dich ngoài te bào tàng dan nhung cung lùdng 
thân và dô loc câu thân vân không thay doi. Ît ânh hùdng dên 
hoat tinh renin huyèt tUdng.

- Thuôc làm giâm nhe cholesterol, LDL, triglycerid, tàng 
nhe HDL mâu.

Tâc dung cüa prazosin xuât hiên sau nùa gid và kéo dài 
khoâng 12 già.

Tâc dung phu

- Ha huyèt âp khi dûng, cô thé gây ngât, choâng vâng, dau 
ngUc: ta i biên này thUdng xây ra 30 - 90 phüt sau khi uô'ng 
viên thuôc dâu tiên hay khi tàng nh^nh lieu, khi dùng cùng 
thuô'c ldi tiêu m anh hoàc thuôc giàn mach.

- Cô thé thâ'y non mùa, ïa long hoàc tâo, chông mât, ù tai, 
dau dàu, buon ngû, nôi mân, ngüa, xung huyèt niêm mac müi, 
thiêu nàng sinh duc ...

- Dùng thuôc lâu dài de gây û nUôc và natri làm giâm tâc 
dung ha âp cua thuô'c, cân dùng thêm thuô'c ldi tiêu.

Khi ngùng thuô'c dot ngôt, câc thuô'c không gây cdn tàng 
huyèt âp kich phât.

Chî djnh

- Bênh tàng  huyèt âp.

Cô mot sô' nghiên cûu dUdc tiên hành vói nhôm thuôc này:

- Prazosin: nghiên cûu cüa M aterson và es trên  1.292 bênh 
nhân tàng huyê't âp dUdc phân ra dùng 6 loai thuô'c khâc nhau, 
thâ'y vói prazosin sau 1 nàm, 43% sô' bênh nhân cô huyê't âp 
tâm thu  và 56% cô huyèt âp tâm  trUdng tró lai mûc binh 
thuòng (N. Engl. J. Med.. 1993. 328: 914-21).
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- Doxazosin nghièn cüu TOMHS (Treatment o f Mild 
Hypertension Study, 1995) trèn 902 bènh nhän täng huyèt äp 
düdc phän ra düng acebutolol 400 mg hoäc amlodipin 5 mg, 
chlorthalidon 15 mg, doxazosin 1 - 2 mg, enalapril 5 mg/ngày 
so sành vói placebo, theo döi trong trung binh 4,4 näm cho 
thäy ta t cä càc thuoc déu làm giàm huyèt àp so vói placebo (p 
<0,0001), khóng có sü khàc bièt giüa càc thuóc ve müc giàm 
huyèt àp, tai bièn tim mach nàng và tù  vong. Tuy nhièn 
nghièn cüu ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering 
Treatment to Prevent Heart Attack Trial, 2002) vói nhành ve 
tang huyèt àp tièn hành trèn 42.448 bènh nhàn có bènh này và 
có it nhà't 1 yèu tò' nguy cö tim mach khàc de thäm dò hièu lüc 
cüa chlorthalidon 12,5 - 25mg, amlodipin 2,5 - 10 mg, lisinopril 
10 - 40 mg và doxazosin 2 - 8 mg/ngày lai cho thày nhóm dùng 
doxazosin dà phài kèt thùc sóm do phàt hièn thuóc này làm 
täng tai bièn tim mach, dàc bièt là suy tim (p <0,001) so vói 
thuóc Idi tieu, có lé do doxazosin giü nUóc và natri.

- Terazosin: nghièn cüu HYCAT (Hytrin Community A s
sessment Trial, 1999) trèn 1.896 bènh nhàn bj täng huyèt àp 
có kèm theo phì dai tuyèn tién liet lành tinh có trièu chüng 
düdc phàn ra dùng terazosin (Hytrin) so sành vói placebo trong 
52 tuàn; kèt quà cho thà'y terazosin làm giàm 6,7 mmHg huyèt 
àp tàm thu và 3,8 mmHg huyèt àp tàm trüdng so vói placebo 
(p làn lüdt <0,001 và = 0,02), nèu phói hdp vói thuoc Idi tiéu thì 
huyèt àp tàm thu giàm 12,3 mmHg (p <0,003).

Trèn làm sàng, nhóm thuóc này it düdc dùng so vói càc 
nhóm thuóc khàc, thüdng düdc chi dinh cho bènh nhàn täng 
huyèt àp có hòi chüng chuyèn hoà hoàc bènh nhàn bi phì dai 
lành tinh tuyèn tièn lièt có trd ngai khi tièu tièn.

Chong chi djnh
- Màn càm vói thuoc.
Thàn trong dùng cho bènh nhàn suy tim, càc bènh nhàn lài 

xe và dièu khièn mày. Khòng dùng cho tré <12 tuoi.
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Lieu và câch dùng
- Lieu thuòng dùng cua prazosin là 5 - 10 mg chia làm 2 

lân, doxazosin LP là 4 - 8 mg, terazosin là 1 - 5 mg/ngày..
- De trânh  ta i bien, nên khdi dàu bàng lieu ra t thâ'p, vi du 

vói prazosin (Minipress) cho 0,5 mg uóng buoi tói trùóc khi 
ngù; ngày hóm sau vàn cho 0,5 mg nhUng uóng 2 làn và cù nhu 
th è  trong vài ngày roi mói tàng dàn tói lieu có hièu lue; vói 
terazosin (Hytrin), khôi dàu vói lieu 1 mg.

Có thè dùng thuóc ddn thuàn hay phói hdp vói mot so thuóc 
khàc nhu thuoc ldi tiéu, càc chat ùc chè' thu  thè p.

Chiï ÿ  khi phoi hctp thuoc:
- Càc chat ûc che calci, càc thuoc chong tram càm loai 

im ipramin làm tàng tàc dung ha huyet àp.
- Càc thuóc chong viém khóng steroid, corticoid làm  giàm  

tàc dung ha huyet àp.

CARVEDILOL

Carvedilol là mot chät cô khâ näng ûc chê' câ càc thu  thè 
giao câm ß lân a ,, ngoài ra côn cô tâc dung chong oxy-hôa râ't 
manh và chong tàng sinh.

Biêt di/çtc: Dilatrend, viên 12,5 - 25 - 50 mg.

Tin h chat dtfdc lÿ
- Carvedilol ûc chè càc thu thé giao câm ß,, ß2 và a ,  nên làm 

giàn mach, giâm sûc cân ngoai vi và giâm huyê't àp, thây rô 
trên thuc nghiôm: Sponer và es trôn chô (1987), Tanaka và c» 
trên-chuôt (1987) và trên  làm sàng: Eggertsen và es (1984), 
Lund-Johansen và es (1992).
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Câc nghiên cûu cüng cho thay carvedilol làm giâm nhe 
nong dô renin và aldosteron trong huyèt tüdng (Meyer 
Sabellek và es, 1983; Leonetti và es, 1987 ...).

Tâc dung ha huyèt âp dat duçfc nhanh, 2 - 3 giò sau lieu 
dàu tiên, thuoic kiém soât dUdc huyèt âp on dinh câ ngày. Tâc 
dung ha huyèt âp tôï da dat düdc sau 1 dèn 2 tuân trong dieu 
tri dài han. Câc nghiên cûu cho thay hiêu lüc cua thuoic tàng 
theo lieu dùng và khoâng 80% sô’ bênh nhân tàng huyêt âp cô* 
dâp ûng tôt vói carvedilol.

Su phôi hdp 2 tâc dung ûc chê câc thu thé ß và ot] làm tàng 
hiêu lue cua thuôic và làm han chê’ câc tâc dung phu xàu cua 
môi thû, vi vây thuoic chî làm giâm nhe tan sô’ tim, it gây ha 
huyèt âp tu  thê’, làm tàng hoàc duy tri düdc cung lüdng tim, 
làm tàng cung lüdng thàn và dô loc càu thân (Abraham và es, 
1998), cô ânh huông tot den chuyên hôa lipid không nhu câc 
chat ûc chê’ thu thê ß dòn thuân, không cô ânh huông xàu dèn 
chuyên hôa glucose.

- Do cô tâc dung chông tàng sinh nên thuoic cüng làm giâm 
phi dai th a t trâi, ûc chê sü tàng sinh cua câc té  bào cd trdn và 
mô liên kèt thành mach, thay rô trong thüc nghiêm trên chuôt 
tàng huyèt âp cüa Ohlstein và es (1993), trong thüc nghiêm 
trong môi trüdng nuôi câ'y tê bào cd trdn ngüdi hay chuôt düdc 
kich thich tàng sinh bòi mot so yêü tô' tàng trüdng hoàc phân 
bào (nhü thrombin, angiotensin II, endothelin-1, PDGF) cüa 
Jackson và es (1993).

- Thuoic cô tâc dung chóng oxy-hóa manh: üc chê oxy-hóa 
LDL, cân trô sü thoâi giâng cüa NO và hiên tüdng co mach.

Tâc dung phu
. Có thê thâ'y choâng vâng, nhûc dàu, buon non ...
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Chi djnh

- Bênh täng huyèt âp.

Phân tich cüa Stienen và es (1992) trên  25 nghiên cûu cho 
thây carvedilol làm giâm câ huyèt âp tâm  thu  lân tâm  trüdng, 
lieu dùng 25 mg là phù hdp. Smekens và es (1993) cüng khàng 
dinh nhân  xét dô trong mot nghiên cûu mô ò giai doan IV vói 
3.328 bênh nhân, lieu khdi dàu là 12,5 mg, sau 3 thâng 85% 
dùng lieu 25 mg, chi cô 5,5% càn dùng lieu cao hdn, huyèt âp 
düdc kiém soât d 75% sô' bênh nhân. Tÿ le dâp ûng vói thuô'c 
con thây cao hdn: 80% vói R ittinghausen (1988), Ehm er (1988), 
Kronig và es (1990).

Thuoc thich hdp cho câc thé có vai trô  cùa cüdng giao câm, 
khi cô suy vành, roi loan lipid mâu, cô dâi thâo düàng hoàc suy 
thân  kèm theo. Nghiên cûu cüa Koch (1992) trên  681 bênh 
nhân tàng huyê't âp cho thây sau 12 tuàn , carvedilol dà làm 
giâm 60% sô' bênh nhân cô album in niêu vi thé, nghiên cûu 
cüa Agrawal và es (1994), cüa M archi và es (1995) cüng thây 
nhü vây. Cô thé dùng phô'i hdp vói câc thuoic khâc nhü thuoic 
ldi tiêu, câc châ't ûc chê men chuyên, câc châ't ûc chè calci.

Carvedilol con düoe dùng trong dieu tri suy vành và suy 
tim.

Chong chi djnh

- N hü vói tùng  thuoc ûc chê' th u  th é  giao câm ß và a ,  
riêng  rë.

Không dùng cho phu nü có tha i và cho con bü.

Lieu và câch dùng

- 2 ngày dâu cho uong 12,5 mg/ngày, nhüng ngày sau cho 
2 5  m g , cô  th ô  lê n  5 0  m g /n g à y .  C h î u ô n g  1 l à n  t r o n g  n g à y .

- Giâm lieu vói ngüdi già.
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- Không càn chïnh lieu vói bênh nhân bi suy thân vi thuôc 
dtfdc dào thâi chu yéu qua gan.

Chu y: khi phôï hçfp thuôc vài:
- Câc thuôc làm ha huyët dp khàc vi càng làm giàm huyê't dp.
■ Diltiazem vi cô the gây rôî loan dân truyên.
- Digoxin: carvedilol làm tàng nông dô digoxin lên 16%.
- Insulin: carvedilol làm tàng tàc dung ha glucose màu cùa 

insulin, làm giàm tàc dung citàng giao cdm cua ha glucose màu.
• Rifamycin làm giàm 80% nông dô carvedilol

HYDRALAZIN

Hydralazin là loai thuôc giàn dông mach, diidc dùng trong 
dieu tri bênh tàng huyét âp tù  1953 (Freis và es).

Cô 2 dang thuôc dUdc dùng:

- Hydralazin: Apresoline, ong 20 mg

- Dihydralazin: Nepressol, viên và ông 25 mg; châ't này cô 
tàc dung manh gap 4 làn so vói hydralazin.

Difdc dông hçc

(xem trang 92)

Tinh chat dtfdc lÿ

Hydralazin gây giàn trUc tiê'p cd trdn thành tiéu dông mach 
do ûc chê' hoat dông cua ion Ca++ làm cho sûc càn ngoai vi 
giàm, huyét âp giàm. Thuôc không cô tâc dông trên dông mach 
lón và tînh mach.

Trên bênh nhân tàng huyét âp, hydralazin tâc dông:
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- Làin huyèt áp giám, múc giám vúa phái, tù  tù  và kéo dai; 
huyèt áp tám trUdng giám nhiêu hdn huyèt áp tám thu.

- Có táng phán xa giao câm nén nhip tim táng, súc co bóp 
cd tim vá cung liídng tim táng, dán den táng múc tiéu thu  oxy 
cua cd tim, các biêu hiên náy không thá'y khi dúng các thuoc 
liet giao cám.

- Cung liídng các cd quan khác nhii thán, nao cüng táng.

Do lám giám súc can ngoai vi, hydralazin con dude dúng 
trong dieu trj suy tim, trong trtfdng hdp náy hydralazin cái 
thién chúc náng tó'ng máu cua th a t trá i vá lám táng cung 
lUdng tim; huyèt áp vá nhip tim ít thay doi.

Tác dung phu

- Dau dáu, xung huyèt niôm mac múi, mat bùng do, hói 
hôp, trông ngúc, mach nhanh; dôi khi dau bung, buòn non.

- Táng múc tiêu thu oxy cua cd tim do táng cóng cúa cd tim: 
trên  benh nhán có suy mach vánh kém theo, hydralazin dé gáy 
mat cán báng giúa cung vá cáu ve oxy cua cd tim vá lám xuát 
hiên cdn dau thá t ngUc.

- Ô benh nhán bi hep van hai lá, có thé gây táng áp lUc 
dong mach phói.

- Dúng láu dái dé có ú nUóc vá muói lám giám tác dung cua 
thuoc vá lieu cao có thé gáy hói chúng lupus ban dò, hói chúng 
náy sé má't di sau khi ngúng thuoc.

Hydralazin khóng gáy ha huyé't áp khi dúng.

Chi djnh

- Benh táng huyé't áp, dác biêt khi có suy thán kém theo.
Khi có hd van hai lá, hydralazin lám giám the tích máu 

phut ngifdc vá lám táng thé tích máu tó'ng di cua thá't trái.
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Trèn làm sàng, thuóc thiiòng dUóc chi dinh trong trUÒng 
hdp phòi hdp 2 thuóc chiia dù hièu lue làm giàm huyèt àp, khi 
dó chi nèn thèm lièu nhò cùa hydralazin.

Chong chi djnh

- Suy mach vành

- Hep van hai là

- Bènh lupus ban dò.

Liéu và càch dùng

- Dihydralazin thuòng ducfc dùng hdn hydralazin; dé trành 
tai bién, nèn bàt dàu bàng lièu nhò 12,5 mg rói tàng lièu dàn 
cho dèn khi thày huyèt àp giàm xuóng mùc yèu càu; uóng làm
2 làn/ngày, lièu thiiòng dùng vào khoàng 25 - 75 mg.

- Trong cdn tàng huyèt àp kich phàt, có thè dùng dihydra
lazin truyèn tình mach vói bdm tièm dièn vói lièu dàu 50 mg (2 
ò'ng) pha trong 500 ml dung dich NaCl 0,9% (khóng pha trong 
dung dich glucose); dièu chinh toc dò truyèn dè huyèt àp khóng 
giàm quà 25% trong giò tièp theo, thóng thuòng <0,5 mg/phut 
(<30 mg/giò), huyèt àp giàm manh dé gày thièu màu nào, tim, 
thàn ...; tóng lièu vào khoàng 50- 100 mg/24 giò.

Nèu phài tièm tình mach thì chi dùng 1/4 óng (6,25 mg) 
tiém chàm trong 2 - 4 phut, sau 20 - 30 phut có thè tièm nhàc 
lai lièu dó có theo dòi chàt che huyèt àp và tàn sò' tim.

Chiì y  khi dùng hydralazin cùng vói càc thuóc khàc:
- Càc thuóc gày mè toàn thàn càng làm ha huyèt àp.
- Corticoid và càc chat chóng vièm khóng steroid làm giàm tàc 

dung ha àp cùa hydralazin.
- Càc chàt cho'ng tram càm Ioqì imipramin, càc thuàc an than 

kinh càng làm tàng tàc dung ha àp và gày ha, huyèt àp khi dùng.
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DIAZOXID

Diazoxid là dân chat cüa benzothiadiazin không cô tâc 
dung ldi tiêu, dtfdc dùng dieu tri bênh tàng huyét âp.

Biêt dtfdc : Hyperstat, ong tiêm 20 ml = 300 mg.

Dtfdc dông hoc

- Thuôc dùng dtfdng tiêm, cô tâc dung trong 4 - 1 2  gid. 
Trong mâu, thuô'c liên kèt tôi 90% vôi protein.

- Gan chuyën hôa thành  nhüng chat không cô hoat tinh.

- Dào thâi qua nüôc tiêu (35% nguyên dang).

- Thdi gian bân thâ i 28 gid.

Tinh chat dtfdc lÿ

- Thuôc tâc dông trilc tiêp dèn thành câc tiêu dông mach 
làm giân mach ngoai vi, giâm huyét âp; thuoc it tâc dông dên 
tinh  mach. Cô phân xa giao câm làm mach nhanh, tàng sûc co 
bôp cd tim, täng  cung ltfdng tim. Cung lüdng näo düdc duy tri, 
cung lùdng thân  hdi giâm.

NgUdi ta  cho ràng  tâc dung giân mach là do thuôc kich 
thich mô câc kênh kali phu thuôc ATP d màng té  bào cd trdn 
thành  mach làm cho kali thoât ra ngoài, qua dô cân trd viêc 
md câc kênh calci phu thuôc diên thê’ dân dén thiéu calci trong 
tê bào và làm câc sdi cd trdn bi giàn.

Tàc dung phu
- Nhip tim  nhanh  làm tàng mûc tiêu thu  oxy cua cd tim.
- Gây û niiôc và n a tri khi dùng thuôc lâu dài.
- Töng glucose m âu d o  thuôc ûc chc" tict ra  insulin vi vày cô 

thé làm cho bênh dài thâo diïdng tiêm tàng  trô nên rô rêt, cô 
thê gây hoai tü  tuyên tuy.
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- Trên bênh nhân dâ bi m ät nUôc nhiêu, co thê gây hii 
huyèt âp nhiêu và dôt ngôt. Tiêm tînh mach nhanh nhu triîôc 
dây hay dùng cüng gây ha huyêt âp.

Chï djnh

- Bênh tâng huyêt âp.

Do thuôc co nhiêu tâc dung phu nêü dùng lâu dài, nên xu 
huông chung là chî dùng thuô'c trong câc cdn tâng huyêt âp 
kich phât dê nhanh chông dUa huyêt âp xuông mûc yêu càu.

Chông chî djnh

- Tâng huyêt âp do hep eo dông mach chu.

- Cô bênh dâi thâo diïdng, suy mach vành, suy thân.

Lieu và câch dùng

- Trong cdn tâng huyêt âp kich phât, tiêm tînh mach châm 
Hyperstat liêu 1 - 3 mg/kg (không quâ 150 mg) toc dô 15 
mg/phùt (= 1 ml/phüt), tô t nhàt dùng bdm tiêm diên, không 
pha thêm thuoic khâc; theo dôi cho dên khi huyêt âp tâm 
trUdng <100 mmHg. Thuôc gây câm giâc nông doc tînh mach.

Dùng thêm thuôc ldi tiêu dê trânh  giü nüôc và natri.

Chu ÿ  khi phôî hçfp thuoic v&i:

■ Câc thuô'c giân mach khâc, câc thuô'c chông tram câm loai 
imipramin vi câng làm ha huyêt âp

- Thiazid vi câng làm täng nguy cd tâng glucose mâu.
- Corticoid và câc chat chông viêm không steroid vi làm giâm 

tâc dung ha. huyêt âp.
■ Câc thuô'c gây mê toàn thân vi làm huyêt âp không on dinh
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MINOXIDIL

Minoxidil là möt thü thuöc giän mach rä t manh düdc düng 
dièu trj bènh täng huyèt äp tü  1972 nhüng hièn nay it düdc 
düng.

Bièt düdc: Lonoten, vién 5 - 10 mg.

Düdc dòng hpc

- ThuÖc düdc hä'p thu nhanh teli 95% qua düdng tièu hóa. 
Nong dò dình trong huyèt tüdng dat düdc sau khoäng 1 gid.

- Thuöc khòng lién kèt vói protein huyèt tüdng, khòng qua 
hàng rào màng nào.

- Dào thài chu yèu qua nUóc tiéu.

- Thài gian bàn thài 4,2 gid.

Tinh chàt düdc ly

Minoxidil tàc dòng lèn cd trdn thành mach theo cd chè nhü 
diazoxid:

- Làm giän cäc tièu dòng mach hdn hydralazin, giàm süc 
càn ngoai vi và giàm huyèt àp; cà huyèt àp tam thu làn huyèt 
äp täm trüdng déu giàm, giàm khi näm nhièu hdn khi düng. 
Có phàn xa giao càm nèn mach nhanh, täng còng và cung 
lüdng tim.

- Làm täng hoat tinh renin huyèt tüdng, täng täi hä'p thu 
natri d doan gàn cüa ong thän  nèn dé gay ü nuóc và natri khi 
dùng lau dài.

Tàc dung phu
- G äy  ü nUóc vù m udi manli làm  phù, täng can, có thè có 

tràn  dich trong càc màng nhü màng ngoài tim.
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- Gây mach nhanh do phàn xa giao câm, bât ldi cho bênh 
nhân suy mach vành. Diên tim có thé cô roi loan tâi cüc.

- Râm long

- Cô thé làm bênh lupus tien triên nâng thêm.

Minoxidil không gây dau dâu nhu hydralazin, không gây 
ha huyêt âp khi düng nhu prazosin.

Chî djnh

- Bênh tâng huyêt âp.

Thuôc cô tâc dung làm giâm huyêt âp nhüng do cô nhiêu 
tâc dung phu nên it dUdc sü dung, chî dành cho nhüng thè dâ 
diëu tri bâng câc thuôc khâc không cô kêt quâ.

Nên phôi hdp vói thuôc ldi tiêu và câc chat ûc chê thu  thê 
giao câm p.

Chong chî djnh

- Nhoi mâu cd tim môi.

- Tâng âp liic dông mach phoi trong bênh hep van hai lâ.

Không dùng cho phu nü cô thai và cho con bu.

Thân trong khi dùng trong pheochromocytoma, phoi hdp 
vói thuôc ûc chê' thu  thè p dê du phông cdn nhip nhanh.

Lieu và càch dùng

- Bàt dâu bâng liê'u nhô, 5 mg x 1 - 2 lân/ngày roi theo dôi, 
tàng liêu dan 5 - 1 0  mg cû 3 ngày hoàc hdn cho dên khi dat kêt 
quâ; liêu thtfdng dùng 5 - 40 mg/ngày.

Phoi hdp vói thuôc ldi tiêu së trânh dUdc û nuôc và muoi.

Chû ÿ  khi phô'i hdp thuôc vài:
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- Guanethidin va cdc thuoc ha dp khdc, cdc thuoc chong tram 
cam loai imipramin, cdc thuoc an than kinh co the gay ha huyet 
dp khi diCng.

- Corticoid lam tang nitdc va muoi, cdc chat chong viem 
khong steroid lam g iim  tac dung ha dp cua minoxidil.

CÄC CHAT Crc c h £ c a lc i

Cac chät üc che' calci cön düdc goi lä cäc chä't doi khäng 
calci (xem trang 312) do khä näng läm giän mach dä düdc düng 
trong dieu tr i benh täng  huyet äp tü  nhüng näm 1980.

Trong benh näy, cd che täc dong chinh cüa thuoc lä üc che 
cäc kenh calci chäm phu thuöc dien the ci cäc sdi cd trdn thänh 
mach, khong cho calci väo trong te bäo, nhü väy läm giän 
mach vä ha huyet äp; cäc nghien cüu gän däy cön thäy co cd 
che ldi tieu, täng  thä i na tri do thuoic läm täng  döng mäu väo 
thän, täng  do loc cäu thän  ... cüng tham  gia väo vi^c läm giän 
mach (B laskshear vä cs, 1987; Ruilope vä cs, 1990; M artin vä 
cs, 1995).

Co it nhä't 6 kenh calci d mäng Ui bäo, cäc chä't üc che calci 
düng trong tim  mach deu täc döng len cäc kenh typ L, rieng 
mibefradil täc dong chon loc len cäc kenh typ T.

Tinh chät difdc ly
- Vöi mach m äu, cäc chä't üc che calci läm giän mach, giam 

süc cän ngoai vi, giäm huyet äp; täc döng len tieu dong mach 
nhieu hdn tinh  mach.

Nhom dihydropyridin cön läm täng kha näng dän hoi cua 
cäc döng mach lön n h ä t lä d ngüdi giä, vi väy läm giäm dudc 
süc manh döng mäu trüöc khi lan  ra ngoai vi sau khi tim  co 
bop tö'ng mäu.
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- Vói tim, verapamil và diltiazem ùc che dòng calci vào 
trong te bào cd tim nèn làm giàm sùc co bop cd tim, làm giàm 
dàn truyén nhl - that, nhip tim chàm lai. Nhóm dihydropyridin 
tàc dòng chu yeu lèn mach màu nèn khòng có tàc dung này.

Càc chàt ùc che calci làm tàng cung ltfdng thàn, tàng dò loc 
càu thàn và tàng thài niéu, khòng gay tàng hoat tinh renin 
huyet tifdng, khòng làm giàm kali màu và khòng có ành hUdng 
den chuyén hóa lipid và glucose.

Bàng 4.6. Phàn loai càc chàt ùc che calci

Nhóm Thè' hè 1 The he 2
Phenylalkylamin 

DM < T
Verapamil
(Isoptin)

Dihydropyridin 
DM »  T

Nifedipin 
(Ad al ate)

Amlodipin (Amlor) 
Felodipin (Plendil) 
Isradipin (Icaz) 
Lacidipin (Lacipil) 
Lercanidipin (Zanedip) 
Manidipin (Madiplot) 
Nicardipin (Loxen) 
Nimodipin (Nimotop) 
Nisoldipin
Nitrendipin (Baypress)

Benzothiazepin 
DM = T

Diltiazem
(Tildiem)

Mibefradil Mibefradil (Posicor)

(Ohi chu : DM = tàc dune tren dòng mprh. T  = far dòng tr$n 
tim. Mòt so' tàc già dà xep amlodipin, lacidipin và lercanidipin 
vào thè he 3).
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Bang 4.7. Täc döng cüa càc chàt lie che calci

Cäc thöng so Verapam. Diltiazem Dihydropy

Tan so tim 1 1 T/Bt

Co böp cd tim I I 1 i/B t

Dan truyen qua nüt 1 1 Bt

Giän mach ngoai vi T T r t

Giän mach vänh T T T

Tàc dung phu

- Bùng nóng mat, hói hóp, dau dàu :càc dihydropyridin có 
thdi gian bàn thài ngàn gap nhiéu hdn.

- RÓi loan tièu hóa nhii buòn non, dau thtfdng vi, tao (vói 
bepridil thì ia long), dòi khi mét moi.

- Chóng mat, rói loan ve giàc ngù: thay vói verapamil.
- Rièng vói càc dihydropyridin: de có phàn xa giao càm gay 

nhip nhanh, täng cóng và mùc tièu thu  oxy cùa cd tim, khóng 
Idi cho bènh nhän suy mach vành; xét nghiém thay tàng nóng 
dò noradrenalin huyet tUdng. Phù mach khóng lièn quan den ù 
niióc và natri mà do thoàt huyet tUdng qua mao mach, hau qua 
cùa giän càc tièu dóng mach do thuóc cüng hay gap có khi buóc 
ngiidi bènh phài ngùng thuóc; trong nghièn cùu COHORT 
(2002) so sanh tàc dijing phu cùa mot so chàt ùc ché calci, ty le 
bi phù mach và phài ngùng thuóc sóm do phù làn lùdt là 19% 
và 8,5% vói amlodipin, 9% và 2,1% vói lercanidipin, 4% và 
1,4% vói lacidipin. Nhóm thuóc này con gay tàng sàn Idi.

Chi djnh

- Bènh tàng huyet àp.
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Nhièu nghièn cüu tien hành trèn  càc bènh nhàn có tàng 
huyet àp dà khàng dinh càc thuóc dèu có hièu lue làm giàm 
dUdc huyet ap dóng thòi làm giàm dUdc nguy cd màc càc tai 
bien và tù  vong do tim mach:

- Verapamil: nghièn cüu CONVINCE (Controlled Onset 
Verapamil Investigation o f Cardiovascular End Points, 2003) 
dành già hièu quà cüa verapam il so sành vói atenolol trèn  càc 
tai bién tim  mach bao góm dot quy, nhói màu cd tim và tù  vong 
tim mach difdc tien hành trèn  16.602 bènh nhàn tàng huyèt àp 
tuoi >55 vói lièu verapam il SR 180 - 360 mg hoàc atenolol 50 - 
100 mg/ngày + hydrochlorothiazid 12,5 - 25 mg/ngày theo dòi 
trong trung bình 3 nàm; ket quà cho thày khòng có su khàc 
bièt vè' tièu chi chinh giüa 2 nhóm (4,94% vs 4,73%, p = 0,77).

- Diltiazem: nghièn cüu NORDIL (Nordic Diltiazem Study, 
2000) trèn  10.881 bènh nhàn lùa tuoi 50 - 74 bi tàng huyet àp 
diidc phàn ra dùng diltiazem 180 - 360 mg/ngày hoàc thuóc ùc 
che thu  thè ß hoàc/và thuóc Idi tièu theo dòi trong 5 nàm; kèt 
quà cho thày diltiazem có hièu lüc nhu càc thuóc khàc trong 
vièc làm giàm huyèt àp (20,3/18,7 vs 23,3/18,7 mmHg, rièng 
vói huyet àp tàm  thu, p <0,001), giàm tai bién tim mach và tù 
vong (p = 0,97), giàm nhói màu cd tim (p = 0,17), rièng ve dot 
quy thì diltiazem làm giàm nhièu hdn (p = 0,04).

- Am lodipin: nghièn cüu ACCT (Amlodipine Cardio
vascular Community Trial, 1996) trèn  1.084 bènh nhàn 21 - 80 
tuoi, có huyét àp tàm  trUdng 95 - 110 mmHg dùng amlodipin 5
- 10 mg/ngày trong 16 tuàn  thày thuóc dà dtfa huyèt àp tàm 
trUdng <90 mmHg và/hoàc giàm >10 mmHg ó 86% so bènh 
nhàn, nü däp üng tot hdn nam , tuoi >65 to t hdn tuoi <65. 
Nghièn cüu ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac 
Outcomes Trial - Blood Pressure Lowering Arm, 2005) trèn
19.342 bènh nhàn tane  huvèt àp có >3 vèu to' neuv cd tim mach 
dUdc phàn ra  dùng amlodipin 5 - 10 mg ± perindopril 4 - 8 mg 
so sành vói atenolol 50 - 100 mg/ngày ± thiazid trong 5,5 näm
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elio thày hiêu quà ha âp tiidng tu  nini nhau ò cà 2 nhóm, nhóm 
dâu làin giàin 10% tiéu chi chinh là tu vo>ng do bênh mach 
vành và nhôi mâu cd tim tuv chifa có ÿ nghla song làm giâm cô 
ÿ nghîa (p <0,05) câc Lieu chi thû  nhu tü vongehung (-11%), tû 
vong do tim mach (-24%), dôt quy (-23%), tong câc tai bien tim 
mach và can thiêp (-16%), dâi thâo diïdng nidi mac (-30%).

- Felodipin: nghiên cûu vê enalapril và felodipin châm 
(Enalapril-Felodipine ER Factorial Study, 1997) trên  707 bênh 
nhân cô huyêt âp tâm trUdng 95 - 115 mmHg trong 8 tuân, cho 
thây felodipin vói lieu 2,5-, 5- và 10 mg/ngày dâ làm giâm 
huyêt âp tâm  triidng 7,3-, 9,2- và 11,7 mm-Hg, phoi hdp vói 
enalapril thi hiêu lue càng tôt hdn.

- Isradipin: nghiên cûu FISH (Finnish Isradipine S tudy in 
Hypertension, 1992) trên  797 bênh nhân bj täng  huyèt âp nhe 
và vùa düdc phân ra dùng isradipin 2,5 - 5 mg hoâc metoprolol 
100 - 200 mg/ngày; sau 24 tuàn  dieu tri, tÿ lê kiêm soât difdc 
huyêt âp mue tiêu d 2 nhóm lân lUdt là 68% và 66% (p >0,05). 
Nghiên cûu LOMIR-MCT-IL (Lomir-Multicenter S tudy - Israel, 
1996) trên  368 bênh nhân nam bi tàng huvê't âp nhe và vùa 
dtfdc phân ra dùng isradipin 2,5 - 5 mg so sânh vói methyldopa 
500- 1000 mg/ngày và placebo trong 1 nam; két quâ cho thây 
huyêt âp tâm  trUdng trd vê binh thiidng d lân lùdt 64%, 50% và 
36% sô bênh nhân; neu cho thêm captopril 25 - 50 mg/ngày thi 
câc tÿ lê dô sê tàng thêm 26%, 34% và 39%; chat lùdng cuôc 
sông thây cài thiên tôt hdn vói isradipin + captopril.

- Lacidipin: nghiên cûu ELSA (European Lacidipine S tudy  
on Atherosclerosis, 2002) dUdc tiên hành trên  2.334 bênh nhân 
tàng huyêt âp dUdc phân ra dùng lacidipin 4 - 6 mg hoâc 
atenolol 50 - 100 mg/ngày trong trung  binh 3,75 nàm dê dânh 
giâ tâc dông cüa câc thuôc den tien triên  cüa mâng vüa xd
cîông m a c h ;  k e t  q u a  c h o  t h a y  n g o à i  t a c  d u n g  ha âp cüa 2 thviôc  

là tUdng dUdng nhau, lacidipin làm giâm dUdc dô dày lóp nôi - 
trung mac dông mach cânh (do trên  siêu âm Doppler) nhiéu
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hdn atenolol (p <0,0001), nhU väy lacidipin vùa có tác dung ha 
áp lai có hièu qua trong vièc làm chàm tièn trién cua mang 
vüa xd d dòng mach cành.

- Lercanidipin: nghién cúu ELYPSE (Efficacia de Ler-
canidipino y  su Perfil de Seguridad, 2002) trèn 9.059 bènh 
nhàn tuoi trung bình 63 bi täng huyèt áp do 1 vp 2 và nghièn 
cúu cüa Schwinger và Schmidt-M ertens (2002) trén 4.070 bènh 
nhàn tàng huyét áp dò 2 và dò 3, dUdc dùng lercanidipin thày 
huyèt áp tám thu trung bình giám 19 - 26 mmHg, huyet áp 
täm triidng trung bình giám 13 - 15 mmHg so vói ban dáu (p 
<0,001), 50% và 64% dáp úng tot vói thuóíc sau 4 và 12 tuán 
dieu tri, 32% có huyèt áp trd ve giói han bình thuòng (Blood 
Press. 2002. 11: 95-100). Nghièn cúu DIAL (Diabetes,
Ipertensione, Albuminuria, Lercanidipina, 2004) trèn  277 bènh 
nhàn tuoi trung bình 58 bi tàng huyèt áp có dái thào duòng 
typ 2, albumin nièu vi thè’ kèm theo dUdc phán ngáu nhièn 
dùng lercanidipin 10 - 20 mg so sành vói ram ipril 5 - 10 mg/ 
ngày theo dói trong 9-12 thàng; kèt qua cho thày hièu lue cùa 
2 thuoc nhU nhau, huyèt áp tám thu  và tàm trUdng dèu giám 
có y nghìa d cà 2 nhóm (p <0,0001), ty le có huyèt áp tró ve 
mùc bình thuòng làn lUdt là 70,3% và 77,3%; tò'c dò thài 
albumin giàm lan liidt là -17,4 ± 65 (ig/phùt (p <0,05) và -19,7 
± 52,5 (ig/phùt (p <0,05), khòng có sù khàc bièt giüa 2 nhóm.

- Manidipin: nghién cúu cua Zanchetti và cs (2001) trèn 
489 bènh nhàn tàng huyèt áp vùa và nhe dUdc dùng manidipin 
10 mg hoàc amlodipin 5 mg/ngày, lièu cùa 2 thuoc có thè tàng 
gap dói sau 4 tuán và có thè phól hdp thèm enalapril nè’u chua 
dat muc tièu ve huyèt áp; kè’t qua sau 48 tuàn dieu tri cho 
thày hièu lue cùa manidipin tùdng tu nhU cùa amlodipin, só' 
bènh nhán có dáp úng tot vói thucíc làn lUdt là 79% vp 81% (p 
>0,05) (J. Cardiovasc. Pharmacol. 2001. 38: 642-50).

- Nifedipin: nifedipin là thuoc dàu tièn cùa nhóm dihy- 
dropyridin dUdc chùng minh có hièu lue tot trong dieu tri bènh
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tàng huyèt àp. Hièn nay xu hiióng chung là khòng dùng dang 
phóng thich nhanh vi tàc dung ngàn han cùa thuòc dòi hòi 
phài dùng thuòc nhièu làn trong ngày nidi bào dàm kiém soàt 
diidc huyèt àp. Dang phóng thich chàm (Addiate LA, GITS) 
khàc phuc diidc nhiidc dièm dó. Nghièn cùu MATH (Modern 
Approach To Treatment o f Hypertension, 1993) trèn 1.138 bènh 
nhàn bi tàng huyèt àp nhe và vùa, có huyèt àp tàm trtfdng 95 - 
110 mmHg dùng nifedipin GITS trong 12 tuàn cho thày huyèt 
àp giàm rò (huyèt àp tàm triidng giàm trung bình 13 - 15 
mmHg), 76% so bènh nhàn có dàp ùng vói thuóc. Nghièn cùu 
STONE (Shanghai Trial o f Nifedipine in the Elderly, 1996) 
trèn 1.632 bènh nhàn 60 - 79 tuoi có huyèt àp >160/95 mmHg, 
dùng nifedipin LP 20 - 60 mg/ngày (có thè phói hdp thèm vói 
captopril hoàc thiazid) có so sành vói placebo, theo dói trung 
bình 30 thàng cho thày thuóc làm giàm cà huyèt àp tàm thu 
(p = 0,0017 d thàng thù 6) và huyèt àp tàm trtfdng (p = 0,0113 
sau 1 nàm), 65% so" bènh nhàn có huyèt àp <160/90 mmHg, 
làm giàm 60% nguy cd có tai bièn tim mach (RR 0,40, 95% CI 
0,25-0,64), 57% nguy cd tai bièn mach nào (RR 0,43, 95% CI 
0,24-0,77) nhdng khòng làm thay doi ty lé tù vong chung cung 
nhii tù vong tim mach.

- Nitrendipin: nghièn cùu SYST-EUR (Systolic Hyper
tension in Europe, 1997) trèn 4.695 bènh nhàn >60 tuoi có tàng 
huyèt àp tàm thu ddn thuàn (160 - 219/<95 mmHg) diidc phàn 
ra dùng nitrendipin 10 - 40 mg/ngày (mót só bènh nhàn dùng 
thèm enalapril hoàc hydrochlorothiazid) so sành vói placebo, 
sau 2 nàm thày d nhóm dùng thuòc giàm diidc 10,1 mmHg 
huyèt àp tàm thu và 4,5 mmHg huyèt àp tàm triidng dóng thòi 
làm giàm 42% nguy cd dot quy (13,7% vs 7,9%, p = 0,003), 26% 
tai bièn tim càc loai ké cà tù vong do tim (20,5% vs 15,1%, p = 
0.03). rièngr vè' tù vong thì thày giàm nhilng chtfa du y nghìa 
thóng kè vói tù vong do dot quy (3,7% vs 2,7%, p = 0,33) và tù 
vong do tim mach (9,1% vs 6,7%, p = 0,14).
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Càc khuyèn cào cua TCYTTG và JNC cho dèn nay déu 
khàng dinh càc chàt ùc che calci có hièu lue tot trong dieu tri 
bènh tàng huyèt àp. Do nhóm thuoc này con có Idi ich trong 
dieu tri suy vành hay gap trèn bènh nhàn có tàng huyèt àp, lai 
khóng’ ành huóng dèn chuyèn hóa cua glucose và lipid nèn 
nhóm thuóc này thuóng dtfdc chi dinh cho càc thè tàng huyèt 
àp có suy vành hoàc có dài thào duóng kèm theo hoàc khi 
khóng dùng dUdc càc thuóc ha huyèt àp khàc.

Nhóm thuóc này nói chung khóng dùde dùng cho bènh nhàn 
tàng huyèt àp có suy tim; tuy nhièn trong càc dihydropyridin 
có amlodipin và felodipin dà dUdc thàm dò và thày có thè dùng 
dUdc: nghièn cùu PRAISE-1 (Prospective Randomized Amlo- 
dipine Survival Evaluation, 1996) cùng PRAISE-2 vói 
amlodipin và nghièn cùu VHeFT III (Third Veterans 
Adm inistration Vasodilator Heart Failure Trial, 1997) vói 
felodipin trèn càc bènh nhàn suy tim thày 2 thuóc này dà cài 
thièn nhièu vè' làm sàng và huyèt dòng tuy chùa làm thay dói 
có y nghla thòng kè ty lè tù  vong và so làn vào vièn.

Chong chi djnh

- Suy tim (trù  amlodipin và felodipin).

- Nhip tim chàm, bloc nhl - thàt, ròì loan chùc nàng nut 
xoang.

Khóng dùng cho phu nù có thai hoàc dang cho con bu.

Liéu và càch dùng

- Bàng 4.8. giói thièu liéu thifdng dùng cua mòt so' chàt ùc 
chè' calci trong bènh tàng huyèt àp.

- Nèn chon càc thuóc có tàc dung kéo dài nhù càc thuoc 
thuóc thè' hè 1 dà dUdc bào chè' diiói dane phone thich chàm 
(SR, LP) hoàc càc thuóc thuóc thè hè 2 có thdi gian bàn thài 
dài hdn. Giàm liéu d ngUdi già, suy gan.
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Bang 4.8. Lieu dùng câc chät l/c ehe calci

Thuöc Biet dUöc Lieu 24 giä So lan uong

Verapamil Isoptin SR 120 - 360 mg 1 - 2 lân/ngày

Diltiazem Cardizem LA 120 - 360 mg 1

Nifedipin Adalate LA 30 - 60 mg 1 - 2

Amlodipin Amlor 2,5 - 10 mg 1

Isradipin leaz 2,5 - 10 mg 1 - 2

Felodipin Plendil 2,5 - 10 mg 1

Lacidipin Lacipil 2 - 6 mg 1

Lercanidipin Zanedip 10 - 20 mg 1

Manidipin Madiplot 10 - 20 mg 1

- Câc chät ûc ehe calci thUdng dtfdc dùng ddn thuân, du 
hiêu lüc làm giâm huyét âp nhUng cüng co thé dùng phôi hdp 
vdi thuôc khâc. Trong câc phôi hdp thuôc thi phôi hdp giüa 
nhôm dihydropyridin vdi thuôc ldi tiêu diidc xem là không hdp 
lÿ vi ban thân dihydropyridin dà cô tâc dung thâi natri, phôi 
hdp này không làm tàng hiçu quà dieu tri qua câc nghiên cûu 
lâm sàng (Kaplan).

* Trong cctn tâng huyët dp kich phdt, cô thé dùng:
. Nifedipin dang nang phông thich nhanh (Adalate 5 - 10 

mg): choc thüng nang, nhô I I I  giot vào dtfôi lüdi bênh nhân, 
thuôc dUdc häp thu nhanh, tâc dung ha huyét âp bât dâu sau 3
- 5 phüt, toi da sau 20 - 30 phüt, kéo dài tdi 4 - 5 gid. Cân theo 
dôi chàt chè huyét âp, sau 15 phüt nêu chtfa cô tâc dung thi 
mdi nhô thêm I I I  giot. Không dUdc cho ngâm ngay câ nang
t h u ô c  v î d û  xu y  r a  u h ü n g  ti  UOng h ü p  b i  ti*t l iu y ô t  u p  q u â  m u n l i  
gây tai biên nguy hiêm. Nhiéu ntfôc dâ kh-uyén câo không nên 
dùng dang nifedipin này màe dâu hiêu liste ha huyét âp cùa
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thuôc nhanh và tôt dà dUdc khàng dinh vi ngai tai bien; vi vây 
neu phâi dùng thuôc này thi nên thân trong khi sü dung.

. Nicardipin (Loxen ong 5 - 10 mg) tiêm tlnh mach toc dô 1 
mg/phüt (thuôc pha trong dung dich glucose 5%), lieu dùng 
không quâ 10 mg hoàc truyën 8 - 15 mg/gid trong 30 phût, bat 
dâu tù  lieu thâ'p roi täng dan, lieu duy tri 2 - 4 mg/giô.

Chu ÿ  khi düng cùng cdc thuôc khdc:
- Cdc chat ûc ehe calci làm tâng nông dô cyclosporin, 

phenytoin, cimetidin trong huyët tMng; phénobarbital, rifampicin 
làm gidm nông dô nifedipin trong huyët tMng.

■ Verapamil, diltiazem phôi hçtp vâi cdc chat ûc chë thu thê ß  
càng làm gidm tinh dân truyén, tinh tii dông và gidm huyët dp.

- Cdc chat chông trâm cdm loai imipramin, cdc chât ûc chê thu 
thê a, càng làm gidm huyët dp, dê gây ha huyët dp khi dûng.

THUÔC LOI TIEU

Thuôc ldi tiëu dUdc dUa vào dieu tri bênh tâng huyet âp tù  
nam 1958 (Freis và Wilkins). Hiêu lue cüa thuôc dùdc xâc dinh 
ngay và cho den nay, ngüdi ta  dâ coi thuôc ldi tiêu là mot trong 
nhùng thuôc dùng dâu tiên không the thieu dUdc de chüa bênh 
tâng huyê't âp, cô thê dùng ddn thuàn nhüng thUdng là phôï 
hdp vâi câc thuôic chüa tâng  huyet âp khâc.

Phân loai, diroc dông hoc

(xem trang 55)

Co chê tac dông trong bênh tâng huyê't àp
Câc thuôc ldi tiêu deu làm giâm thë tich huyê't tUdng dân 

dên giâm cung ltfdng tim và giâm huyê't âp. Nêü dùng thuôc
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lâu dài, thê tich huvët tUdng và cung liidng tim së trd lai mûc 
cü nhUng huyët âp vân giâm và difdc duy tri. Câc nghiên cûu 
cho thây nguyên nhân cüa giâm huyêt âp lüc này chu yêu là do 
giâm sûc cân ngoai vi (Conway và Lawers, 1960); cd chê cüa 
thuôc ldi tiëu làm giâm sûc cân ngoai vi vân côn chUa hoàn 
toàn rô nhUng cô lë do liên quan dên tinh  trang  giâm nong dô 
natri trong tê bào d thành câc tiêu dông mach dân dên tàng 
trao doi câc ion Na+/Ca++ qua màng và làm giâm nong dô calci 
trong tê bào làm cho thành mach giâm dâp ûng dôi vdi câc 
amin co mach. Cüng cô ÿ kien cho ràng thiazid dâ làm tàng 
nong dô prostaglandin giân mach (PGE2) do làm giâm thoâi 
giâng và giâm nong dô prostaglandin co mach (PGF2-a) do làm 
tàng thoâi giâng.

Câc thuô’c ldi tiêu côn duy tri dUdc tâc dung cüa câc thuôc 
chüa tàng huyêt âp khâc, câc thuôc này dê gây û natri nêu 
dUdc dùng lâu dài và tinh trang này së làm câc thuôc dô mat 
dân hiêu lue.

Tinh chat dtfdc lÿ

- Thdi gian dâu, thuôc ldi tieu làm giâm thê tich huyêt 
tUdng, chi sô tâm thu, cung liidng tim dân dên giâm huyêt âp, 
mûc giâm này thUdng không nhiëu; sûc cân ngoai vi tàng nhe 
nhüng cô thê vân côn binh thUdng; cung lUdng thân và dô loc 
câu thân giâm.

- Dùng thuôc lâu dài, thê tich huyêt tUdng và cung liidng 
tim dân trd lai mûc binh thUdng, huyêt âp vân giâm và dùdc 
duy tri do giâm sûc cân ngoai vi ; cung lüdng thân và dô loc 
cân thân cô xu hudng trd lai nhu cü.

Tac dung phu

Vdi n h ô m  ldi ticu  v ù n g  q u a i  uà n h ô m  th ia z id :

. Giâm kali và magiê mâu do tàng dào thâi kali và magiê

424



niêu, nhàt là khi dùng lieu cao. Giâm kali mâu dê làm xuàt 
hiên câc roi loan nhip tim phûc tap có thè gây dôt tû.

. Lç)i tiëu quâ nhiëu có thè gây mât nUóc, ha huyët âp khi 
dûng, nhiêm kiem chuyên hôa.

. Tàng acid uric mâu, khâng insulin, tâng glucose mâu và 
giâm dung nap glucose ô câc mô.

. Dùng lâu dài do giâm thé tich lUu hành nên dê kich hoat 
hê renin-angiotensin-aldosteron.

. Hiêm gàp di üng da, rói loan tiêu hôa, giâm bach câu, tiêu
câu.

. Lieu cao furosemid có thé gây ù tai, chông màt, giâm 
thinh lüc, vi vây không phôi hdp vói aminosid (gentamycin, 
streptomycin).

. Câc thiazid làm tàng cholesterol, triglycerid, LDL, VLDL, 
có thê gây liêt düdng.

- Vói nhóm lai tiêu g iù  kali:

. Tàng kali mâu

. Dùng khâng aldosteron lâu dài, d l bi chûng vu to, roi loan 
tinh duc d nam, roi loan kinh nguyêt ô nü.

Chî djnh

- Bênh tâng huyêt âp.

Rat nhiëu nghiên cûu tù  nhiëu thâp kÿ nay dà chûng minh 
thuôc ldi tiéu là mot thuoic không thê thiêü dùdc trong diëu tri 
bênh tàng huyêt âp. Moser và es (1996) khi phân tich 12 
nghiên cûu vë diëu tri bênh tàng huyêt âp cho thày thuôc ldi 
tiêu ddn thuân cüng có hiêu lùc làm giâm huyêt âp, lai làm 
giâm tien triën bênh sang suy tim: suy tim chî xây ra ô 
112/6.914 bênh nhân diidc dùng thuôc ldi tieu so vói 240/6.923
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bènh nhàn khöng dùng thuòc Idi tièu hay du’Oc dùng placebo. 
Nghién cüu ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering 
Treatment to Prevent Heart Attack Trial, 2002) trèn 33.357 
bènh nhàn läng huyèt àp, tuoi >55, có it nhàt 1 yèu tó nguy cd 
tim mach khäc dUdc phän ra düng chlorthalidon 12,5 - 25 mg, 
hoäc amlodipin 2,5 - 10 mg, hoäc lisinopril 10 - 40 mg/ngày 
dUdc theo döi trong trung binh 4,8 näm cüng thòng nhàt vói 
nhàn xét dó: càc tàc già khöng thày có sii khàc bièt giüa 3 loai 
thuóc ve tièu chi chung là tu vong do tim mach + nhòi mäu cd 
tim khöng tü vong (làn lUdt là 11,5%, 11,3% và 11,4%, p >0,05) 
cüng nhu ve tu vong chung (làn lUdt là 17,3%, 16,8% và 17,2%, 
p >0,05); nhóm dùng chlorthalidon lai có it bènh nhàn bi suy 
tini hdn 2 nhóm khàc (càc ty le làn lUdt là 7,7%, 10,2% vói p 
<0,001 và 8,7% vói p <0,001), so’ làn phài vào vién vi suy tini 
cüng it hdn (càc ty le làn lUdt là 6,5%, 8,4% vói p <0,001 và 
6,9% vói p >0,05). Vói ngUdi già, tòng phàn tich cùa Messerli 
và cs (1998) dUa trèn 10 nghién cUu vói 16.164 bènh nhàn tàng 
huyèt àp >60 tuoi cho thày có 2/3 so bènh nhàn chi dùng thuó’c 
Idi tièu ddn thuàn vàn kièm soàt dUdc huyèt àp, thuóc Idi tièu 
có hièu lue rò trong du phòng dot quy (OR 0,61, 95% CI 0,51- 
0,72), tu vong do dot quy (OR 0,67, 95% CI 0,49-0,90), bènh 
mach vành (OR 0,74, 95% CI 0,64-0,85), tü vorig tim mach (OR
0,75, 95% CI 0,64-0,87) và tu vong chung (OR 0,86, 95% CI 
0,77-0,93) so vói placebo và tòt hdn so vói càc chà’t ùc che thu 
thè p (JAMA 1998. 279 : 1903-7).

Trong càc thuóc Idi tièu, nhóm thiazid có tàc dung thài nièu 
vùa phài và kéo dài nèn tù làu dà dUdc chon là thuòc dùng lau 
dài trong bènh tàng huyét àp, nhóm Idi tiéu vùng quai nhu 
furosemid có tàc dung thài nièu manh và nhanh chi dUdc dùng 
trong cdn tàng huyèt àp kich phàt. Vói thiazid, mäc dù dùng 
ddn thuàn cüng có hièu lue nhu dà dUdc chùng minh trong 
nhipu nphièn rifu lrln nhifnp vii hifrtnp ohunp hién nay là 
dùng phò'i hdp vói mòt thuóc ha huyèt àp khàc, sU phò’i hdp 
này làm cho lièu dùng cua mói thuóc giàm di nèn it có tàc
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dung phu hein, hiêu lUc cüa thuóc ha huyët âp thû 2 dUdc tàng 
cUÒng bòi sU hiên diên cüa thuôc ldi tiêu phông ngùa tinh 
trang û nUóc và natri cô tinh phân ûng tai thân xây ra môi khi 
huyët âp giâm, tình trang này hay gap vói nhiëu thuóc ha 
huyët âp khâc. Trong câc phôi hçip hay dùng, phôi hdp vói câc 
chat ûc chë men chuyên (hoàc câc chat chen thu thè ATJ là 
hçfp lÿ vi thiazid khi dùng lâu dài dê kich hoat hê RAA làm 
mât dan hiêu lue cüa chinh thuôc ldi tiêu.

Vë liêu dùng cùa thiazid, câc nghièn cûu dê'u cho thây dùng 
liê'u thâp cô lçii hdn là dùng liê'u cao: liêu cao làm mat nhiê'u 
kali và magiê hdn dê gây roi loan câc chat diên giâi cô thë dân 
dën roi loan nhip tim nguy hiëm, gây roi loan chuyën hôa lipid 
và khâng insulin dê làm xuât hiên bênh dâi thâo duòng mà ldi 
ich làm giâm huyët âp cüng không hdn dUdc bao nhiêu 
(Carlsen và es, 1990; Johnston và es, 1991). Psaty và es (1997) 
phân tich 12 nghiên cûu vói 30.783 bênh nhân dùng thiazid 
(chlorthalidon hoàc hydrochlorothiazid) vói liëu cao >50 mg/ 
ngày) và 4 nghiên cûu vói 9.421 bênh nhân dùng liê'u thàp 
(12,5 - 25 mg/ngày) trong khoâng 5 nam cho thây so vói 
placebo liê'u cao làm giâm dâng kë nguy cd dôt quy (RR 0,49, 
95% CI 0,39-0,62), suy tim (RR 0,17, 95% CI 0,07-0,41) và tû 
vong tim mach (RR 0,78, 95% CI 0,62-0,97), trong khi vói liê'u 
thàp RR lân lüdt là 0,66 (95% CI 0,55-0,78), 0,58 (95% CI 0,44-
0,76), và 0,76 (95% CI 0,65-0,89), liëu thàp làm giâm câ nguy 
cd tai bien mach vành (RR 0,72, 95% CI 0,61-0,65) và tü vong 
chung (RR 0,90, 95% CI 0,81-0,99) (JAMA 1997. 277 : 739-45). 
Nam 2003, Psaty và es lai phân tich 42 nghiên cûu tien hành 
cho dên nàm dó vói 190.000 bênh nhân dùng thiazid là thuôc 
dàu tiên vân khàng dinh thiazid cô dü hiêu lüc dû phòng cô y 
nghîa dôt quy và suy tim tUdng dvidng nhu câc thuôc khâc 
dùng trong câc nghiên cûu, liëu thàp cüng làm giâm câc tai 
bien mach vành, dôt quy, tü  vong do tim mach và tü  vong 
chung, liêu cao hdn khône mane lai ldi ich bân vê tim marh tot 
hdn, thoâ mân dUdc sü kÿ vong tü  tâc dung ha âp cüa thuôc 
(JAMA 2003. 289 :2534-44). '
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Nhóm thuôc ldi tiêu giü kali cùng có tâc dung làm ha huyêt 
âp song mùc ha không nhiëu, thuòng chi dUdc dùng phói hdp 
vói câc thuôc lçfi tièu dào thài kali; câc chàt khâng aldosteron 
con có tâc dung ûc che quâ trinh xd cd tim, thày trên thUc 
nghiêm và dà thày trên nguài (Weber và es, 1992).

Câc khuyên câo cua TCYTTG và JNC triiôc dây dê'u nêu 
nên Uu tiên chon thuôc ldi tiêu và câc chàt ûc che thù  thè P là 
nhüng thuôc dùng dàu tiên trong bênh tâng huyêt âp vi cô 
bàng chûng cho thày 2 nhóm thuôc này có ldi ich trong du 
phóng câc tai biên tim mach và tû vong. Sau mot sô' tông phân 
tich dânh già lai hiêu lue cüa câc thuôc, nâm 2003 TCYTTG và 
HTHATG khuyên câo “cho da so bênh nhân nêu không có chi 
dinh bât buôc phâi dùng câc nhóm thuôc khâc th i thuôc lai tiêu 
thiazid vói lieu thap nên ditqc coi là thuôc chon dàu tiên“. 
Cùng nâm 2003, JNC-VII khuyên câo “nên khai dàu dieu tri 
bâng thuôc lai tieu thiazid cho da so câc bênh nhân tâng huyêt 
âp không có bien chûng, dùng dan thuàn hay phô'i hçfp vói 1 
thuôc ha huyêt âp khâc".

Chong chï djnh

- Có cân trd dùòng tie t niêu gây bi dâi.

- Giàm kali mâu, giâm thê tich mâu

- Bênh güt.

Không dùng thiazid trong bênh dâi thâo duông và khi có 
suy thân (nêu creatinin mâu >200 (imol/1 thi thiazid không con 
hiêu lüc ldi tiêu).

Không dùng cho phu nü có thai, dang cho con bü.

Lieu và câch dùng

- Câc thuôc ldi tiêu vùng quai (furosemid, bumetanid ...): 
trong cdn tàng huyêt âp kich phât dùng theo dUdng tiêm dê
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thâi niêu nhieu và nhanh. Lieu dùng: Lasix 20 mg tiêm tînh 
mach hoàc bàp thit, Burinex 2 mg tiêm tlnh mach ...

- Thiazid: thuóc dùôc dùng lâu dài; chi nên dùng lieu thâ'p: 
chlorthalidon hay hydrochlorothiazid (Hypothiazid) 12,5 - 25 
mg, neu phôi höp vói mot thuóc khâc thì chi can 6,25 mg/ngày. 
Vói ngifòi già, lai càng phâi dùng lieu thàp.

- Dinh kÿ theo dèi tình trang m at niióc và câc chat diên 
giâi, chûc nâng thân, khi thày giâm kali mâu thì nên cho 
Aldacton liéu thóng thùòng 25 - 50 mg/ngày (nêü khóng có 
chóng chi dinh) hoàc bó sung kali : Kaleorid 1 - 2 g/ngày

Thuóc loi tiêu có thè diicic dùng ddn thuàn hay phói höp vói 
càc thuóc ha huyêt âp khâc trù  vói câc dihydropyridin, phói 
höp thuóc này diiöc xem là khóng höp ly vi ban thân  dihydro- 
pyridin dà có tâc dung thâi natri, phoi hç)p này khóng làm täng 
hiêu qua dieu tri qua câc nghiên cüu lâm sàng.

* Chiï ÿ  khi dùng thuóc Içti tiëu cùng câc thuóc khâc:
- Khi phói hop vói câc chat ûc chë men chuyën, càn chu ÿ  can 

ha huyêt âp dot ngôt có théxây ra à bênh nhân dâ bi mât niiàc và 
mat muôi do thuóc lai tiëu dùng dài ngày; cân ngùng thuóc lai 
tiëu 3 ngày trüàc khi khài dau dùng câc chat ûc chë men chuyën 
hoâc chi dùng lieu thap thuóc này.

- Câc thuóc có thè gây xoân dinh khi có ha kali mâu: quinidin 
và nhóm I-A, bretylium, amiodaron, sotalol, bepridil, erythro
mycin tïnh mach, vincamin, astem izol...

- Câc thuóc chóng viêm không steroid, câc thuóc cân quang có 
iod: có thëgây suy thân cap à bênh nhân bi mat nüôc nhieu.

- Câc chat chóng viêm không steroid ûc chë câc prostaglandin 
giän mach nên làm giâm tâc dung lai tiëu và ha huyêt âp.

- Digitalis: ha kali mâu dê làm tane dôc tînh. cùa digitalis.
- Câc chat chóng tram câm imipramin và thuóc an thân kinh 

làm giâm tâc dung ha âp và có thë gây can ha huyêt âp khi dûng.
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- Vdi furosemid: phenytoin lam giam tac dung lai tieu, 
aluminium phosphat lam giam hap thu thuoc theo diibng uong, 
furosemid lam tang nguy cO doc vdi than va tai cua aminosid khi 
dung thuoc nay theo diibng toan than.

INDAPAMID

Indapam id là mót sulfonamid có vòng indol, tuy có cäu trùc 
hóa hoc khàc vói càc thiazid nhtfng có lièn quan vói nhüng 
thuóc này ve dtfoc ly, vi có cùng vi tr i tàc dóng trèn  ddn vi thàn  
nhtf càc thiazid. Indapamid có tàc dung Idi tièu dóng thòi có 
tàc dung trtic tiep làm ha huyet àp. Có 2 dang thuoc: dang IR 
(phóng thich nhanh) diidc diia vào dièu tri tù  1974, dang SR 
(phóng thich chàm) tù  1996.

Bièt di/dc: Fludex 2,5 mg, N atrilix SR  1,5 mg.

Dtfdc dòng hoc

- Dang IR dvidc hàp thu nhanh, nóng do dinh trong huyet 
tüdng dat sau 1 - 2 gid. Vói dang SR, thuóc diidc hàp thu tù  tù, 
thùc àn làm tàng nhe toc do hàp thu, nóng dò dinh dat diidc 
sau 12 gid, tàc dung kéo dài 24 gid.

- Lièn ket vói protein huyet tiidng 79%, khà dung sinh hoc 
cao 93%. Indapam id có tinh iia lipid.

- Dào thà i qua thàn 70%, qua phàn 22% dilói dang càc chà't 
chuyèn hóa khóng có hoat tinh.

- Thòi gian bàn thài khoàng 14 - 24 gid.

Cd che tàc dòng

Indapamid làm giàm huyet àp thóng qua 2 cd che:
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- Là möt thuöic Idi tièu: vi tri tàc döng cüa indapamid giöng 
nhü thiazid d doan pha loäng cüa vùng vò, tai dó thuöc üc che 
täi häp thu niióc và natri gay Idi tiéu, täng dào thäi natri và 
chlorur, möt phän kali và magiè.

- Làm giàm dòng calci vào trong càc sdi cd trdn thành  
mach, càn trd phóng thich calci tù  ndi dü trü trong bào tiidng 
(Mirdnneau và cs, 1986) nèn làm giän mach, giàm sùc càn 
ngoai vi.

Indapamid con làm täng kich thich tòng hdp càc 
prostaglandin giän mach PGE2 (ö than) và PGI2 (d noi mac 
thành mach) mà khóng làm täng thromboxan A2; ve nguyèn 
nhàn, U ehara và cs (1992) cho räng có thè do khà näng chóng 
oxy-hóa cùa thuòc làm giàm hinh thành malonedialdehyd, 
giàm peroxy-hóa cùa acid linoleic bòi càc góc tü do và chóng lai 
tàc dung ùc chè cùa 15-hydro-peroxyarachidonat doi vói 
prostacyclin synthetase. Tàc dòng này thày cà vói lièu thà'p 
hdn lièu gay Idi tièu. Indapamid con làm täng hièu lvic ha 
huyet ap cùa bradykinin (Bouaziz, 1992).

Tinh chät diroc ly

- Có tàc dung Idi tiéu, làm täng dào thài mióc và natri; dào 
thài kali và magiè it hdn.

- Làm giän càc tièu döng mach, giàm sùc càn ngoai vi, giàm 
huyèt àp.

Vói lièu dièu tri hièn dùng trong bènh täng huyèt àp, tàc 
dung giàm huyèt àp thày nhièu hdn tàc dung Idi tieu. Nghièn 
cùu cùa Piante và cs (1988) cho thày sau 12 tuàn dièu tri vói 
indapamid lièu 2,5 mg/ngày, huyèt àp tàm thu giàm 14%, 
huyèt àp tàm trüdng giàm 24%, hièu ldc tot hdn so vói 
hypothiazid vói lièu 50 mg/ngày.

- Thuóic con làm giàm phì dai thà t trài: phän tich cùa 
Carey, Sheridan và cs (1996) düa trèn 6 nghièn cùu ngàu
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nhiên vói 197 bênh nhân dùng indapam id 2,5 mg/ngày trong 6 
thâng thâ'y thuôc làm giâm huyêt âp tâm thu 13,3%, huyêt âp 
tâm triidng 13,5%, dóng thdi làm giàm chî sô khôl cd thà t trâi 
(LVMI) 13,3%, giâm dô dày thành sau 7,3%, dô dày vâch liên 
tha t 7,8% (p <0,001) (Am. J. Cardiol. 1996. 77: 17B-19B).

- Indapam id không tâc dông dên chuyën hôa glucose và 
lipid, lai ûc che viêc oxy-hoâ LDL (Breungot và es, 1992), làm 
giâm album in niêu vi thè trên  bênh nhân tàng huyêt âp có dai 
thâo dtfdng.

Tac dung phu

- Dôi khi buon non, chông mât, dau dàu, khô miêng, tâo.

- Nêü dùng lieu gây ldi tiê’u kéo dài, cô thé làm giâm kali, 
natri, magiê, tàng acid uric trong mâu, ha huyêt âp do tii thè.

Chi djnh

- Bênh tàng huyêt âp.

Thuôc dùng düdc cho câc bênh nhân tàng huyêt âp có dâi 
thâo dtfdng vi không gây roi loan chuyên hoâ glucose.

Mot sô’ nghiên cûu vói indapam id trong bênh này:

- Ames (1996) phân tich 12 nghiên cûu vói 430 bênh nhân 
dùng thiazid lieu thâ'p <25 mg/ngày, 19 nghiên cûu vói 559 
bênh nhân dùng thiazid lieu cao (>50 mg/ngày) và 13 nghiên 
cûu vói 558 bênh nhân dùng indapam id 2,5 mg/ngày thây 
indapam id không ânh hùdng dên lipid mâu nhù thiazid, làm 
giâm huyêt âp nhù thiazid, lieu cao thiazid làm giâm huyêt âp 
nhiéu hdn nhtfng lieu thâp dà có thê gây roi loan lipid mâu.

- Nghiên cûu PATS (Poststroke Antihypertensive Treatment 
Study. 1998) tien hành d Trung Quôc trên  2.824 bênh nhân dà 
bi dôt quy nâo không có di chûng nàng né (cô 14% bi chây mâu 
nâo) hoàc thiêu mâu nâo lâm thdi trong vông 4 tuân, câc bênh
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nhän diidc dùng indapam id 2,5 mg/ngày trong 3 näm bat kè có 
täng huyèt àp hay khöng, két quä cho thäy indapam id dà làm 
giäm täi phät döt quy (8,2% d nhóm indapam id vs 12,1% d 
nhóm placebo nói chung, rièng vói 913 bènh nhän khòng bi 
täng huyét àp thì càc con so' làn ltfdt là 4,9% và 8,7%), Idi ich 
thäy nhièu hdn néu là dot quy do thiéu mäu nào, cü giàm 
huyét àp 5 mmHg thì giäm difdc 31% täi phät dot quy näo (p 
<0,001) nhii vày dùng thuóc thì tränh  difdc 39 ta i bién cho 
1.000 bènh nhän dièu trj trong 3 näm.

- Nghièn cùu LIVE (Left Ventricular Hypertrophy 
Regression - Indapamide Versus Enalapril Study, 2003) trèn 
411 bènh nhän có tuoi trung  bình 54 bi täng huyèt àp vùa và 
nhe có phì dai th ä t trä i dtfdc phàn ra dùng indapam id SR 1,5 
mg so sành vói enalapril 20 mg/ngày, theo dòi trong 48 tuàn; 
két quä cho thäy cà 2 thuóic déu có hièu lùc làm giàm huyét àp 
nhu nhau, rièng indapam id làm giàm diidc chi só khoi lildng cd 
tha t trà i LVMI có y nghla (vói indapam id giàm -8,4 ± 30,5 g/m2 
[p <0,001], vói enalapril chi giàm -1,9 ± 28,3 g/m2 [p >0,05]).

- Nghièn cùu X-CELLENT (NatriliX SR  versus CandEsar- 
tan and amLodipine in the reduction o f systoLic blood 
prEssure in hyperteNsive patienTs, 2006) trèn  1.758 bènh 
nhän täng huyèt àp dùdc phàn ra dùng indapam id SR 1,5 mg, 
hoàc candesartan 8 mg, hoäc amlodipin 5 mg/ngày so sành vói 
placebo trong 12 tuàn; két quà cho thäy cà 3 loai thuóc déu 
làm giàm có y nghla huyèt àp täm thu, huyèt àp tàm trildng, 
äp lüc mach so vói placebo (p <0,0001); rièng vói càc bènh 
nhän täng huyèt äp tàm  thu  ddn dóc (n = 388), cà 3 loai thuoc 
déu làm giàm huyèt àp tàm  thu  có y nghìa so vói placebo 
nhiing chi có indapam id là khòng làm thay dói huyèt äp täm 
trtfdng nhif 2 thuoc khàc và do dó thuóc này làm giàm diidc àp 
lüc mach rò so vói placebo (p = 0,005).

Vói càc bènh nhän täng huyét äp có dài thào dtfóng typ 2, 
nghièn cùu NESTOR (Natrilix SR  versus Enalapril Study in

433



type 2 diabetic hypertensive with micro-albuminuria, 2003) 
trên  570 bênh nhân có tuoi trung bình 60 có albumin niêu vi 
thè dUdc phàn ra dùng mdapamid SR 1,5 mg hoàc enalapril 20 
mg/ngày trong 1 nàm có so sành vói placebo; ket qua cho thày 
indapam id SR có hiêu lue nhu enalapril trong vièc làm giâm 
huyêt âp, tÿ le bênh nhân có nUóc tieu hèt albumin niêu vi thé 
cüng nhu nhau.

Chong chi djnh

- Suy gan nâng, bênh lÿ nâo - gan

- Suy thân nâng

Than trong dùng cho bênh nhân giâm kali mâu, m ât nUóc 
nhiéu, güt.

Khóng dùng cho phu nü có thai và dang cho con bû.

Liëu và càch dùng

Vê 2 dang thuóc IR 2,5 mg (phông thich nhanh) và SR 1,5 
mg (phông thich châm) hiên có trên thi trUÒng, 2 nghiên cüu d 
châu Âu trên 690 bênh nhân tàng huyêt âp dùng câc dang 
thuóc này cho thây dang SR 1,5 mg có hiêu lue ha huyêt âp 
tUdng tu  nhu dang IR 2,5 mg mà lai an toàn hdn trong dieu trj 
vi it làm giâm kali mâu hdn (Guez và es,1996); vói dang thuôc 
và vói lieu này tâc dung ha huyêt âp là toi Uu, tâc dung ldi tiêu 
là toi thiëu. Tù sau câc nghiên cûu này, dang SR 1,5 mg dùdc 
dùng là chinh (Arch. Mal. Coeur 1996. N° spécial: 2-8).

- Liëu thUdng dùng: Natrilix SR  1,5 mg, uô'ng 1 lân trong 
ngày vào buôi sâng.

Dinh kÿ kiêm tra tinh hinh nUdc và câc chat diên giâi.

* C/tti ÿ: luV iig lue ih u ô c  vói in d a p a m id  n h u ' vói eue Ih u v c  
Içti üêu thiazid khâc.
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CÂC CHAT Lie CHÊ MEN CHUYEN

Hê renin-angiotensin-aldosteron (RAA) diidc quan tâm däc 
biêt trong dieu tri bênh này tù  sau khi phât hiên thây bên 
canh hê RAA lufu hành côn cô hê RAA trong câc mô nhii tim, 
mach mâu, thtfdng thân, thân, hê thân kinh trung Udng ... Hê 
RAA d mâu liiu hành chiu trâch nhiêm dieu hoà huyët âp dê 
giü dtfçfc thé tich ltfu hành vi du dâp ûng vôi tinh trang mat 
mâu, hê RAA à câc mô bâo dâm chûc nâng tai chô, dieu hoà 
triidng lüc mach mâu dê cung cap mâu tai câc khu vüc, cô vai 
trô quan trong trong bênh tàng huyê't âp.

Chuôi phân ûng dân dên sü hinh thành angiotensin I I  nhtf
sau:

Angiotensinogen 

H2N-Asp-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe-His-Leu -Val-lle-His-Ser-R 

Renin -> 1

Angiotensin I

H?N-Asp-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe -His-Leu-COOH 

Men chuyén -» i

Angiotensin II 
H2N-Asp-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe-COOH 

Aminopeptidase -> i

Angiotensin III 

H2N-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe-COOH

Angiotensinogen là mot globulin a 2 do gan tong help diia 
vào mâu diido renin chuyên hôa t.hàn’n angiot-pnein T, chA't. này  
dtfdc mot men chuyên là mot carboxypeptidase chuyên hôa 
thành angiotensin I I .
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Angiotensin II lä möt chat co mach rä t manh (gäp 40 län 
noradrenalin), täc döng chü yeü len cäc tieu döng mach läm 
täng stic cän ngoai vi vä täng huyet äp, lai kich thich vo 
thiidng thän tiet ra aldosteron läm täng tä i häp thu niiöc vä 
natri d öng than, kich thich he giao cäm täng tiet 
catecholamin, kich thich vüng diiöi doi-yen tiet ra arginin- 
vasopressin lä hormon chöng ldi nieu, vi väy gay täng huyet 
äp. Angiotensin II cön kich thich täng sinh cäc sdi cd trdn vä 
cäc chä't collagen läm phi dai thä t trä i vä thänh  mach mäu.

Cäc nghien cüu sau näy cön cho thä'y angiotensin II gäy 
nhieu roi loan chüc näng nöi mac thänh mach nhii läm täng 
tiet cäc chät co mach nhii endothelin-1, läm giäm tiet cäc chä't 
giän mach nhii EDRF/NO ..., hoat höa cäc phän tü  ket dinh vä 
cäc chät trung  gian gäy viem, hoat höa monocyt-dai thüc bäo 
vä tieu cau, kich thich nöi mac phöng thich PAI-1 (lä chä't üc 
che plasminogen hoat höa), chät näy tie che hoat döng cüa t- 
PA (lä chät hoat höa plasminogen tü  mö) nen de sinh ra huyet 
khöi gäy cdn mach vänh cäp.

Tren benh nhän täng huyet äp cö däi thäo difdng, cäc 
nghien cüu cüng cho thäy angiotensin II kich thich sü täng 
sinh cäc te bäo vi cäu thän, läm the hien nhieu yeü tö täng 
triidng vä cytokin nhii TGF-1, thüc däy sU tich tu chät nen 
ngoai bäo d than, sau cüng lä gäy xd höa, dien bien näy diidc 
xem lä cö vai tre trong sü phät trien xd höa vi cäu thän vä xd 
höa öng thän - mö ke dän den lä suy chüc näng thän.

Angiotensin II cö thdi gian bän hüy rä t ngän (<1 phüt), 
chät thoäi giäng angiotensin III cön kich thich vö thiidng than 
vä cön töi 25 - 30% täc dung co mach cüa angiotensin II.

Cäc chät üc che men chuyen diidc diia väo dieu tri benh 
täng huyet äp tü  däu thäp ky 80 cüa the ky triiöc. Chä't däu 
Lien lä  e a p lo p r i l  duoc O m le l l i  vä C u a h m u n  n ä m  1977 p l ia l  
hieri, tü  sau dö nhieu chä't cüng nhöm län liidt ra ddi.
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- Câc chat có nhôm thiol (-SH) nhii captopril.

- Câc châ't không có phospho, có 1 chûc acid và 1 chûc este 
nhii benazepril, enalapril, imidapril, perindopril, quinapril, 
ramipril ... Câc chat này là tien thuô'c (pro-drug), vào trong cd 
thë phâi diidc chuyën thành câc chat chuyën hóa có hoat tinh 
nhii benazeprilat, enalaprilat, perindoprilat, quinaprilat, 
ram ip rila t...

- Câc chat không có phospho, có 2 chûc acid: lisinopril.

DtfOc dông hoc

(xem bâng 4.9)

- Thuoc nói chung diidc hâp thu nhanh qua dtidng tiêu hóa 
nhüng không hoàn toàn. Thûc àn làm giâm hâ'p thu vói da sô' 
câc thuôc (trù enalapril, lisinopril) vi vây nên uô'ng xa büa ân.

- Dào thâi chu yëu qua nifóc tiëu; ò ngiidi già, bênh nhân 
suy tim, suy thân, thuôc diidc dào thâi châm hdn nên phâi 
giâm lieu.

Tinh chat dtfdc lÿ

Câc châ't ûc chê' men chuyën cân trô viêc hinh thành 
angiotensin II, ngàn cân không cho vô thüdng thân, hê giao 
câm và vùng diiôi doi-yên bi kich hoat, dóng thòi con làm cho 
bradykinin là mot châ't giân mach manh không bi thoâi giâng 
thành câc châ't không có hoat tinh, bradykinin thuc day tàng 
tiêt EDRF/NO, câc prostaglandin giân mach PGI2 và PGE2; vi 
làm giâm angiotensin II nên thuôc cüngcân trô quâ trinh phi
d n i v à  xd  h ó a  th& t tr à i  c ù n g  t h à n h  m a c h .

Trên bênh nhân tàng huyët âp, tâc dông cua câc châ't ûc 
chê men chuyën thâ'y nhif sau:

Phân loai

Câc thuôc diidc phân vào 3 nhôm theo câ'u trüc hóa hoc:
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Bang 4.9. Diföc dóng hoc càc chàt ùc che men ciuyen

Thuoc
Hap thu 
duòng 

tièu hoä

Lièn
két

protein

Khà dung 
sinh hoc

Non)
dò

dinh*

Thòi 
gian 

bàn thài

Captopril 70% 30% 60% 1,5 k 1,7 h
Benazepril 37 28 0,5 0,6
Benazeprilat 95-97 1,5 11
Cilazepril 75 60 1-2 2
Cilazeprilat 25-30 3,2 8,4
Enalapril 60 40 1
Enalaprilat 50-60 3-4 11
Imidapril 2 2
Imidaprilat 6-8 8
Lisinopril 25 3-10 25 6-8 12
Perindopril 6 5-70 6 5-70 1 1
Perindoprilat <30 3-4 24**
Quinapril 60 97 6 0-70 1 1
Quinaprilat 97 2 3
Ramipril 60 73 5 4 -65 1
Ramiprilat 56 2-3 13-17
Trandolapril 40-60 25 0,5 <1
Trandolaprilat >80 4-6 10

* trong huyét tUüng ** thöi gian bàn thàl tich lùy

- Vài huyét àp: d ngifdi bình thiiòng có che dò àn muói vùa 
phài, thuóc làm sùc càn ngoai vi giàm nhe nèn huyet àp chi 
g ià m  n h o , c u n g  l i id n g  t im  tf tn g  it ; ci b ^ n h  nhàn t.Sng h u y e t  ap, 
thuoc làm sùc càn ngoai vi giàm nhiéu hdn nèn cà huyet àp 
tàm thu  làn tàm trildng dèu giàm rò. Hièu lue tàng theo lièu
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düng töi möt müc nhät dinh, sau dö dü co täng them lieu thi 
huyet äp cüng khöng giäm hdn. Thuoc täc dong cä d cäc benh 
nhän cö hoat tinh renin huyet tüdng cao, binh thtfdng hoäc 
thäp.

Thuoc cön läm giäm phi dai thänh mach, läm täng tinh dän 
hoi cüa döng mach lön, cäi thien chüc näng nöi mac thänh 
mach (van Bortel, 1993; Ghiadoni vä cs, 2003).

H g  B R A D Y K IN IN H £  R A A

Y öu t6 X Ila  Kininogen

I ©Pre-kallikrein— — Kallikreirv--*-

Angiotensinogen

N O l M A C  | Bradykinin I

----------------------------
ED RF/N O  
PGI,. PGE

\
G IÄ N  m a c h

I -
Angiotensin I

ll/c  chS ©
m e n  ch u ye n --------------

C äc  yßu tö 
täng tafäng

Hlnh 4.2. Täc döng cüa cäc chät de che men chuyen

Vdi tim: thuöc it cö änh hiiöng den cung lüdng tim vä phän 
so" töng mäu, tän so tim, khöng gay nhip nhanh phän xa do 
läm giäm triidng lüc giao cäm. Thuöc cö täc dung tot tren  dong 
mach vänh, läm mät co mach xäy ra khi bi thieu mäu do änh 
hiidng cüa he giao cäm vä he renin-angiotensin.

ThvioV la m  g iam  ph i rtiji thA't; to n g  p h ä n  t ieh  cun D a h lo f  vn
cs (1992) cän cü väo 109 nghien cüu da cöng bö tren  2.357 
benh nhän theo döi trong trung binh 10,1 thäng cho thäy
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nhóm thuóc này làm giàm phì dai nhiéu nhàt, ròi dén càc chat 
ùc che calci, càc chàt ùc che thu thè p, cuòi cùng là càc thuóc Idi 
tiéu (Am. J. Hypertens. 1992. 5: 95-110); Revel và cs trèn 893 
bènh nhàn tàng huyèt àp dùng perindopril 4 mg/ngày trong 3 
thàng thày  trèn  sièu àm tim dò dày thành tim giàm cùng vói 
dtfóng kinh buóng th à t tra i dàn dèn chi so khói ccf thà t trà i 
giàm 8% (p <0,001), difòng kinh nhì trà i cùng giàm 0,5 mm 
(<0,001) (Ann. Cardiol. Angéiol. 1994. 43 (10): 594-9).

Bang 4.10. Hièu lùc cùa càc thuóc làm giàm phì dai thàt trài

T huôc Giàm p h ì dai that

Thuô'c giân mach trifc tiê'p 0

Thuôc loi tiéu +

Indapamid ++ (+)
Câc chat ire chë thu the a ++

Verapamil ++(+)

Dihydropyridin, diltiazem ++

Câc chat tic ché thu thé p +++

Câc chât ûc chë men chuyën 1

Thuóc cùng cài thièn tot chùc nàng täm trvWng thà t trài 
(Zusman và cs 1992, Revel và cs 1994); vói bènh nhàn tàng 
huyèt àp dà có suy tim, thuóc làm giàm cà tién gành và hàu 
gành nèn làm giàm thè tich cuòi täm triidng that trài, tàng 
cung liiöng tim, han chè' quà trình  giàn thà t trà i (Yusuf và cs, 
Pfeffer và cs, 1992).

Vài thän . treu  bènh nliuii tàng l iu y é l  ap và suy tim, tliuòc 
làm tàng  dòng màu thàn; cung lùclng loc càu thàn tàng song 
song nèn phàn só" loc it thay dói. Trèn bènh nhàn tàng huyèt
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âp cô dâi thâo düdng, thuôc làm han chë tien triên cüa ton 
thüOng thân , làm châm hoac han  chë stf xuat hiên albumin 
niêu vi thê (Nielssen, 1997 ...). Cân chü ÿ, trong triïdng hdp 
hep dông mach thân 2 bên hoàc giâm thê tich mâu liiu hành 
thi thuôc ûc chë men chuyên de gây ra suy thân  cap nguy 
hiëm: O nhüng bênh nhân này, thiidng xuyên hê RAA diidc 
kich hoat làm co câc tiëu dông mach di de giü diidc âp Idc loc 
càu thân; thuôc së làm giâm lddng angiotensin II dân dên 
giâm âp Idc loc câu thân gây nên suy thân  cap cô thiêu hoac vô 
niêu.

Cân lifu ÿ, mot sô" nghiên cûu gàn dây cho thâ'y khi dùng 
câc chat ûc chë men chuyên kéo dài, cô thê xây ra hiên tddng 
thoât thuôc làm giâm hiêu lüc ha âp cua thuôc do hê RAA diidc 
tâi hoat hoâ, tÿ le thoât thuôic cô thé lên tôi 15% sô' triïdng hdp 
dùng thuoc, vôi câc bênh nhân  này dùng thêm câc chat chen 
thu thê AT! cua angiotensin II hoàc câc chat khâng aldosteron 
cô lë là cân thiêt.

Tâc dung phu

- Cô thë thâ'y chông m ât, dau dâu, roi loan giâc ngü, rô'i 
loan tiêu hôa, man ngûa, ha huyët âp tù  thë, met moi.

- Phù mach (phù Quincke) hiêm gâp, cânh giâc khi thây 
xuât hiên d mât, môi, liidi n h â t là thanh mon, thanh quân dê 
gây tai biën nguy hiêm.

- Ho khan  hay gâp d mot so bênh nhân (3 - 22%, cô khi 
hdn), ho dai dàng khô chiu buôc phâi ngùng thuôc, cô lë do 
tâng nông dô bradykinin, prostaglandin trong mâu. Trong câc 
chat ûc chë men chuyên thi tan a tril it gây ho hdn.

- Captopril dùng lieu cao cô thë làm roi loan vi giâc tam
thrti, g in m  h a c h  c o u  h a t ,  d n i rn  p r o to in ,  c ô  lô  c6  l i ê n  q u a n  d ô n
nhôm thiol cüa thuôc.
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Captopril
HS-CH
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Enalagril cHj (— |
fT -C H j-C H ^ C H -N H -C H -C -N ^ J

¿OOC,Hj & H^COOH

Lisinopril NH

/ v  "r"'1- n(  /-CH j-CH j-C H-NH-C H-C-N  J
¿ooh & hXcooh  

Perindopril /  \

ch, W  
c h , -c h j- c h j- c h - n h - c h - c - n J

COOC.H, ö h^COOH

Ramipril

COOC,H, Ö H'^COOH  

Quinapril /  \

CH,-CH-NH-CH-fl-N J 
—  ¿OOC;H, O H X COOH

Benazepril

"̂■-CH1££PO
c h ,c o o h
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- Täng kali mâu dà dtföc ghi nhân, viêc phôi hdp vói thuóic 
ldi tiêu thâi kali có thè làm kali tró lai bình thiiòng.

Câc chat ûc che men chuyên không gây nhüng bien dôi thê 
dich bat löi nhu täng glucose, täng cholesterol, täng trigly- 
cerid, täng acid uric, giâm kali trong mâu.

Chi djnh

- Bênh täng huyët âp.

Tù khi phât hiên có hê RAA ô câc mô, nhiêu nghiên cüu dâ 
dtfdc tien hành vói câc loai thuóc ûc che men chuyên. Do có 
hiêu çuâ thuc sü làm giâm huyët âp lai ttfdng doï an toàn, 
nhóm thuoic này diidc dùng ngày càng pho biën d câc nùôc và 
tù  n än  1988 dâ difdc diia vào danh mue câc thuoic diidc dùng 
dâu tien trong bênh täng huyêt âp. Nhiêu nghiên cûu lón vói 
câc chat ûc chê men chuyên dâ dtfdc tien hành:

- Captopril: nghiên cûu CAPPP (Captopril Prevention 
Project, 1999) trên  10.985 bênh nhân täng huyêt âp tuoi 25 - 
66 dtföc phân ra dùng captopril 50 - 100 mg/ngày so sânh vói 
câc chat ûc chê thu  thé ß/thiazid trong trung binh 6,1 nàm cho 
thâ'y không có sü khâc biêt giüa 2 nhóm vê tiêu chi chinh bao 
góm nhoi mâu cd tim, dôt quy, tû  vong tim mach (p = 0,52), tuy 
nhiên tân suât dôt quy d nhóm captopril thâ'y nhiêu hdn (RR
1,25, p = 0,044).

- Enalapril: trong câc nghiên cûu SOLVD (Studies o f Left 
Ventricular Dysfunction, 1992) dùng enalapril 10 - 20 mg/ngày 
trong dieu tri suy tim, có 1.508 bênh nhân có huyêt âp tâm thu 
>140/90 mmHg và 985 bênh nhân có huyët âp tâm trüdng >90 
mmHg; theo dôi 41,4 thâng thâ'y enalapril làm giâm huyêt âp, 
dóng thdi làm giâm làn lùdt 23,4% và 23,8% nguy cd tai biên 
tim. 35% và 43% sô' lân phâi vào viên vi suv tim tien triên cl 2 
nhóm so vói placebo. Nghiên cûu PRESERVE (Prospective 
Randomized Enalapril S tudy Evaluating Regression of

443



Ventricular Enlargement, 2001) trèn  303 bénh nhän  täng 
huyet äp có phì dai tha t trä i düng enalapril 1 0 -2 0  mg hoäc 
nifedipin GITS 30 - 60 mg/ngày so sänh vói placebo, theo döi 1 
näm thay  tü  thäng thü  6, cà 2 thuóc déu làm giäm rö huyet äp 
và khoi lüdng cö thä t trä i so vói placebo, khóng có sü khäc biet 
giüa 2 thuóc.

- Perindopril: nghién cüu ciia chüng töi (Pham Tü Düdng, 
Vü Dinh Hai, Nguyln Huy Dung và cs, 1993) düng perindopril 
4 - 8 mg/ngày trong 3 thäng cho 98 bénh nhän täng  huyet äp 
thay thuoc dà làm giäm huyet äp cä d tü  thè näm  län tü  thè 
düng (p <0,001), 87,4% só' bénh nhän có cäc tri so” huyet äp trd 
ve müc binh thüdng. Nghièn cüu PROGRESS (Perindopril 
Protection Against Recurrent Stroke Study, 2001) tien hänh 
trèn  6.105 bènh nhän có tien sü döt quy (nhói mäu näo 71%, 
chäy m äu näo 11% ...) trong vòng 5 näm, huyèt äp trung  binh 
147/86 mmHg (chi có 48% có täng huyet äp), 42% so'benh nhän 
düdc düng perindopril 4 mg/ngày dön thuän , 58% düdc düng 
phoi hdp perindopril vói indapam id 2,5 mg/ngày dè phóng tä i 
phät dot quy; két quä sau 54 thäng düng thuoc cho thay huyè't 
äp täm  thu  giäm trung  binh 9 mmHg, huyè’t äp täm  trüdng 
giäm 4 mmHg, tä i dot quy giäm 28% (10% vs 14% cüa placebo, 
p <0,0001) trong dó do chäy mäu näo giäm 50%, do nhói mäu 
näo giäm 14%; nhói mäu cd tim khóng tü  vong giäm 38%, tü  
vong chung do tim mach giäm 9%; tä i dot quy giäm nhièu hdn 
ò bènh nhän có täng huyet äp so vói bènh nhän  khóng bi täng 
huyet äp (32% vs 23%); nhóm ngüdi chäu A có ty le giäm tä i 
dot quy tói 63%; nghièn cüu này cüng chüng minh sü phoi hdp 
thuóc là có hièu lüc nhiè'u hdn, perindopril düng ddn thuàn  chi 
làm giäm 5 mmHg huyè't äp täm  thu, 3 mmHg huyè't äp täm  
trüdng và làm giäm 5% nguy cd tä i dot quy trong khi phoi hdp 
perindopril vói indapamid thi làm giäm düdc 12 mmHg huyet 
äp täm  thu, 5 mmHg huyet äp täm  trüdng và làm giäm düdc 
43% nguy cd täi dot quy.
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Hình 4.3. Ty lè täi dot quy trong nghièn cüu PROGRESS

Nghièn cüu REASON (Preterax in Regression o f Arterial 
Stiffness in a Controlled double-blind Study, 2002) trèn 471 
bènh nhän täng huyet àp diidc düng perindopril 2 mg + 
indapamid 0,625 mg hoäc atenolol 50 mg/ngày trong 1 näm 
müc giàm huyet äp täm thu và äp lüc mach d nhóm dàu lón 
hdn so vói nhóm sau; müc giàm vàn toc sóng mach ttfdng t\l ò 2 
nhóm thuöc nhüng müc dò phàn hoi sóng dòng mach chü giàm 
nhièu hdn vói nhóm dau so vói nhóm sau.

- Quinapril: nghièn cüu ACCEPT (the Accupril Canadian 
Clinical Evaluation and Patient Teaching, 1994) trèn 3.472 
bènh nhän có dò tuoi trung bình 56, bi täng huyèt àp trung 
bình 5 näm, düng quinapril 10 - 20 mg/ngày, sau 3 thäng diéu 
tri thä'y 77% so" bènh nhän có däp üng vói thuöc, sau 6 thäng 
ty lè dó là 84%. Nghièn cüu ADOPT (The Accupril Decision on 
Pharmaco Therapy, 1994) trèn 10.944 bènh nhän täng huyèt 
äp thäy cüng vói lieu quinapril nhii trèn, sau 4 - 8 tuàn. huvet 
äp täm triidng diidc kiém soät tot (diia xuòng <90 mmHg hoäc 
giàm it nhä't 10 mmHg) d 81% sò" bènh nhän.
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- Ram ipril: nghiên cûu cua Carré và es (1992) trên 569 
bênh nhân tàng huyêt âp dùng ram ipril 2,5 mg/ngày trong 3 
tu ân  thây huyêt âp tâm thu giâm 16,3 mmHg, huyêt âp tâm 
triidng giâm 11,2 mmHg, 57% sô’ bênh nhân cô dâp ûng vói 
thuôc, trên  306 bênh nhân dùng ram ipril trong 6 tuân thi 91% 
cô dâp ûng vói thuôc.

* Vói câc bênh nhân tâng huyêt âp cô dâi thâo dtfàng: 
nghiên cûu cua Lewis và es cho thây sau 4 nàm theo dôi, 
captopril làm giâm dtfdc 50% nguy cd tû  vong và nhu câu tharn 
phân mâu, ghép thân  so vói placebo (p <0,006) (N. Engl. J. 
Med. 1993. 329: 1456-62). Nghiên cûu cua Uehara và cs näm 
1994 con thây captopril làm giâm tinh khâng insulin d câc 
bênh nhân tàng  huyêt âp cô dâi thâo dtfàng (Diabetologia 
1994. 37: 300-7). Nghiên cûu JAPAN-IDDM (Japanese trial o f 
ACE inhibitors on renal protection against nephropathy in 
iDDMs, 2002) trên  79 bênh nhân dâi thâo dtfdng typ 1 cô hay 
không cô tàng  huyêt âp so sânh im adapril 5 mg vói captopril 
37,5 mg trong trung  binh 1,48 näm cho thây câ 2 thuôc kiêm 
soât tôt huyêt âp và ngàn ngùa dtfdc sa  gia tàng ltfdng 
albumin niêu dai thè và vi thè, nhtf vây làm châm tien triên 
cua biên chûng thân, nguyên nhân là do câc chât ûc che men 
chuyên dà làm giâm âp lue bên trong vi câu thân nên cô tâc 
dung bâo vê thân.

* Vói câc bênh nhân tàng huyêt âp cô bênh thân không do 
dâi thâo dtfàng, tông phân tich cüa G iatras và es (1997) trên  
10 nghiên cûu vói 1.594 bênh nhân phân ra dùng câc chât ûc 
che men chuyên và câc thuôc ha âp khâc cho thày câc chât ûc 
chê men chuyên làm giâm huyêt âp nhiëu hdn, làm châm tien 
triên bênh thân  sang giai doan cuòi, không làm tâng nguy cô 
tû vong.

* TCYTTG vù JNC VII näm 2003 dUu trên kêt quu cùu câc 
nghiên cûu dà dat dtfdc xêp câc chât ûc chê men chuyên vào 
nhôm câc thuoic cân dùdc dùng cho câc thé tàng huyêt âp cô
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benh mach vänh kem theo, sau nhöi mau cd tim, cö suy tim , 
däi thäo düdng hoäc benh thän man tinh, co tien s\i dot quy.

Chong ch i d jnh

- Ha huyet äp.

- Hep dong mach thän hai ben, hep döng mach thän  tren  
benh nhän cö möt thän.

- Tien sü cö phü mach (phü Quincke).

- Suy than, khi do thanh thäi creatinin <30 ml/phüt, kali 
mäu >5,5 mmol/1.

Khöng düng cho phu nü cö thai, dang cho con bü.

Lieu vä cäch düng

- Lieu thtfdng düng cüa cäc chät üc che men chuyen:

Bang 4.11. Lieu düng cäc chät üc che men chuyen

Thuoc Biet ducc Lieu 24 giö So län uong

Captopril Captopril 25 - 100 mg 2-3 län/ngäy

Benazepril Cibacene 10 - 40 mg 1 -2

Enalapril Renitec 2,5 - 20 mg 1

Imidapril Tanatril 5 - 20 mg 1

Lisinopril Zestril 10 - 40 mg 1

Perindopril Coversyl 4 - 8 mg 1

Quinapril Accupril 5 - 20 mg 1

Ramipril Triatec 2,5 - 10 mg 1

Trandolapril Odrik 1 - 4 mg 1

447



- Khdi dâu bang lieu thàp, sau 2 - 4 Luân không có kët qua 
thì tàng lièu dàn lén. Khi dà dat kèt qua thì giâm xuong lièu 
duy tri.

Giàm lieu vói ngiidi già. O bênh nhân suy thân, phài giàm 
lieu khi do thanh thài creatinin <60 ml/phùt.

Câc chat ùc che men chuyên diiçfc dùng ddn thuàn  (ddn tri 
lièu) và có thè diidc dùng phóì hdp vói mot thuôc ha huyêt àp 
khàc. Phói hdp vói thuóc Idi tieu thiazid là hdp ly de han che 
nguy cd tàng kali mâu, tuy nhiên phâi thân  trong khi khdi dâu 
dùng nhôm thuôc này cho câc bçnh nhân dâ dùng thiazid dài 
ngày dê bi mat niiôc và mât muôi, khi dó nguy có cdn ha huyët 
âp dôt ngôt râ't dê xây ra; dê trânh  tai bien này phâi ngùng 
thuôc ldi tiêu 3 ngày hoâc giâm lieu câc chât ûc chê men 
chuyên rôi môi tàng dân

* Trong cdn tàng huyêt âp kich phât, có thë nhai và ngâm 
diïdi liïdi captopril 12,5 - 25 mg; thuôc làm giâm huyët âp tâm 
thu và tâm trUdng ngay sau khi ngâm, tac dung kéo dài dën 
phut thû  60, tan sô" tim it thay doi (Perez và es, 1990); nghiên 
cûu cua Angeli và es cho thâ'y nêu so vói nifedipin thì hiêu lüc 
làm giâm huyêt âp tiidng tü  nhii nhau tuy vói captopril có 
châm hdn mot chût (huyët âp tâm trtfdng giâm sau 20 phùt so 
vói 10 phut cua nifedipin, huyêt âp tâm thu sau 30 phùt so vói 
20 phùt cüa nifedipin) (Arch. Intern. Med. 1991. 151: 678-82).

Chü ÿ: khi dùng cùng câc thuôc khâc:
- Không di/çtc dùng cùng câc thuôc có kali (Kaleorid ...), câc 

thuôc lôi tiê'u giü kali de trânh nguy cd tâng kali mâu.
- Câc thuôc chong viêm không steroid và corticoid làm giâm  

tâc dung ha âp; câc thuôc an thân kinh và thuôc tram câm loai 
imipramin làm tâng tâc dung ha âp và có thëgây ha huyêt âp khi 
eti/ng. câc chat ûc chëmen chuyên dùng cùng câc thuôc có lithium  
làm tâng nông dô lithium trong mâu.
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- Thârt trong dùng cho bênh nhân dâi thâo diiàng, câc chat ûc 
chê men chuyên cô thé làm tâng tac dung ha glucose mâu cüa 
insulin và câc thuoc uong chüa bênh dâi thâo ditàng nhât là trong 
nhüng tuân dâu.

CÄC CHAT CHEN CÂC THU THÉ AT, 
CÙA ANGIOTENSIN II

Câc châ't chen câc thu  the AT, (ARBs -côn difçJc goi là câc 
chat dôi khâng thu the AT,) cua angiotensin I I  dà difdc dùng 
trong nhiê'u bênh tim mach. C6 mot sei lÿ do de câc nhà khoa 
hoc tim ra câc chât này:

So do 4.1. Cac con dtfdng hinh thanh angiotensin II

- Trong cd the, de hinh thanh angiotensin I I ,  ngoai con 
diidng renin-angiotensin-aldosteron, con co mot so" diidng khac 
khong c^n den renin va men chuyen: do la con dubng khong co 
renin thong qua t-PA, cathepsin G va tonin, va con diidng 
khong co men chuyen thong qua men CAGE (chymoslatin- 
sensitive A ll-generating enzyme), cathepsin G va nh£t la
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chymase; chymase cö trong nhicu cd quan, trong dö cö tim và 
mach mâu. Câc chât ûc ehe men chuyên không tâc dông dUdc 
con dUdng'này nên hiêu lue cùa thuôc vân côn bj han chê tuy 
không nhiëu.

- Câc chat ûc chë men chuyën dà cân trd viêc thoâi giâng 
bradykinin làm cho bradykinin ton tai kéo dài trong mâu, dây 
là mot trong nhüng nguyên nhân chinh gây nên tinh trang ho, 
phù mach trong quâ trinh dùng thuôc. Dùng dài ngày, câc châ’t 
ûc chê men chuyên së kich thich con dUdng chymase hoat dông 
làm hinh thành angiotensin II (Urata và es, 1990).

Câc loai thu thê cûa angiotensin II dà dUdc phât hiên:

- Câc thu thê AT,: câc thu thê này chju trâch nhiêm phân 
lôn tâc dung sinh lÿ cüa angiotensin II khi liên kët, ngoài ra 
côn tham gia dieu hoà sU co bôp cua cd tim, dô loc câu than, 
làm täng tâi hâp thu natri d ong thân, kich thich tàng sinh tê" 
bào làm phi dai tim và mach mâu, xd hôa mô kë, khdi dông 
quâ trinh chêt tê bào theo chUdng trinh (apoptosis). ... Câc thu 
thê AT, chiêm tâi 80% tông so câc thu thê d câc mach mâu, vô 
thUdng thân và thân.

- Câc thu thê AT2: chûc nàng cua câc thu thê AT2chiia dUdc 
biet dây dû nhiing ngUdi ta cho ràng cô lë cûa câc thu thê này 
cô vai trô trong viêc làm tàng tiët NO gây giàn mach, làm giâm 
tâi hâp thu natri d ong thân, ûc chê” sii tàng sinh tê bào dôi 
nghich lai tâc dông gây phi dai tim và mach mâu cüa câc thu 
thê AT, và tham gia vào sü biêt hôa tê' bào cùng quâ trinh chët 
tê bào theo chifdng trinh.

- Câc thu thê’ AT3, AT4 ... dang düçtc nghiên cüu.

Nâm 1971, ngüdi ta dâ tong hçfp saralasin, cô câu trûc hôa 
hoc tiidng tu nhu angiotensin II và là chat dôi khâng dàc hiêu 
câc thu thê AT, cûa angiotensin II. Saralasin chî dùng theo 
dUdng tiêm, thdi gian tâc dông cüa thuôc ngân, tinh dôi khâng
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không hoàn toàn nên không dUdc dùng. Losartan là chât tông 
hçfp dâu tiên dUdc dUa vào lâm sàng; sau này cô thêm 
candesartan, eprosartan, irbesartan, telmisartan, valsartan ...

Biêt diTdc

- Candesartan: Atacand, viên 16 - 32 mg.

- Irbesartan: Aprovel, viên 75 - 150mg.

- Losartan: Cozaar, viên 50 mg.

- Telmisartan: Micardis, viên 40 - 80 mg.

- Valsartan: Diovan, viên 80 mg.

Dtfôc dông hoc

- Càc thuôc dtfdc hâ'p thu nhanh qua diidng tiêu hôa, nong 
dô dïnh trong huyê't tifdng dat sau 1 - 2 gid. Thûc àn làm giâm 
mûc hâp thu cua losartan, telm isartan và valsartan.

- Nong dô dïnh trong huyet tUdng dat dtfçfc sau 1 - 2 gid. 
Liên kê’t >90% vdi protein huyê't tiidng (99% vdi losartan, 
telmisartan).

Khâ dung sinh hoc dat 23% vôi valsartan, 33% vdi 
losartan, 40% vdi candesartan, 50% vôi telmisartan, 60 - 80% 
vôi irbesartan.

- Trù candesartan dudc chuyën ngay trong diïdng tiêu hôa 
thành thé cô hoat tinh, càc thuôc khàc dëu düdc gan chuyen 
hôa; mot trong càc chat chuyên hôa cua losartan là EXP 3174 
cô hoat tính cao hdn thuôc chinh, nong dô dïnh trong huyet 
ttfdng dat sau 3 - 4 gid. Càc chat chuyên hôa cüa irbesartan, 
telm isartan, valsartan không cô hoat tinh.

- Thuôc dlfdc dào t.hài chu ypu thoo mât xuông phôn, riông 
irbesartan và valsartan diidc dào thâi phàn lón qua phân 
nhUng cô mot phàn nhô qua niíóc tiêu.
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Candesartan Valsarían
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- Thòi gian bân thâi cüa câc chat vào khoâng 6 - 9 già, riêng 
cûa irbesartan 1 1 -1 5  già, cua telm isartan 18 - 24 già.

Co chë tâc dông

Câp chat chen câc thu thê AT, cua angiotensin II liên kët 
dàc hiêu vói câc thu thé dô nên không tiëp nhân angiotensin
II, vi vây làm m ât hiêu lüc cüa hormon này. Câc thu thê AT2 
vân diïdc angiotensin II liên kët, viêc liên kët này làm tàng 
hiêu quâ giàn mach và ûc chê sii tàng sinh tê bào, là cô thêm 
ldi ich nêu giâ thuyêt vê chûc nâng cüa câc thu thê AT2 düdc 
công nhân. Do tâc dông cüa thuoc doi vói câc thu thê AT, nên 
hoat tinh renin và nông dô angiotensin II së tàng cao trong 
huyët tûdng song it gây ânh hifàng.

Tinh chat dtfdc lÿ

- Câc châ't chen câc thu thê’ AT, cüa angiotensin II làm 
giàn mach dân dên giâm süc cân ngoai vi, giâm huyët âp và 
làm giâm phi dai thâ't trâi.

- Mûc giâm huyét âp xây ra tù  tù  và kéo dài, tân  so tim 
không thay doi.

- Hiêu quâ ha huyê't âp dat düçic trong 3 già sau lieu dàu 
tiên, dat mûc tôï da thông thûàng sau khoâng 4 tuàn và ôn 
dinh kéo dài trong suot thòi gian dieu tri. Khi ngùng thuoc dôt 
ngôt, huyét âp sê tù  tù  trô lai mûc ban dàu, không thâ'y tàng 
vot lên (hiên tûông dôi ngûdc) nhû vói mot sô' thuoc khâc.

- Nhóm thuoc này côn làm tàng dào thâi natri tuy không 
ânh hüông dên dô loc càu thân, làm giâm protein niêu, thâi 
diiçtc acid uric, làm giâm tiet aldosteron tuy không nhiêu, do 
dô it xây ra tàng kali mâu.

K h âc  vói car ch a t île c h ë  m pn c h u y ê n .  n h ó m  th u o c  n à y  
không làm û dong bradykinin nên không gây ho.
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- Thuôc it gây tâc dung phu, có the thay chóng màt, buòn 
non, ròi loan tiêu hóa nbe.

- It làm ha huyët âp vói lieu dâu tiên nhUng có thé gây ha 
huyêt âp nhieu d bênh nhân mât nûdc nhu khi dùng thuôc ldi 
tiêu lieu cao.

- Có thé làm tàng nhç kali mâu và câc men gan.

Chî djnh

- Bênh tàng huyêt âp.

Nhieu nghiên cûu dà dUdc tiên hành vdi loai thuôc này và 
thây thuôc có hiêu lue ttfdng tu nhu câc chât ûc chê men 
chuyên và nhieu thuôc khâc:

- Losartan: câc nghiên cûu dâu tiên ngâu nhiên, mù dôi, so 
sânh hiêu lue ha huyêt âp cùa losartan 50 mg vói enalapril 20 
mg/ngày trên 160 bênh nhân trong 8 tuân, cùa losartan 50 - 
100 mg vdi felodipin ER 5 - 10 mg/ngày trên 129 bênh nhân 
trong 12 tuân, vói atenolol 50 - 100 mg/ngày trên 198 bênh 
nhân trong 12 tuân cho thây hiêu lUc làm giâm huyët âp cùa 
câc thuôc gân tUdng tu nhu nhau, sU khâc biêt chUa dû ÿ nghïa 
thông kê (Goldberg và es, 1995). Nghiên cüu cûa Weir và es 
(1996) trên  223 bênh nhân dùng losartan ddn thuàn hoâc phóì 
hdp vói hydrochlorothiazid so sânh vói nifedipin GITS, nghiên 
cûu cûa Oparil và es (1996) trên 190 bênh nhân dùng losartan 
ddn thuàn hoàc phôï hdp vdi hydrochlorothiazid so sânh vói 
amlodipin deu cho thây hiêu lûc làm giâm huyët âp cûa câc 
thuôc tûdng tu  nhû nhau.

Nghiên cûu LIFE (Losartan Investigation For Endpoints 
ré d u c tio n  in  h y p e r te n s io n , 2 0 0 2 )  tiên liùnli ù 7 niiôc B àc Mÿ và 
Bàc Âu trën  9.193 bênh nhân tàng huyêt âp, tuoi trung binh 
67, có phi dai tha t trâ i trên diên tâm dô, dûdc phân ra dùng

Tâc dung phu
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losartan 50 mg hay atenolol 50 mg/ngày, lieu câc thuoc có thè 
täng gap dôi hoàc bo sung hydrochlorothiazid dê diia huyët âp 
xuong <140/<90 mmHg, theo dôi trong trung binh 4,8 näm; 
nghiên cüu cho thây kê't quâ làm giâm huyët âp cua câ 2 thuôic 
là tûdng dûdng nhûng losartan dà làm giâm 14% tai biën tim 
mach (bao gém tû vong tim mach, nhói mâu cö tim và tai biën 
mach nâo) so vói atenolol (p <0,021), nëu tinh riêng dôt quy thi 
giâm 25% (p <0,001); vói 1.195 bênh nhân có kèm theo bênh 
dâi thâo dûdng, ldi ich cua losartan lai thây tôt hdn: giâm 24% 
tai biën tim mach nói chung, 39% tü vong chung. Losartan 
cüng làm giâm câc dâu hiêu phi dai tha t trâ i trên diên tâm do 
nhiêu hdn atenolol.

- Candesartan: nghiên cûu CLAIM I (2001) trên 654 bênh 
nhân có huyê't âp tâm triidng 9 5 -1 1 4  mmHg dûdc phân ra 
dùng candesartan cilexetil 16 - 32 mg/ngày so sânh vói 
losartan trong 8 tuàn; kê’t quâ cho thây candesartan làm giâm 
dûçtc 13,3/10,9 mmHg huyët âp tâm thu và tâm triidng, 62,4% 
so bênh nhân kiêm soât dûdc huyët âp; sau ngùng thuoc 48 già 
huyët âp vân dûdc duy tri, thuô’c dûdc dung nap tot. Nghiên 
cûu CLAIM II sau dó trên 611 bênh nhân cüng cho nhüng kê’t 
quâ tûdng tû.

- Irbesartan: nghiên cûu SILVHIA (Swedish Irbesartan Left 
Ventricular Hypertrophy Investigation vs Atenolol, 2001) trên 
102 bênh nhân tuoi trung binh 55 bi tàng huyê’t âp có phi dai 
tha t trâ i dûdc phân ngâu nhiên dùng irbesartan 150 mg hoàc 
atenolol 50 mg/ngày, câc lieu dùng có thè tàng hoàc phôi hdp 
vdi thuôic ldi tiêu thiazid và felodipin nëu huyê’t âp tâm trûdng 
chûa dat 90 mmHg; theo dôi sau 48 tuàn thây müc giâm huyê’t 
âp cua 2 nhôm tûdng dûdng nhau, irbesartan làm giâm chi sô' 
khoi lûdng cd thâ't trâi nhiêu hdn so vói atenolol (15,8% vs 
9 ,1 % , p — 0 ,0 2 4 ) ,.v ë  eliûe näng tâm truong tha't trâi, câ 2 thuôc 
dëu làm tàng có y nghîa tÿ le E/A và giâm có y nghla tÿ lê S/D 
trên  siêu âm Doppler tim nhûng chi có irbesartan rü t ngân
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dtfdc thòi gian giàn dòng thè tioh. Nghièn cùu md cùa Lehnert 
và es d DUc trèn 38.016 bènh nhàn có tuoi trung bình 62 bi 
tàng huvét àp (huyèt àp trung bình 161,2/93,9 mmHg) và dai 
thào duòng typ 2 (49,2% có album in nièu vi thè, 6% có protein 
niéu) dUdc dièu tri ngoai trù , ngoài càc thuòc chüa bènh clài 
thào duòng con dUdc dùng irbesartan  75 - 150 - 300 mg/ngày 
ddn thuàn  (46%) hay phói hdp vói hydrochlorothiazid (40%) 
trong 6 thàng; kèt qua cho thày irbesartan  làm giàm huyèt àp 
xuòng 138/83 mmHg (26,9% dat muc tièu dièu tri <135/85 
mmHg), chi con 23,2% so bénh nhàn có albumin nièu vi thè 
(giàm 52,8%, p <0,05) và 4,4% có protein nièu (giàm 26,7%, p 
<0,05) (Clin. Drug Invest. 2004. 24: 4).

- Telmisartan: nghièn cùu cùa Neutel và cóng sii (1998) 
trèn  274 bénh nhàn tàng huyét àp dùng telm isartan vói càc 
lièu tù 20 mg dèn 160 mg/ngày so sành vói placebo trong 4 
tuàn cho thày tà t cà càc lièu dèu làm giàm huyèt àp cà tàm 
thu (3,3 dèn 11,7 mmHg) làn tàm triidng (6,9 dèn 10,5 mm 
Hg), lièu có hiéu lue tot nhàt là 40 - 80 mg/ngày, lièu cao hdn 
khòng thày có thém Idi ich; lièu dàu tièn khóng gày ha huyèt 
àp. Mót so nghièn cùu cho thày te lm isartan  làm giàm huyèt àp 
tiidng tu  nhu amlodipin (Lacourcière và cs, 1998), enalapril 
(Smith và cs, 1998), atenolol (Elliott, 1998), lisinopril (Lacour
cière và cs, 1999).

- Valsarían: nghièn cüu VALUE (Valsarían Antihyper
tensive Long-term Use Evaluation, 2004) trèn 15.245 bénh 
nhàn có tuoi >50 bj tàng huyèt àp và có nhièu yèu to' nguy cd 
(45,8% có bénh mach vành, 31,7% có dài thào duòng typ 2, 
19,8% có tièn sù tai bién mach nào) dUdc phàn ra dùng 
valsartan  80 mg/ngày so sành vói amlodipin 5 mg/ngày, lièu 
càc thuòc dùng có thè tàng gap dòi hoàc phòi hdp vói 
h y d r o c h lo r o t h ia z id  l io ä c  mót th u ò c  lt h à c  (trù càc chàt ùc c h ó  
men chuyèn, càc chà't chen AT,, khàc, càc chàt ùc che calci) dé 
dat muc tièu huyèt àp <140/90 mmHg, theo dòi trong 4 dèn 6 nàm;
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két quá cho íháy khóng có sü khác biéí ve tiéu chí chung bao 
góm íü vong tim mach, nhói máu cd tim, suy tim phái váo vién, 
can íhiép tim mach khan cáp: 25,5% d nhóm valsarían  so vói 
24,7% d nhóm amlodipin (p = 0,49); riéng ve nhói máu cd tim, 
các ty le dó lán liídí la 4,8% va 4,1% (p = 0,02), tai bien mach 
nao 4,2% vs 3,7% (p >0,05), suy tim (4,6% vs 5,3%, p >0,05), d 
nhóm valsarían  tháy giám 23% so bénh nhán dái tháo diídng 
mói so vói nhóm amlodipin (13,1% vs 16,4%, p = 0,001). Cüng 
can liíu y, valsarían lám giám huyét áp hdi íl hdn so vói 
amlodipin (2,2 mmHg vói huyéí áp íám  íhu  va 1,6 mmHg vói 
huyéí áp íám íriídng.

Hernandez-Hernandez va es (2000) phán íích các nghién 
cúu vói bénh íáng huyeí áp nhe va vüa íháy các chai chen íhu 
íhé angioíensin II kiém soáí dúde huyeí áp írong 40 - 50% các 
íriídng hdp, khi dúng phoi hdp vói íhuoic ldi íiéu íhiazid liéu 
íháp íhi íhuoic kiém soáí diídc íói 60 - 70% các íriídng hdp.

* Trén bénh nhán íáng huyéí áp có dái íháo diídng, nghién 
cúu IDNT (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial, 1998) vói 
1.715 bénh nhán íáng huyéí áp có dái íháo diídng íyp 2 da có 
lón íhiídng íhán  íhuóc lúa íuói 30 - 70, diídc phán ra dúng 
irbesarlan  75 - 300 mg hoác amlodipin 2,5 - 10 mg/ngáy so 
sánh vói placebo; các bénh nhán déu diídc dúng íhém các íhuóc 
khác néu huyéí áp chiía daí diídc muc íiéu <135/<85 mmHg; 
các lác giá íháy sau írung  binh 2,6 nám, múc lám giám huyéí 
áp cüa 2 íhuóc la nhií nhau nhiíng irbesarían  con lám giám 
diídc liídng proíein dáo íhái írong núóc tiéu (-8,5% so vói 
+ 19,7%), lám giám 23% tiéu chí chung bao góm táng gáp dói 
nóng dó creaíinin huyéí íhanh  + íién írién  cüa bénh íhán sang 
giai doan cuói + íü  vong do moi nguyén nhán khi so sánh vói 
amlodipin (p = 0,006) va giám 20% íiéu chí chung khi so sánh 
v ó i p la c e b o  (p  ~  0 ,0 2 ) ;  n g u y  cd  iv íd iig  d ó i v e  t i c n  t r ie n  c u a  b c n l i
íhán sang giai doan cuói ó nhóm irbesarían  íháy íháp hdn 23% 
so vói nhóm amlodipin vá placebo (p = 0,07). Sy khác biél náy
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fiiüa câc nhóm cîiêu tri không giài thich dûdc bang viêc kiêm 
soât tôt huyêt âp mà chûng tó irbesartan  côn cô tâc dung bâo 
vè thân song song vói tâc dung làm giâm huyêt âp. Kêt luân 
nâv phù hdp vói kêt luân cua nghiên cûu RENAAL (Reduction 
of Endpoints in Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus With 
the Angiotensin II  Antagonist Losartan Study, 2001) trên 
1.513 bênh nhân tâng huyët âp có dâi thâo diiòng typ 2 dà có 
ton thûdng thân  dûdc dùng losartan 50 - 100 mg/ngày so sânh 
vói placebo trong 3,4 nam, cüng nhû nghiên cûu IRMA II 
(Irbesartan M icroalbuminuria II Trial, 2001) trên  590 bênh 
nhân tâng huyêt âp cô dâi thâo dûàng typ 2 dâ cô albumin 
niêu vi thè dûdc dùng irbesartan  300 mg/ngày trong 2 nàm. 
Câc nghiên cûu này dà cho thâ’y câc chat chen câc thu thê AT) 
cua angiotensin II có khâ nàng bâo vê thân tôt hdn câc thuôc 
ha huyêt âp không tâc dông qua hê RAA nhû amlodipin ... d 
câc bênh nhân tâng huyêt âp dóng thdi cô dâi thâo dûdng.

* TCYTTG/HTHATG và JNC-VII nàm 2003 trên  cd sd câc 
nghiên cûu dà dat dûdc xêp câc châ't chen câc thu  thë AT, cüa 
angiotensin II vào nhóm câc thuôc có chî dinh dùng bât buôc 
cho câc thê tâng huyêt âp cô suy tim, dâi thâo dûdng, bênh 
than man tinh kèm theo, có phi dai tha t trâi.

Chong chi djnh

- Khi có mân câm vói thuôc.

- Suy gan, tàc dûdng mât.

- Suy thân  nàng.

Thân trong khi dùng cho bênh nhân cô bênh thân nhàt là 
hep dông mach thân  2 bên hoâc hep dông mach thân  trên bênh 
nhân có 1 thân, cân dinh kÿ kiêm tra  kali và creatinin mâu dê
t lioo dui.

Không dùng cho phu nü có thai, dang cho con bû.
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Lieu và câch dùng

- Duói dây là lieu thtfòng dùng cùa càc thuoc .

Bang 4.12. Lieu dùng câc chat chen thu thé AT,

Thuoc Biêt duoc Lieu 24 giò So lan uong

Candesartan Atacand 8 - 32 mg 1 lân/ngày

Irbesartan Aprovel 150 - 300 mg 1

Losartan Cozaar 25 - 100 mg 1 -2

Telmisartan Micardis 20 - 80 mg 1

Valsartan Diovan 80 - 320 mg 1

- Khài dàu tù  lieu thap, chi tàng lieu sau 3 - 4 tuàn dieu tri 
mà huyët âp chtia xuong dën mûc yêu càu. Không dùng 
losartan, telm isartan và valsartan  cùng vói thùc àn.

Giâm lieu vói nguòi già.

- Stf phôi hdp vói thuoc ldi tiêu thiazid hoàc câc chat ûc chë 
men chuyên làm tàng hiêu lüc cùa nhôm thucic này.

Chu ÿ  khi phôi hçtp thuoc vói:
- Câc muôï kali, thuoc loi tieu giù kali vi làm tâng kali mâu
- Câc thuoc ha huyët âp vi dê làm huyët âp giâm nhiéu.
■ Cimetidin vi làm tâng nông dô thuoc trong mâu, phéno

barbital làm giâm nông dô thuoc và chat chuyën hôa cô hoat tinh 
trong mâu.
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SLÍ DUNG THUÔC 

TRONG DIEU TRj BÊNH TÀNG HUYÊT ÁP

1. Phái dùng thuôc lâu dái

Do nguyên nhân cüa bênh tàng huyêt áp con chüa dùçfc 
biët rô, các thuôc cho den nay chí mói chüa diídc triéu chúng, 
vi vây phâi dùng thuôc lien tue lâu dài, thâm  chí suot ddi, nëu 
ngùng thuôc thi huyët âp lai tàng và bênh lai tiën triên xaù.

2. Các thuôic dùng dëu có tâc dung phu không mong muôn

Câc thuôc dèu cô hiêu lue trong dieu tri bênh huyêt âp, 
song do can thiçp vào các khâu cüa huyët dông nên it nhiê'u 
dèu cô nhüng tâc dung phu không tôt, thâm  chí gây nên nhüng 
tai bien làm khô khàn cho viêc dùng thuôc. Nên chon nhüng 
thuôc cô hiêu Idc nhiing it cô tâc dung phu cho tùng bênh nhân 
eu thê, ton trong nhüng chông chî dinh dâ quy dinh.

3. Chien ludc dùng thuôc

Câc khuyên câo cüa TCYTTG triióc dây dèu cho ràng nên 
khdi dâu bàng 1 thuôc, nêü sau mot thdi gian chiia thay cô 
hiêu quâ thi chuyën sang buôc 2 doi thuôc hoàc dùng 2 thuôc, 
roi sang biíóc 3 dùng 3 thuôc, cuôi cùng là btfôc 4 vôi 4 thuôc.

Nàm 1999, TCYTTG và HTHATG dua ra khuyên câo mói:

- Nên khdi dâu bàng lièu thâ'p cüa 1 thuôc dê làm giâm tâc 
dung phu cüa thuoc do, neu thay co dap ùng vdi lieu thap 
nhiing chiïa kiém soât diïdc huyêt àp dây dü thi tàng lièu cüa 
thuôc dang dùng sao cho cô thê dung nap difdc.
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- Có thè phoi hdp vói lieu nhô cûa mot thuoc thû  2 de cô 
tâc dung ha âp toi da mà han che dûdc tâc dung phu cüa môi 
thuoic dën mûc toi thiêu, thêm lieu nhô thuoic thû  2 hdn là tâng 
lieu thuôc dùng dâu tien.

- Có the thay doi nhôm thuôc khâc nëu thay dâp ûng kém 
hoâc ngûdi bênh không dung nap dûdc thuôc dùng dâu tiên 
triiôc khi tâng lieu thuôc thû 1 hoâc thêm thuôc thû 2.

Hiên nay trên  lâm sàng dang hinh thành 3 câch dùng 
thuôc ha huyët âp:

- Dctn tri lieu noi tiép (sequential monotherapy): nëu thuôc 
dùng dâu tiên không kiêm soât dûçfc huyêt âp thi chuyên sang 
dùng mot thuôc khâc theo cd chê khâc

- Tiëp cân titng biidc (stepped-care approach): dùng 1 thuôc 
dâu tiên, chïnh lieu và nëu cân thi thêm thuoc thû  2 theo cd 
chë khâc

- Phoi hçfp thuâic vói liêu thàp  (low-dose combination): phôi 
hdp 2 thuôc vói lieu thâ'p ngay tù  dâu.

Trong 3 câch dùng thuciic nói trên  thi phô'i hóp thuoc vói 
lieu thap  dang trd thành mot xu hûông môi dûdc nhiëu ngûdi 
châp nhân. Vê van de này, tông phân tich cua Law và es dûa 
trên  354 thû nghiêm lâm sàng cho thay nëu chî dùng 1 thuoic 
ha âp, khi tàng lieu thuoc tù  lieu chuân lên gap dôi thi huyêt 
âp tâm  thu chï giàm thêm 1,5 - 2,9 mmHg và huyêt âp tâm 
trûdng chï giàm thêm 0,6 - 2 mmHg trong khi tâc dung phu lai 
tàng dâng kë, dàc biêt tù  9,9% lên 17,8% vói thuôc ldi tiëu 
thiazid và tù  8,3% lên 14,9% vói câc châ't ûc chê calci; dùng 1 
thuoic thi chï kiêm soât dûdc huyêt âp trong khoâng 50% so 
bênh nhân ngay câ khi phâi doi nhôm thuôc và phâi mât nhiëu 
thdi gian dê thâm  dò loai thuôc và lieu thuôc thich hdp, câc tâc 
già  k ë t  l u â n  phô’i h o p  th u ô c  là  có loi (D M J  2 0 0 3 . 32 6 . 1427-35). 
Trong khuyën câo cüa JNC-VII cô nêu mot sô nghiên cûu cho 
thay phân lón câc ngûdi bênh tàng huyêt âp cân 2 thuoc ha âp
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hay nhiëu hdn nidi dat ciüoc huyêt âp mue tiêu và eho y kiên 
nêu huyêt âp cûa nguài bênh vUdt >20/10 mmHg so vói huyêt 
âp mue tiêu thi nên khdi dâu bang 2 thuôc. Nâm 2004, nghiên 
cûu STRATHE (STRAtegies o f Treatment in Hypertension: 
Evaluation, 2004) dê thâm dò già tri cua tùng câch dùng thuôc 
tiên hânh trên 533 bênh nhân tâng huyêt âp >160/>95 mmHg, 
có tuoi trung bình 55, câc bênh nhân dûdc phân ra dùng (1) 
phoi hdp thuôc liêu thâ'p vói perindopril 2 mg/indapamid 0,625 
mg (2) detn tri liêu noi tiëp vói atenolol 50 mg, thay thè' bang 
losartan 50 mg sau dó bäng amlodipin 5 mg nêu cän thiêt (3) 
tiëp cân tùng biiâc vdi valsartan 40 mg, có thè phòi hdp vói 
hydrochlororothiazid 12,5 mg môi ngày nêu cän thiêt (liêu câc 
thuôc có thê tâng lên tùy theo dâp ûng cûa huyêt âp), thdi gian 
diêu tri 6 - 9 thâng; kêt quâ cûa nghiên cûu cho thây cuòi ddt 
diêu tri, tÿ lê bênh nhân dat huyêt âp mue tiêu d câ 3 nhôm 
lân lûdt là 62%, 49% (p = 0,02) và 47% (p = 0,005); tÿ lê bênh 
nhân dat mue tiêu huyêt âp và không có tâc dung phu làn lûdt 
là: 56%, 42% (p = 0,002), 42% (p = 0,004), nhû vây phô'i hdp 2 
thuôc vói lieu thâ'p có hiêu lûc tôt hdn 2 câch dùng thuôc khâc. 
Hiên nay, câc dang phô'i hdp thuôc nhû vây dang dûdc câc 
häng dûdc pham bào chê và dûa ra thi trûdng.

4. Chon thuôc dùng dâu tiên

Cho tôi nay ngûdi ta dà nghiên cûu và dûa ra thj trûdng 
khâ nhiëu thuôc dê diêu trj bênh tâng huyêt âp. Câc thuôc dêu 
tâc dông theo câc cd chê khâc nhau và dêu dûdc chûng minh có 
hiêu lûc dûa huyêt âp vê câc trj sô binh thûdng và làm giâm 
dûdc tai bien và tü vong tim mach. Mot vâ'n dê dûdc dât ra là 
nên dùng thuôc nào dàu tiên ? dùng câc ’’thuôc cü” nhû thuôc 
ldi tiêu, câc chat ûc chê thu thê ß ... hay chi nên chon câc 
’’thuôc mói” nhû câc chat ûc chê calci, câc chat ûc chë men 
chuyën, câc chat chen thu thê A T ,...

Tu cuoi thap kÿ vüa qua, mot sô nghiên cûu d nhiëu nüdc 
dâ dûdc tiên hành theo hüông này:
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a) Càc nghièn cûu cho thây câc thuoc cü cô hiêu lüc tüdng 
düdng vài càc thuoc mài:

- Nghièn cûu CAPPP (Captopril Prevention Project, 1999) 
tien hành trên  10.985 bênh nhân tâng huyët âp so sânh 
captopril vói câc chat ûc chê thu thê ß + thiazid trong trung 
binh 6,1 nam; kët quâ cho thây không cô sû khâc biêt giüa 2 
nhôm vê tiêu chi dânh già chinh bao góm nhoi mâu cd tim, dôt 
quy và tü vong tim mach (p = 0,52), tuy nhiên tân suât dôt quy 
d nhôm captopril thây nhiêu hdn (RR 1,25, p = 0,044).

- Câc nghièn cûu tiêp theo nhü nghièn cûu STOP 2 
(Swedish Trial in Old Patients with Hypertension, 1999) trên 
6.614 bênh nhân so sânh metoprolol, atenolol, pindolol hoäc 
hydrochlorothiazid + amilorid vói felodipin, isradipin hoâc 
enalapril, lisinopril trong trung binh 4,5 nâm, nghièn cûu 
NORDIL (Nordic Diltiazem Study, 2000) trên 10.881 bênh 
nhân so sânh diltiazem vói câc chat ûc chê’ thu thê ß/thiazid 
trong trung binh 5 nâm, nghièn cûu INSIGHT (Inter-national 
Nifedipine GITS Study, 2000) trên 6.321 bênh nhân so sânh 
nifedipin GITS vói amilorid + thiazid trong >51 thâng, nghièn 
cûu ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment 
to Prevent Heart Attack Trial, 2002) trên 33.357 bênh nhân so 
sânh chlorthalidon vói amlodipin và lisinopril trong trung binh 
4,8 nâm, nghièn cûu CONVINCE (Controlled Onset Verapamil 
Investigation o f Cardiovascular End Points, 2003) trên 16.602 
bênh nhân so sânh verapamil vói atenolol/hydrochlorothiazid 
trong trung binh 3 nâm, nghièn cûu INVEST (International 
Verapamil/ Trandolapril Study, 2003) trên 22.576 bênh nhân 
so sânh verapamil/trandolapril vói atenolol/hydrochlorothia
zid trong trung binh 2,7 nâm dêu cho thây không có sû khâc 
biêt giüa câc thuoc môi và thuô'c cü trong viêc ngân chân câc 
tai bien và tü  vone tim mach, tuy nhiên dilt.iazem làm giàm 
dôt quy nhiêu hdn (trong nghièn cûu NORDIL, p = 0,04), 
nifedipin làm tâng tàn suât suy tim nhiêu hdn (trong nghièn
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cùu INSIGHT, p = 0,028), chlorthalidon it gay suy tira hdn 
(trong nghièn cùu ALLHAT, p <0,001).

b) Càc nghièn cùu cho thay càc thuóc mài có hièu lite tot 
hcfn so vài càc thuóc cù:

- Nghièn cùu LIFE (Losartan Investigation For Endpoints 
reduction in hypertension, 2002) trèn  9.193 bènh nhàn  tàng 
huyèt àp, tuoi trung bình 67, so sành losartan vói atenolol 
trong trung  bình 4,8 nàm cho thà'y losartan dà làm giàm 14% 
tièu chi dành già chinh bao góm tù  vong tim mach, nhoi màu 
cò tim và dot quy so vói atenolol (p <0,021), néu tinh  rièng dot 
quy thì làm giàm 25% (p <0,001), ò nhóm losartan thà'y xuà't 
hièn dai thào dtfòng it hdn 25%.

- Nghièn cùu ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac 
Outcomes Trial - Blood Pressure Lowering Arm, 2005) trèn
19.342 bènh nhàn tàng huyè't àp có >3 yéu tò' nguy cd tim  mach 
dtfdc phàn ra dùng amlodipin/perindopril so sành vói atenolol/ 
thiazid trong 5 nàm cho thày nhóm dàu làm giàm có y nghla 
11% tù vong chung, 24% tù vong tim mach, 23% dot quy, 16% 
tai bién tim mach và nhu càu can thièp so vói nhóm sau.

Nhii vày, mac dàu có mót sò' nghièn cùu cho thà'y càc thuóc 
mói tòt hdn nhùng rà't nhièu nghièn cùu vàn khàng dinh già 
tri cua càc thuóc cù, thàm chi có thuóc lai con tot hdn trong 
dièu tri bènh tàng huyè't àp. Nàm 2003, dùa trèn  ké't quà cùa 
càc nghièn cùu dùdc cóng bó' cho den thòi gian dó nhà't là 
nghièn cùu ALLHAT vói so lùdng bènh nhàn rà't lón, TCYTTG 
và HTHATG khuyè'n cào “cho da só' bènh nhàn néu khóng có 
chi dinh bàt buóc phài dùng càc nhóm thuóc khàc th ì thuóc lài 
tiéu thiazid vài lièu thap nèn diióc coi là thuóc chon dàu tièn 
JNC-VII cung có khuyén cào “nèn khòi dàu dièu tri bàng thuóc 
lai t ié u  th ia z id  ch o  d a  só 'c à c  b èn h  n h à n  k h à n g  cà  b ié n  chì'in.g. 
dùng don thuàn hay phóì hàp vài 1 thuóc khàc; vài mót sóbènh
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nhân cô nguy cd cao mâi cô chi dinh khdi dâu bâng câc nhôm 
thuôc ha âp khâc”.

Mac dù dâ cô nhüng khuyën câo nhû vây, xu hûâng chung 
cua câc thày thuôc d nhiëu nûâc kë cà d nûâc ta vân thich dùng 
ngay câc thuôc mâi vî câc thuôc này dëu cô hiêu lûc tûdng 
dûdng trong dieu tri bênh tâng huyet âp lai it cô tâc dung phu 
hcfn, thuôc ldi tiëu dûdc dùng lâu dâi dù vôi lieu thâp vân cô 
nguy cd làm giâm kali mâu gây roi loan diên giài phûc tap, gây 
tâng acid uric mâu, cô thê gây roi loan dung nap glucose, rôi 
loan lipid mâu và lai de hoat hôa hê renin-angiotensin làm 
giâm hiêu lûc cüa chinh thuôc ldi tiêu. Câc nghiên cûu 
PROGRESS, EUROPA nhâ't là nghiên cûu ASCOT-BPLA ... 
côn cho thày câc thuôc môi cô nhiëu ldi ich khâc trong viêc han 
chê tien triën cua bênh vüa xd dông mach.

Nâm 2007, Hôi Tâng huyêt âp và Hôi Tim mach châu Au 
lai cô khuyên câo 5 loai thuôc chinh là thuoic ldi tiêu thiazid, 
câc chat üc chê calci, câc chat ûc chê men chuyên, câc chat ûc 
chê thu thë AT, và câc châ't ûc chê thu thê p nên dûdc chon lüa 
dùng dâu tiên, cô thê dùng ddn thuàn hay phôi hdp vôi mot 
thuôc khâc. Cüng nâm này, trong khuyên câo vë diê'u tri bênh 
tâng huyêt âp dê dû phông bênh tim thiêü mâu, Hôi Tim Hoa 
kÿ dâ xêp câc châ't ûc chê men chuyên (hay câc châ't ûc chê thu 
thê ATO, câc châ't ûc chê calci, thuôc ldi tiëu thiazid vào danh 
sâch câc thuôc dûdc chon dùng dàu tiên, riêng câc châ't ûc chê 
thu thê P chî là chon lûa dùng dàu tiên cho bênh nhân cô cdn 
dau thâ t ngûc và sau nhôi mâu cd tim không triêu chûng.

Quyët dinh lûa chon thuôc dùng dàu tiên hdp lÿ nhâ't là 
phâi dûa vào tùng ngûdi bênh eu thê, càn cû vào lûa tuôi, câc 
bênh kèm theo, câc yëu to nguy cd vê tim mach, sû hiên diên 
cua câc ton thüdng tai câc cd quan dich và câc bien chûng dâ 
cô, k lià  n â n g  tUüng tue vô i câc tliuÔc dtuig d ù n g  d ê c liû a  câc  
bênh kèm theo, câc tâc dung phu cüa thuôc sâp dùng cô thë 
xây ra và cuô'i cùng là khâ nàng tài chinh cüa ngûdi bênh ... vî
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du nhu vói bènh nhàn tàng huyèt àp có suy tini thì thuoc Idi 
tièu, càc chàt ùc che men chuyèn hoac càc chàt ùc che thu thè 
AT, phài là nhùng chon lua chinh; vói bènh nhàn tàng huyèt 
àp sau nhói màu cd tim thì càc chàt ùc chè thu thè p, khi có ròi 
loan chùc nàng thà t tra i thì càc chàt ùc chè men chuyèn là 
nhùng chon lua hdp ly, vói bènh nhàn tàng huyèt àp có suy 
than  thì nèn chon càc chàt ùc chè calci hoàc càc chàt ùc che 
men chuyèn, vói ngUdi nghèo nèn dùng thuoc Idi tièu thiazid, 
thàm  chi reserpin, a methyl-dopa ré tièn hdn.

Sau dày là nhùng htfóng dàn chinh ve chon liia thuoc:

Bàng 4.13. Htfông dan dùng thuoc ha ap trong tùng th l dja

\ T h u o c
The

Loi tieu 
thiazid

Ùc che 
thu the f)

Ùc che 
calci

Ùc che 
men 

chuyèn

Ùc che 
thu the 

ÀT1

NgUdi già + +/- + + +

Suy vành - + + + +

Sau NMCT - + - + +

Suy tim + + - + +

TBMN + + + + +

Suy than C) +/- + + +

Dai diròng - - + + +

Rói loan lipid - - + + +

HC chuyèn hoà - - + + +

n chi dùng thuoc lai tièu uùng quai

5. Phoi hdp  thuoc

Hièn nay, phói hdp thuoc nhàt là phói hdp 2 thuoc thiiòng 
dtidc càc thày thuoc kè ddn cho bènh nhàn khi 1 thuoc (ddn tri
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liêu) không giüp kiêm soât dûdc huyët âp. Nhüng nguyên tac 
dùng thuôic trong phôi hdp thuôc: (1) thuôc thû 2 phâi thuôc 
mot nhôm thuôc khâc không cùng cd chê tâc dông (2) chî nên 
dùng liêu thâ'p cua môi thuôc dê han chê tâc dung phu cua câc 
thuôic dô (3) chon câc thuôiic cô hiêu lûc kéo dài 24 gid dê ngûdi 
bênh chî càn uô'ng 1 làn, dô quên thuôic. Khi khdi dàu dùng 
phôi hdp thuôic, càn theo dôi ngûdi bênh phông biê'n chûng ha 
huyët âp cô the xây ra nhâ't là cl ngûdi cao tuoi, bênh nhân cô 
roi loan hoat dông cua hê thân kinh tû  chu, cô bênh dâi thâo 
dûdng ...

Câc phôi hçtp thuôc dûdc xem là hçfp lÿ:

- Thuôc ldi tiëu thiazid + câc chat ûc chê thu the P hoàc 
chat liêt giao câm khâc nhu reserpin, a  methyl-dopa ...

- Thuôc ldi tiëu thiazid + câc chat ûc chê men chuyën hoàc 
câc chat ûc chê thu thë AT,

- Câc chat ûc chê calci dihydropyridin + câc châ't ûc chê thu 
thë p

- Câc chat ûc chê calci + câc chat ûc chë men chuyën hoàc 
câc châ't ûc chê thu thë AT,.

- Câc chat ûc chê men chuyën + câc châ't ûc chê' thu thë AT,.

- Câc châ't ûc chê thu thë a, + câc châ't ûc chê' thu thë p.

Câc phôi hdp thuôic dûdc xem là không hdp lÿ, nên trânh:

- Câc châ't ûc chê men chuyën + câc châ't ûc chê' thu thë p 
(tâc dông cua câc châ't ûc chê' thu thë p vôi renin là không càn 
thiê't khi men chuyën dà bi ûc chê).

- Câc châ't ûc chê calci nhôm dihydropyridin + thuôc ldi tiëu
(vï riêng rlihyHropyridin dn cô tâc dung thni niôu và natri)

- Câc châ't ûc chê thu thë p + verapamil (vi dê gây rô'i loan 
dân truyén).
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- Câc chat ûc chê men chuyên + tlniôc ldi tiêu giü kali nhü 
spironolacton (vi làm tâng kali mâu)

Câc khuyën câo cûa TCYTTG/HTHATG và JNC-VII nam 
2003 dêu nêu nêü phâi dùng phôi hdp 2 thuôc thi thuoc thû 2 
nên là thuôc ldi tiêu, nhiéu tài lieu cüng dà chûng minh hiêu 
lüc cûa thuôc thû  1 düdc tâng cüdng bdi sû hiên diên cûa thuôc 
ldi tiêu phông ngùa tînh  trang  giü nüôc và natri cô tinh phân 
ûng tai thân xây ra môi khi huyêt âp giâm.

6. Tàng huyêt âp khâng tri

Nêü dùng câc thuôc ha huyêt âp nhü hüông dân mà vân 
không k.iêm soât düdc huyêt âp thi tàng huyêt âp düdc coi là 
”khâng tri”.

Cô nhiéu nguyên nhân dân dên tinh trang khâng tri:

- Lieu thuôc dùng chüa dü, phôi hdp thuôc chüa düng.

- Viêc tuân thü  dieu tri cûa ngüdi bênh chüa tôt.

- Không thay dôi loi sông phù hdp nhü vân dê cho tâng 
cân, vân àn màn, thüc àn chüa nhiêu natri, uông nhiéu rüdu ...

- Cd thê’ côn giü nhiéu nüdc mà chüa düdc dùng thuôc ldi 
tiêu hdp lÿ.

- Dùng dông thdi câc thuôc làm giâm tâc dung ha âp nhü 
câc thuôc chông viêm không steroid, câc thuôc gây co mach ...

- Tàng huyêt âp là thû  phât cûa mot bênh khâc nhü suy 
thân, u tuyên thüdng thân  ... mà chüa düdc chân doân chinh
xâc ...

Trong câc trüdng hdp này, cân phâi düa bênh nhân di 
khâm chuyên khoa kÿ hdn dê cô kê hoach dieu tri thich hdp.
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CÂC THUÖC DÙNG TRONG CON TÄNG HUYET ÂP K|CH PHÂT

Bang 4.14. Thuoc uô'ng dùng trong con täng huyê't âp kjch phât

Thuôc Lieu bât dâu
Captopril, viên 40  mg Nhai và ngêrn dtfôi litâi 12,5 - 25 mg (tâc dung 

ha ép sau 1 0 - 2 0  phüt, kéo dài 60 phüt)

Clonidin (Catapressan) 
viên 0 ,15  g

Uong ngay 1 viên

Uô'ng nhâc lai sau vài già néu cân

Labetalol (Trandate) 
viên 200 mg

Uong ngay 1 viên.

Uô'ng nhâc lai sau 2 - 3  giò néu cân.

Nifedipin (Adalate) 
nang 5 -10  mg)

Nhô III giot vào di/ôi luôi (tâc dung ha ép sau 3 - 
5 phüt, kéo déi 4 - 5 già). Chü ÿ lieu cao hön dê 
gêy tut huyét ép nguy hierm.

Bang 4.14. Thuô'c uô'ng dùng trong con täng huyê't ép kich phât

Thuôc Lieu bât dâu Lieu duy tri
Labetalol

( Trandate 100 mg)

TM 1 mg/kg trong 1 phüt; co 
the nhâc lai sau 10 phüt

TTM 0,1 mg/kg/ 
già

Nicardipin 
(Loxen 5 -1 0  mg)

TM 1 mg/phût trong dd glucose 
5% (không qué 10 mg), hoâc 
TTM 8 - 1 5  mg/già trong 30 
phüt

TTM 2 - 4 mg/già

Diazoxid

(Hyperstat 3 0 0  mg)

TM châm 1 - 3 mg/kg (không 
qué 150 mg)

Natri nitroprussiat 
(Nipride 50 mg)

TTM 0,5 ng/kg/ph, täng dan lên 
3 ng và không qué 8 ng/kg/phüt

Clonidin 0 ,1 5  mg 
(Catapressan)

0,15 mg TB cô thé tiêm n h lc  
lai c i ï6  già/lân.

(TM  = tiêm tînh mach. T TM  = truyên tînh m ach. TB = tiêm  bäp)
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C hù y: trong xù tri càp cüu cdn täng huyet äp kich phat kè 
cà trong tình trang  cäp cüu ve täng huyet äp (Hypertensive 
Emergencies), khi huyet äp täng dot ngot teli >220/>130 mmHg 
trèn  mót bènh nhàn dà có nhièu yeu to nguy cd mà càn phäi 
làm giàm huyèt äp trong vòng 1 giò de ngän ngùa tón thiiOng 
cäc cö quan dich, cäc täc già dèu khuyén cüng chi duoc làm 
giàm huyet äp xuong den 170 - 180/100 - 110 mmHg, neu diia 
huyet äp nhanh trö lai giói han bình thuòng thì s§ có ành 
huòng xàu den hoat dóng tvi diéu chình cùa tuàn  hoàn näo và 
tuàn  hoàn vành dè gäy ta i bien nguy hiém.
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ChiTdng V

CÂC THUOC VÂN MACH 

TRONG DIEU TRj SOC

Truy tim mach hay suy tuàn hoàn dude xâc dinh khi huyët 
âp tâm thu dôt ngôt ha xuong <80 mmHg; truy tim mach së trd 
thành sôc khi trang thâi suy tuàn hoàn cap tinh dô gây nên 
tinh trang thiëu oxy nghiêm trong d câc mô.

Tùy theo nguyên nhân gây bênh, ngiidi ta phân biêt: soc do 
tim, soc do giâm thê tich mâu, sôc do giân mach trong nhiêm 
khuân, di üng, sôc chàn thüdng ... nhung vê sinh lÿ bênh cô 
thê thày 3 cd chë chinh:

1. Giâm hiêu liCc cua cd tim  và giâm cung liCdng tim:

- Do tong mâu không dày dû: nhoi mâu cd tim, bênh tim 
nâng cô ton thUdng câc sdi cd tim, roi loan nhip tim nàng, hd 
van tim câ'p tinh, hôi chûng cung liidng tim thâ'p sau mô tim ...

- Do giâm liidng mâu vë thâ't: chèn ép tim (tamponade), 
viêm màng ngoài tim co thàt, eue dông mâu trong nhî, u nhày, 
nghën mach phoi lân, hep kh it van hai lâ ...

2. Giâm th ê  tich mâu liiu hành mà không bù lai diidc: chây 
mâu nàng (kë câ chây mâu trong), non mûa, ïa long mât nUâc 
nhiéu, bông rông ...

3. Do giün mach qud nhiéu: trong mot sO benh nhiêm 
khuân-nhiêm dôc, nhiêm dôc thuôc, soc phân vê, khi gây tê 
ong song ...
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Lúe dáu chí có truy mach dein thuan  vä giám cung liídng 
tim. Huyét áp giám sé kích thích các cd quan nhán cám áp lám 
phóng thích catecholamin, chal náy qua các thu  thé giao cám 
se lám co mach ngoai vi vá lám táng huyét áp, táng cung liídng 
tim do táng nhip tim, táng oxy trong máu do táng thóng khí; 
tinh  trang  co mach sé lám xuát hién các triéu chúng nhií da 
xanh, vá mó hói, cám giác lanh d các chi, dude coi lá nhüng dáu 
hieu cüa sóc di/úc bu. Néu cd che bu trü  khóng náng diídc 
huyét áp, sau giai doan co mach sé lá giai doan gián mach d 
toán bó các tiéu dong mach, mao mach vá tiéu tính mach lám 
ú dong mót liídng máu rä t lón (40 - 60% liídng máu liíu hánh) 
vói các háu quá nghiém trong hdn: giám cung liídng tim do 
giám liídng máu trd ve tim, tu t huyét áp náng, thoát huyét 
tUdng ra ngoái mao mach lám giám thém liídng máu liíu hánh, 
hinh thánh các cuc két táp nhó trong lóng mao mach, tiéu tính 
mach, khdi dáu cüa hói chúng dong máu rái rác trong mach; 
lúe náy sóc trü nén m át bu vá khó hói phuc. Tut huyét áp sé 
lám thiéu oxy trong các mó, dáng quan tám lá thán (dé gáy 
thiéu hoác vó méu), gan, thiídng thán, tim vá náo; thiéu oxy sé 
gáy nén nhiéu rói loan chuyén hóa nghiém trong, nhát lá 
nhiém toan chuyén hóa.

NHÜNG NGUYÉN TAC CHÍNH TRONG OlÉU TR¡
Vi dién bien cua sóc rä t phúc tap, tién liídng nói chung rä t 

náng nén diéu trj soic con dang lá mot ván dé khó khán, dói hói 
phái theo dói sá t bénh nhán dé xú trí kip thdi. Nhüng nguyén 
tác chính chí dao diéu tri sóc :

1. Bö sung du m áu vá dich có phán tü  lón trong sóc do giám 
thé tích máu.

2. N á n g  h u yé t a /j leu  ^ 100 in rn llg  uú tlu y  Ir i <J m ú c  ¿tú büng  
cách lám táng cung liídng tim vói các thuóc lám táng súc co bóp 
cd tim, hoác lám táng súc can ngoai vi vói các thuóc van mach.
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3. Giâi quyët câc roi loan chuyén hôa: cho oxy nëu thày 
thiêu oxy mâu và câc mô, dùng bicarbonat hoàc THAM nëu cô 
nhiêm toan chuyên hôa, dùng thuôic ldi tiêu hoàc tiën hành 
thâm  phân ngoài thân  nëu cô thiëu hoàc vô niêu ...

Ngoài ra, tùy theo nguyên nhân mà xû tri: câm mâu nëu 
dang chây mâu, thuoc khâng sinh nëu cô nhiêm khuân, thuôic 
chô’ng loan nhip tim, thuôic chôrig di ûng ...

CÂC THUÔC VÂN MACH TRONG DIÉU TRj SOC

Cho dên nay, câc thuôc vàn mach vàn là loai thuôic chinh de 
nâng và duy tri huyét àp trong soc. NgUdi ta  thUdng dùng:

- Câc thuôic kich thich thu  thë giao câm a  nhU:

. Câc hormon tü  nhiên: adrenalin, noradrenalin (hai châ't 
này côn kich thich th u  thë giao câm P).

. Câc chat giông giao câm a: cô chat kich thich làm phông 
thich noradrenalin tù  câc ndi dvf trü  nhiï m etaram inol, cô chat 
tâc dông theo mot cd chê khâc không liên quan tôi câc hormon 
giao câm nhU phenylephrin, angiotensin ...

Câc thuoc kich thich thu  thë giao câm a  diidc dùng tù  lâu 
dê làm co mach ngoai vi, qua dô nâng huyêt âp lên; tuy nhiên 
tâc dung này lai làm cho co mach nàng hdn ô câc vùng dâ bi co 
mach sàn, làm tinh trang  thiêu oxy à câc mô càng thêm tràm  
trong, mot sô' thuôic lai làm tàng  công và mûc tiêu thu  oxy cüa 
cd tim, càng làm cho cd tim  bi suy, de gây roi loan nhip tim 
hoàc tai biën mach vành hdn.
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Bang 5.1. Phän bo cäc thu the giao cam a, ß vä dopam inergic

Cd quan Thu the
a

Thu the
ß

Thu the 
dopaminergic

Cö tim 0 + 0

Döng mach vänh + + +

Döng mach thän + + +

Döng mach tang + + +

Döng mach phoi + + 0

Döng mach di/öi da + 0 0

T7nh mach + 0 0

Phe quän 0 + 0

Bang 4.2 Täc döng cüa cäc thuöc döi vöi cäc thu the giao cam

Cäc chat 
van mach

Thu the
a

Thu the
Pi

Thu the
ß2

Thu the 
dopamin.

Adrenalin ++ +++ ++

Noradrenalin +++ ++

lsoprer»alin +++ +++

Phenylephrin ++

Metaraminol ++

Dopamin ++ +++ + ++

Dobutamin + +++ +
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Trèn thUc te läm sàng, do càc thuoic này nhanh chóng làm 
cho huyèt àp dUdc näng lèn nèn ngUdi ta khuyèn vàn có thè 
dùng trong giai doan dàu cùa soie nhUng phài tòn trong càc chi 
dinh cùa tùng loai thuoic.

- Càc thuoc kich thich thu thè ß nhu isoprenalin, dopamin, 
dobutamin (hai chàt sau con kich thich cà thu thè a, rièng 
dopamin con kich thich thu  thè dopaminergic): càc thuoc này 
làm giàn càc mach ngoai vi do dó làm giàm huyèt àp; tuy nhièn 
càc thuoc này lai làm tàng sùc co bop cd tim, làm tàng nhip tim 
nèn cung lifdng tim vàn tàng, có thè dù bù cho mùc giàn mach 
và lai làm cho huyèt àp dUdc nàng lèn. Càc thuoic này dang dUdc 
dùng pho bièn hdn, thay thè' noradrenalin, metaraminol nhà't là 
khi dUdc bö sung du liidng dich càn thiè't trUóc khi dùng thuoc 
dè de nàng huyèt àp lèn. Isoprenalin làm tàng còng và mùc tièu 
thu oxy cüa cd tim, có thè gay loan nhip tim nèn chi dinh dùng 
thuoc con phai càn nhàc. Dopamin, dobutamin it gày càc tàc 
dung phu hdn, lai làm tàng sùc co bop cd tim, tàng cung liidng 
thàn và mach vành nèn hay dUdc dùng trèn  làm sàng.

Bang 4.3. Thay doi huyét dòng do ành hiròng 
cùa càc thuoc vàn mach

Thòng so Isopre
nalin

Dobu
tamin*

Dopa
min *

Adre
nalin

Nor-
adren.

Cung li/dng tim Tt tt tt tt 1 4

Nhjp tim Ttt t t tt t - i

HA trung bình 1/T t tt tt ttt

Sùc càn ngoai vi il 1 - tt ttt
Olino liMng thàn t tt tt I H H i

(* liéu thap)
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Ngoai cac thuoc van mach, digitalis cung lam tang sUc co 
bop CO tim, lam tang cung lUdng tim song khong dUdc dung 
trong soic vi co nhieu tac dung phu khong tot, dac biet cac roi 
loan nhip tim de xay ra tren cd dia co tang catecholamin noi 
sinh, thieu oxy mau va nhiem toan chuyen hoa.

ADRENALIN

Adrenalin là hormon cüa tiiy thUdng than; châ’t dùng trong 
dieu tri düdc lâ'y d dông vât hoäc düdc tong hdp.

Trong y hoc, adrenalin  dUdc dùng diiôi dang chlorhydrat là 
mot dung dich không màu hoäc hdi vàng, ra ngoài không khi 
hoäc ânh sang thi bj oxy-hôa trd thành màu hong, không cô 
mùi vi.

Adrenalin bi phâ huy nhanh trong cd thé  bdi câc men 
mono-amin-oxydase (MAO) hoäc catechol-oxymethyl-trans- 
ferase (COMT) là ntt cho tâc dung chông het.

Biêt dl/dc : Adrenalin, Epinephrin, ong tiêm 0,15 - 0,3 mg.

Dtfdc dông hçc

- Thuôc bi mat hoat tinh theo dUdng uô’ng, chî düdc dùng 
qua diidng tiêm hoäc duôi dang khi dung.

- Thdi gian bân thâi rat ngân, chï cô vài phût do thuôc dUdc 
chuyën hôa râ't nhanh và dUdc câc ndron thu lai.

- Nông dô adrenalin cô hiêu lue dôi vôi tim là 50 - 100 
pg/ml, cô hiêu lue chuyën hôa là >120 pg/ml.

Tinh chat dirçc lÿ

Adrenalin tâc dông lên câc thu  thë giao câm a, ß,vä ß2:
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- Vài tim: do kich thich càc thu the p,, thuoc làm tàng co 
bop co tim, tàng tân sô" tim, tàng tinh dàn truyén, tàng tinh 
kich thich (càng tàng tinh kich thich khi có cUdng phë vi, dang 
dùng thuôic gày mè, ha kali mâu ...).

- Vói he tuan hoàn: vói lieu thà'p <0,01 (ig/kg/phùt, 
adrenalin chi tâc dông lên thu  thé p2 d càc co thành mach gày 
giàn mach và làm huyët àp giàm; vói lieu cao hOn >0,02 
jag/kg/phüt, kich thich thu  the a  lai là tâc dông chü yeu nèn 
làm co mach ô càc co vàn, da, nièm mac, càc phü tang, tàng sûc 
can ngoai vi nhiêu và làm huyët àp tàng manh; tuy vây huyët 
âp tâm trUdng tàng không nhiëu do tâc dung p2 (mà nor- 
adrenalin không có).

- Vài thân: lieu thâp adrenalin  làm co tiêu dông mach thân 
di nên làm tàng dô loc càu thân  và tàng ldi tiêu, lieu cao làm 
co câ tiëu dông mach thân  dén lân di nên làm giâm dô loc câu 
thân  và làm tàng tiët renin.

Ngoài câc tâc dung trên, adrenalin con làm :
- Giân phê quân (tâc dung p2), tàng âp lue tînh mach và 

dông mach phôi (tâc dung a).
- Tàng chuyën hôa glucid và lipid làm tàng glucose mâu và 

tàng acid béo tu  do trong mâu, tàng chuyên hôa cd ban, tàng 
sü dung oxy cûa câc mô.

Tâc dung phu

- Do tàng tînh tu dông và tînh kich thich câc tê bào cd tim 
nên làm nhip tim nhanh và dê gây roi loan nhip tim.

- Do co dông mach kéo dài (nêu thuôc düdc dùng liên tue) có 
thè gây thiëu mâu nàng cho mot sô' vùng râ't nhây câm nhu 
thân, câc phü tang khâc, lóp dtfói nôi tâm mac ô tim ... Co 
mach dot ngôt d mot sô khu vüc có thè làm giân mach thu dông 
à mot sô khu vüc khâc nhu nâo, phôi gây nên tai biën nguy 
hiêm nhu tai biën tuàn hoàn nâo, phü phôi cap.
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- Do co tinh mach, mäu se ve tim nhieu hdn, lam täng  gänh 
th a t nhat lä tha t träi, khong ldi khi da co suy tim.

- Trong benh mach vänh, müc täng cung cap oxy khöng 
häng müc tieu thu  do täng cöng cüa cd tim nen de xäy ra cön 
dau th ä t ngtfc.

- Uc che trifdng lüc vä nhu döng cäc cö da däy ruöt, läm 
giän cäc cd vöng (täc dung a  vä ß).

Adrenalin

Nor adrenalin

OH / /  CH ,-CH ,-NH, 
OH

Dopamin

OH<v />“  CHOH -  CH, — NH — CH

OH
Isoprenalin

✓CH,
'C H ,
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- Làm giàn dong tü, loi m ât (tâc dung a), giâm âp lue nôi 
nhàn do giâin tiêt thuy dich (tâc dung ß) và täng quâ trinh dân 
lUu qua ong Schlemm (tâc dung a).

Chi djnh và lieu dùng

Do nhiëu tâc dung phu không cô loi nên trong soc, ngUOi ta 
it dùng adrenalin so vói câc thuôc vân mach khâc. Câc chi dinh 
chinh:

- Soc phàn vê, di ûng: adrenalin ûc che phóng thich 
histam in và cô tâc dung dôi lâp vói histam in; neu sôc nhe và 
vùa, tiêm duói da sâu 0,3 mg adrenalin roi cû 15 - 30 phüt 
tiêm lai cho dên khi ra khôi sôc; neu sôc nàng, sau khi tiêm 
duói da sâu, dùng ngay bdm tiêm dô lây mâu tînh mach trâng 
bdm tiêm và tiêm lai vào trong tînh mach. Khi tim dâp lai, 
huyêt âp dâ cô, nên chuyên sang dùng dopamin, dobutamin vói 
lieu thich hdp dê duy tri huyêt âp.

- Ngùng tim dôt ngôt: tiêm thâng vào trong tim 1 - 2 mg dê 
kîch thich tim dâp lai.

Trong rung thâ't mât nhô, adrenalin  có thè chuyên m ât nhô 
thành mât lón, tao dieu kiên thuân  ldi cho phâ rung có hiêu 
quâ.

- Adrenalin cüng cô thé dùng khi cung luçfng tim thâ'p: 
truyên tînh mach lieu 0,5 - 1 pg/phùt, tàng dan lên 10 pg/phùt 
khi cân; trong trUOng hdp nhip châm mà atropin không giâi 
quyêt dUdc: truyê'n tînh mach lieu 2 - 10 pg/phut trong khi chd 
doi dàt mây tao nhip (Givertz và Colucci, 1998). Chü ÿ không 
pha adrenalin trong dung djch kiêm (natri bicarbonat ...), loai 
dung djch này làm mât hoat tînh cûa thuôc.

Chong chi djnh
Tru truông hop câp cuu sôc phàn ve, di ung nang vâ ngung 

tim, con trong câc trUOng hçfp khâc, không nên dùng adrenalin
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khi bènh nhän có suy mach vành, ngoai täm thu that, bènh cd 
tim täc nghèn kèm theo (trong bènh này, adrenalin de làm 
näng thèm tinh trang  täc nghèn và có thè gay dot tù).

Khóng dùng cho phu nù có thai.

NORADRENALIN
N oradrenalin là chat tièn thän  sinh ly cüa adrenalin, dUdc 

du trü  trong cäc hat d däu tän  cùng cäc sdì thän kinh giao cäm 
hau hach d tim.

Dung dich noradrenalin khòng màu hoäc hdi vàng, de ra 
ngoäi khöng khi vä änh sang bi säm màu.

Bièt di/de: Noradrenalin, Norepinephrin, Levarterenol, öng 
tiém 1 mg.

Dtfdc döng hoc
- Noradrenalin bi m at hoat tinh khi qua duòng tièu hóa 

nèn phài dùng theo duòng tièm. Thuóc con bi gan và cäc tó’ 
chüc thoäi giäng, cäc men mono-amin-oxydase (MAO) và 
catechol-oxym ethyl-transferase (COMT) phän hüy.

- Thuöc duoc dào thài duói dang cäc chàt chuyèn hóa trong 
nUóc tièu.

- '1 hdi gian bän thäi rä t ngàn, vài phùt nèn phài dùng theo 
duòng truyèn tinh mach lién tue.

Tfnh chàt dildc ly
N oradrenalin täc dóng chù yèu lèn thu thè giao cam a, täc 

döng vùa phài lèn thu  thè giao cäm ß! chi phoi tim:
- Vài he tuàn hoàn: noradrenalin gay co mach rà't manh 

(gap 1,5 lan so vói adrenalin) döi vói cäc mach ò da, nièm mac
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và câc phü tang, làm täng sûc cân ngoai vi và täng huyët âp câ 
tâm thu lân tâm  trüdng; d ngüdi bînh thüdng, täng huyët âp 
tâm thu së làm täng dôt ngôt âp lüc d vùng quai dông mach 
chu và xoang cânh làm xuât hiên phân xa phë vi vôi hâu quâ 
là làm huyët âp giâm và làm tim dâp châm lai; trên  bênh nhân 
bi truy tim mach, phân xa phë vi này thüOng rä t nhe.

N oradrenalin làm giân mach vành và làm täng cung lüçfng 
mach vành; cung lüdng thân  bi giâm, cung lüdng nào và câc 
tang cüng giâm nhüng it hdn. N oradrenalin cüng làm co tlnh 
mach, mâu trô vë tim nhiëu hdn.

- Vâi tim: do kich thich thu thé ß x, noradrenalin làm täng 
sûc co bôp cd tim (tuy không bäng adrenalin), täng tan  sô tim 
(dôi khi không thây rô nëu cô phân xa phë vi), täng tinh  dân 
truyën nhe, täng tinh kich thich n hat là khi cd tim bi ton 
thûdng.

N oradrenalin làm giân phë quân vùa phâi, tâc dung trên  
chuyên hôa glucid và lipid không bäng adrenalin.

Tâc dung phu

- Do täng tinh  tü  dông và tinh kich thich câc tê bào cd tim 
nên làm nhip tim nhanh và dê gây roi loan nhip tim.

- Do co mach ngoai vi nhâ't là à câc chi nên dê gây tim tâi, 
lanh câc chi nhat là câc dàu chi, nëu dùng thuôc kéo dài cô thê 
gây loét, hoai tü  mô.

Chî djnh
N oradrenalin düdc chï dinh rông rai hdn câc thuoc gây co 

mach khâc trong dieu tri soc, truy  tim mach: trên  nhüng bênh 
nhân này, noradrenalin làm cho huyët âp düdc nâng lên 
nhanh chông và cho pliép dùng câc bien phâp diéu tri khâc 
tiêp tue.
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Tuy nhiên, nëu dùng thuôc kéo dài, nhiëu tâc dung phu sè 
xây ra do thuôc gây co mach nianh nhâ't là dôi vói thân; kinh 
nghiêm cho thây khi huyêt âp dà dUçJc nâng lên thi chuyên 
sang dùng dopamin, dobutamin sôm.

Chong chî djnh

Không dùng noradrenalin  cho bênh nhân cô suy mach 
vành, rôî loan nhip thâ't.

Lieu và câch dùng

- Truyën tlnh mach 4 mg trong 250 ml dung dich glucose 
5%, lieu 2 - 1 6  pg/phüt; trong khi truyën theo dôi huyët âp; 
nëu tiëp tue phâi truyën vî huyët âp chtfa dat yêu câu thi 
không nên kéo dài >6 giò de trânh  nhüng tâc dung phu bât loi 
mà chuyên sang dùng dopamin, dobutam in vói liëu thich hdp 
dê nâng và duy tri huyët âp.

- Không duçfc tiêm duôi da hoäc bäp th it, thuôc gây co mach 
kéo dài và làm hoai tû  mô.

METARAMINOL

M etaram inol la mot chat giong giao cam a, diidc tong hdp 
dung trong dieu tri. Vi m at mot goc phenol tren  vong benzen 
nen m etaram inol ben vxing hdn adrenalin.

Biet dl/dc; Aram in, ong tiem 10 mg.

Tinh chat di/dc ly
M e t a r a m in o l  k ic h  t h ic h  t h u  th o  g ia o  c a m  a  n h U  n o r  

adrenalin  nhiing yeu hdn. Cac tac gia cho r in g  mot trong 
nhuing tac dong chinh cua thuo'c la lam phong thich nor-
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adrenalin tù  câc nói dii trü  (Braunwald) và thuôc cüng không 
con tac dung nëu cd thè không cô noradrenalin.

- Thuôc làm co mach, tàng sûc cân ngoai vi và làm tâng 
huyêt âp: tâc dung tàng huyêt àp den sóm và duy tri tôt; lieu 
cao làm tâng huyêt âp nhiêu hdn và gây phân xa phê vi, nhüng 
d bênh nhân truy tim mach, phân xa này thüdng yêu.

- Thuôc cüng làm tàng sûc co bop cd tim, tâc dung này thây 
rô vói bênh nhân truy tim mach hdn là vói ngüdi binh thüdng, 
d nhüng ngüdi này tâc dung vân mach chiém üu the hdn; nhip 
tim nói chung it thay dôi; công và mûc tiêu thu  oxy cua cd tim 
tàng. M etaraminol it gây loan nhip tim hOn noradrenalin.

Thdi gian tâc dung cua thuôc tùy thuôc câch sü dung: tiêm 
düôi da, tâc dung cua thuôc bât dâu sau 5 - 20 phut và kéo dài 
60 phut; tiêm bâp th it, tâc dung bât dâu sau 10 phut và cüng 
kéo dài 60 phüt; tiêm trüc tiëp vào tînh  mach, tâc dung den 
sóm hdn, sau 1-2 phüt nhüng chi kéo dài tôi 20 phüt.

Chï dinh

M etaraminol düdc xep ô vi tr i trung  gian giüa phenyl- 
ephrin và noradrenalin tuy gàn chat sau hdn; m etaram inol 
thüdng düdc chï dinh dùng trong giai doan dàu cüa soc di ûng, 
nhiêm khu^n hoàc do nguyên nhân tim de nâng huyêt âp lên 
thay cho noradrenalin và câc thuôc co mach khâc.

Chô’ng chï dinh
- Nhü dôi vói câc châ't giông giao câm nói chung.
Không dùng cho nhüng bênh nhân dâ dùng reserpin, 

guanethidin lâu ngày mà nguôn dü trü  noradrenalin dâ bi giâm.

Lieu và câch dùng
- Lieu thüdng dùng 20 - 40 mg trong 500 ml dung dich 

glucose 5%, truyên tînh  mach; theo dôi huyêt âp, nêu huyêt âp
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dà dat dèn mùc vèu càu thì ngùng truyén; neu tièp tue phài 
truyén thì khòng nèn kéo dai >6 già, qua thdi gian dó nén thay 
bang càc thuoc khàc.

- Có thè tièm bàp th it, duói da; khi thà t càn, tièm thàng 
vào tình mach, lièu 2 - 10 mg.

Chù y :

- Ngìing truyén metaraminol dot ngòt có thè có ha huyèt np, 
tàng trang thdi sde do cd thè thiéu du  trù noradrenalin.

- Thàn trong khi dùng dóng thòi vói digitalis dè gày loan 
nhip tim.

PHENYLEPHRIN

Phenylephrin là mòt chà't gió’ng giao càm, kich thich thu 
thè giao cani a, dUOc tong hdp dùng trong diéu tri.

Bièt dtfdc: Neosynephrin, Mesaton, òng tièm 5 mg.

Di/dc dóng hoc

- Thucic dùng duói dang tièm, nong dò dinh trong huyèt 
tUOng dat dUOc trong 1 giò.

- Khä dung sinh hoc cao 90%.

- Dào thài chù yeu trong nuóc tièu.

- Thòi gian bàn thài khoàng 3 giò.

Tình chàt dtfdc ly

Phenylephrin kich thich thu  thè giao càm a  ddn thuàn, 
khòng có tàc dòng trUc tiep den cd tim :
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- Thuoc làm co mach, chü yeu 0 cäc tièu dòng mach ngoai 
vi, có änh hUdng den he tlnh mach, dän den täng süc cän ngoai 
vi. Do co mach nèn huyet äp täng dot ngót vä manh tuy chiia 
häng noradrenalin nhUng kéo dài và ben vüng hön.

- Cung ltfdng tim thiiòng giàm do änh huóng cüa täng süc 
càn ngoai vi; nhip tim chàm lai do phàn xa phe vi sau täng 
huyet àp, còng và mùc tièu thu  oxy cüa cd tim täng.

Vói tiém bäp th it, täc dung cüa thuóic bät dàu sau 10 - 15 
phùt, kéo dài 20 - 60 phüt; vói tièm tlnh mach, täc dung bät 
dàu nhanh hdn và kéo dài khoàng 20 phùt.

Tàc dung phu

- Dau dàu, bùng dò mät, buon non.

- Cdn nhjp nhanh, hói hòp.

Do làm co mach nèn thuoc làm giàm xung huyet nièm mac 
mùi và phe quàn, thòng khi tot hdn; thuoc con làm giàn dong 
tù, co làch, giàn cäc cd trdn da dày - ruòt.

Chi djnh

Phenylephrin it diidc dùng trong dièu tri soc; trong soie do 
nguyèn nhàn tim, phenylephrin có thè gày suy tim và phù phói 
càp tinh. Thuòng thuòc diidc dùng trong dièu tri ha huyè’t àp 
khi düng, ha huyèt àp do dùng quà nhièu thuoic có tàc dung 
làm giàm huyet àp nhu aminazin, guanethidin, ha huyèt àp 
dièu khién và trong mót so trUdng hdp truy mach, lièt mach do 
di ùng, do nói dóc tò"...

Chong chi djnh

- Suy tim, suy mach vành
- Cuòng giàp

- Glócóm góc dóng.
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Lieu vä cäch düng

- Tiem bäp thit 5 mg hoäc truyen tinh mach 10 • 15 mg 
trong 250 ml dung dich glucose 5%.

Khöng düng cho phu nü cö thai vä cho con bü.

ANGIOTENSIN

Angiotensin (hypertensin) düng trong y hoc lä möt chä't 
tong hdp, cö täc dung giöng nhu angiotensin tu nhien lä mot 
chä't giöng giao cäm a. Angiotensin läm co mach ngoai vi theo 
mot cd che khäc, khöng thöng qua cäc thu the giao cäm.

Biet dtföc: Angiotensin, öng tiem 2,5 rr.g.

Tinh chat di/öc ly

- Thuöc läm co mach, täng süc cän ngoai vi vä täng huyet äp 
manh hdn phenylephrin, tUdng tu nhu noradrenalin nhUng keo 
däi hdn.

- Khöng läm täng süc co böp cd tim, khöng gäy täng cung 
lUdng tim, dong thdi khöng gäy loan nhip tim nhUng lai giäm 
tuän hoän vänh.

Chi djnh

Do cö täc dung giöng giao cäm a, angiotensin cüng dUOc chi 
djnh düng trong giai doan däu cüa söc.

Lieu vä cäch düng

- T ru y c i i  t in li  m a c h  vOi l icu  0,2 2 nig/gid.
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ISOPRENALIN

Isoprenalin là mot thuôc giông giao câm tông hdp cô tac 
dung kich thich câc thu thê giao câm ß rä t manh, cô công thûc 
hoâ hoc gàn giông adrenalin.

B iê t d tfdc: Isuprel viên 0,01 g, ong tiêm 0,2 mg.

Dirdc dông hoc
- Thuoc bi phâ hüy à da dày nên phâi cho ngâm duôi lUdi 

hoàc tiêm tînh mach.
- Thuôc ra t nhanh chông mat tâc dung do vào câc mô hoâc 

methyl-hôa 0 gan, nâo, thân duôi ânh huông cûa men catechol- 
oxy-methyltransferase (COMT).

- Dào thâi nhanh duôi dang sulfo-liên hdp trong nUôc tiëu.
- Thdi gian bân huy ra t ngän, neu tiêm tînh mach nhanh 'là

1 phüt, nêu tiêm tînh mach châm là 2- 5 phut.

Tînh chat dirdc lÿ
Isoprenalin là mot chat kich thich câc thu thé ßj và ß2 ra t 

manh, không cô tâc dông dên vôi câc thu thé a và dopa
minergic.

- Vôi tim: isoprenalin làm täng sûc co bôp cd tim manh hdn 
adrenalin do kich thich câc thu thê ßt làm täng hoat tînh men 
adenyl-cyclase và làm ion Ca++ vào trong tê' bào nhiëu hdn; nêu 
ion Ca++ vào quâ nhiëu cô thê gây nên nhüng hâu quâ không 
tôt nhu làm täng  mûc tiêu thu oxy, giâm nông dô creatin- 
phosphat và ATP, sân sinh nhiê'u men huy protein gây ton 
thUdng te bào cd tim: isoprenalin cô thê kich thich te bào cd tim  
di den hoai tù.

I s o p r e n a l in  c ô n  là m  t ä n g  t in l i  d â n  t r u y ê n  tr o n g  t im , tä n g  
tînh tu  dông cûa nû t xoang dân dên täng tan  sô" tim, täng cung 
lUdng tim.
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- Vdi he tudn hoan: lieu thap (tac dung p, la chinh ?) lam 
tang huyet ap, lieu cao hdn (tac dung p2 la chinh) lam gian 
mach: neu cung liidng tini khong tang thi gian mach ngoai vi 
se lam giam huyet ap; trong nhieu trUdng hdp, vi siic co bop cd 
tim dUdc tang cUdng va nhip tim nhanh len, nen cu n g lvidng 
tim tang cao du bu nuic do gian mach va huyet ap van ctii tang.

Isoprenalin lam gian mach d nao, cac tang, than, phoi, cac 
cd, con lam gian phe quan, giam trUdng luc cac sdi cd trdn ruot, 
dUdng mat, bang quang, tu cung, lam tang nong do glucose va 
acid beo tU do trong mau.

Tac dung phu

- Run ray, dau dau, biing do mSt, buon non.

- Ha huyet ap dot ngot neu triidc do huyet ap da thap.

- Do lam tang cong, tang m£ic tieu thu oxy cua c0 tim nen 
de gay cdn dau that ngUc nhat la tren cd dja co suy vanh san; 
isoprenalin co the lam ton thUdng te bao cd tim.

- Roi loan nhip tim do tang tinh tu dong ca cua cac o tao 
nhjp khac ngoai nut xoang, tang tinh kich thich d ca nhl lan 
that, co sU mat dong bo trong cac thdi gian trd cua cac te bao 
gay nen nhjp nhanh xoang, rung va cuong nhl, ngoai tam thu 
that, nhip nhanh that, tham chi rung that.

Chi djnh

- Trong soc nhat la trong soc nhiem khu^n, isoprenalin 
dUdc chu y nhieu hdn cac thuoic co mach khac vi khong nhflng 
lam t&ng sire co bop cd tim ma con lam gian cac cd th a t sau 
mao mach, mau trd ve he tu^n hoan nhieu hdn. Kinh nghiem 
cho th iy , neu bu cho benh nhan du djch th i cung liidng tim 
van tang mac Hu co frian mach. van nane dii0c huyet ap va iriai 
quyet dUdc soc.
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Isoprenalin con diiçfc dùng trong cap cûu ngùng tim, bloc 
nhî - thâ't hoàn toàn.

Chong chi djnh

- Nhip nhanh xoang >130 ck/phut, roi loan nhip tim.

- Nhiêm dôc digitalis.

- Suy mach vành cap kê câ nhoi mâu c0 tim, trù  khi cô bloc 
nhî - thâ’t  kèm theo nhip râ t châm.

Không dùng cho phu nü cô thai. Khi càn th iët phâi dùng 
cho phu nü dang cho con bû, càn theo dôi chàt chë tré sO sinh.

Lieu và câch dùng

- Truyen tïnh mach 1 mg Isuprel pha trong 250 ml dung 
dich glucose 5%; theo dôi khi huyët âp tâng dën müc yêu câu 
và câi thiên câc triêu chûng lâm sàng thi giâm xuông lieu duy 
tri; ngùng truyen nëu thây tàn sô' tim >130 ck/phût, cô ngoai 
tâm thu  thâ't xuât hiên, khi cô roi loan tâi ctfc kieu thiëu mâu 
cO tim trên  diên tâm do. Càn chü y khi dùng isoprenalin trong 
soc, phâi bâo dâm bo sung du dich cho cô thé trtfôc khi dùng 
thuô’c này.

- Trong ngùng tim, tiêm 0,2 mg vào trong buông tim; vói 
nhüng trUdng hçfp càn thiët, cô thë tiêm diiói da hoâc bàp thit
0,2 mg, tiêm tïnh mach 0,02 mg.

- Thuôc viên chi dành cho trUdng hdp bloc nhî - thâ't hoàn 
toàn gây nhip châm.

Bâo quân thuoc trânh ânh sâng.
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DOPAMIN

Dopamin là tien châ't sinh lÿ cua noradrenalin và adrenalin, 
chat kich thich câc thu  thê dopaminergic, nhtfng vói lieu ltfdng 
cao hdn cüng kich thich câ câc thu  thê giao câm a  và ß.

Biêt dtföc Dopamin, ông tiêm 50 - 200 mg.

DirçJc dông hoc

- Dopamin bi phân hûy trong dtfdng tiêu hoâ nên phâi dùng 
theo dtfdng tiêm.

Do thôi gian bân thâi ra t ngân, khoâng 2 phüt, nên phâi 
truyên tînh  mach liên tue.

Tinh chat di/dc lÿ

Dopamin kich thich vói lieu liidng khâc nhau câc thu thé 
dopaminergic và câc th u  thê a  và ß:

- Vdi hê tuân hoàn:

. Lieu thâp <5 pg/kg/phüt: dopamin kich thich câc thu the 
dopaminergic làm giàn dông mach vành, dông mach thân, 
dông mach tang; không làm giâm sûc cân ngoai vi, không làm 
thay doi huyët âp. Riêng vói thân, do giàn mach, cung luçfng 
thân  tàng, dô loc càu thân  cüng tâng, nuôc và na tri dtfdc dào 
thâ i nhiéu hdn (tâng gâ'p 3 - 5 làn); ngoài tâc dông trên  huyét 
dông, dopamin con tâc dông khâng ADH.

. Lieu trung  binh 5 - 20 pg/kg/phüt: ngoài câc thu thé 
dopaminergic, dopamin kich thich câc th u  thê ß, và ß2läm tàng 
co bop cd tim, tâng nhe tân  so tim, giàn mach ngoai vi, huyet 
âp giâm nhe nhUng có thé con d müc binh thüdng do täng co
b o p  cd  t i m  Iòn i  t ä n g  c u n g  l i i d n g  t im .

. Lieu cao hdn >20 pg/kg/phüt: dopamin kich thich câc thu 
thê a  gây co câ dông mach lân tînh mach (co tînh  mach nhiêu
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hdn vi tînh mach không có thu the ß) làm täng sûc can ngoai 
vi, täng huyët âp, không có ldi cho tüôi mâu câc cd quan quan 
trong nhü tim, thân, gan ...

- Vài tim: dopamin làm tàng sûc co bop cd tim ngay tù  lieu 
thâ'p, nhüng chi täng d mûc dô vùa phâi, làm täng nhe tàn  so 
tim do dô làm täng the tich tâm thu và cung lüdng tim, täng 
nhe công và mûc tiêu thu  oxy cùa cd tim. Dopamin làm täng 
tînh kîch thîch it hdn so vói câc catecholamin khâc nên it gây 
roi loan nhip tim.

- Dopamin con làm giâm co thä t phê quàn, täng tiet nüôc 
bot, dich tuy ..., làm täng nhe glucose mâu, täng acid béo tü  do 
trong mâu, täng tiët insulin, glucagon, renin, giâm tiët 
prolactin và aldosteron.

Tâc dung cùa thuôic bât dàu 2 - 4 phut sau khi tiêm tînh 
mach và kët thuc cüng nhanh chông.

Tàc dung phu

Dopamin it gây tâc dung phu nhüng cûng có thé thâ'y:

- Buon non, câm giâc bon chôn, khó chiu.

- Nhip tim nhanh, thâm  chi cdn nhip nhanh nhüng vói lieu 
cao.

- Dôi khi thâ'y có thiëu mâu ò câc dàu chi.

Chi djnh

- Dopamin düdc chi dinh dùng trong câc trüdng hdp truy 
tim mach, sôc do tim, soc nhiêm khuân; dopamin làm täng 
düdc huyët âp, dông thdi lai câi thiên düdc chûc näng cùa tim 
và nhâ't là cùa thân  vi han chë düdc ton thüdng ô thân  do sôc 
và gây ldi tiëu tôt, it gây loan nhip tim.

Do câc üu diëm dô, dopamin hiên nay trô thành thuôc chon 
loc dùng trong dieu tri soc.
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- Cö cân trd cho thä t nhân mâu và tông mâu: bênh cd tim 
täc nghên, hep van hai la

- The dja cö co mach ngoai vi nhiêu và tàng hâu gânh

- U te bào lia chrom (pheochromocytome)

Thân trong dùng khi bênh nhân cô mach nhanh >120 
ck/phüt, cö tien sû roi loan nhip tim.

Lieu và câch dùng

- Dùng bdm tiêm diên hoâc truyên tînh mach trong dung 
djch glucose 5% hoâc NaCl 0,9%, bât dâu bâng lieu thâ'p và 
trung binh 2 - 10 pg/kg/phüt dê cô tac dung dopaminergic và ß; 
nêu cân phâi nâng huyêt âp lên thi tâng lieu lên 15 - >20 
Hg/kg/phüt, khi dà dat yêu câu vê huyêt âp thi giâm xuông lieu 
dê duy tri diidc mûc huyêt âp dô.

- Ngùng thuôc dôt ngôt dê gây truy tim mach, vi vây phâi 
giâm lieu dân trUdc khi ngùng truyên tînh mach: môi gid giâm 
niia lieu thuôc dang truyên.

- Không dUdc pha thuôc trong dung djch natri bicarbonat 
hoâc bat kÿ mot dung djch kiém nào vi thuôc mât tâc dung 
trong câc dung djch dô. Thuôc rdt ra ngoài tînh mach cô thê 
gây hoai tü da.

Chông chî djnh

DOBUTAMIN

Dobutamin lä mot chät chü van giao cam ß töng hdp, cö täc 
dung chon loo cioi vrti tim. Dobutnm in khöng ro tac dong ctoi vrli 
cäc thu the dopaminergic, täc dong cüa thuöc khöng lien quan 
den dii trü  noradrenalin.
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Bièt dtfdc: Dobutrex, óng tièm 250 mg.

Di/dc dòng hoc

- Thuóc bi phàn huy trong diiòng tièu hóa và khi qua gan 
nén chi dùng düdi dang tièm.

- Chuyèn hóa chù yéu qua gan, càc chàt chuyèn hóa düdc 
thài trù  qua thàn và màt.

- Thdi gian bän thäi rät ngän, khoäng 2 phüt nèn phài 
truyèn tlnh mach lièn tue và cho phép dé dàng chinh lièu dùng 
tùy theo nhu càu diéu trj.

Dobutamin bät däu có täc dung sau 1 - 2 phüt, täc dung toi 
da dat düdc sau 10 phüt. Truyèn tinh mach lièn tue lau dài, 
täc dung cüa thuóc bi giäm, d già thü 72 chi dat düdc hdn 70% 
so vói cuòi gid thü  2, có lé do giäm so lüdng thu thè ß.

Tinh chàt di/öc ly

- Thuöc làm täng süc co bop cd tim, hdn dopamin khi dùng 
cùng lièu, hdn cä adrenalin, isoprenalin.

- Tän sò tim täng nhe, chi täng nhièu vói lièu cao >20 pg/ 
kg/phüt.

- Thuóc con làm täng cung lüdng tim, cung lüdng thän; 
cung lüdng mach vành cüng täng nèn lóp duói nói täm mac 
düdc tüöi mäu tot hön.

Trèn bènh nhän bj söc, cung lüdng tim càng täng nhièu neu 
cd tim càng suy yèu, có thè lèn tói 40% vói lièu 5 pg/kg/phùt, 
82% vói lièu 10 pg/kg/phüt; süc cän cüa mao mach phoi và ngoai 
vi giàm do täc dung làm giän mach, huyèt äp täng tuy khóng 
nhièu, cóng và müc tièu thu oxy cüa cd tim chi täng nhe.

T l i u ò c  i l  g u y  lu i  lu m i u l i i p  tini su vó i  cuc t l iuöc  k l iu c  v à  

con làm täng dàn truyèn nhl - thàt.
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Täc dung phu

- Có the có buon non, dau dàu, khó thd, hói hóp.

- Döi khi thäy phän ting qua màn: noi màn, sót, täng bach 
càu ài toan, co tha t phè quàn.

- Liéu cao có thè gay cdn täng huyèt àp, rói loan nhip tim, 
cdn dau thä t ngüc d bénh nhàn suy vành. Hiém gap tình trang 
ha huyèt àp, khi dó càn ngùng truyèn ngay.

Chi dinh

- Sòc do nguyèn nhàn tim: nhòi mäu cd tim, hòi chùng cung 
li/dng thäp sau mò’ tim ...

Có thè dùng trong cac trUdng hdp có suy mach vành, có suy 
tim ù màu trd vói cäc thuóc khàc kèm theo.

Chong chi dinh

- Màn càm vói thuóc.

Than trong dùng cho bènh nhàn rung nhì, cuóng nhi vi làm 
täng nhip that, khi có loan nhip thà't.

Liéu và càch dùng

- Dùng bdm tiém dièn hoäc truyèn tình mach trong dung 
dich glucose 5% hoäc NaCl 0,9%, liéu 2,5 - 15 pg/kg/phüt, bät 
dàu tù  liéu thäp rói täng dän.

Khöng pha thuóc trong dung dich kièm (nhu natri 
bicarbonat ...), trành pha chón thuóc khäc väo dich truyèn.

- Khi quyèt dinh ngùng truyèn thì giäm liéu dän, khöng 
ngùng döt ngöt. Dùng thuöc lièn tue qua 3 ngày, có thè thày 
hièn tUdng thuóc giàm dap ùng, khi dó phài täng liéu.
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Sir DUNG CÄC THUÔC VÂN MACH 
TRONG MÔT SO THÉ SÔC

1. Söc trong nhoi mau cd tim

- Dobutamin: nên dùng khi huyët âp >80 mmHg, thuoc làm 
täng süc co böp cd tim, täng cung lüdng tim, thân và vành, 
huyët âp täng không nhiéu, it gây täng tàn  so tim và roi loan 
nhip tim.

- Dopamin: nên dùng khi huyët âp <80 mmHg. Lieu thâ'p 
làm täng sûc co böp cd tim vùa phâi, täng cung liïdng tim, 
thân, vành, täng huyët âp và it gây roi loan nhip tim; không 
dùng lieu cao gây co mach làm täng âp lue mao mach phôi, de 
gây phù phoi câ'p.

- Noradrenalin, metaraminol: câc thuôic này kich thich thu 
thê giao câm a  làm täng sûc cân ngoai vi, nâng huyët âp, nên 
dùng khi huyët âp tu t xuông thâp <70 mmHg. Không dùng kéo 
dài vi câc thuoc này làm co mach ngoai vi kê câ co mach thân, 
dê gây hoai tü  mô.

- Câc thuoc giông giao câm a  nhü phenylephrin: không 
dùng vi không cô tâc dung trên tim.

- Isoprenalin: không dùng vi làm täng công và mûc tiêu thu 
oxy cua cd tim, làm giâm huyët âp hdn, lai hay gây roi loan 
nhip tim.

2. Soc do giàm thé tich mâu

- Câm mâu, dong thdi bo sung du mâu và dich cô phân tü 
lôn là chinh, không cô chî dinh dùng câc thuôic vän mach.

3. Soc nhiêm khuan
- D u  s u n g  d u  d ic h  d e  b à o  d a m  d u  lv idng m â u  lU u  h à n h  cô  

hiêu lüc.
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- Tang cung liidng tim bang cäc th'uó’c vän mach :

. Noradrenalin, metaraminol: trèn ly thuyèt, càc thuòc này 
làm täng thèm tình trang co mach và thièu oxy cüa càc mó nèn 
khòng dUdc dùng; tuy nhièn vàn có thè dùng trong giai doan 
dàu cùa sóc dé nhanh chóng diia huyèt àp lèn, sau dó sé 
chuyén sang dùng càc thuòc khàc tièp tue.

. Isoprenalin: làm täng sùc co bop cd tim nhUng chi nèn cho 
sau khi dä bö sung du dich càn thièt, khi dó cung liidng tim và 
huyèt äp mói dUdc nàng lèn; chù y isoprenalin làm tàng còng 
và mùc tièu thu oxy cüa cd tim, dè gäy röi loan nhjp tim, lièu 
cao lai làm ha huyèt äp.

. Dopamin: vói lièu thà'p, làm täng dUdc cung liidng tim mà 
chi giàm nhe sùc càn ngoai vi dòng thdi khàc phuc dUdc nhùng 
màt yèu cùa isoprenalin.

4. Soc phàn ve, d| ürng

- Adrenalin ùc chè phóng thich histamin và tàc dung dói 
làp vói histamin, nhanh chóng nàng huyèt àp lèn nèn là thuòc 
chinh. ThUdng dùng phoi hdp vói corticoid.

504



ChiTdng VI

CAC THUOC KiCH THICH HE TIM MACH

Mot so thuoc nhu long nao, nicethamid, spartein, 
theophyllin, cafein ... dUdc xep vao nhom cac thuoc kich thich 
he tim mach. Cac thuoc nay khong tac dong trUc tiep ma chi 
anh hUdng den he tim mach thong qua he than kinh giao cam 
hoSc theo mot cd che gan giorig nhu cd che tac dung cua 
catecholamin. Hau het cac thuoc (trii spartein) deu la cac chat 
kich thich he th4n kinh trung Udng (tac dung nay la chinh) 
nen ngoai cac trung tam van mach con kich thich ca trung tam 
ho hap d hanh nao.

Tren lam sang, do tac dung lam tang huyet ap khong bang 
catecholamin nen cac thuoc nay khong diidc dung trong dieu 
tri soc; do thdi gian tac dung ngSn, do co nhulng tac dung phu 
khong tot nhu lam nhjp tim nhanh hdn, lam t&ng mtic tieu thu 
oxy cua cd tim ... nen ngoai theophyllin co tac dung nha't dinh 
trong cfip cUu phu phoi c&'p tinh, ngUdi ta cung khong dung cac 
thuoic nay lam thuoc chinh trong dieu tri suy tim man tinh; cac 
thuoc nay thUdng dUdc chi dinh dung trong cac trUdng hdp suy 
tuiin hoan c&'p tinh nhe va vUa.

LONG NAO

Long nao dung trong y hoc la long nao thien nhien dUdc
c h io t  xufift t i t  t in h  d d u  c u a  go  c&y lo n g  n a o  (C a m p h a r a
officinarum) hoac dUdc tong hdp. NgUdi ta  biet tac dung cua 
thuoc tren  tim tii d^u the ky 20.
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Bièt dude: Dâu long nao, ông tiêm 0,20 g; natri campho- 
sulfonat, ông tiêm 0,20 g.

Dtfdc dông hoc

- Thuóc vào trong cd thê’ düdc thâi trù  qua duòng hô hâp và 
qua da, mot phàn düdc gan chuyên hôa và dào thâi trong nüdc 
tiêu düdi dang glycuro-liên hdp.

Tinh chat dtfdc lÿ

- Long nâo không trüc tiêp làm tâng sûc co bop cûa cd tim: 
trên  thüc nghiêm vói cd tim tâch rdi, vói lieu cao sûc co bop có 
thè lai bi giâm. Tuy nhièn, do tàc dung chinh là kich thich he 
thàn kinh trung  üdng trong dó có câc trung tâm  vàn mach làm 
tàng phóng thich catecholamin, long nâo cüng làm tâng giàn 
tiê’p sûc co bop cd tim tuy không nhiéu và làm tâng huyêt àp.

Tèe dung phu

- Lièu cao có thè gày cdn co giàt rung, thd gà'p.

Chi djnh

- Suy tuàn  hoàn nhe cap tinh nhù ha huyê’t âp khi dùng, do 
xüc câm, sau châ'n thüdng, trong nhiem khuàn ..

Không dùng cho phu nü có thai.

Lieu và càch dùng

- Dòi vói loai dâu, nhât th ie t phâi tiêm bàp thit; doì vói loai 
tan  trong nüdc, có thè tiêm dùói da, bàp th it hoàc nèu càn thì 
tièm tình mach.

- Lieu dùng: môi lân tiêm 1 ông, ngày 1 - 3 óng.

506



NICETHAMID

Nicethamid là diethylamid cüa acid nicotinic, là mot chat 
kich thich thân kinh trung üdng co tâc dung giân tiëp den he 
tim mach.

Biêt dtfdc: Coramine, Nikethamide, ô'ng tiêm 0,25 - 0,375 g, 
dung dich 25% uông. Dang phôi hdp vôi glucose: Coramine- 
glucose 0,125 g /l,5 g.

Difçfc dông hoc
- Thuôic uô'ng dtfdc hâ'p thu nhanh qua dtfdng tiêu hôa, 

nông dô dïnh huyët ttfdng dat dtfçfc sau 15- 30 phüt.
- Dào thài qua ntfôc tiëu.
- Thdi gian bân thâi sau khi tiêm tînh  mach tù  19 dën 35 

phüt.

Tînh chat diroc lÿ

Nicethamid không cô tâc dung trtfc tiëp trên  sûc co bôp cüa 
cd tim, bân thân thuô'c lai làm giâm trUdng ltfc câc mach mâu 
nhtfng do thuôic cô tâc dung chinh là kich thich hê thân  kinh 
trung Udng kê câ câc trung tâm à hành nâo nên làm kich thich 
câ câc trung  tâm hô hâ'p và vân mach thông qua viêc tâng 
phông thich catecholamin.

Do ânh hvfông cüa nicethamid:

- Sûc co bôp cüa cd tim và nhip tim tâng  lên, huyêt âp cüng 
tâng nhe.

- Tan so và biên dô hô hâ'p cüng tâng làm tâng thông khi.

Tâc dung phu

- Quâ lieu cô thé gây vâ mô hôi, buôn non, non, nhip tim 
nhanh, bon chôn, tâng huyët âp, lo âu, cdn co giât rung.
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Chi djnh

- Suy tuàn hoàn nhe và vùa, ngàt li in.

- Trang thâi met môi.

Chong chi djnh

- Bênh nhân có tien sü dông kinh, tâng huyêt âp.

Không dùng cho trè <15 tuôi, phu nü có thai, dang cho con
bu.

Lieu và càch dùng

- Vói dung dich 25%, uông X - XX giot x 2 - 3 lân/ngày.

- Vói viên Coramine-glucose, ngâm 4 - 6 viên/ngày.

- Vói ông tiêm, tiêm duói da hoâc bâp th it 1 ông 0,25 g x 1 -
2 lân/ngày.

THEOPHYLLIN

Theophyllin cüng vöi theobromin, cafein lä cäc dän chat 
xanthin, co cöng thüc hoa hoc gän giö'ng nhau vä co täc dung it 
nhieu döi vöi he tim mach.

Theophyllin lä möt alcaloid co trong lä che, dä dtfdc töng 
hdp.

Biet duoc:

- Theophyllin vien 0,05 - 0,10 g.
- Aminnphyllin lä rlanR phni hrtp vrli pthylpn-diamin, tan 

trong niiöc gäp 20 län so vöi theophyllin, düng tiem tinh mach; 
biet dUöc: Diaphyllin, Syntophyllin, öng 0,24 g.
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- Theophyllin hàp thu kém qua dtfòng uóng, häp thu qua 
trtfc tràng tòt hön; dang aminophyllin dtfdc häp thu qua dtfòng 
uòng tòt.

- Trong huyét ttfdng, thuóc lièn kèt vói protein tói 53%.

- Chuyèn hóa d gan dtfói ành htfdng cüa cytochrom P450 và 
dtfdc dào thai trong ntfdc tièu (13% con nguyèn dang). Khà 
dung sinh hoc 97%.

- Thdi gian bän hùy là 4 gid sau khi tièm tình mach nèn tàc 
dung cùa thuóc cùng kéo dài.

Tình chàt dtföc ly

Trong 3 dàn chàt xanthin thì theophyllin có tàc dung dói 
vói he tim mach nhièu hdn cà. Theophyllin cùng nhtf càc dàn 
chàt xanthin khàc là chàt ile che tranh chäp vói men phospho
diesterase ngän can khòng cho AMP vòng (AMPc) thoài giäng 
thänh nhüng chàt khóng có hoat tình nèn gay tf dong nhièu 
trong tè bào, ttfdng ttf nhtf tàc dung cùa catecholamin cùng 
làm tàng nóng dò AMPc nhtfng theo mot cd chè khàc. Nóng dò 
AMPc täng cao trong tè bào sé thùc dày mòt só phàn üng sinh 
hóa và làm cho Ca+< vào trong tè bào cd tim nhièu hdn, ngän 
càn Ca** nói bào quay trd lai ltfói cd ttfdng do dó càng làm tàng 
nóng dò Ca++ trong tè bào dàn tói tàng stfc co bop cùa cd tim. 
Có tàc già con cho räng theophyllin ùc chè men catechol-oxy- 
methyl-transferase (COMT) là men chuyèn hóa catecholamin 
nèn làm catecholamin tón tai làu hdn. Chinh vi nhùng ly do 
trèn mà ành htfdng cùa theophyllin dói vói he tim mach ttfdng 
ttf nhtf cùa catecholamin.

Theophyllin có tàc dung :
- Làm täng sùc co bop cd tim: trèn thtfc nghièm vói cd nhì 

và cd nhù tàch ròi cùng thay ró tàc dung này; trèn bènh nhàn,

Dtfdc dòng hoc
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theophyllin lam tang dP/dt max, lam giam ap liic cuoi tam 
triidng cua that.

- Lam tang tan so tim: tang <20% v6i lieu dieu trj nhiing d 
mot so' benh nhan nhat la neu co ro'i loan than kinh thiic vat, 
tan so tim co the len tdi 120 • 130 ck/phut.

- Lam tang nhe cung lifdng tim, dong thdi lam t&ng mile 
tieu thu oxy cua cd tim.

Do thdi gian ban huy cua thuo'c ngan nen cac tac dung tren 
cung khong keo dai.

- Lam gian mach vanh, mach phoi va cac mach ngoai vi: 
mau trd ve tim it di, ap luc tuan hoan phoi giam nen huyet 
tiidng dd thoat vao trong phe nang khi bi phu phoi c§ip tinh.

- Gay ldi tieu nhe do t&ng do loc c&u than  dong thdi do tac 
dung true tiep cua thuo'c tren o'ng than lam giam tai hap thu 
natri.

- Lam gian phe quan nhat la khi phe quan da bi co that, 
lam tang thong khi phoi do tang tan so va bien do ho h ip .

- Kich thich he than kinh trung lidng n h it  la vung vo, cac 
trung tam ho hap, van mach d hanh nao nhung it hdn so vdi 
cafein.

Tac dung phu

- Buon non, bon chon, hoi hop, nhOic dau, chong mSt.

- Ngoai tam thu do tang tinh tU dong cua cac te bao cd tim; 
tiem tinh mach qua nhanh co the gay cdn nhjp nhanh tha t 
nguy hiem.

- Lieu cao co the gay tang kich thich th^n kinh, v*kt va, mat 
ngu, cdn giat rung.

- Tang mite tieu thu oxy cua cd tim.
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- Chü yëu trong suy tim trâi cä'p tinh: bäng dûdng tiêm 
tînh mach, thuoc làm giâm âp lue tiêu tuân hoàn nhanh chông, 
làm mâu trd vê tim it di nên cüng là mot bien phâp tôt trong 
khi xü tri cap cûu phù phôi câp tinh.

Theophyllin it dUçfc dùng trong dieu tri suy tim man tinh vi 
tac dung ngàn han dong thdi lai cô nhiéu tâc dung phu.

Chô'ng chi djnh

- Suy mach vành.

- Nhip tim dâ nhanh, cô ngoai tâm thu.

Lieu và câch dùng

- Uông ngày 2 - 3 lân, môi lân 0,05 - 0,10 g sau büa àn.

- Tiêm tînh mach thâ t châm trong trUdng hdp cap cûu: 
aminophyllin 0,24 g pha trong 10 ml dung dich glucose 5 - 
30%, cô thê truyén tinh mach.

Chi djnh

CAFEIN

Cafein cüng lä möt dän chat xanthin nhu theophyllin, co täc 
dung it nhieu doi vöi he tim mach.

Cafein cö trong lä che, cä phe vä da diidc tong hdp tü  acid 
uric.

Diröc döng hoc
- Tliuö'c dUOc liä'p t h u  u lm n h ,  nOiig dO d h ih  I ruug  liuyGl

tUdng dat diidc khoäng 30 phüt. Khä dung sinh hoc >90%.
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- Cafein diiöc chuyên hóa d gan diiói ânh hUdng cüa 
cvtochrom P )r,0-

- Cafein không bi tich luÿ nên tac dung ngän han.

Tinh chat dtfçJc lÿ

Cd che tâc dung cüa cafein cüng tUdng ttf nhu vói 
theophyllin nhUng cafein kich thich hê thân kinh trung Udng 
nhiêu hdn và ânh hiidng doi vói hê tim mach it hdn so vói 
theophyllin.

- Dôi vói hê thân  kinh trung tfdng, vói lieu dieu tri, cafein 
làm tâng quâ trinh  hiing phän cüa vô nào, tâng cüdng nhân 
câm cüa câc giâc quan, kich thich câc trung  tâm hô hâp, vân 
mach d hânh nâo, làm m ât câm giâc met moi, tâng hoat dông 
tri ôc.

- Dóì vói hê tim mach, tâc dung cüa cafein không bâng 
theophyllin: cafein cüng làm tâng nhe süc co bop cd tim, làm 
nhip tim nhanh hdn, làm tâng cung liidng tim và cung lifdng 
mach vành; huyêt âp không thay dôi vi tuy cafein làm giân 
mach nhUng do cô phân xa tâng âp, mach lai co lai; d ngiidi 
binh thUdng, do con tâc dung kich thich trung  tâm phê' vi nên 
vói lieu thâp, nhip tim châm lai.

- Dôi vói hê hô hâ’p, cafein làm giân phe quân và tâng 
thông khi phoi.

- Cafein con có tâc dung ldi tiêu tuy không bâng theo- 
bromin.

Chî d|nh

- Do it tâc dung dôi vói hê tim mach, cafein thUdng düdc chï 
djnh düng thêm trong mot sô' trUdng hdp cân kich thich câ hê 
hô hâp lâu Luân hoàn.
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Tiem dufdi da 0,25 g ngay 1 - 2 lan.

Lieu va cach dung

SPARTEIN
Spartein dUdc chiet xuat tii cay kim tudc chi Spartium 

junceum Lin.
Dang vien 0,02 g, ong tiem 0,05 - 0,10 g.

Tinh chat dUdc ly

Khac vdi cac thuoc tren, spartein khong phai la mot chat 
kich thich he th&n kinh trung Udng. Spartein cung khong tac 
dong trtfc tiep den cd tim, tren  thuc nghiem thuoc lai lie che cd 
tim (Schmitt), nhiing co kha nang kich thich he tim mach, lam 
tang nhe silc co bop cd tim, tang huyet ap do tac dong triic tiep 
den cac hach lam dan truyen xung dong than  kinh de dang, 
cac sdi than kinh giao cam hau hach phong thich nhieu 
catecholamin. Tuy nhien, tac dung nay chong het, qua trinh ulc 
che hach tiep theo ngay vdi h|iu qua la lam giam dan truyen 
xung dong than kinh; vdi lieu dieu tri thong thtfdng nhip tim 
cham lai va huyet ap giam nhe. Spartein vi vay cung diidc coi 
la mot chat liet hach (Schmitt...).

Spartein con co tac dung ldi tieu, n hat la lam tit cung co 
manh, co nhanh va deu dan hdn.

Chi djnh

Spartein diidc dung trong mot so triidng hdp can lam tSng 
site co bop cd tim; tuy nhien do tac dung liet hach, spartein 
cung diidc chi dinh trong cac trtfdng hdp co tang  hoat tinh than
lc in h  g ia o  ca m  a n h  hvfclng (ton  t im  n h if  n h ip  n h a n h  x o a n g , t im
d l bi kich thich... de lam cham nhip tim. Spartein con diidc 
dung trong san khoa lam thuoc trd de.
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Chông chî djnh

Không dùng cho phu nü cô thai.

Lieu và câch dùng

- Tiêm dUdi da 0,05 g, cho 1 • 2 lân trong ngày; cô thê cho 
uông, lieu toi da mot lân là 0,10 g, 24 gid là 0,30 g.

Không dUdc dùng dông thdi câc dung d|ch kièm cô tanin,
iod.

HEPTAMINOL

Heptaminol là mot am in tông hdp cô tinh chat giô'ng giao 
câm p.

Biêt dirdc: Hept-A-myl viên 187,8 mg, ô'ng 0,10 - 0,25 g. 

Tinh chat dtfdc lÿ

Heptaminol là mot chat giông giao câm tâc dông chu yêu 
dén câc thu thë giao câm p d tim nhiëu hdn câc mach mâu. 
Heptaminol làm tâng nhe sûc co bôp cd tim, tâng tinh tü dông 
cua nùt xoang gây nhjp nhanh, làm tâng nhe huyet âp.

Heptaminol con tâc dông lên câc trung tâm thân kinh và 
câc cd bâp làm mât câm giâc met moi, phuc hôi chûc nàng cüa 
câc cd bâp.

Tâc dung phu

Heptaminol it gây nên tâc dung phu: dôi khi cô thê thây 
mân ngûa, nhjp nhanh, giân dông tû.
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- Suy tuan hoan nhe va vtia, trang thai huyet ap thap; 
ngoai ra ditac dung trong khi co met moi than kinh - cd.

Chong chi djnh

- Tang huyet ap

- Cudng giap.

Khong dung thuoc tiem khi co phu nao, dong kinh.

Khong dung cho phu nut co thai va cho con bu.

Lieu va cach dung

- Uong moi lan 1 - 2 vien, moi ngay 1 - 3 llin.

- Trong trUdng help c ln  thiet, tiem b ip  th it hoSc tiem tinh 
mach cham 0,10 - 0,25 g, co the tiem nhSc lai 2 - 3 l ln  trong 
ngay.

Chi djnh
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Chifdng VII

CÂC THUOC DIEU TRI 

SUY TÏNH MACH M AN TÎNH

Suy tînh mach man tinh, thüdng gäp d câc chi düöi, là tinh 
trang bênh lÿ xây ra do roi loan chüc näng câc van cüa hê tînh 
mach nông, sâu và tînh mach xuyên sau câc bênh viêm tînh 
mach, huyêt khôl tînh mach ... làm tâng âp lüc trong tînh 
mach vôi nhüng hâu quâ xâu nhü giân tînh  mach và giân 
phông tînh mach d câc tînh mach düâi da và nhâ't là roi loan 
hê vi tuàn hoàn gây phù do û trê, roi loan dinh düöng da, loét 
tînh mach ...

Dâ cô râ t nhiêu nghiên cûu vê hê vi tuàn hoàn khi bi tâng 
âp lüc tînh mach kéo dài trong suy tînh  mach man tînh và 
ngüdi ta  thây:

- Câc dâp ûng tai chô: tâng âp lüc câc tiêu tînh mach dân 
dên tâng âp lüc mao mach và làm mao mach giân to, dài ra, cô 
thê ngoân ngoèo thành bui; câc cd th ä t tien mao mach phâi 
dông lai de han chê mâu vào thêm càng gây tâng  âp lüc; xuâ't 
hiçn câc nôl tâ t (shunt) giüa câc tieu dông mach và tiëu tînh  
mach dê làm giâm âp lüc bên trong tiêu tînh mach nhâ't là âp 
lüc thüy tînh.

- Câc hâu quâ: âp lüc mao mach tâng  làm cho thành mao 
mach bi suy y eu, tâng tînh thâ'm và dê thoât nhieu huyët 
ttfdng, câc d a i  p h â n  t ü  n h i i  p ro to in ,  f ïb r in o g o n  v à  câc te  bfto 
mâu thoât ra ngoài thành mach gây phù ö câc mô kê, cân trô 
tuàn hoàn tai chô và làm câc mô lâm vào tinh trang thiê'u oxy.
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Röi loan döng mäu cüng de xäy ra: hong cäu cö the läm täc 
mach, tieu cäu cüng ket dinh väo thänh mach, hoat höa vä 
phöng thich cäc yeu tö' gäy döng mäu; cäc nghien cüu cho thä'y 
trong he vi tuän hoän lüc näy cö täng nöng dö fibrinogen vä 
yeu tö' von Willebrand, täng dö quänh huyet tüdng, giäm hoat 
tinh tieu fibrin, tinh trang näy tao dieu kien hinh thänh vi 
huyet khöi trong löng mao mach vä huyet khöi bao quanh mao 
mach, tinh trang näy cäng läm cän trd quä trinh trao doi oxy, 
dong thdi kich thich phät trie’n cäc sdi collagen quanh cäc mao 
mach gäy xd höa mö.

TrUöc däy, ngüdi ta cho räng suy tinh mach man tinh xäy 
ra lä do ü mäu trong cäc tinh mach bi giän d cäc chi gäy ra 
thieu oxy d cäc mö vä läm chet te bäo; cäc nghien cüu sau näy 
cho thäy tinh trang  thieu oxy d cäc mö lä rä t nhe. Tü 1989, 
ngüdi ta nöi nhieu den thuyet "bat g iü  bach cau" (white cell 
trapping) cüa Coleridge Smith vä cs de giäi thich diln  bien cüa 
cäc hien tUdng xäy ra khi bi suy tinh mach man tinh: röi loan 
chüc näng cäc van cüa he tinh mach läm mäu ve tim khöng 
diidc däy dü dän den täng äp lüc trong tinh mach vä he vi tuän 
hoän; tai dö, döng mäu chäy cham lai, cäc phän tü  ket dinh 
nhü E-selectin, ICAM-1, VCAM-1 ... dUdc phöng thich, cäc chä't 
näy läm cho cäc bach cäu bi bät giü väo thänh mao mach vä 
difdc hoat höa: monocyt hoat höa tiet ra cäc cytokin thu hüt vä 
hoat höa bach cäu da nhän, 2 cytokin IL-1 vä TNF cön cö täc 
dung läm giäm hoat tinh  tieu fibrin; bach cäu da nhän hoat 
höa se bj mät hat, phöng thich cäc men phän giäi protein, cäc 
göc tü  do .... cäc chä't näy läm ton thüdng nöi mac, läm thay doi 
tinh  thäm gäy thoät dich vä cäc dai phän tü, cäc te bäo mäu ra 
ngoäi thänh mao mach. Möt so' bach cäu di chuyen ra ngoäi 
thänh mach cüng düdc hoat höa vä gäy cäc ton thüdng tüdng 
tü d cäc mö xung quanh.

C ä c b io u  I lio n  la m  o a n g  c u a  ou y  t in h  m a c h  m a n  t in h  la  p h ü
do ü tre d cäc chi, phü läu ngäy se kem theo nhilm  säe tö' da do
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läng dong hemosiderin cùa hông cân thoat ra ngoài mach, teo 
da trâng kiêu Milian, xd höa md da (lipodermatosclerosis), 
loét tlnh mach ...

Tân suât bênh d câc nUdc phât triên: 5% bi suy tînh mach 
man tînh, 1% cô loét tlnh mach. Câc yêü tô' thuân ldi là tuoi 
cao, gidi tînh nü, trang thâi béo bêu, täng trong, công viêc doi 
hôi phâi dûng nhiéu, yëu tô' di truyën.

CÂC THUÔC DÙNG TRONG DIEU TR| 
SUY TÏNH MACH MAN TÎNH

Câc thuôc dùng trong dieu trj suy tînh mach man tînh dUdc 
sâp xëp nhu sau:

1. Benzopyron:

a) Alpha-benzopyron:

- Coumarin (1.2-benzopyron; 5.6-benzo-alpha-pyron) và dân 
chat esculetm (6.7-dihydrocoumarin): coumarin cô tâc dung 
chông phù do phân giâi câc protein cô trong liidng phân tü cao 
cô trong phù bach huyêt thành câc mânh cô kich thUdc nhô 
hdn dê düdc câc mach bach huyët dân lUu dê dàng; không cô 
tâc dung chông dông mâu. Thuôc này chua dUdc dùng trên lâm 
sàng do tâc dung phu gây viêm gan.

- Esculetin (6,7-dihydrocoumarin).

b) Gamma-benzopyron (flavonoid): chièt xuât tù dUdc lieu 
hoàc bân tông hdp, tông hdp, thUdng dUdc dùng trong suy tînh 
mach man tînh, bênh trî, bênh vông mac do dâi thâo dUdng:

- Flavon và dân chat flavonol:
. Diuainin, k a u m p fe iu l ,  il ius ine tii i ,  q u e ic e t in .

. Rutin và dân châ’t, 0-(ß-hydroxy-ethyl)-rutosid (biét dtiôc
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Venoruton, Relvene). Cäc rutosid cö chi dinh khi cö röi loan 
tinh thä'm mao mach, chong phü, chöng ket täp hong cäu, üc 
che töng hop prostaglandin.

- Flavan vä dän chät flavanon gom hesperetin, hesperidin, 
pycnogenol, catechin ...

Diosmin vä hesperidin lä 2 thänh phän cüa Daflon.

2. Saponin:

- Escin (biet diiöc Phlebotasin, Reparil)-, escin läm chäc 
thänh tinh mach, cüng cö täc dung chöng phü.

. Protescigenin, barringtogenol ...

. Cryptescin.

- Ruscus, chät chiet xuä't cüa Centelia asiatica.

Ruscus vä hesperidin lä thänh phän chinh cüa Cyclo 3 fort.

3. Cäc diiöc lieu khäc:

- Ginkgo biloba (cö trong Ginkgor fort, Arbovein).

4. Cäc chät töng hcfp:

- Calci dobesilat (biet diiöc Doxium): läm giäm tinh tham 
thänh mach vä dö quänh mäu, cai thien viec dän ltfu cüa mach 
bach h u y e t.

- Benzaron: cö täc dung läm tieu fibrin vä üc che tieu cau 
ket täp.

- Tribenosid: cö täc dung läm giäm tinh thäm mao mach, 
cön cö täc dung chöng viem vä giam dau.

- Naftazon (biet ditdc Etioven, Mediaven): cö täc dung läm 
co t.Tnh mach

Sau däy lä möt so' thuöc hien cö tren thi trUdng.
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DAFLON

Daflon là mòt flavonoid gom 2 chàt diosmin (90%), 
hesperidin (10%) dtfdc bào che dtfói dang vi hat trong vièn bao 
500 mg.

Dtfdc dòng hoc

- Thuoc dtfói dang vi hat nèn dtfdc hap thu nhanh qua 
dtfóng tièu hóa, nóng do dinh trong huyet tiidng dat dtfdc sau 
60 - 120 phut.

- Thuoc dtfdc chuyén hóa manh, dtfdc bài tiet chù yeu qua 
phàn, mòt phàn qua ntfóc tiéu (khoàng 14%).

- Thdi gian bän thài 11 già.

Tàc dung dtfdc iy

- Daflon dà dtfdc chùng minh có tàc dung làm tàng trtfdng 
ltfc tình mach và bào vé thành  mach:

. Thuöc dà üc che stf thoài giàng cùa noradrenalin do men 
COMT (catechol-oxy-methyltransferase); hoat tình noradrena
lin dtfdc kéo dài làm tàng trtfdng ltfc tình mach và tieu tình 
mach dàn den giàm tình trang  ü tré  trong he tình mach. Thi 
nghiém trèn  chuòt khi ép tình mach tam  thdi cho thà'y thuoc 
giup cài thièn dàng ké àp ltfc tình mach và tình hình oxy-hoà 
mò so vói nhóm chùng (Tellier).

. Thuoc cài thièn chüc näng mach bach huyet: ó dòng vàt 
th i nghièm, thuóic làm tàng ltfu ltfdng bach huyet lièn quan vói 
lièu sù dung; trèn  làm sàng, thuoc làm giàm àp ltfc trong cac 
mach bach huyèt, làm tàng so ltfdng càc mach chüc näng dàn 
dèn cài thién viéc dàn ltfu thoät dich ó cäc mach dó và làm 
sriàm phù.

. Thuoc làm tàng süc ben mao mach, bình thtfòng hóa tình 
thà'm mao mach ò he vi tuàn  hoàn (dtfdc chùng minh bäng ky
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thuà t vói albumin có gàn technetium 99, p <0,001) và làm càn 
bàng hè dòng và chóng dóng màu.

- Thuóc có khà nàng làm giàm phàn ùng vièm tai chó: 
diosmin và hesperidin dUdc chùng minh có tàc dung ùc che càc 
men tham  già vào sinh tóng hdp prostaglandin trong qua trình 
vièm (nhu lipooxygenase, phosphodiesterase, phospholipase 
A2, cyclo-oxygenase ...), càn trd stf hình thành càc phàn tù  ket 
dinh nhu ICAM-1, VCAM-1 ... de bàt giù bach càu vào thành 
mao mach, ùc chè càc cytokin ngàn càn vièc ket tàp và hoat 
hoà bach càu, tièu càu, làm giàm tong hdp prostanoid và phóng 
thich histam in (Manthey, Microcirculation 2000. 7: S29-S34).

- Thuóc có tàc dung chóng oxy-hóa manh, càc nghièn cùu cho 
thày càc flavonoid là bày cùa càc góc tu  do manh (van Acker và 
cs, Biochem. Biophys. Res. Commuti. 1995. 214 (3): 755-9).

Tàc dung phu

- Có thè thày rói loan tièu hóa và rói loan than kinh thilc 
vàt nhe (1%).

Chi djnh

- Suy tình mach man tinh

Thuóc con dtfdc dùng trong dièu tri cdn tri càp tình.

Mòt so' nghièn cùu dà dUdc tien hành vói Daflon trong suy 
tình mach man tình:

. Nghièn cùu cùa Glinski và cs (1999) trén  140 bènh nhàn 
bj loét tình mach càng chàn man tình diéu tri vói lieu phàp 
chuan có thèm Daflon so sành vói placebo trong 6 thàng cho 
thày thuóc có Idi cho su lièn seo: lành hoàn toàn 46,5% so vói 
27,5% cùa nhóm placebo (p <0,05), vói vét loét có duòng kinh
*^3 c m  t h ì  lchoi 71%  d o  v ó i  50%  cù n  n h ó m  p la c o b o  (p  <^0,05), th u  
nhò dièn cua vét loét d nhtìng bènh nhàn con lai (Phlebology 
1999. 14: 151-7).
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. Nghièn cüu RELIEF (Reflux Assessement and Quality o f 
Life Improvement with Micronized Flavonoids in CIV, 2000) ö 
chàu Au dä chüng minh Idi ich cüa Daflon düng trong 6 thäng 
làm cäi thièn trièu chüng d 3.101 bènh nhän bi suy tlnh mach 
man tinh so vói cäc cäch dièu tri triióc dó; qua bang cäu hòi 
CIVIQ (Chronic Venous Insufficiency Questionnaire) và cäc 
phüdng phäp do dac khäch quan, cäc täc già thä'y cäc trièu 
chüng dä dtfdc cäi thièn rä t sóm vä ngäy cäng rö rèt: giäm dau 
chän, näng chän, giäm chuót rü t vä phù (p <0,001), chà't lüdng 
cuoc song ngäy cäng tot hdn.

Chong chi djnh

- Có the có róì loan tièu hóa nhe.

Hièn chüa có du thóng tin ve ành hiióng cùa thuóc vói phu 
nü mang thai cüng nhii khä näng thuÖc väo süa me vi väy 
khóng düng cho phu nü có thai vä dang cho con bu.

Liéu và càch dùng

- Suy tlnh mach man tinh: uóng 2 vién/ngày chia làm 2 làn 
trong büa än trüa vä toi.

- Cdn tri cä'p tinh: uóng 6 vièn/ngày trong 4 ngäy d iu  sau 
dó giäm xuó'ng 4 vièn/ngày trong 3 ngäy rÖi duy tri 2 vièn/ 
ngäy, chia läm 2 làn.

GINKOR FORT

Vièn nang Ginkor Fort có 3 thänh phàn: chat chiét xuà't 
chuan cüa Ginkgo Biloba (có chüa 24% Ginkgo heterosid và 6% 
Ginkgolid-bilobalid) 0.014g. troxerutin (trihydroxyethyl rtito- 
sid) 0,300 g vä chlorhydrat heptaminol 0,300 g.
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- Chä't chiet xuät cüa Ginkgo Biloba: läm täng trüdng lüc 
tlnh mach, doi khang cö lien quan den cäc chät gay co thä t cd 
trdn vä den cäc yeu tö' trung gian höa hoc da dang nhü 
catecholamin, acetylcholin, serotonin, bradykinin; täc dung 
bäo ve lien quan den tinh toän ven thänh mao mach.

- Troxerutin: lä möt hon hdp chuan höa cüa flavonoid bän 
tong hdp, chü yeu lä mono-, di-, tri- vä tetrahydroxy-ethyl- 
rutosid co täc dung bäo ve thänh mao mach: cäi thien tüöi mau 
vi mach vä vi tuän hoän, giäm ket täp hong cäu, giäm tinh 
thäm thäi quä vä phü cf vi tuän hoän.

- Heptaminol: läm thuän ldi lüu thöng mäu trong tinh 
mach, cäi thien vi tuän hoän.

Cö möt so' nghien cüu tren thüc nghiem vöi Ginkor Fort:

- Thuö'c cäi thien vi tuän hoän d da: EGb 761 lieu 1,32 
mg/kg cüng nhü troxerutin lieu 14,67 vä 29,34 mg/kg läm täng 
nhe liiu lUdng mäu sau khi täi tUöi mäu trd lai, läm gia täng 
tö'c do vän chuyen te bäo (Pirotzky vä cs, 1991).

- Thuö'c bäo ve cäc te bäo nöi mö bi ton thUdng do thieu oxy 
näng, do väy läm giäm phü vä dau: üc che manh me sü gia 
täng nöng dö calci nöi bäo do thieu oxy, üc che sü hoat höa 
phospholipase A2 vä sü cäm üng töng hdp prostaglandin gäy 
viem (giai doan söm cüa viem) (Remacle, 1992).

- Thuöc bäo ve lysosom cüa te bäo chöng lai täc dung cö hai 
cüa cäc gö'c tü  do do chüa cäc bäy gö'c tü do nhü proan- 
thocyanidin, flavonoid (Wattiaux vä cs, 1990).

- Thuöc bäo ve chö'ng lai tinh trang thüa oxy: cäc te bäo nöi 
mö nuöi cay cö the bi tön thüdng do thüa oxy (40% so te bäo bi
ohpt t r o n g  3 n g a y )  v a  d iid c  b a o  v c  to t  lth i  o Ci d ü n g  Q in h o i'
(Remacle vä cs, 1990).

Täc dung dtföc ly
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• Thuóc bào vê sdi collagen do óc che men collagenase- 
protease, làm giâm xuât hiên câc goc ttf do (Borzeix, 1980).

Thuô'c cüng tâc dông trên  huyët dông hoc làm tàng trtfdng 
ltfc mach mâu, bình thiiòng hôa tinh thâ'm mao mach nhât 
là tâc dông trên mao mach, mach bach huyët, mô kê và mô liên 
két. Thuôc con có tâc dung thüc dây stf dân lüu phù tïnh mach 
và phù bach huyët, phuc hoi sii oxy-hôa cûa mô thiêu oxy, 
ngàn chân câc yê'u tô' gây viêm dau và bâo v$ sdi collagen chüa 
kë dê'n dâc tinh bât gô'c tü  do cûa thuôc. Nghiên cûu cûa 
Schmidt C. và es (1992) dùng thë tich kÿ do sûc càng de quan 
sât thë tich tïnh mach và liidng mâu chây ra toi da ô bênh 
nhân giân tïnh mach nguyên phât thây heptaminol làm giâm 
thê tich tïnh mach và lüdng chây ra tïnh mach toi da so vói 
placebo.

Tàc dung phu

Râ't it, 2% bi rô'i loan tiêu hôa nhu dau thtfdng vi.

Chi djnh

- Suy tïnh mach man tinh.

- Cdn tri cap tinh.

Chô'ng chï djnh

- Mân câm vói câc thành phân trong thuôc.

- Cuidng giâp.

Không dùng cho phu nü có thai và cho con bü.

Lieu và câch dùng

- Suy tïnh mach man tinh: uong 2 vièn/ngày chia 2 làn.
- Tri: liêu tâ'n công 3 - 4 viên/ngày chia 2 làn, uÔng khi ân 

trong 7 ngày.
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Theo döi huyét äp d nhüng bènh nhän có täng huyét äp vi 
trong thành phän vièn thuòc có heptaminol.

Chü y: khöng düng cüng IMAO dè có cön täng huyét äp kich 
phät.

CYCLO 3 FORT

Cyclo 3 fort có duói dang nang và ó'ng de uóng; thành phän 
chinh cüa nang góm ruscus aculeatus 150 mg, hesperidin 
methyl chalcon 150 mg, acid ascorbic 100 mg.

Di/dc döng hoc

- ThuÖic dUdc hàp thu tòt qua óng tièu hóa, nóng dò dinh 
trong huyét tüdng dat dtfdc sau khoàng 2 gid.

- Dào thäi qua niióc tièu và phän.

Tinh chàt difdc ly

- Cd ché täng triidng lüc tinh mach là do täc dóng trüc tiép 
dóì vói cäc thu thè giao cam a  cüa té  bào cd trdn thành tinh 
mach, giän tiép qua viéc kich thich phóng thich noradrenalin 
tù  cäc hat dü trü  d dau tän cung thän kinh giao càm hàu hach.

- Trèn thüc nghièm vói tinh mach täch rdi, chä't chiét cüa 
ruscus làm co mach nhanh chóng (5 dè”n 8 phüt) và kéo dài. 
Trèn dóng vät, ruscus làm täng dóng mäu vào tinh mach lành 
cüng nhü tinh mach bènh ly.

- Trèn ngildi thà'y làm täng süc ben thành mao mach, cài 
thièn tuàn  hoàn bach huyét dàn liiu cäc dich ü phù.

T à c  d u n g  p h u

- Dói khi buon non, dau thtfdng vi, ia lòng.
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Chi djnh

- Suy tïnh mach man tinh.

- Cdn trl cap tinh.

Không dùng cho phu nö cö thai và cho con bû.

Lieu và câch dùng

- Suy tinh mach man tinh: uong 2 - 3 nang hoàc ong moi 
ngày, chia 2 làn.

- Tri: uong 4 - 5 nang hoàc ong/ngày chia 2 làn.

Tài liêu tham khào chinh
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Chtfdng Vili

CÀC THUÖC CHONG DÖNG 

DÙNG TRONG CÀC BÉNH TIM MACH

Càc thuöc chòng dòng diiöc dùng vói muc dich diéu tri và 
dii phòng huyét khoi - nghén mach hay xäy ra trong càc bénh 
tim mach.

Nguòi ta  phàn bièt 3 loai:

- Càc thuó'c chòng dòng "thiic si/' nhii heparin, càc chàt 
khang vitamin K là càc thuóic can trd qua trình hình thành cuc 
dòng màu.

- Càc thuöc chòng két tap tiéu càu nhü aspirin, dipy- 
ridamol, ticlopidin, clopidogrel, trifusal, càc chät üc che thu 
thè GP Ilb/IIIa, càc chät này càn trò tiéu càu két tàp dé hình 
thành cuc màu träng, giai doan khói dàu cùa quà trình dòng 
màu.

- Càc thuoc tiéu huyét khói nhii streptokinase, urokinase, 
anistreplase, alteplase ..., cäc thuöc này làm tàng nhanh quà 
trình tan  cuc dóng màu.

Càc nhóm thuöc này ngày càng dUdc chu y sù dung trong 
càc bènh tim mach. Chi có cäc thuöc tièu huyét khoi mói có tàc 
dung diéu tri huyèt khói - nghén mach, cäc thuöic khäc dUöc 
dùng dè dü phòng su hình thành và lan ròng huyét khói, han 
che tà i phàt.
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CÄC THUÖC CHÖNG DÔNG

Câc thuôc chông dông cân trd sü hinh thành eue huyët khôi 
do tâc dông dën mot sô khâu cua quâ trînh dông mâu. Câc 
thuô’c này diidc phât hiên tù  lâu và dâ diidc dùng dieu tri trong 
câc bênh tim mach sôm nhât. Câc thuôc hiên dang diidc dùng 
phô’ bien:

• Heparin và heparin  cô trong ltfdng phân tû thâ’p

- Câc chat khâng vitam in K.

- Câc chat ûc chê throm bin : hirudin, bivalirudin (hirulog)

- Mot so châ't dang diidc nghiên cûu : xim elagatran, fonda- 
parinux ....

HEPARIN

Heparin (con diidc goi là heparin chuân hay heparin không 
phân doan dê phân biêt vôi heparin cô trong liiông phân tù  
thap) diidc Me Lean phât hiên tù  1916 trong câc tô’ chûc diidc 
chiêt xuâ't cô dàc tinh  ehô'ng dông mâu và diiçfc Howell và Holt 
dät tên nâm 1918 do thây cô nhiêu trong gan. Heparin diiçfc sû 
dung trong dû phông huyët khô’i tù  nâm 1937.

Heparin là mot mucopolysaccharid (glycosaminoglycan cô 
câc chuôi xen kë D-glucosamin và acid uronic), trong lüdng 
phân tû  tù  8.000 dën 40.000 dalton, thây d bê m ât câc tiëu câu 
và dâc biêt trong câc mastocyt tâp  trung d câc mao mach, 
trong mot s6  phû tang  nhii niêm mac ruôt, phoi, gan, thân  và 
tim. Heparin diidc dung diidc chiê't xuât tù  phôi, niêm mac 
ruôt ldn hoâc bô, bào chê" duöi dang muôi natri, calei hoàc 
maEriê: thiiôr hj phân hùy tronfr hê tiêu hôa nên chï dùng d\ir)r 
d dang tiêm, gân dây ngUdi ta lai bào chê dang m5 bôi, dan dàt 
hâu mon và khi dung.
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- Natri heparin: Heparin, lo 5 ml = 25.000 IU, tiêm tlnh 
mach.

- Calci heparin: Calciparin, ong tiêm 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,7 -
0,8 - 1 ml (1 ml = 25.000 IU), tiêm dûôi da.

Dudc dông hoc

- Häp thu: heparin bi mat hoat tinh khi qua ong tiêu höa, 
vi vây thuôc không düdc dùng theo dûdng uông. Tiêm dûôi da, 
thuôic dûdc hap thu tù tù  nên tac dung kéo dài. Tiêm tlnh 
mach, nông dô thuôc tàng cao trong mâu nhanh chông.

- Thuôc dûçfc men heparinase cua gan chuyên hôa và dûdc 
dào thâi trong niiôc tiëu dûôi dang uroheparin, dang này it cö 
hoat tinh chông dông. Khâ dung sinh hoc sau tiêm tlnh mach 
là 30%.

- Heparin không qua dûdc màng bung, màng phoi, màng 
nâo, hàng rào rau và không vào trong süa dûdc.

- Thdi gian bân hùy in vivo rä t ngän khoâng 1 - 2 gid khi 
tiêm tînh mach, 8 - 14 gid khi tiêm dûôi da, kéo dài hdn khi cô 
suy thân, suy gan.

Tinh chat dudc lÿ

Heparin tâc dông thông qua mot dong yeu tô (co-facteur) cô 
trong huyêt ttfdng: dô là mot globulin a 2 mang tên là khâng 
thrombin III (antithrombin III, AT III) là mot châ't ûc chê' qua 
trinh dông mâu thông qua viêc ûc chê' câc yêü tô' IX hoat hôa 
(IXa), XI hoat hôa (XIa), X hoat hôa (Xa) và thrombin. AT III 
dûçtc tàng tâc dung gap 1.000 làn khi kê't hçfp vâi heparin. 
Chuôi dài polysaccharid cüa heparin liên kêt vâi AT III và câ 
thrombin lam bat hoat thrombin (tàc dung khâng Ha), phûc 
hdp heparin + AT III côn làm bât hoat yeu tô' Xa (tâc dung  
khâng Xa).

Biêt di/dc:
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HEPARIN

AT III

Ufci
Yeu to X ____^  W  i  Yeu to X J
hoat hôa 7 bat hoat

Hinh 8.1. Tâc dông cûa heparin

Nhû vây heparin co 2 tâc dung:

- Tâc dung khâng lia  ûc che throm bin làm cân trô viêc hinh 
thành huyët khôl (vi vây dê gây chây mâu), tâc dông này cân 
lieu cao heparin (lieu dieu tri); viêc ûc che thrombin côn làm 
giâm hoat hôa câc yêu tô V, VIII và XIII là nhüng yëu tô' phu 
thuôc vào sû cô m ât cûa thrombin.

- Tâc dông khâng Xa (và khâng câ câc yê'u tô' Xlla, Xla, 
IXa) cho phép dû phông dûdc huyët khôï vî ngàn cân hinh 
thành throm bin lûu hành, tâc dông này chî cân lieu thâ'p cùa 
heparin.

H eparin cô thë bâm vào câc të  bào nôi mac thành mach 
kiVh thfrh tnng hrtp và tiët yê'ii tô  hogt, hôa plasminogen cùa 
mô (t-PA), nhû vây cô khâ nâng chong huyët khôl nhe. 
Hepârin bâm vào tiëu eau cô thê làm tàng liên kët giüa
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fibrinogen vói tiëu càu, làm hinh thành  câc vi kët tâp tiêu càu, 
hiên tüdng này giâi thich tai sao dùng heparin lai thâ'y giâm 
tiëu càu. Heparin cüng cô tâc dung ûc chë yëu tô' XIII (yëu tô’ 
làm on dinh fibrin, FSF) ngàn cân hinh thành  eue dông mâu 
ben vüng.

H eparin con có tâc dung chông viêm, ûc chë câc phân ûng 
quâ mân và tang câm, khâng histam in, khâng serotonin, 
khâng bradykinin, làm tàng dào thâ i na tri do ûc chë tiët* 
aldosteron; heparin côn làm thành mach tàng  tiët và hoat hôa 
men lipoprotein-lipase là men chuyên hôa chylomicron, chiù 
trâch nhiêm làm trong huyët tüdng sau khi an.

Tiêm heparin vào tînh mach vói lieu dieu tri, mâu châm 
dông, cô thë dû phông düdc dông mâu rai râc trong mach do 
tiêm thrombin. Tâc dung chông dông xuât hiên sóm nhüng 
cüng lai tüOng dôi ngân han do thài gian bân huy huyê't tüdng 
cua thuôc ngân. Düôi lieu cô hiêu lüc làm mâu không dông 
düdc in vitro (lieu này thay doi theo tùng bênh nhàn), cô moi 
tüdng quan giüa lieu thuoc dùng và viêc kéo dài thdi gian dông 
mâu.

Tàc dung phu và tai bien
Heparin cô thê gây nên mot sô" tâc dung phu sau:
- Di ûng: tuy it xây ra nhüng cô thë sot, tàng bach càu âi 

toan, noi m in , viêm müi, co th à t phê quân, phù Quincke, thâm  
chi soc di ûng ...

- Chây mâu: 5 - 25%; it xây ra  chây mâu khi truyën 
heparin, hay xây ra khi tiêm tînh  mach câch quâng hay tiêm 
düôi da; theo câc thô'ng kê, ta i biên chây mâu hay gàp là câc o 
tu  mâu à trong câc cd rông, bao câc cd thâng, xung quanh thân, 
trong thành ruôt; it gàp chây mâu düdng tiêu hôa hdn so vói 
khi d ù n g  oâr rhàit k h â n g  v i t a m i n  K n h i f n g  n ë u  en t.hi l? i  n^ing 
hdn; cô thê thây chây mâu cam, chây m âu chân ràng, chày 
mâu trong khôp, chây mâu nâo - màng nâo ...
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- Giâm tiêu càu: thüàng giâm vùa phài, xuât hiên sóm và 
tam thôi vào ngày thû  2 - 5 cua dçJt dùng thuôc, nói chung it 
khi phài ngùng thuôc.

- Dùng lâu dài, cô thë thâ'y loâng xüdng, dê làm gây xüdng.

Lieu và câch dùng

Yêu càu là phài duy tri düdc nong dô thuôc cô hiêu lüc và 
không nguy hiëm -lieu này thay doi tùy tùng ngüdi- vi d i gây 
ta i bien chây mâu cho bênh nhân.

1. Truyën tlnh  mach liên tue: phüdng phàp này bac dâm 
düdc nong dô thuôc dêu nhâ't. Nên tiêm bolus tlnh mach 
heparin lieu dàu 3.000 - 5.000 IU sau dô truyên tlnh mach 
hoàc dùng bdm tiêm diên lieu 400 - 500 IU/ kg/24gid. 4 - 6 gid 
sau khi bât dàu truyên thi tien hành câc xét nghiêm kiëm tra  
tinh hinh dông mâu. Liêu tiêp theo càn cû vào kêt quâ xét 
nghiêm.

2. Tiêm tïnh mach câch quàng: phài tiêm không quâ 2 gid 
mot làn càn cû vào thdi gian bân huy cua thuôc; liêu heparin 
dàu tiên  vào khoâng 60 - 100 IU/kg, liêu tiêp theo giâm xuong 
mot nûa. 90 phüt sau müi tiêm dàu, nên làm xét nghiêm kiëm 
tra  tinh hinh dông mâu. Cô tâc giâ chu trüdng bót làn tiêm, cû 
4 gid mâi tiêm mot làn nhûng tàng liêu dê kéo dài thdi gian 
bân huy, vói câch này sau khi tiêm, nong dô heparin së tàng 
khâ cao mot câch dot ngôt trong mâu dê gây ta i bien chày mâu 
nguy hiëm, m àt khâc nong dô thuoc cô hiêu lûc trong mâu së 
không düdc bâo dâm.

3. Tiêm düôi da: nên dùng Calciparin, thuoc hâ'p thu chàm 
hdn, tâc dung bàt dàu sau 1 - 2 gid và kéo dài 8 - 14 gid; chia 
tong lieu trong ngày làm 2 - 3 làn, tiêm düôi da thành bung vói 
kim rät. nhò. ï.itni dùng- Calciparin 0,3 - 0,6 ml, cho 3 la rJ 
ngày; 4 gid sau khi tiêm nên lâ'y mâu làm câc xét nghiêm.
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Trong du phòng huyët khóì, dùng lieu 0,2 ml, cho 2 lân/ngày. 
Không tiêm thuôc vào trong bâp th it vi dê gây ô tu  mâu hoàc 
gây chây mâu duôi cân.

Truyén TM Tiêm TM Tiêm TM Tiêm ditôi da 
4h/lân 2h/lân

Hinh 8.2. Diên bien cüa nông dô heparin trong huyët ti/dng 
theo timg câch dùng thuô'c

Trên thuc të, nên chon dtfdng truyën tînh  mach liên tue de 
duy tri tot nong dô thuôic cô hiêu lüc trong vài ngày dâu, sau 
dô chuyên sang tiêm diiói da.

Ch û ÿ:

• Dung dich truyën phâi cô pH >6,5, duôi mûc dô thi thuô'c 
bi hông. Không diia thêm nhüng thuô'c khâc vào lo dung dich 
dà cô heparin.

- Không dtfdc ngùng heparin dôt ngôt: Becker và es (1999) 
trên câc bênh nhân cô hôi chûng mach vành câ'p t.hâ'y qua 
trinh tao thrombin së tàng gâ'p dôi nê'u ngùng heparin dôt 
ngôt, viêc giâm liê'u heparin dàn triiôc khi ngùng hàn  cô thë
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làm giám bót nhiíng không thé ngàn ngùa hoàn toàn tình 
trang  này, vi vày cân phâi tiép tue chông dông bàng càc chat 
kháng vitam in K, aspirin  ...

Theo dôi trong khi dùng heparin

Các xét nghiêm diíói dây dánh già tác dung cua heparin:

1. Nong do heparin huyët tiidng: duy tri trong khoàng 0,2 - 
0,4 IU/ml.

2. Thôi gian dông màu: xét nghiêm này làm trên màu toàn 
phàn nên dô nhày han chë.

3. Thòi gian Howell.
4. Thòi gian aPTT (thòi gian throm boplastin tùng phàn 

hoat hóa).

Càc xét nghiêm thòi gian Howell và thòi gian aPTT nhày 
hdn thòi gian dông màu nên hay diidc dùng. Càc xét nghiêm 
này thàm  dò hièu lue cua h ep an n  trong màu bènh nhàn, càc 
thòi gian dông cüa màu hoàc huyët tiidng sé dài ra dtfói tàc 
dung cua thuóc. Theo kinh nghiêm, chi nên cho thuóc vói lieu 
du dê duy tri thòi gian dó dài gap 1,5 -2  làn so vói mite bình 
thiiòng, quà thòi gian dó dê có nguy cd chày màu.

5. Dëm tiëu càu: cân kiëm tra  mòi tuàn  2 làn trong nhüng 
tuàn  dâu dê phàt hièn có giâm tièu càu khòng.

Cüng càn ltfu y, kèt qua cua xét nghiêm chi phan ành tình 
hình dòng màu ngay lúe lay màu, càn tình thêm khoàng cách 
thòi gian tú  lúe lày màu den khi thuóc diidc dùng lai.

C hú ÿ: các phôï hçtp thuô'c không tôt:
■ Aspirin, dextran, các thuô'c chô'ng viêm không steroid làm 

cân trà hoat dông cüa tiëu eau, dipyridamol làm giâm kët tâp tiêu 
câ u  nên  d ê  g â y  c h à y  m àu .

- Vitamin C làm mat tác dung cùa heparin.
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- Càc khàng sinh nhii colistin, kanamycin, gentamycin, 
cefaloridin két tua khi gap heparin và làm mat hoat tinh cua 
heparin.

Trung hòa heparin

Protam in sulfat thuòng diidc dùng de trung hòa tàc dung 
chóng dòng cua heparin, 2 chàt này két hdp thành mòt phùc 
chàt khòng hòa tan, khòng có tàc dung chòng dòng dUdc dào 
thài ra ngoài qua niióc tièu. Liéu dùng: 1 mg protam in sulfat 
cho khoàng 100 IU heparin.

- Néu heparin diidc dùng qua dtfòng tình  mach, do thòi 
gian ban huy cua heparin ra t ngàn, chi càn cho liéu protam in 
sulfat tUdng ùng vói nùa liéu heparin cuòi cùng.

- Néu heparin diidc dùng theo diiòng tièm difói da, do 
protam in sulfat chi tàc dòng trén  heparin lUu hành nén phài 
tiép tue tièm 3 già mòt làn trong 12 gid lién.

HEPARIN CÖ TRONG L JONG PHÄN TLi THÄP

Loai heparin näy co trong liidng phän tü  tü  2.500 den 8.000 
(trung binh 4.500) dalton lä nhüng chuöi polysaccharid nhe 
hdn diidc täch ra tü  heparin khöng phän doan häng men hay 
höa chat.

Biet di/dc:

- Dalteparin: Fragmin, ö'ng 2.500 IU/0,2 ml, 5.000 IU/ 0,2 
ml, 10.000 IU/1 ml khäng Xa.

- Enoxaparin: Lovenox. one 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1 ml (1 ml 
= 100 mg = 10.000 IU khang Xa).
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- Nadroparin: Fraxiparin, ó'ng 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 
ml (1 ml = 10.250 IU khàng Xa).

- Reviparin: divarine , ó'ng 0,25 - 0,6 ml (1 ml = 7.000 IU 
khàng Xa).

- Tinzaparin: lnnohep, óng 0,5 - 0,7 - 0,9 ml (0,5 ml =
10.000 IU khàng Xa).

Dirdc dòng hoc

Có mòt sò' dàc diém ve dtfdc dóng hoc:

- Heparin có trong ltfdng phàn tù  thàp  it bàm vào càc tè bào 
nói mac thành mach, thuóc tièm vào có chu yéu trong huyét 
tUdng. Khà dung sinh hoc sau tièm diiói da là 90 - 95%.

- Thdi gian bàn huy dài hdn so vói heparin khóng phàn 
doan, tù  3 dè'n 4 giò, tàc dung kéo dài 18 - 24 giò, nhii vày khi 
dùng dii phóng chi càn tièm 1 làn, nèu dùng diéu tri thì tièm 2 
làn trong ngày. Thuóic khóng qua dtfdc hàng rào rau -thai nhi.

- Thuóc diidc dào thài chu yéu qua thàn.

Tinh chàt dtfdc ly

Chuói polysaccharid ngàn cùa heparin có trong ltfdng phàn 
tù  thàp lièn ket vói khàng thrombin III (AT III) ùc chè' yéu tò' 
Xa (khàng Xa) nhiing khóng lièn kè't diidc vói thrombin hoat 
hóa, nhtf vày khóng có tàc dung khàng throm bin (khàng Ila): 
ty lé khàng Xa/khàng Ila là 1:1 vói heparin khóng phàn doan, 
2,7:1 vói dalteparin, 3,6:1 vói nadroparin và 3,8:1 vói enoxa- 
parin (Collet và cs).

Tàc dóng ùc che' yè'u tó' Xa du de dù phóng dildc huyét khó'i 
vi ngàn càn hình thành thrombin liiu hành. Heparin có trong 
liidng phàn tù  thà'p con kich thich tong hdp và phóng thich yè'u 
tó hoat hóa plasminogen cùa mó (t-PA).
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So vói heparin khòng phàn doan thì dang heparin này it 
gay giàm tièu càu, khòng dòi hòi phäi theo döi khàng dòng 
phùc tap.

—  Heparin TLPTT 

^ AT III ^  ^  _______ ATI

LflP
Umilili

Thrombin hoat hoà — '

—  Heparin T L P T T------- v

1 AT III J  J  AT III j l

L t t ì  1------ j J j J
T é u t ó X  W  Yéu to X J
hoat hoà bàt hoat

Hình 8.3. Tàc dòng cùa heparin có trong lüdng phàn tijf thàp

Nhiéu nghién cüu dà düdc tién hành vói heparin có trong 
lüdng phàn tù thàp và thày càc thuóc có hièu lüc tüdng düdng 
vói heparin khòng phàn doan:

- Dalteparin: nghién cüu FRIC (Fragmin in Unstable 
Coronary Artery Disease, 1997) trèn 1.482 bènh nhàn có chüng 
dau thä t ngüc khòng on dinh (84%) hoäc nhoi mäu cd tim 
khòng Q (16%) düdc düng dalteparin vói lièu 120 IU/kg x 2 
làn/ngày so sành vói heparin khòng phàn doan trone 6 neày 
dàu rói dalteparin 7.500 IU/ngày so sành vói placebo cho den 
ngày thü 45, càc bènh nhàn deu düdc düng thém aspirin, theo
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döi den ngày thû  6 và 45 dêu không thày có sû khâc biêt giüa 
hai thuôc vê tü  vong, tai bien mach vành và nhu câu tâi thông 
mach vành.

Nghiên cûu FRISC (Fragmin During Instability in 
Coronary Artery Disease, 1998) trên  1.506 bênh nhàn có cdn 
dau th a t ngüc không on dinh dùng dalteparin  vói lieu 120 
IU/kg x 2 làn/ngày trong 6 ngày, sau dó 7.500 IU/ngày trong 
35 - 45 ngày tiép theo có so sành vói placebo, càc bênh nhàn 
cüng düdc dùng thèm  aspirin , kët quâ cho thày d ngày thû  6 
thuôc dà làm giàm 63% tü  vong và nhói màu cd tim (1,8% vs 
4,8%, p <0,001), giâm câ nhu câu tâ i thông mach vành; ngày 
thû  40 thày tü  vong và nhói mâu cd tim giâm it hdn (8% vs 
10,7%, p = 0,07) nhüng nëu tinh  câ nhu câu tâi thông mach 
vành thi vân có sû khâc biêt; den ngày thû  150 thi câc sû khâc 
biêt không con; bien chûng chây mâu nàng không khâc nhau 
nhüng chây mâu nhô thày nhiêu hdn vói dalteparin  (8,2% vs
0,3%, p <0,001).

Nghiên cûu FRAMI (Fragmin in Acute Myocardial 
Infarction, 1997) trên  776 bênh nhàn  nhói mâu cd tim thành 
trüôc düdc düng dalteparin  150 IU/kg x 2 làn/ngày trong 
khoäng 9 ngày so sành vói placebo, câc bênh nhân düdc dùng 
thêm streptokinase, aspirin, theo dôi trong 3 thâng cho thâ'y 
dalteparin  dâ làm giâm tân  suât huyê't khô'i trong thâ't trâ i và 
nghên dông mach khi siêu âm tim vào ngày thû  9 (14,2% vs 
21,9%, p = 0,022), tuy nhiên không thâ'y có ânh hüdng dê'n tü 
vong và tâ i phât nhói mâu cd tim; ta i biên chây mâu thày 
nhiêu hdn (chây mâu nàng 2,9% vs 0,3%, p = 0,006, chây mâu 
nhe 14,8% vs 1,8%, p <0,001).

- Enoxaparin: nghiên cûu ESSENCE (Efficacy a nd  Safety 
o f Subcutaneous Enoxaparin in non-Q-wave Coronary Events,
1997) trên  3.171 bçnh nhàn có cdn dau th a t ngilc không on 
dinh hoàc nhói m âu cd tim không Q düdc phàni ra dùng 
enoxaparin lieu 1 mg/kg x 2 làn/ngày so sânh vôi heparin
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khóng phàn doan lièu bolus tinh mach 5.000 IU sau dó truyén 
tinh mach lièn tue; lièu phäp kéo dài it nhät 48 già, toi da là 8 
ngày, càc bènh nhàn dèu dvfdc dùng thèm aspirin; két qua cho 
thày enoxaparin làm giam tòng sò’ tai bién mach vành bao góm 
tu vong, nhói mäu co tim và cön dau th ä t ngtfc tà i phàt so vói 
heparin khóng phàn doan (d ngày thù  14 là 16,6% vs 19,8% vói 
p = 0,019, d ngày thù 30 là 15% vs 23,3% vói p = 0,016, sau 1 
nàm là 32,0% vs 35,7% vói p = 0,022), làm giam nhu càu can 
thièp tài thöng mach vành (27% vs 32,2%, p = 0,001); bièn 
chùng chày màu thày nhièu hdn (ò ngày thù  30 là 18,4% vs 
14,2% (p <0,001), sò chày màu lón nhii nhau nhUng so" chày 
màu nhó thày nhiéu hön vói enoxaparin, chù yéu do bàm màu 
tai chò tièm.

- Nghién cüu ENTIRE-TIMI 23 (2002) trèn  483 bènh nhàn 
nhoi màu cd tim có ST chènh lèn vào vién trifóc 6 gid, càc bènh 
nhàn dèu dUdc dùng aspirin và dtfdc phàn ngàu nhièn dùng 
thèm (1) tenecteplase (TNK) tron lièu + heparin (bolus tinh 
mach 60 IU/kg rói truyén tinh mach 12 IU/kg/giò) hoäc 
enoxaparin (1 mg/kg tièm duói da mòi 12 già ± bolus tinh  mach 
ban dàu 30 mg); (2) TNK nüa lièu + abeiximab + heparin 
(bolus tinh mach 40 IU/kg roi truyén tinh  mach 7 IU/kg/giò) 
hoäc enoxaparin (1 mg/kg tièm diiói da mòi 12 gid ± bolus tinh 
mach ban dàu 30 mg); két quä cho thày vói TNK tron lièu + 
heparin, ty lé dat TIMI 3 lue 60 phùt là 52%, vói TNK + 
enoxaparin là 48 - 51%; ty lè dat TIMI 3 trèn  tà t cà càc bènh 
nhàn ò cà 2 nhóm dùng heparin là 50% và dùng enoxaparin là 
51%. Tói ngày thù 30, ty lè tü  vong, nhòi mäu cd tim tà i phàt 
xày ra ò nhóm dùng TNK tron lièu là 15,9% só bènh nhàn 
dùng heparin và 4,4% só bènh nhàn dùng enoxaparin (p =
0,005); trong nhóm dùng TNK nùa lièu + abeiximab càc ty lé 
dó là 6,5% vói heparin và 5,5% vói enoxaparin; ty lè ta i bién
c l ia y  m a u  n a n g  d n h ó m  T N K  trc>n l i o u  l a  2 ,4 %  v ó i  h o p a r i n  v a

1,9% vói enoxaparin; vói TNK nifa lièu + abeiximab, càc ty lè 
dó là 5,2% vói heparin và 8,5% vói enoxaparin.
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- Nghièn cùu EXTRACT-TIMI 25 (Enoxaparin and Throm
bolysis Reperfusion for Acute Myocardial Infarction Treatment
- Thrombolysis in Myocardial Infarction 25, 2006) trèn  20.479 
bènh nhàn nhói màu cd tim càp có ST chènh lèn có chi dinh 
dùng càc thuòc tièu huyét khòi và aspirin dtfdc phàn ngàu 
nhièn dùng enoxaparin liéu bolus tlnh mach 30 mg và 15 phut 
sau tièm dtfói da lieu 0,75 - 1 mg/kg mòi 12 giò trong toi da 8 
ngày so sành vói heparin khóng phàn doan lilu  bolus tlnh 
mach 60 IU/kg sau dó truyén tlnh mach vói liéu diéu chình de 
dat aPTT = 1,5 - 2,0 trong it nhàt 48 giò; két qua cho thày so 
vói heparin thì enoxaparin làm giàm có y nghla tièu chi chình 
bao gòm tù  vong, nhói màu cd tim khòng tù vong trong 30 ngày 
(9,9% vs 12,0%, p <0,001), rièng vè tù  vong là 6,9% vs 7,5% (p 
>0,05), làm giàm có y nghla nhu càu tài tuói màu khlin cà'p 
(2,1% vs 2,8%, p <0,001); biè'n chùng chày màu nàng nhieu hdn 
(2,1% vs 1,4%, p <0,001) tuy nhièn chày màu nào nhtf nhau 
(0,8% vs 0,7%, p >0,05).

- Nadroparin: nghièn cùu cua Gurfinkel và cs (1995) trèn 
219 bènh nhàn có chùng dau thà t ngilc khóng on dinh phàn ra 
dùng aspirin ddn thuàn, aspirin + heparin, aspirin + nadro
parin, thày tài phàt cdn dau ngUc làn hidt là 37%, 44% và 21%, 
thièu màu cd tim thàm làng làn ltfdt là 38%, 41% và 25%; 
nhóm có nadroparin khóng bi nhoi màu cd tim (JACC 1995. 26: 
313-8).

Nghièn cùu FRAXIS (Fraxiparin in Ischaemic Syndrome, 
1999) trèn 3.468 bènh nhàn có hòi chùng mach vành cà'p dùng 
nadroparin 6 ngày và 14 ngày so sành vói heparin khóng phàn 
doan 6 ngày, càc bènh nhàn dUdc dùng thèm aspirin, két qua 
khòng thày có su khàc bièt giùa nadroparin và heparin vè' tù  
vong và tai bién tim mach ò ngày thù 6, dùng dalteparin kéo 
dài dèh ngày thù 14 cùng khóng thày có Idi ich hdn mà lai tàne 
nguy cd chày màu (chày màu nàng là 3,5% so vói 1,5% cua 
nadroparin 6 ngày và vói 1,6% cùa heparin 6 ngày).
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- Tinzaparin: nghiên cûu THESEE (Tinzaparine ou 
Héparine Standard: Evaluations dans l'Embolie Pulmonaire,
1997) trên 612 bênh nhân nghên dông mach phoi cap cho thay 
dën ngày thû 8, không thay sü khâc biêt giüa tinzaparin vói 
lieu 175 IU/kg/ngày so vói heparin không phân doan vê tiêu 
chi chung là tâi phât tâc nghên mach, tü vong và chây mâu 
nâng (2,9% vs 3%) nhüng dên ngày thû 90 thi thay tinzaparin 
cô xu huông tôt hdn (7,1% vs 5,9%, p = 0,54).

* Trong dieu tri huyêt khôi tînh mach sâu, nhiêu nghiên 
cûu cho thay heparin có trçmg lüdng phân tü  thâ'p cô hiêu lûc 
tôt hdn so vói heparin không phân doan:

- Nghiên cûu cüa Simonneau và es (1993) trên 134 bênh 
nhân cô huyët khôl tînh mach sâu chi düâi cap tînh düçfc phân 
ra dùng enoxaparin tiêm düôi da và heparin không phân doan 
truyèn tînh mach liên tue, theo dôi trong 10 ngày dàu cho thay 
enoxaparin cô hiêu lûc tôt hdn heparin trong viêc ngàn ngùa 
lan rông huyët khôi và tai bien huyêt khôi tac mach tâi phât (p 
<0,002). Enoxaparin cüng dûdc dùng dû phông huyêt khôi tînh 
mach sau chàn thûdng lón (nêu không có chây mâu trong nâo): 
nghiên cûu cua Geerts trên 344 bênh nhân cho thâ'y thuô'c cô 
hiêu quâ hdn và dô an toàn tüdng düdng vói calci heparin tiêm 
düôi da (N. Engl. J. Med. 1996. 335: 701-7).

- Tong phân tich cüa Leizorovicz (1994) trên 16 nghiên cûu 
thay so vói heparin không phân doan thi heparin cô trong 
lüdng phân tü thâ'p làm giâm dûdc 49% sü lan rông cüa huyêt 
khôi (p = 0,006) và làm giâm tuy chüa dü y nghïa thô'ng kê 
34% tâi phât huyët khôi täc mach, 35% tai biên chây mâu 
nâng và 28% tü  vong (Br. Med. J. 1994. 309: 299-303). Tong 
phân tich cüa Lensing trên 10 nghiên cûu theo dôi 3 - 6 thâng 
cüng nhân xét heparin cô trong lüdng phân tü  thâ'p làm giâm 
53% n gu y c ô  tni biôn huyôt khôi t&c m ach, 47% ttf vong và 68% 
tai biên chây mâu nàng so vói heparin không phân doan (Arch. 
Intern. Med. 1995. 155:601-7).
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- Vi không tâc dông tôi throm bin nên nguy cd chây mâu 
giâm nhièu, nhüng vân thay cô nhâ't là vói lieu cao.

- Cô thé cô giâm tiëu câu nhûng nhe hdn so vói heparin 
không phân doan, men transam inase  tàng thoâng qua. Hiëm 
gàp tu  mâu, hoai tü  da d vi tr i tiêm.

Lieu và câch dùng

- D alteparin (Fragmine): tiêm diiói da lieu dû phông 2.500 -
5.000 IU khâng Xa/ngày, lieu dieu tri 100 IU/kg cû 12 gidAàn.

- Enoxaparin (Lovenox): tiêm düôi da lieu du phông 20 mg, 
lieu dieu tri 1 mg/kg cü 12 gidAàn.

Chî dùng lieu cao hdn cho bênh nhân  khi cô huyët khÔi 
tînh mach sâu.

- N adroparin (Fraxiparine): tiêm düôi da lieu du phông 0,2
- 0,3 ml khâng Xa/ngày, lieu dieu tri 0,1 ml khâng Xa/10 kg cû 
12 gid/lân.

- Reviparin (divarine): chi dùng trong du phông, tiêm dûdi 
da 0,25 - 0,6 ml/ngày (1.750 - 4.200 IU khâng Xa).

- Tinzaparin (Innohep): tiêm düôi da lieu dû phông 3.500 IU 
khâng Xa/ngày, lieu dieu tri 175 IU khâng Xa/kg/ngày, tiêm 1 
làn.

Không dUdc dùng düdng tiêm bàp thit hoàc tiêm tînh mach. 
Nói chung, moi ddt dùng thuôc không nên quâ 10 ngày, sau dô 
chuyln sang khâng vitamin K nëu cân thiët.

Théo dôi khi dùng heparin cô trong lûdng phân tü  thâ'p: do 
loai heparin này it ânh hûông dën thdi gian aPTT nên không 
dùng nghiçm này dUdc, chi cô thê djnh lûdng hoçt tînh 
khâng Xa.

Tac dung phu
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Chu ÿ:
- Không dùng cüng cdc thuôc chông dông khâc. ticlopidin, câc 

chat chông viêm không steroid dùng duàng tiêm vi càng làm tâng 
nguy cO chây mâu.

- Không dùng cùng Dextran 40, chat này cüng üc chê câc chüc 
nâng tiêu câu làm tâng nguy ccf chây mâu.

CÂC CHAT KHÂNG VITAMIN K
Câc chat khâng vitamin K dUçfc dùng vói tâc dung chông 

dông tù  1941, sau khi Link tim ra dicoumarol.
Câc chat khâng vitamin K bao gôm:
- Câc dân chat 4-hydroxycoumarin: acenocoumarol (Sin- 

trom), ethyl bicoumacetat (Tromexane), warfarin (Coumadine), 
tioclomarol (Apegmone).

- Câc dân chat indan-1,3 dion: fluindion (Previscan), 
phenindion (Pindione), bromindion (Fluidane), anisindion 
(Miradon), diphenadion (Dipaxin).

Tâ't câ câc chat này dêu cô câu trüc hóa hoc gàn giong 
vitamin K.

Diroc dông hoc

- Thuôc diïçfc hâ'p thu gân hoàn toàn trong vài giò sau khi 
uô'ng. Nông dô thuôc trong mâu dat mûc cao nhât 2 - 6 giò sau 
khi uông, tùy loai thuôc dùng.

- Trong mâu, thuôc diiçic liên ket gàn hoàn toàn >90% vói 
protein huyet ttfdng và có thé tâch ra dê dàng.

- Gan chuyën hóa thành câc chat de dào thâi vào trong
mât; cl ruôt, m ot oô ch ât (nconocoum orol, w arfarin, phonin-
dion) cô chu trinh  ruôt - gan và kéo dài tâc dung.
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- Dào thâi cua mot sci chat qua thân  difói dang chat chuyên 
hôa không cô hoat tinh, mot sô chat côn nguyên dang 
(acenocoumarol).

- Thdi gian ban thâi thay dôi tùy thuôc: 2,5 gid vói ethyl 
bicoumacetat, 35 - 40 gid vói warfarin.

- Thuôc qua hàng rào rau - thai nhi và diidc tiët vào süa.

Bishydroxycoumarin

Warfarin sodium

Phenindion
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Bang 8.1. Tàc dung và thòi gian bàn thàl 
cùa càc chàt khàng vitamin K

Thuoc Tac dung 
bât dâu

Tac dung 
kéo dèi

Thòi gian 
bân thài

Dàn chàt coumarin: 
Acenocoumarol 
Ethyl bicoumacetat 
Warfarin

24 - 48 h 
18-24 h 
36 - 72 h

2 - 4 ngày 
1 - 2 ngày 
4 - 5 ngày

8 - 9 h 
2,5 h 

35 - 40 h
Dan chàt indandion:
Fluindion
Phenindion

24 h 
18-24 h

2 - 3 ngày 
2 - 4 ngày

31 h 
5 - 10 h

Cd che tàc dòng
Càc chàt khàng vitamin K dtfdc coi nhtf tàc dòng theo cd 

che canh tranh  vói vitamin K làm ùc che sii tong hdp ó gan 
mòt so yéu tò dòng màu quan trong nhii càc yéu tò’ II 
(prothrombin), VII (proconvertin), IX (PTC), X (Stuart), 
protein C, protein S và nhu vày càn trd quà trình dòng màu. 
Sau khi dùng càc chàt khàng vitamin K, nóng dò càc yéu tò’ dó 
trong huyet tUdng giàm hàn, quà trình dòng màu bi kéo dài.

Càc nghièn cùu cho thà’y khi thiéu vitamin K cùng nhu khi 
dùng càc chàt khàng vitamin K, gan chi tong hdp diidc mòt sò’ 
tièn chàt cùa càc yéu tò' dòng màu nói trèn khòng có hoat tinh 
sinh vàt vi khòng có khà nàng lièn két dUdc vói calci; càc tién 
chàt dó diidc mang tèn là PIVKA (Proteins Induced by Vitamin 
K absence/antagonists) hoac dang acarboxy cùa càc yéu tò’ 
dòng màu dó. Calci lièn két dtfdc vói càc yéu tò dó nhd càc 
nhóm dicarboxylic mà su hình thành càc nhóm này càn có men 
carboxvlase và vitamin K: vitamin K dóne vai trò mòt dòne 
yéu tò (co-facteur) càn thiét.
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Do cd chê tâc dung nhü vây nên thuôc không làm châm quâ 
trinh dông mâu ngay mà pliai ddi mot thdi gian nhàt dinh, thdi 
gian dô thav dôi tùy thuôc: 1 8 -2 4  già vâi ethyl bicoumacetat, 
vài ngày vói warfarin; chinh vi lë dô, câc chat khâng vitamin K 
không bao già düdc dùng khi cô cà"p cûu và sau khi ngùng 
thuôc, tâc dung vân con kéo dài trong mot thdi gian tüdng ûng 
vói thdi gian càn cho gan tông hdp düdc câc yëu tô' dông mâu 
và cân cho sü thài trù  thuôc.

Tâc dung phu và tai bien
- Chày mâu: do dùng thuôc quâ lieu, hoàc do lieu chüa 

thich hdp nhiing cô câc thuôc khâc dùng dông thdi, câc thuôc 
này làm tàng tâc dung chông dông cua câc châ’t khâng vitamin 
K, hoâc do cô ton thüdng gan - thân  mà không biêt. Câc chat 
khâng vitam in K hay gây chây mâu cam, chây mâu chân rang, 
chây mâu düàng tiêu hôa, chày mâu düàng tiet niêu, chây mâu 
trong nâo, câc o tu mâu diiói da, trong cd .... Cân trânh  câc 
dieu kiên làm cho dê chây mâu nhü phâu thuât, choc dô, tiêm 
bâp thit, nhô’ ràng ...

- Riêng cho câc dân chât coumarin: rôi loan tiêu hôa nhu 
buon non, dau da dày, ïa long hoâc nôi mân, nôi ban ngoài ra, 
rung toc, loét nnêng. Câc bieu hiên này mât di khi ngùng 
thuôic.

- Riêng cho câc dân chat indandion: tâc dung phu xây ra 
nhiêu hdn nhu roi loan tiêu hôa, loét miêng, roi loan vê' thi lue; 
cô thé xây ra mot sô’ tai bien mien dich - di ûng nhü giâm bach 
eau xây ra trong 3 - 6 tuàn sau khi dùng thuôc, viêm gan û 
mât hoàc viêm gan hoai tû, viêm ong thân  di ûng vói tiên 
lüdng ra t xâu, tü  vong cao.

Lieu và câch dùng
- Lieu dùng phâi dûçtc cho thich hdp vói tùng ngûdi, không 

thê cho dông loat giô'ng nhau düçtc; ngay vói mot thû  thuôc cho
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trèn mòt bénh nhàn, liéu dùng lue này khòng thè nhu lue khàc 
vi nhieu nguyèn nhàn tàc dòng dèn:

Bang 8.2. Liéu dùng càc chàt khàng vitamin K

Thuoc Bièt dircsc Hàm Itfpng Liéu 24 giò

Acenocoumaro! Sintrom 4 mg 2 -  12 mg

Ethyl-bicoumacetat Tromexane 300 mg 150 - 900 mg

Warfarin Coumadine 2 mg 2 - 6 mg

Fluindion Previscan 20 mg 10 - 60 mg

Phenindion Pindione 50 mg 2 5 - 150 mg

Nói chung, vói ngUÒi lón, cho 1 - 1,5 vièn trong ngày dàu và 
ngày thù  2, sau dó càn cù vàd kè't qua xét nghiém de diè'u 
chình liéu thich hdp.

- Khi ngùng thuoc, phài giàm liéu dàn dè trành  phàn ùng 
tàng dòng dot ngòt.

C hu y:
- Nóng dò vitamin K trong thùc àn thay doi hàng ngày: 

vitamin K  vào nhiéu se làm giàm nhày càm vói càc chàt khàng 
vitamin K.

• RiCóu làm thay doi hièu lite chong dòng cua thuó'c: tàng trong 
ngó dóc cap tinh, giàm trong nghièn riióu man tinh.

- Ton thM ng gan làm càn trò sit hap thu vitamin K và sit tong 
hóp càcyéu to'dCng màu.

- Tón thMng thàn làm ù dong càc chat khàng vitamin K.
■ Tàng cholesterol màu thMng kèm theo giàm nhày càm vói

càc ch à t  h h an g  v i ta m in  K

- Càc thuoc dào thài chàm có tàc dung kéo dài dè gay ù dong 
trong có thè nhiing lai duy tri ditóc nóng dò thuoc có hièu lite tot
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hon càc thuóc khàc; khóng düng loai này cho ngiiòi già de trành 
nguy co chày màu, nèn chon loai dào thài nhanh.

- Có nhüng thuö'c dùng dòng thài làm tàng hoàc giàm tàc dung 
chong dóng cùa thuó'c: xem bang trang ben.

Theo dòi trong khi dùng thuoc

Càc xét nghièm dtfói day dành già tàc dung cùa thuoc trén 
qua trình dòng màu:

1. Thài gian Quick và ty già prothrom bin : phài duy tri thòi 
gian Quick gap 2 - 2,5 làn so vói chùng, ty già prothrombin ó 
mùc 30 - 35%, duói mùc dó thì có nguy cd chày màu, >60% thì 
khòng có tàc dung.

Do càc màu throm boplastin sù dung rä t khàc nhau giüa càc 
phòng xét nghièm nèn de cho kè't qua diicfc thó'ng nhàt, ngtfdi 
ta  dùng chi so IN R  (International Normalized ratio), chi sò' này 
là lùy thùa ISI cùa ty le giüa thòi gian Quick cùa bènh nhàn 
trèn  chùng:

INR =

Thòi gian Quick cùa bènh nhàn

Thòi gian Quick cùa chùng

ISI

ISI (International Sensitivity Index) = 1 dói vói màu 
throm boplastin chuàn hóa theo quy uóc thè' giói, moi phòng xét 
nghièm có già tri rièng ISI sau khi so sành vói chuän.

Vùng có hi£u lüc cùa INR thtfòng là 1 ,5 -2  vói dü phòng 
trong huyè't khö'i tlnh  mach sàu, 2 - 3 trong rung nhl, sau nhói 
màu cd tim, nghén dóng mach phoi, b§nh van tim do thà'p, 2,5
- 4 vói van tim nhàn tao, tàc nghén mach hè thó'ng.

2 . T h i t  n g h iè m  O iv r c n : x ó t  n g h ió m  n à y  c ü n g  thäm dò c à c  
yè'u tó' dóng màu trèn , vùng có hièu lüc trong pham vi 10 - 
20%, dtfói mùc dó có nguy cd chày màu.
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3. Thdi gian aPTT: hiêu lüc chông dông màu dat düdc khi 
thay dài gap 1,5 dën 2 lân so vói chúng.

Xét nghiêm dàu tien nên làm sau khi ucmg thuoc 2 ngày, 
lúe này thuôc bât dâu có tâc dung; nhüng ngày sau vân tiëp 
tue kiêm tra dê xàc dinh lieu thich hdp và dën khi thay kët 
quâ xét nghiêm không thay doi thi có thé thü  thUa hön, 1 - 2 
tuán, có trüông hôp 3 - 4 tuân mot lân.

Chî djnh dùng các thuoc chông dông trong các bênh tim 
mach.

Cho dên trüôc nâm 1960, nôi chung ngüdi ta deu nhat tri 
vë tâc dung cüa thuôc chông dông trong các bênh van tim và 
bênh mach vành dê ngân ngùa quâ trinh lan rông cua huyët 
khôl, du phông huyê't khoi môi hinh thành gây täc mach kë câ 
tâc lai dông mach vành; các tài lieu công bô’ dëu cho tháy các 
thuôc này dà làm giâm tÿ le tü  vong xuông tôi 30 - 40%.

Nâm 1960, Me Michael và Parry lân dâu tiên lên án các 
thuôc chông dông dùng trong các bênh tim mach và kët luán 
dùng các chát kháng vitamin K cüng không kéo dài düdc ddi 
sông cua bênh nhân. Nâm 1961, Hilden cüng di dê’n kët luán 
là tü  vong à nhóm có thuôc chong dông là 23% trong khi ô 
nhôm không dùng thuoc là 25%; Brown và Me Millan lai cho 
râng tÿ lê tü vong hàng nâm d nhóm cô thuôic chông dông là 
16% trong khi tÿ lê dó ô nhóm không dùng thuôc chî cô 5,8%. 
Nâm 1962, Harvald và cs theo döi 315 bênh nhân bi nhôi mâu 
cô tim trong khoâng 2 nâm rüdi thay tÿ lê tü vong lân lüdt là 
9,3% và 9,9%, tÿ lê tài phàt lân lüdt là 14,4% và 15,9%, không 
cô sü khàc biêt dâng kê giüa 2 nhóm cô dùng thuôc và không 
dùng thuôc chong dông. Tü dó mô dàu câc cuôc tranh  luân 
xung quanh vân dë nên dùng hay không nên dùng thuôc chông 
dOng Irung các bênh tim mach..
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Bang 8.3. Tiidng tâc cüa câc thuô'c vôi câc chat khâng vitamin K

Thuoc Giàm tâc dung 
chong dông

Tang tac dung 
chong döng

Chong viem 
khong steroid

Griseofulvin Indomethacin
Aspirin
Phenylbutazon

Gieim dau Amidopyrin

Hormon
Corticoid 
Oestrogen 
Thuëc uöng chô'ng 
thu thai

Steroid d6ng h6a dam 
Thyroxin 1

Khang sinh Rifampicin
Tetracyclin
Chloromycetin
Neomycin

ChCra dai thao 
dudng

Metformin Tolbutamid
Chlorpropamid

An than Barbituric
Lpi ti^u Hypothiazid Acid ethacrynic 

Acid tienilic
Ch6ng co giat Phenytoin
Gieim choles
terol mau

Cholestyramin Clofibrat

Cho dën nay, xu hûông chung cho ràng thuôc chong dông 
râ't càn trong câc bênh cô huyët khôl - nghën mach, trong câc 
bçnh van tim nhtfng côn phâi cân nhâc trong bçnh mach 
vành:

1. Câc bênh cô huyët khô'i - nghen mach nhif nghën dông 
mach phoi, huyët khôl tlnh mach ...: thuô'c chong dông làm han 
chë không cho huyët khô'i phât triën thêm, d il phông không
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cho huyét khòi mói sè xuà't hién; hièu ldc cùa thuòc thà'y ra t 
rò, trong nghèn täc dòng mach phói, ty le tü  vong theo B arritt 
và Jordan là 3,7% à nhóm dùng thuòc chòng dòng và 26% d 
nhóm chùng, ty le tài phàt là 18% ò nhóm dùng thuòc vói lièu 
có tàc dung và 44% d nhóm dùng thuòc khöng du liéu can 
thièt.

2. Bènh mach vành: viéc dùng thuòc chòng dòng là de ngàn 
ngùa huyét khòi xuà't hién trong dòng mach vành gäy tàc 
mach và khi dà xày ra nhói màu cd tim rói thì dè dii phòng 
huyét khò'i lan ròng, du phòng hình thành huyét khoi thành 
that, vièm tàc tlnh mach chi dùói khi nàm bat dòng.

• Cari dau that ngUc thè  khöng on dinh: lue này có vai trò 
cùa huyét khòi nèn chi dinh dùng thuòc chòng dòng là càn 
thiè't và hdp ly:

- Heparin khöng phàn doan: nghièn cüu cùa Theroux và cs 
dùng heparin tlnh mach cho 479 bènh nhàn cho thà'y thuòc 
làm giàm ty le nhói màu cd tim (0,8% vs 11,9%, p <0,001) và 
thiéu màu cd tim trd vói diéu tr | (8,5% vs 22,9%, p <0,002) so 
vói placebo (N. Engl. J. Med. 1988. 319: 1105-11). Tuy nhièn 
nghièn cüu RISC (Research on Instability in Coronary Artery 
Disease, 1990) trèn 796 bènh nhàn có cdn dau th ä t ngüc khòng 
on dinh hoàc nhói màu cd tim khòng Q chia thành 4 nhóm: a) 
heparin bolus tình mach 10.000 IU x 4 làn trong ngày dàu, 
7.500 IU x 4 làn trong 4 ngày tiép theo, b) aspirin 75 mg/ngày 
trong it nhät 3 thàng, c) aspirin  + heparin tlnh mach, d) 
placebo; theo dói 1 nàm thà'y heparin khòng làm thay doi tù  
vong và tài phàt nhói màu cd tim trong khi aspirin lai cho kèt 
quà tot hdn, giàm 57% d ngày thù  5, 69% ngày thù  30, 64% d 
thàng thù  3 nhiing phòì hdp aspirin  và heparin có kè't quà tot 
hdn aspirin ddn thuàn.

- Heparin có trong liióng phàn tù  thàp: càc nghièn cùu déu 
dùng kèt hdp vói aspirin và càc kèt quà cùng cho thay có mòt
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so khàc bièt. Nghién cüu FRISC (Fragmin During Instability  
in Coronary Artery Disease, 1998) so sành dalteparin vói 
placebo thày thuöc này có hièu lüc làm giäm rö nguy cd nhói 
mäu cd tim hoäc tü  vong, giäm nhu cäu can thiép täi thòng 
mach vành khan cäp. Nghièn cüu FRIC (Fragmin in Unstable 
Coronary Artery Disease, 1997) vói dalteparin, nghién cüu 
FRAXIS (Fraxiparin in Ischaemic Syndrome, 1998) vói 
nadroparin cho thä'y heparin có trong lücfng phän tü  thä'p có 
hièu lüc tüdng düdng nhü heparin khòng phän doan. Cäc 
nghièn cüu ESSENCE (Efficacy and Safety o f Subcutaneous 
Enoxaparin in non-Q-waue Coronary Events, 1997) và TIMI-11 
(Thrombolysis In Myocardial Ischemia, 1998) düng enoxaparin 
cho thäy thuóc này có hièu lüc hdn hän heparin khòng phän 
doan trong vièc làm giàm tong so ta i biè'n mach vành tuy chüa 
có khàc bièt ve tü  vong và chäy mäu näng.

- Càc chät khàng vitamin K: cäc chà't này thüdng it düdc 
düng hdn, nghièn cüu OASIS (Organization to Assess S tra 
tegies for Ischemic Syndromes, 1997) tinh rièng cho 197 benh 
nhän düng warfarin vói lièu duy tri INR 2 - 2,5 thä'y thuòc làm 
giàm có y nghla thò'ng kè so vói nhóm khòng düng thuöc này 
ve tàn suàt tu  vong, nhói mäu cd tim và cdn dau th ä t ngüc trd 
vói thuó'c (5,1% vs 12,1%), làm giàm so' làn vào vièn (7,1% vs 
17,2%); nguy cd chày màu täng gap 2,4 làn (28% vs 12%) trong 
dó chày mäu näng là 2% vs 1%.

Hièn nay, xu huóng chung là nèn düng càc heparin có trong 
lüdng phän tü  thä'p phö'i hdp vói aspirin trong cdn dau thä t 
ngüc khòng on dinh và nhói mäu cd tim khöng Q vi loai thuöc 
này có nhiéu üu diém hdn heparin khöng phän doan nhü täc 
dung chö'ng döng on d|nh hdn, khöng cän phài làm càc xét 
nghièm ve döng mäu phüc tap de theo döi, cäch sü dung lai 
d d n  g i n n  h d n ,  i t  g a y  c h n y  m n u  ...

• Nhoi mau cd tim: vän con y kien chüa hoàn toàn nhä't tri 
ve Idi ich cüa cäc thuöc chö'ng döng düng trong giai doan cä'p
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cua nhói máu cd tim vi lúe này dà hinh thành huvét khôi lám 
tâc long mach, cán dúng các thuôc tiêu huyêt khói hcfn dé tái 
thòng lóng mach nhiíng xu hüóng chung cho ráng trong giai 
doan này nhâ’t là trên bênh nhân cô tien sû viêm tînh mach, 
béo, cô ton thifdng thành trûôc rông, cô rôï loan nhip tira hoâc 
suy tim thi nên dùng thuô'c chông dông de du phông huyët 
khôl lan rông:

- TrUóc thòi dai các thuôc chô’ng kët tâp tiëu càu và các 
thuôc tiêu huyêt khôi, chUa cô nghiên cûu lón dánh già hiêu 
lue cua heparin don thuân. Nâm 1996, Collins phân tich 21 
nghiên cûu nhô tien hành trûôc dây trên khoâng 6.000 bênh 
nhân thây heparin không phân doan cô làm giâm tü  vong so 
vói placebo (11,4% vs 14,9%, p = 0,002), giâm tai bien mach 
nâo (1,1% vs 2,1%, p = 0,01), giám tái phát nhói máu cd tim 
(6,7% vs 8,2%, p >0,05) và nghën dông mach phoi (2% vs 3,8%, 
p <0,001) nhûng tai biê'n chây máu nàng nhiéu hdn (1,9% vs 
0,9%, p = 0,01) (Br. Med. J. 1996. 313: 652-9). Nghiên cûu 
SCATI (Studio sulla Calciparina nell’ Angina e nella 
Trombosis ventricolare nell Infardo, 1989) trên 711 bênh nhân 
nhói máu cd tim cap düdc phân ra dùng heparin so sành vói 
placebo; lieu heparin dùng là 2.000 IU tièm tlnh mach, 9h sau 
dùng calci heparinat 12.500 IU x 2 lân/ngày tièm dùói da, 
dùng lièn tue cho dên khi ra vièn, so' có nhói máu cd tim thành 
trûôc düdc dùng thèm 3 tháng nüa; két quà cho thay heparin 
làm giâm nguy cd tú vong bênh viên (4,6% vs 8,8%, p = 0,03), 
giâm tân suât huyét khoì thá t trá i (p <0,001) so vói nhóm 
không dùng heparin, nhüng không cô sü khác biêt rô vê tái 
phát nhói máu cd tim không tû  vong và tai bién mach vánh 
khác.

- Các nghiên cûu GISSI-2 (1990) và ISIS-3 (1992) dâu thâp
k ÿ  9 0  t.rên m o t sô* l<frlng lóri h ô n h  n h â n  <tô th ñ m  d ò  tn c  d u n g  
cua câc thuôc tiêu huyêt khôi, các bênh nhân déu düdc dùng 
aspirin nhüng tàch thành 2 nhóm có dùng và không dùng
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heparin, kët quà lai cho thây không cö sü khâc biêt cô ÿ nghia 
giüa 2 nhôm này vê tii vong, tai biên mach mâu nâo, tâi phât 
nhôi mâu cd tim mà tai bien chây mâu lai thây nhiê'u hdn.

Bâng 8.4. Kët quâ cüa câc nghiên cûü GISSI-2 và ISIS-3

Nghiên cüru
Tur vong TBMM

nâo
Chày 

mâu lôn
Tâi phât 
NMCT

GISSI- 2 (n 20.891) 

. cô heparin 8,5% 1,1% 1% 2,8%

. không heparin 8,9 1,1 0,5 2,9

ISIS- 3 (n 41.299) 
. cô heparin 10,3 1,28 1. 3,16
. không heparin 10,6 1,18 0,8 3,47

Nhüng kët quâ khâc nhau trên  dây dâ dân dën nhüng 
tranh luân trong viêc dùng câc thuôc chông dông thë nâo cho 
hdp lÿ. Nâm 1996, Yusuf và es khi phân tich câc nghiên cûu 
khuyên chï nên dành heparin cho câc bênh nhân cô nguy cd 
cao nhât là nhôi mâu cd tim cô diên rông hoâc khi không thé 
dùng thuô’c tiêu huyët khôi và aspirin düdc. Nhiëu Hôi Tim 
mach câc nüôc cüng dâ ra nhüng hüdng dân eu thê.

Nâm 2006, Hôi Tim mach hoc Viêt Nam düa trên câc chûng 
cû khoa hoc tü  câc nghiên cûu lân d câc nüôc dâ düa ra khuyën 
câo sau dây vê chi dinh heparin trong nhôi mâu cd tim câp:

- Nhôm I (càc chûng cû cho thây châc chân cô ldi ich, cô 
hiêu quâ):

Heparin không phân doan cho bênh nhân tâi tüôi mâu 
bàng can thiêp qua da hay phâu thuâ t càu nôi chu - vành, cho 
bênh nhân dùng câc thuôc tiêu huyët khôl chon loc vôi fibrin
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nhii alteplase..., cho bênh nhân dâ dùng câc thuôc tiêu huyët 
khôl không chon loc vôi fibrin nhu streptokinase ... nhiing cô 
nguy cd cao bi tâc mach hê thông (nhôi mâu cd tim trUôc rông, 
rung nhï, tien sü cô tâc mach hay huyët khôi nhî trâi).

. Heparin cô trong ltfçfng phân tû  thàp cho bênh nhân cô 
nguy cd cao bi tâc mach hê thô’ng.

- Nhôm lia (câc chûng eût y kiê'n thây cô ldi ich /h iéu  quâ): 
heparin cô trong liidng phân tû  thâp cho bênh nhân không 
dUdc dieu tri tâi tuôi mâu.

- Nhôm 11b (câc chûng cû /ÿ  kiên cho thây it cô ldi ich/hiêu  
qua): heparin không phân doan cho bênh nhân dang dùng câc 
thuôc tiêu huyêt khôi không chon loc nhu streptokinase ...; 
heparin cô trong liidng phân tû  thap dê du phông huyët khôi 
tlnh mach sâu cho dên khi bênh nhân vân dông binh thUdng.

• Sau nhôi mâu cd tim: trong câc thuôc chông dông thi câc 
chat khâng vitamin K dUdc chü ÿ hdn:

- Nghiên cüu WARIS (Warfarin Reinfartion Study, 1990) 
trên 1.214 bênh nhân dùng warfarin so sânh vôi placebo, theo 
dôi trong 37 thâng thây thuôc làm giâm 24% tù  vong, 34% dôt 
quy nhUng tai bien chây mâu nâng hàng nâm là 0,60%.

- Nghiên cûu ASPECT (Anticoagulants in the Secondary 
Prevention o f Events in Coronary Thrombosis, 1994) trên  3.404 
bênh nhân dùng coumarin so sânh vôi placebo thay thuôc chï 
làm giâm 10% tû  vong (p >0,05) nhUng lai làm giâm 53% tâi 
phât nhôi mâu cd tim, 40% tai biên mach nâo; tai biën chây 
mâu thi thay nhiê'u hdn.

Vi aspirin cüng cô hiêu lüc và tUdng dôi an toàn hdn, không 
dôi hôi phâi làm xét nghiêm theo dôi, xu huông chung là dành 
car rhâ't khâng vitamin K cho râo t.rUfing hdn không dùng dUdc 
aspirin, câc trUdng hdp cô nhiëu nguy cd cao: nhôi mâu thành 
trUdc rông, phinh thà t trâi, rung nhî, tien sû nghën tàc mach.
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3. Bènh mach nào: y kièn chung vàn chua thóng nhàt ve 
chi djnh dùng càc chàt chòng dong trong giai doan càp tinh cùa 
nhói màu nào và khuyèn nèn càn nhäc dùng trong tùng trUdng 
hdp cu thè, xeni xét giùa Idi ich và nguy co gay chày màu cùa 
càc thuòc dó; irgUdi ta dà thày nguy cd dó tàng cao trong nhòi 
màu nào lón xày ra d ngUdi có tuoi. Ngay cà vói tai bièn thiéu 
màu nào làm thòi, Hòi Tim Hoa ky tù  nàm 1994 trong khuyèn 
cào dà nèu hièn chua có bang chùng ve löi ich cùa thuòc chong 
dòng dùng cho nhùng bènh nhàn này (Circulation 1994. 89: 
2950-65).

4. Rung nhì: rung nhì dù do nguyén nhàn càc bènh van tim 
hoàc bènh thièu màu cd tim ... dèu dé gay huyét khòi trong nhì 
trài, tù  dó gày täc mach vi vày có chi dinh dùng thuòc chòng 
dòng dè du phòng huyèt khòi.

Phàn tich cùa nhóm nghièn cùu rung nhì (Atrial 
Fibrillation Investigators, 1994) düa trèn 5 nghièn cùu 
AFASAK (Aspirin vs Warfarin in Atrial Fibrillation, 1989), 
BAATAF (Boston Area Anticoagulation Trial for Atrial 
Fibrillation, 1990), CAFA (Canadian Atrial Fibrillation 
Anticoagulation Study, 1991), SPAF-1 (Stroke Prevention in 
Atrial Fibrillation, 1990), SPINAF (Stroke Prevention in 
onrheumatic A trial Fibrillation, 1992) tien hành trèn càc bènh 
nhàn có tuoi trung  bình 69 so sành tàc dung cùa warfarin (vói 
INR 1,2 - 1,5 den 2,8 - 4,2) và aspirin  (75 - 325 mg/ngày) thày 
hièu lue cùa w arfarin cao hdn hän aspirin, warfarin so vói 
placebo dà làm giàm tói 68% nguy ed xuat hièn dot quy (p 
<0,001) và 48% tàn suat chung cà dot quy , täc mach chung và 
tù  vong (p <0,001) trong khi aspirin so vói placebo chi làm 
giàm làn ludt 36% (p = 0,03) và 28% (p = 0,02); vè' tai bièn chày 
màu näng thì w arfarin gäp nhièu hdn (1,3% vs 1% cùa aspirin 
hoäc placebo); càc nghièn cüu cho thày nèu INR <2 thì thuöic 
ch u n g  d ó n g  kliOng có l i icu  ltic, I N R  >4 vn tuoi cao lai làm tàng 
nguy ed chày màu.
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Khòng dUdc dùng thuóic chòng dòng trong càc trUdng hdp
sau:

- Dang bj mòt bènh gay chày màu, thè dia de chày màu, khi 
có giàm tiéu càu.

- Vùa nidi phàu thuàt.

- Tàng huyét àp nàng chUa kièm soàt dUdc

- Suv gan nàng, suy thàn nàng

- Loét da dày tà tràng

- Vièm màng ngoài tini.

- Bènh vòng mac do dai thào duóng

- Tièn sù chày màu nào, có tai bién mach màu nào trong 
vòng 2 thàng, chàn thUdng nào trong vòng 10 ngày.

Thàn trong dùng cho ngUdi già >70 tuoi, khi có thai và 
dang cho con bu (vói càc chàt khàng vitamin K).

Dùng thuóc chong dòng nhtfthe nào ?

Có nhièu y kièn ve thdi gian dùng thuòc chòng dòng:

- Thòng thifdng thì bàt dàu bàng heparin khòng phàn doan 
và khi qua dUdc giai doan tòi càp tinh thuóng vào khoàng 2 - 3 
ngày, thì chuyèn sang dùng càc chà't khàng vitamin K; trong 
triiòng hdp này, khi muori chuyén thuòic thì cho ngay càc chàt 
khàng vitamin K cùng vói lieu heparin thich hdp; 2 ngày sau 
khi càc chàt khàng vitamin K dà bàt dàu có tàc dung, néu chi 
so INR cho két quà dat yéu càu thì ngùng heparin, tiep tue càc 
chàt khàng vitamin K; néu càc xét nghièm trèn cho kè"t quà 
quà mùc yèu càu nghia là giàm dòng manh thì ngùng heparin 
và dóng thdi giàm liéu càc chàt khàng vitamin K, néu vàn thày 
chUa dat yèu càu thì giàm lieu heparin, tàng liéu càc chàt

Chóng chi djnh dùng càc thuoc chong dòng:
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khâng vitamin K, hôm sau lai cho làm lai câc xét nghiêm. Vói 
heparin có trong lüdng phân tü thàp, thòi gian chuyën sang 
dùng hân khâng vitamin K phâi dài hön, thüdng là 5 ngày.

Thdi gian dùng khâng vitamin K phu thuôc vào thé bênh, 
vi du nhii vói câc bênh nhân mang van tim nhân tao, khi bi 
rung nhî, huyët khôi tïnh mach ... thi phâi dùng dài ngày.

. Vói huyët khôi tïnh mach sâu, nghiên cûu DURAC 
(Duration Anticoagulation Trial, 1995) trên 902 bênh nhân bi 
viêm tïnh mach hoäc nghên dông mach phoi làn dâu düdc du 
phông tâi phât bäng warfarin hay dicoumarol vói INR 2 - 2,85, 
theo döi trong 2 nani thä'y nhóm dùng thuôc liên tue 6 thâng it 
bi tâi phât hdn so vói nhóm chi dùng thuôc 6 tuân. Nghiên cûu 
cua Schulman (1997) cüng chûng minh dùng câc chat khâng 
vitamin K ra t lâu dài cho câc bênh nhân dâ bj tâi phât huyët 
khôi tïnh mach sâu hoäc nghên dông mach phoi môi ngän chân 
có hiêu lüc tâi phât hdn là chï dùng thuôc trong 6 thâng (2,6% 
vs 20,7% sau 4 nàm), tai biën chây mâu tà t nhiên là cao hön.

- Vói nhói mâu cd tim cap tinh, cüng có y kiën cho räng có 
the düng heparin dài ngày hdn nhüng dën nay mot so' nghiên 
cûu dà tiën hành cüng chüa khâng dinh düdc ldi ich: nghiên 
cûu cüa Uc (National Heart Foundation o f Australia Coronary 
Thrombolysis Group, 1989) thay heparin dùng kéo dài 1 tuân 
không làm tàng tÿ lê tâi thông dông mach vành và cüng không 
làm giàm tÿ lê nhôi mâu cd tim tâi phât sau 1 tuàn so vói 
heparin chi düng trong 48 gid; nghiên cûu HART (Heparin- 
Aspirin-Reperfusion Trial, 1990) thâ'y düng heparin kéo dài 
hdn 18 gid không làm täng tÿ lê tâi thông dông mach vành.

* Dùng heparin không phân doan hay heparin có trçng 
lüdng phân turthâp ?

I l e p a r in  k liôug  p h â n  (loan clvidc d ù n g  t ù  r a t  lâu ,  h iô u  lvtc 
chông dông lai rô nên thüdng düçfc chï dinh. Heparin có trong
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lüdng phân tü thâ'p ra dòi muôn hdn nên câc thây thuô'c chüa 
cô nhiëu kinh nghiêm trong viêc sü dung. Dà có mot sô nghiên 
cûu so sânh hiêu lüc cua 2 loai heparin này:

- Trong bênh mach vành: mot sô" nghiên cûu không thày cô 
sü khâc biêt giüa 2 loai heparin vê hiêu lüc chô'ng dông 
(nghiên cûu FRIC dùng dalteparin* nghiên cûu FRAXIS dùng 
nadroparin trên câc bênh nhân cô hôi chûng mach vành cap), 
mot sô nghiên cûu khâc lai thây heparin cô trong lüdng phân 
tü thâp cô hiêu lüc hdn (nghiên cûu ESSENCE và nghiên cûu 
TIMI 11-B dùng enoxaparin trên câc bênh nhân cô hôi chûng 
mach vành cap, nghiên cûu THESEE dùng tinzaparin trên  câc 
bênh nhân nghèn dông mach phoi). Dùng heparin cô trong 
lüdng phân tü  thâ'p thi it bi biê'n chûng chây mâu hdn và 
không phâi theo dôi chat chê tinh hinh dông mâu qua câc xét 
nghiêm nhü vói heparin không phân doan.

Trong huyët khô'i tlnh mach sâu: Leizorovicz (1994) phân 
tich 16 nghiên cûu trên  2.045 bênh nhân cô huyê't khô'i tînh 
mach sâu thây thâ'y heparin cô trong lüdng phân tü thâ'p cô 
hiêu lüc hdn heparin không phân doan: giâm phât triên rông 
tôi 49% (p = 0,006), giâm tâi phât nghën tàc mach 34%, giâm 
tai bien chây mâu nâng 35%, giâm tü vong 28% tuy chüa cô y 
nghîa thô'ng kê (Br. Med. J. 1994. 309: 209-303).

- Nghiên cûu ACE (Anticoagulation in Cardioversion using 
Enoxaparin, 2004) düçfc tien hành de so sânh hiêu lüc cüa 2 
loai heparin trên 496 bênh nhân rung nhl không do bênh van 
tim, có chï dinh khü rung düdc phân ra dùng enoxaparin tiêm 
düôi da so sânh vói heparin truyên tînh mach trong 3 ngày 
dâu sau dô chuyên sang uô'ng phenprocoumon (mot thuô'c 
chô'ng dông), câc thuô'c này düdc dùng trüâc khi khü rung và 
kéo dài sau khü rung 4 tuàn; kê't quâ cho thâ'y không cô sü 
khâc biêt giüa 2 thuôc vê tiêu chi chinh bao gom tai bien tàc 
mach, chây mâu lón và tü  vong; tÿ lê tai biên tac mach xây ra 
vói enoxaparin là 0,8%, vói heparin + phenprocoumon là 1,6%;
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tÿ lê tai bien chây màu nói chung làn ludt là 9,3% và 10,9%); 
tÿ lê sô bênh nhân düdc chuyën thành  nhip xoang cüng tùdng 
tu  nhu nhau (78,6% vs 84,4%, p = 0,13),.

Phân tich cûa S iragusa (1996) dùa trên  môt sô' nghiên cûu 
thây heparin  có trong liïdng phân tû  thâ'p làm giâm nguy cd tài 
phât nghën tâc tlnh mach (RR 0,24, IC 95%, 0,06 dê'n 0,80, p = 
0,02) và tû  vong do càc nguyên nhân (RR 0,51, IC 95%, 0,2 dê'n 
0,9, p = 0,01), it gây chây mâu nàng (RR 0,42, IC 95%, 0,2 dê'n 
0,9, p = 0,01) so vói heparin không phân doan (Am. J. Med. 
1996. 100: 269-77).

H eparin có trong lùdng phân tû  thâ'p dtfdc dùng de dàng 
hdn, tâc dung chông dông ôn dinh hdn, lai không phài theo dôi 
chàt chë tinh hinh dông mâu trong khi dùng thuô'c., có thé sü 
dung trong dieu tri ngoai trù.

* Chu ÿ: khi dùng heparin cùng vài các thuô'c tiêu huyê't khôl, 
chi nên dùng vói các chat tâc dông chon loe vào fibrin nhU 
alteplase, reteplase ... mà không diCOc dùng cùng các chat tâc dông 
không chon loc nhii streptokinase, urokinase .. vi các thuô'c náy 
cho nhiéu sán pham thoái giáng cûa fibrin là nhüng chát cüng dà 
có tác dung chông dông rôi (phài ngùng heparin it nhát 6 già 
trüóc khi dùng các thuô'c tiêu huyê't khôî không chon loc này và chi 
dùng lai khi thdi gian aPTT <2 lan so vài chûng, lúe này truyén 
heparin de duy tri thài gian aPTT là 1,5 - 2 lan so vói chûng).

HIRUDIN

H irudin lä mot protein co trong liidng phän til 7.000 dalton 
thay trong niiöc bot cüa loäi dia, hien dä dtfdc sän xuä't theo 
cöng nghe gen mang ten lepirudin.

Biet dtföc: Refludan.
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H irudin üc che trüc tiep thrombin tü  do län throm bin cö 
trong huyet khöi vä thänh mach, qua do üc che cä viec ket täp 
cüa tieu cau (thrombin cö vai trö quan trong trong viec hoat 
höa cäc tieu cau). Hirudin düdc chi dinh thay heparin khi cö 
giäm tieu cau.

Da cö möt so' nghien cüu ve hirudin thay thuoc näy cö hieu 
lüc hdn heparin:

- Nghien cüu GUSTO-IIb (Global Use o f Strategies To Open 
Occluded Coronary Arteries, 1996) tren  12.142 benh nhän cö 
höi chüng mach vänh cap düng hirudin täi to hdp (bolus tinh 
mach 0,1 mg/kg, sau dö truyen tinh  mach 0,1 mg/kg/gid) so 
sänh vöi heparin (bolus tinh mach 5.000 IU sau dö truyen tinh 
mach 1.000 IU/gid) trong 3 - 5 ngäy; ket qua cho thay sau 24 
gid, nguy cd tü vong vä nhöi mäu cd tim giäm 38% khi düng 
hirudin (1,3% vs 2,1%, p = 0,001); tuy nhien täc dung näy giäm 
dän sau 30 ngäy (8,9% vs 9,8%, p = 0,06), hirudin khöng läm 
täng bien chüng chäy mäu näng nhüng läm täng cäc chäy mäu 
vüa (8,8% vs 7,7%, p = 0,03).

- Nghien cüu OASIS (Organization to Assess Strategies for 
Ischemic Syndromes, 1997) tren  909 benh nhän cö chüng dau 
th ä t ngüc khöng on dinh hoäc nghi ngd nhoi mäu cd tim cap 
khöng cö ST chenh len tren dien täm  do, düng hirudin  lieu 
thap (bolus tinh mach 0,2 mg/kg, sau dö truyen tinh mach 0,10 
mg/kg/gid) vä lieu trung binh (bolus tinh mach 0,4 mg/kg, sau 
dö truyen tinh mach 0,15 mg/kg/gid) so sänh vöi heparin 
khöng phän doan; ket qua cho thay sau 7 ngäy ty le tü  vong, 
nhoi mäu cd tim vä täi phät dau ngüc lä 6,5% cl nhöm düng 
heparin, 4,4% cl nhöm hirudin lieu thäp, 3% cl nhöm hirudin 
lieu trung  binh (p = 0,047); ty le bi nhoi mäu cd tim lä 4,9% d
n h ö m  h o p n r in  vn 1,0% d n h ö m  h ir u d in  l iöu  t r u n g  b in h  (p —
0,046), so benh nhän phäi läm cau noi chü- vänh lä 4% d nhöm

Tinh chat dtföc ly
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dùng heparin, 3,7% d nhóm hirudin lieu thàp, 1,1% d nhóm 
hirudin lieu trung binh (p = 0,028); sû khàc biêt giüa hirudin 
và heparin dûçlc duy tri dën ngày 180.

Nghiên cûu OASIS-2 (1999) duçfc tiëp tue trên  10.141 bênh 
nhân cô hôi chûng mach vành câ'p cho thày hirudin làm giàm 
tiêu chi chinh là tü  vong, nhôi mâu cd tim và dau ngûc trd vói 
thuoc d gid thû  72 so vói heparin không phân doan (RR 0,78, p 
= 0,019) và câ d ngày th û  7 (5,6% vs 6,7%, p = 0,0125; tuy 
nhiên hirudin  lai làm tàng  bien chûng chây mâu nàng (1,2% vs 
0,7%, p = 0,01).

- Nghiên cûu cua Eriksson (1997) trên  2.079 bênh nhân 
thay khôp hâng bàng phâu th u â t cô nguy cd cao nghën tàc 
mach dûdc phân ra dùng dû phông bàng hirudin tâi to hdp 
(desirudin) so sânh vói enoxaparin trong 8 - 12 ngày, ket quâ 
cho thày desirudin dâ làm giàm 40,3% nguy cd viêm ô mot tînh 
mach sâu gân (4,5% vs 7,5%, p = 0,01), 28% nguy cd viêm ô bàt 
kÿ tînh mach sâu nào (18,4% vs 25,5%, p = 0,01) so vói 
enoxaparin, dùng desirudin không cân phâi làm câc xét 
nghiêm theo döi sinh hoc dàc biêt nào (N. Engl. J. Med.. 1997. 
337: 1329-35).

Tac dung phu

- Chây mâu: trong nghiên cûu GUSTO-IIb, hirudin làm 
tàng câc biê’n chûng chây mâu vùa.

- Di ûng: sô't, da noi m^n, soc phân vê.

Chï djnh

- Dû phông huyêt khoï trong câc bênh tim mach.

Chong chi djnh

- The dia dang bi chây mâu.

Không dùng cho phu nü cô tha i và cho con bü.
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- Khdi dàu bàng tièm bolus tình mach 0,4 mg/kg sau dó 
truyèn tình mach 0,1 mg/kg/giò. Su dung xét nghièm aPTT 
(1,5 dén 2,5 làn so vói chùng) de chinh liéu.

Giam liéu khi có suy thàn.

Liéu và càch dùng

BIVALIRUDIN

Bivalirudin (con goi la hirulog) la mot dan chat ban tong 
hop cua hirudin, mot peptid co 20 acid amin cung co tac dung 
Oic che trUc tiep thrombin manh va dac hieu nhii hirudin. 
Bivalirudin co thdi gian ban thai ngan hOn.

Chi djnh

- Du phong huyet kho'i trong cac benh tim mach.

Mot so' nghien cUu da dUOc tien hanh v6i bivalirudin:

- Nghien cUu HAS (Hirulog Angioplasty Study, 1995) tren 
4.098 benh nhan dUOc can thiep dong mach vanh qua da do 
dau that ngUc khong on dinh ho^c sau nhoi mau cO tim; cac 
benh nhan deu dUOc dung aspirin, dong thdi dUOc phan ra 
dung bivalirudin hoac heparin khong phan doan tU trUdc khi 
lam thu thuat; ket qua cho thay trong thdi gian n lm  vien, 
khong co sU khac biet co y nghla gifla 2 loai thuoic ve tii vong 
(0,4% vs 0,2%, p = 0,27), nhoi mau cd tim (3,2% vs 3,9%, p = 
0,2), lam c&u noi chu - vanh k h in  cap (1,7% vs 1,7%) va cac tai 
bien tim mach khac; bivalirudin it gay bien chUng chay mau 
hdn heparin (3,8% vs 9,8%, p <0,001). Neu tach rieng so' 704 
benh nhan sau nhoi mau cd tim thi tii vong va tai bien tim 
m a c h  g ia m  n h io u  hdn v6i b iv a l ir u d in  (0,1% vo 14,2%, p -** 0 ,0 4 )  
nhung sau 6 thang thi khong co sU khac biet nao ca.
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Tong phan tieh cua Kong va cs nam 1999 diia tren 6 nghien 
ciiu vdi 5.674 benh nhan cho thay den ngay thii 7, bivalirudin 
co xu hUdng co hieu lUc hdn heparin trong viec lam giam tii 
vong (OR 0,94, p = 0,86) va nhoi mau cd tim khong tU vong 
(OR 0,71, p = 0,07), den ngay thil 30 - 50 co hieu ltfc hdn trong 
viec lam giam nhoi mau cd tim (OR 0,73, p = 0,035) va lam 
giam ro ret tai bien chay mau nang trong thdi gian nSm vien 
(5,4% vs 10,5%, OR 0,41, p <0,001) (Circulation 1999. 100: 
2049-53).

XIMEGALATRAN

Ximegalatran là mot chat ûc che canh tranh  trüc tiëp 
thrombin, câ thrombin til do lân thrombin có trong huyët khôl 
mdi diidc nghiên cûu sd dung trên lâm sàng.

Biêt dUdc: Exanta.

Vào trong cd thë, xim egalatran nhanh chông dUdc chuyên 
hôa thành mot chat cô hoat tinh megalatran. Thuôc cô thdi 
gian bân huy ngân

Thuoc dUdc dùng theo dUdng uô'ng, không càn dieu chïnh 
lieu và hiêu Idc không phu thuôc vào thûc àn và rtfdu, it ttfdng 
tàc vói càc thuôc khàc. Do không càn phài làm xét nghiêm theo 
dôi dông mâu nên thuôc này có thê diidc dùng thay th ë  càc 
chat khâng vitamin K.

Chî djnh

- Dü phông huyët khôi trong càc bênh tini mach.
Dà rô mot so  n g h ip n  c\'tn vói x im p g a la t r a n :

- Vói bênh mach vành: nghiên cûu ESTEEM (Efficacy and  
Safety o f theo oral direct Thrombin inhibitor ximegalatran in
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patients with recent Myocardial damage, 2003) trên 1.883 
bênh nhân nhoi mâu cd tim mói düöc phân ra dùng xime- 
galatran vói câc lieu 24, 36, 48, 60 mg x 2 lân/ngày so sânh vói 
placebo, câc bênh nhân dêu düdc dùng thêm aspirin, theo dôi 
trong 6 thâng; kët quâ cho thây ximegalatran nói chung dà 
làm giâm düdc tiêu chi chinh là tü vong, nhoi mâu cd tim và 
thiêü mâu cd tim näng so vói placebo (12,7% vs 16,3%, OR 
0,76, p = 0,036), chUa thây sU khâc biêt cüa tùng lieu riêng rê; 
thuôc làm tàng tai biên chày mâu näng và nhe (22% vs 13%).

- Vói bênh mach nâo: nghiên cûu md SPORTIF III (Stroke 
Prevention using an Oral Thrombin Inhibitor in Atrial 
Fibrillation, 2003) trên  3.407 bênh nhân và nghiên cûu 
SPORTIF V ngâu nhiên, mù dôi trên 3.922 bênh nhân, tâ t câ 
câc bênh nhân này dêu cô rung nhl, khoàng 25% dâ cô tien sü 
dot quy, cho thây ximegalatran vói lieu 36 mg x 2 làn/ngây cô 
hiêu lüc nhü warfarin vói lieu tüdng ûng vói INR 2,0 - 3,0 
trong viêc làm giâm nguy cd dôt quy (thiêü mâu nâo eue bô, 
chây mâu nâo), tac mach hê thöng (1,62%/näm vs 1,65%/nàm, 
p = 0,94) lai cô it biên chûng chây mâu hón kë câ 0 38% sô" 
bênh nhân là nhüng ngüdi >75 tuôi; d nhôm ngûdi này, 
ximegalatran lai tô ra tôt hdn warfarin kê câ vê' tai biêri huyët 
khôl täc mach, chây mâu và tü vong.

Lieu và câch dùng

- Lieu dùng: 24 - 36 mg x 2 lân/ngày. Thuoc cô hiêu lüc ra t 
sóm sau 30 phüt.

FONDAPARINUX

F o n d a p a r in u x  la m ot p ontneneohnrid  tâ n g  hrip en khn n^ngr
ûc chê giân tiê’p yêu to X hoat hôa (Xa) dang düdc nghiên cûu 
sü dung de dû phông huyê't khôi trong câc bênh tim mach.
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Thuó'c có *.hdi gian bàn huy dài, khoàng 15 giò.

Bièt dtfdc: Arixstra.

Dà có mòt sò nghièn cùu vói fondaparinux:

- Nghièn cùu PENTALYSE (Pentasaccharide as an adjunct 
in ST-segment Myocardial Infarction, 2001) trén  326 bénh 
nhàn nhói màu cd tim cà'p có ST chènh lèn diidc diéu tri bàng 
alteplase và diidc phàn ngàu nhièn dùng fondaparinux (tièm 
tlnh mach rói tiém diiói da vói càc lièu thà'p, trung bình và cao) 
hoàc heparin khóng phàn doan trong vòng 48 - 72 giò; ket qua 
cho thà'y d phut thù  90, khóng có sii khàc bièt ve ty le bénh 
nhàn dat TIMI dò 3 (làn lùdt là 60 - 69% và 68%), dén ngày 
thù  6 nhóm dùng fondaparinux có xu huóng it bi tà i hep hón 
nhiing lai bi nhièu ta i bièn chày m àu lón hdn so vói heparin.

- Nghièn cùu OASIS-5 (Fifth Organization to Assess 
Strategies in Acute Ischemic Syndromes, 2006) trèn  20.078 
bènh nhàn có hói chùng mach vành cà'p dufóc phàn ra dùng 
fondaparinux 2,5 mg/ngày so sành vói enoxaparin 1 mg/kg x 2 
làn/ngày; ket qua cho thà'y ty le tù  vong sau 30 ngày nhóm dàu 
giàm 17% so vói nhóm sau, it biè'n chùng chày màu nàng hdn; 
dén thàng thù 6, ty le tù  vong, nhói màu có tim, dau ngtìc tró 
và biè'n chùng chày màu nàng vàn giàm tói 13%; ty le tù  vong 
hoàc nhói màu cd tim sau can thièp nhu  nhau ò cà 2 nhóm. 
Nghièn cùu OASIS-6 (2006) tiè'n hành trèn  12,092 bènh nhàn 
bi nhói màu cd tim cà'p dùng fondaparinux 2,5 mg/ngày so 
sành vói nhóm chùng cung khàng dinh Idi ich cùa thuó'c làm 
giàm tù  vong và nhói màu có tim tài phàt dén ngày thù  30 
(9,7% vs 11,2%, p = 0,008), tuy nhièn thuó'c chvia thà'y có Idi ich 
d càc bènh nhàn dude can thièp mach vành; thuó'c có xu huóng 
it gay ra biè'n chùng chày màu nàng.

L ie u  v à  c é c h  d ù n g

- Liéu thifdng dùng: tiém dviói da 2,5 mg/ngày.
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CÁC THUÔC CHÓNG KET TAP TIEU CAU

Nhóm thuôc này ngàn can các tiëu câu không cho kê't tâp 
lai dê hinh thành eue màu tràng, khdi dàu cua quà trinh dông 
màu và cá quà trinh sinh huyê't. khoi - nghën mach. Nhóm 
thuôc này dang dUdc chu y nhiéu trong nhüng nàm gân dây.

Cd che cüa hiên tudng kê't tâp tiê’u câu

Hinh 8.4. Tiéu câu và các thu thé bë mât
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- Binh thiidng, tiêu càu không bâm vào thành mach và 
không kët tâp dUdc. Be m ât tiêu càu cô ra t  nhiëu thu thê là 
nhüng glucoprotein mà da sô' thuôc ho integrin: cô nhüng thu 
thé sân sàng bâm vào câc protein lôp düôi nôi mac düdc bôc lô 
khi nôi mac bi ton thUdng, dô là câc thu  thê  glucoprotein (GP) 
Ia/IIa, GP Ic/IIa, GP Ib/IX; cô nhüng th u  thé cô nhiêm vu 
chinh là kët dinh câc tiêu càu vôi nhau khi düdc hoat hôa, dô 
là câc GP Ilb/IIIa.

- Khi nôi mac bi ton thüdng, câc câu trüc düôi nôi mac düdc
bôc lô: câc thu  thê GP Ia/IIa cüa tiêu càu phât hiên và bâm vào 
collagen, câc thu  thë GP Ic/IIa phât hiên và bâm vào 
fibronectin, câc th u  thë  GP Ib/IX phât hiên và bâm  vào yëu tô' 
von W illebrand. Tiëu càu lâp tûc düdc hoat hôa (thrombin 
cûng tham  gia hoat hoâ tiëu càu), thay doi hinh dang, trô nên 
det dë phü chô nôi mac ton thüdng, dông thdi làm phông thich 
nhiëu châ't nhü  adenosin diphosphat (ADP) và serotonin tù  câc 
hat dàc, fibrinogen, fibronectin, yëu tô von Willebrand và yëu
to tàng trüdng tù  câc hat a  và làm tàng  nông dô Ca++ trong
tiëu càu; viêc phông thich câc chat, nhâ't là ADP và tàng Cat+ 
trong tiëu càu làm cho thu  thë GP Ilb/IIIa düdc hoat hôa, thu 
thë này dâ làm cho câc tiëu càu kê’t  dinh vôi nhau thông qua 
fibrinogen, yëu tô' von W illebrand và tao nên mot mang luôi.

Phospholipid
i  <r- phospholipase A

Acid arachidonic

4 <- cyclooxygenase
Prostaglandin endoperoxyd 

I |
T h ro m b o x a n  A 2 P r o s ta c y c lin  P6I2

ô tiëu eau à  thành mach
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- ADP, adrenalin, throm bin và collagen cüng kieh thich 
tiêu câu sân sinh ra thromboxan A2 là mot chat co mach ra t 
manh và tham gia hoat hôa thu  the GP Ilb/IIIa thông qua viêc 
làm tàng nong dô Ca++ trong tiêu câu; thromboxan A2 diidc 
hinh thành tü  chuyên hôa phospholipid d màng tiêu câu, qua 
acid arachidonic, prostaglandin endoperoxyd và cuôi cùng là 
tâc dông cùa men thromboxan synthetase.

O tê bào nôi mac thành  mach, chuyën hôa cua phospho
lipid cüng dàn dên hinh thành  prostacyclin nhd tâc dông cüa 
men prostacyclin synthetase, chat này cô tâc dung ngUdc lai, là 
mot chat giân mach ra t manh và cô khâ nàng ngàn cân không 
cho tiêu câu kët tâp. Cd chê cüa chông kët tâp tiêu câu là do 
prostacyclin dâ hoat hôa men adenyl-cyclase làm tâng nông dô 
AMP vông (AMPc) trong tiêu càu; chüc nàng cüa AMPc là dieu 
hôa viêc phông thich Ca++ tü  câc câu trüc trong tiêu càu, tàng 
nong dô AMPc së làm giâm phông thich Ca++ dân dên giâm 
hoat hôa thu  thé GP Ilb/IIIa và làm giàn mach. AMPc düdc 
hinh thành tü  ATP nhd men adenylcyclase và dUdc thoâi giâng 
thành AMP nhd men phosphodiesterase. Câc châ't kich thich 
adenyl-cyclase nhtf prostacyclin hoàc üc chê men phospho
diesterase nhu dipyridamol dê làm tâng AMPc dëu cô tâc dung 
chong kët tâp tiêu câu.

Prostacyclin
i

Adenyl-cyclase ->

Phosphodiesterase ->

ATP ADP

AMPc

i
AMP

i
Giàm Ca*

Thromboxan A,

Tâng C a+
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Nëu nôi mac thành  mach binh thUdng, prostacyclin ngän 
cân không cho tiëu câu bâm vào; nëu nôi mac bi tön thüdng, 
prostacyclin không düdc hinh thành  thi thromboxan A2 làm 
choco mach và tham  gia làm kët tâp  tiêu câu.

- Tiëu câu kët tâp  côn là mot yëu tô' kich thich quan trong 
cho viêc hinh thành  huyët khôl thông qua tâc dông cûa mot 
phospholipid cö ô màng tiëu câu là phosphatidylserin, châ't này 
hoat hôa yëu tô' X (S tuart) dë bât dâu quâ trinh dông mâu: 
chuyën prothrom bin th àn h  throm bin, roi fibrinogen thành 
fibrin. Bân thân  throm bin cüng là mot châ't kich thich kët tâp 
tiëu câu manh nên làm tâng  quâ trinh  kët tâp cùa tiëu câu.

- Nhiëu nghiên cüu cüng cho thâ'y tiëu câu lai cô vai trô râ't 
quan trong trong viêc hinh thành  màng vüa xd dông mach. 
Theo quan diëm cüa Ross và Glomset düdc nhiëu ngüdi châ'p 
nhân, chinh khi kê't tâp  lai d khu vüc nôi mac bi ton thüdng, 
tiêu câu dâ cüng vâi monocyt - dai thüc bào, tê' bào nôi mac 
phöng thich ra câc yê'u tô' tâng  trüdng, kich thich sü di chuyën 
cüa câc tê bào cd trdn tù  lâp trung  mac qua màng chun trong 
vào lâp nôi mac dë cüng câc dai thüc bào tâng sinh, tiê'p nhân 
câc LDL "biê'n doi", trd thành  câc tê bào bot và phât triën  theo 
hüông tao nên màng vüa xd.

Phân loai câc thuoc

Tù nhüng nghiên cüu trên, viêc ngân càn không cho tiëu 
câu kê't tâp lai trd thàn h  mot mue tiêu dë dil phông sü hinh 
thành  câc màng vüa xd dông mach và câc biê'n chûng huyët 
khô'i - nghên mach.

Câc thuoic chô'ng kê't tâp  tiëu câu tâc dông theo nhiêu cd chê' 
khâc nhau:

- Tâc dông dê'n câc thy  t.hë ci màng tiëu câu: câc khâng t.hë 
khâng GP Ilb/IIIa, ticlopidin (Ticlid), clopidogrel (Plavix).
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- Tàc dòng dèn chuyén hóa acid arachidonic: aspirin, 
trifusal (Disgren), sulfinpyrazon (Anturan), flurbiprofen 
(Cebutid) ...

- Làm tàng AMP vòng cùa tièu càu: dipyridamol 
(Persantin), trifusal (Disgren) ...

ASPIRIN

Acid acetyl-salicylic dUdc tòng hdp nàm 1897 bòi nhà hóa 
hoc Dùc Felix Hoffman (hàng Bayer AG) và dUdc bào che duói 
dang aspirin nàm 1899. Thuóc này dUdc dùng tù  làu de làm 
thuóc giàm dau, ha sòt. Nàm 1953, Craven phàt hièn aspirin 
con có khà nàng ùc che qua trình  hình thành huyet khói 
nhUng mai dèn nàm 1967 thì nhùng nghièn cùu làm sàng mói 
dUdc tien hành. Dèn nay aspirin dà tró thành mòt thuóc chó'ng 
kèt tàp tièu càu có già tri dUdc dùng trong càc bénh tim mach.

DUdc dòng hoc

- Aspirin dUdc hà'p thu mòt phàn ò da dày; xuong dé'n ruót 
thì dUdc hà'p thu dè dàng hdn.

- Thuóic nhanh chóng dUdc thuy phàn thành  acid salicylic là 
chàt chuyèn hóa có hoat tinh, lièn kèt vói protein huyèt tUdng 
tói 75 - 90%.

- ThuÓc dUdc dào thài qua nUóc tièu.

- Thdi gian bàn thài cùa acid acetyl salicylic ngàn 15 - 20 
phut nhUng cùa acid salicylic dài hdn, tù  3 dèn 9 giò.

Cd che tàc dòng
Aspirin acetyl-hóa men cyclo-oxygenase cùa màng tièu càu 

và tè  bào nói mac thành mach làm cho men này m àt hoat tinh,

573



can trd sU tong hdp prostaglandin endoperoxyd (qua do tic che 
viec hinh thanh ca thromboxan A2 va prostacyclin). Tac dong d 
mang tieu cau la khong hoi phuc vi tieu cau khong co nhan, 
khac vdi tac dong tren  te bao noi mac thanh  mach co nhan la 
co hoi phuc, te bao noi mac van co kha nang san sinh tiep men 
cyclo-oxygenase. Aspirin khong co hieu liic vdi ket t&p tieu cau 
do tac dong cua ADP, throm bin, collagen va day cung la mat 
han che cua aspirin. Tac dung chong ket tap tieu diu cua 
aspirin keo dai khoang 5 - 7 ngay sau khi ngUng thuoic, tUdng 
Oing vdi thdi gian can th iet de the he tieu cau chiu tac dong cua 
aspirin dude thay the bdi the he tieu cau mdi.

Hien nay, ngUdi ta phan biet 2 typ cyclo-oxygenase: typ 1 
(COX-1) co tac dung tic che tieu c&u ket tap nhung de gay ton 
thUdng da day, typ 2 (COX-2) hinh thanh khi dap ¿ng vdi 
viem, vdi cytokin va vdi cac yeu to" tang trUdng co d nhieu to 
chdc nhu dai thuc bao, tieu cau, te bao noi mac, te bao cd trdn 
thanh mach; COX-2 co thdi gian ban huy ngan hdn (3 gid) va it 
nhay cam vdi aspirin, do vay van co kha nang san sinh 
thromboxan A2 mac du benh nhan dang dung aspirin; hien 
tUdng nay giai thich them nhutng trUdng hdp tac nghen mach 
cap tinh khang aspirin co tang nong do thromboxan nhat la 
tren benh nhan co cdn dau that ngUc khong on dinh, gap tdi 15
- 20% so benh nhan.

Mot so nghien ciiu con cho thay aspirin  lam cac bach cau 
da nhan tang tiet NO, chat nay can th ie t de tic che tieu diu ket 
tap, hau qua la lam tang GMPc cua tieu diu de lie che men 
cyclo-oxygenase (endothelin co tac dung ngUdc lai lam bach 
cau da nhan trung  tinh tiet PAF la yeu to hoat hoa tieu c^u).

Mot nghien cOiu khac cho thay aspirin  co vai tro trong 
benh viJa xd dong mach. Cac monocyt - dai thuc bao gSn vao 
cac te bao noi mac la nhd co cac phan tu  ket dinh E-selectin va 
VCAM-1 (vascular cell adhesion molecules); 2 ch&'t nay dude 
kich thich bdi TN F-a (tumor necrosis factor) diidc phong thich
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bdi câc monocyt - dai thüc bào d màng vüa xd; TNF-a làm tàng 
sinh mot yêu tô’ nhân goi là KB, bình thuòng KB bi bât hoat 
trong bào tUdng bdi mot protein mang tên IKB. Aspirin dâ üc 
:hê su thoâi giâng cüa IKB, do dô làm giâm môi liên kët cua 
monocyt • dai thuc bào vói câc E-selectin và VCAM-1 nói mac 
và làm càn trd sU tien triên  cua màng vüa xd dông mach.

Tâc dung phu

- Mân cam vói thuôc: ngûa, nói man, phù.

- Roi loan tiêu hoâ: buon non, non, dày bung, dau bung.

- U tai, giâm thinh lüc, dau dâu: thUdng do lieu cao.

- Chây mâu: aspirin  dê gây chây mâu, dâng ngai nhât là 
:hây mâu da dày, có thè cô chây mâu nâo. Mûc dô chây mâu 
phu thuôc vào lieu dùng; câc nghiên cüu cho thâ'y vói lieu 75 - 
325 mg/ngày, ta i bien chây mâu da dày xây ra gâp 1,5 - 2 làn 
so vói placebo (Zusman và es, 1999) .

- Làm nâng thêm bênh güt.

Chï djnh

Mac dù con nhüng han che nhât dinh nhUng do câch dùng 
thuôc râ't ddn giân, it gây tai bien hdn câc thuôc khâc, già 
:hành lai rê, aspirin dUdc chî dinh rông rài trong câc bênh cô 
liên quan dên huyêt khoi - nghën mach. So sânh vói câc châ't 
khâng vitamin K, nhiëu nghiên cûu cho thâ'y tâc dung cüa 2 
loai thuôc tUdng dUdng nhu nhau trong râ t nhiëu trUdng hdp, 
isp irin  lai it gây ta i bien chây mâu hdn và không dôi hôi phâi 
theo dôi chàt chë tinh  hinh dông mâu nhu câc chat khâng 
vitamin K. Nghiên cüu EPSIM (Enquête de Prévention 
Secondaire de l'Infarctus du Myocarde, 1982) trên  1.303 bênh 
nhân sau nhoi mâu cd tim dùne aspirin so sânh vói 
acecoumarol và nghiên cûu APRICOT (Antithrombotics in the 
Prevention o f Reocclusion In Coronary Thrombolysis, 1983)
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trèn 300 bènh nhàn nhói màu cd tim càp dùng aspirin so sành 
vói warfarin dà cho thày hièu lue chóng dòng cua aspirin tUdng 
dUdng vói càc chà't khàng vitamin K.

Tù thàp ky 80, nhiéu tàc già dà ùng dung aspirin trong du 
phòng bàc 1 và nhàt là bàc 2 càc ta i bien tim mach có lièn 
quan dèn huyet khói.

• Dii phòng bàc 1: có 2 nghièn cùu lón:

- Nghièn cùu cùa Anh (1988) trèn  5.139 thày thuóc nam 
(50% có tuoi <60) dUdc dùng aspirin 500 mg/ngày du phòng so 
sành vói placebo, theo dòi trong 6 nàm thày thuóc khòng làm 
thay doi ty lè mói màc nhói màu cd tim, dot quy nhtfng làm 
giàm khoàng 50% tàn  suàt tai bien thièu màu nào làm thdi (2p 
<0,05), tù  vong chung giàm 10% tuy chUa dù y nghìa thóng kè 
(Br. Med. J. 1988. 296: 313-6).

- Nghièn cùu cùa Hoa ky PHS (US Physicians Health 
Study, 1988) trèn 22.071 thày thuóc nam tuoi 40 - 84 dildc 
dùng aspirin 325 mg/ngày dii phòng so sành vói placebo, theo 
dòi trung bình 60,2 thàng thày thuòic làm giàm 44% nguy cd 
nhói màu cd tim nhàt là d nhùng ngiidi >50 tuoi nhtfng lai làm 
tàng 15% nguy cd dot quy tuy chtfa dù y nghìa thóng kè, dàc 
bièt là làm chày màu nào tàng gàp 4 làn; tù  vong do tim mach 
khòng thày thay dòi.

Qua 2 nghièn cùu này và mòt sò nghièn cùu khàc ttfdng tu, 
xu htfóng chung cho ràng chi nèn dùng aspirin  du phòng bàc I 
cho nhùng ngiidi có nguy cd cao bi bènh mach vành.

• Ceto dau that ngUc on dinh: aspirin  dtfdc chi dinh dùng 
dè phòng tièn trièn  xàu nhàt là ó nhùng bènh nhàn có nguy cd 
cao. Con it nghièn cùu cho thè này, nghièn cùu SAPAT 
(Swedish Angina Pectoris Aspirin Trial, 1992) trèn  2.035 bènh 
nhàn dUdc diéu tri bang sotalol, dóng thòi dUdc phàai ra dung 
thèm aspirin 75 mg/ngày so sành vói placebo, theo dòi trung
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binh 50 thang cho thay d nhom co aspirin giam dUdc 34% nguy 
cd xuat hien nhoi mau cd tim va dot tu (p = 0,003) tuy chUa 
thay khac biet ve tii vong chung va tvi vong do tim mach.

• Cdn dau that ngiic khong on dinh: aspirin la thuoc can 
thiet, dUdc chi dinh dung phoi hdp vdi cac thuoc khac nhu 
nitrat, cac chat lie che thu the p, cac chat tic che calci ...

- Nghien ciiu cua Veterans Administration  (1983) tren 
1.384 benh nhan dang dung cac thuoc kinh dien dUdc phan 
thanh 2 nhom dung them aspirin 324 mg/ngay va placebo; ket 
qua sau 12 tu&n d nhom placebo co 11% bi tu  vong hoac nhoi 
mau cd tim khong tu  vong, d nhom aspirin con so’ do la 6,3% (p 
<0,004), xet rieng tii vong thi 6 nhom placebo la 3,9%, d nhom 
aspirin la 2,3% (p <0,10)..

- Nghien cCiu RISC (Research on Instability in Coronary 
Artery Disease, 1990) tren 796 benh nhan <70 tuoi, co cdn dau 
ngUc the khong on dinh hoac nhoi mau cd tim khong Q dieu tri 
bang metoprolol; cac benh nhan dUdc phan ra dung (1) heparin 
bolus tinh mach 10.000 IU x 4 lan trong ngay dau, 7.500 IU x 
4 l&n trong 4 ngay tiep theo (2) aspirin 75 mg/ngay trong it 
nhat 3 thang (3) aspirin + heparin tinh mach (4) placebo; ket 
qua cho thay ve ty le nhoi mau cd tim va tii vong trong 3 
thang, aspirin da lam giam 57% d ngay thCt 5 (p = 0,03), 69% d 
ngay thOt 30, 64% d thang thit 3 (p <0,0001) so vdi placebo, 
heparin ddn thuan khong lam thay doi cac ty le do nhUng phoi 
hdp heparin + aspirin lai lam giam nhieu hdn d ngay thvl 5. 
Tac dung phu vdi aspirin thay co tang hdn song chap nhan 
dUdc, heparin cung co nhUdc diem la khi ngifng thuoc de gay 
tang dong, hien tUdng nay khong co ldi trong cdn dau tha t 
ngUc khong on dinh.

• Nhoi mau cd tim: trong cac nghien ciiu, dang chu y nhat
la nghien cUu 1S1S-2 tren 17.187 benli nhan nh6i mau
cd tim cap dUdc phan nhom dung aspirin, ctreptokinase so
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sänh vói placebo: aspirin vói lièu 325 mg cho cäch ngày dä làm 
giàm 23% nguy cd tü vong do tim mach (9,4% vs 11,8%, p 
<0,0001), 45% ta.i phàt sóm nhói mäu cd tim, 44% dot quy, 
streptokinase làm giàm 25% tü  vong do tim mach, phoi hdp 2 
thuoc thì làm giàm düdc 42% tü  vong do tim mach, 37,9% tài 
phàt sóm nhói màu cd tim. Kèt qua này düdc duy tri den thàng 
thü 15. Chi sau nghièn cüu này, aspirin mói chinh thüc düdc 
dua vào phàc do dièu tri nhói màu cd tim càp tinh và dang 
düdc düng ra t pho bien.

. Sau nhói màu cd tim, phän tich cüa Antiplatelet Trialists’ 
Collaboration (1994) trèn  11 nghièn cüu vói 14.754 bènh nhän 
düng aspirin 300 - 1500 mg/ngày kéo dài trong 1 nàm so sành 
vói placebo thày thuoc dà làm giàm 31% nguy cd tà i phàt nhói 
màu cd tim khòng tü  vong, 39% dot quy khóng tü vong, 12% tü 
vong do bàt ky nguyèn nhàn nào.

- Sau càc can thièp mach vành  (nong vành, làm càu nói chü
- vành): aspirin ngän ngùa hep lai nèn càn dUdc düng sóm 
ngay sau càc can thièp và düng kéo dài, hièu quà cüa aspirin 
già täng manh me khi phói hdp vói ticlopidin hoäc clopidogrel. 
Henderson và cs (1989) trong mòt tóng phän tich thày sü dung 
aspirin söm ngän düdc nguy cd täc nghén mành ghép sau phàu 
thuàt càu noi. Nghièn cüu cüa Pfisterer và cs (1989) cho thày 
lièu thàp aspirin 50 mg/ngày phói hdp vói dipyridamol có tàc 
dung ngän ngùa täc nghén mach ghép.

• Bènh mach nào: mòt sò' nghièn cüu cho thày thuoc dà 
làm giàm 28% nguy cd dot quy có tü vong hay khòng 
(Antiplatelet Trialists’ Collaboration, 1994). Nghièn cüu UK- 
TIA (United Kingdom Transient Attack Aspirin Trial, 1988) 
trèn  2.434 bènh nhàn có thièu màu nào làm thdi dùng aspirin 
vói lièu 1200 mg hoàc 300 mg/ngày có so sành vói placebo, theo 
dòi 4 nàm t.hÄy oac loiji tai hien kò cà nno và tim có tù  vong 
hay khòng déu giàm 15% so vói placebo và chua thày sü khàc 
biét giüa lièu cao và lièu thà'p cüa aspirin tuy lièu thà'p it tàc
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dông xâu den da dày hdn. Nghiên cûu SALT (Swedish Aspirin  
Low Dose Trial, 1991) trên 1.360 bênh nhân có thiëu mâu nâo 
lâm thdi hoâc dôt quy nhe dùng aspirin  75 mg/ngày có so sânh 
vói placebo cüng thây thuôic làm giâm tôi 18% dôt quy và tü 
vong. Gàn dây, nghiên cûu cüa Mohr và es (2001) trên 2.206 
bênh nhân có tiê'n sû dôt quy thiéu mâu nâo düdc phân ra 
dùng aspirin 325 mg/ngày hoâc w arfarin  (dieu chînh lieu de 
dat INR 1,4 - 2,8), kêt quâ cho thây sau 2 nàm không có sû 
khâc biêt vê tÿ le tâ i phât dôt quy thiëu mâu nâo và tü  vong 
giüa 2 nhôm (làn lüdt là 16% và 17,3%), so chây mâu nàng it 
gap d nhóm aspirin hdn (1,5/100 bênh nhân-nâm so vói 2,2/100 
bênh nhân-nâm d nhôm warfarin).

• Gân dây, aspirin düdc nghiên cûu dùng câ cho câc bênh 
nhân tâng huyët âp dé dû phông tai biën tim: nghiên cûu HOT 
(Hypertension Optimal Study, 1998) trên  18.790 bênh nhân 
tuoi 50 - 80 bi tâng huyët âp dùng felodipin là mot chat ûc che 
calci vói mue dich thäm  dò mûc huyët âp tâm trüdng toi üu 
làm giâm tai biên tim, câc bênh nhân lai düdc phân ra dùng 
aspirin liê'u thâp 75 mg/ngày so sânh vói placebo, kët quâ cho 
thây d nhóm có aspirin giâm düdc 15% tai biën tim mach nàng 
(p = 0,03), 36% nhoi mâu cd tim (p = 0,002), không thây thay 
doi vê' tÿ lê bi dôt quy; vê' tâc dung phu cüa aspirin thây tâng 
có ÿ nghîa thông kê chây mâu nàng nhüng không tâng tü  vong 
do chây mâu.

• Rung nhï: phân tich cüa nhôm nghiên cûu rung nhî 
(Atrial Fibrillation Investigators, 1994) düa trên 5 nghiên cüu 
AFASAK (Aspirin vs Warfarin in A trial Fibrillation, 1989), 
BAATAF (Boston Area Anticoagulation Trial for Atrial 
Fibrillation, 1990), CAFA (Canadian Atrial Fibrillation 
Anticoagulation study, 1991), SPAF-1 (Stroke Prevention in 
Atrial Fibrillation. 1990). SPTNAF (Stroke Prevention in 
onrheumatic Atrial Fibrillation, 1992) düdc tiê’n hành trên  câc 
bênh nhân so sânh tâc dung riêng biêt cüa warfarin (düa INR
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1,2 - 1,5 den 2,8 - 4,2) và aspirin (75 - 325 mg/ngày) vói placebo 
thây aspirin  so vói placebo làm giâm düdc 36% nguy cd xuat 
hièn dot quy (p = 0,03) và 28% tàn suât chung ca dot quy, tàc 
mach chung và tù  vong (p = 0,02) trong khi warfarin so vói 
placebo dà làm giàm làn lUdt 68% (p <0,001) và 48% (p 
<0,001); aspirin  it gây tai bien chây mâu nàng hdn warfarin 
(1% vs 1,3%).

Tuy nhiên, phân tich cua Taylor và es (2001) düa trên  5 
nghiên cûu khâc so sânh 2 thuôc aspirin  và warfarin vói nhau 
lai không thây sû khâc biêt trên  tù  vong tim mach và do dôt 
quy, thây cô giâm nhe dôt quy không tù  vong và tàng 45% 
nhung không dù y nghla thô’ng kê vê ta i bien chây mâu nàng d 
nhôm dùng thuoc chôrig dông; câc tâc giâ này kêt luân hiên 
chua dù chûng cû cho ràng thuoc này hdn thuôc kia, vân càn 
cô nhüng nghiên cùu lón hdn xâc dinh.

Trên lâm sàng, y kién chung cho ràng trong rung nhl, 
aspirin chi nên dùng khi có chong ch! dinh vói khâng vitamin 
K hoâc không cô dieu kiên kiêm tra  dinh kÿ INR cho bênh 
nhân.

* Tong phân tich cùa nhôm nghiên cûu vê chôrig huyêt khôii 
(Antithrombotic Trialists Collaboration, 2002) trên  287 nghiên 
cûu vói khoâng 135.000 bênh nhân cho thây d câc bênh nhân 
cô nguy cd cao, aspirin  vói lieu 75 - 300 mg/ngày dà làm giâm 
tai bien tim mach nàng, nhoi mâu cd tim không tù vong, dôt 
quy không tù  vong và tù  vong do tai bien tim mach làn lüdt 
25%, 33%, 25% và 17% (BM J 2002. 324: 71-86).

Chong chî djnh
- Thé dia chây mâu hoàc cô nguy cd de bi chây mâu.
- Loét d;;. dày tâ tràng.

- Mân câm vói thuôc.

580



Khong dung aspirin cho phu nti co thai nhat la d 3 thang 
cuoi cua thai ky: do tic che tieu cau ket tap co the gay chay 
mau cho bao thai va me, do tic che tong hdp prostaglandin co 
the keo dai thai ky.

Lieu va cach dung

- Trong du phong tien phat hoac thti phat phai dung thuoc 
lau dai nhii sau nhoi mau cd tim, sau cdn thieu mau nao 
thoang qua, ra t nhieu nghien ctiu d cac nU6c da tham  do lieu 
thich hdp cua aspirin, tC( nhflng lieu ra t cao 1500 mg/ngay cho 
den lieu thap <100 mg/ngay, deu thay lieu thap cung du co 
hieu lUc cho'ng ket tap tieu cau nhu lieu cao ma it gay ta i bien 
chay mau. Weksler va cs (1992) thay lieu aspirin ra t thap 40 - 
80 mg/ngay da Cic che 77 - 95% sU hinh thanh thromboxan A2 
cua tieu cau trong khi chi tic che 35 - 38% sU hinh thanh 
prostacyclin cua noi mac thanh mach. Nghien ctiu Dutch TIA 
(1991) tren 3.131 benh nhan bi cdn thieu mau nao thoang qua 
hoac dot quy nhe phan ra dung carbaspirin 30 mg hoac 283 
mg/ngay khong thay co sU khac biet ve ty le giam dot quy gitia
2 nhom. 2 nghien ctiu SALT (Swedish Aspirin Low- dose Trial, 
1991) tren 1.360 benh nhan co cdn thieu mau nao thoang qua 
hoac dot quy nhe, SAPAT (Swedish Angina Pectoris Aspirin  
Trial, 1992) tren  2.035 benh nhan co cdn dau tha t ngvlc on 
dinh cung dung aspirin lieu 75 mg/ngay vs placebo trong 
khoang 50 thang cho thay aspirin du hieu lUc lam giam 18% 
dot quy va tti vong trong nghien ctiu d lu , 34% tai bien tim 
trong nghien ctiu sau. Hoi Tim Hoa ky trong mot khuyen cao 
gan day cung cho thay “mac dau con nhieu tranh cai ve lieu toi 
iiu cua aspirin de phong dot quy, hien nay van chiia co mot 
bang chiing thuye't phuc nao cho thay lieu lieu cao hay lieu 
thap co hieu qua hdn". Lieu thap it gay tac dung phu hdn, it 
gay chay mau, lai lam cho sU tuan thu dung thuoc cua benh 
nhan LOi hun.
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- Trong dieu tri tinh  trang  co huyet khoi cap tinh  nhu cdn 
dau tha t ngdc khong on dinh, nhoi mau cd tim ca'p tinh, cdn 
thieu mau nao thoang qua lieu trong ngay dau phai cao hdn 
de co hieu lUc chong ket tap  tieu c iu  nhanh, kip thcJi va du vi 
luc nay tieu cau dang dtfdc hoat hoa manh; ngtfdi ta thUdng 
khdi dau vdi lieu 250 - 500 mg/ngay (thong thtfdng 325 mg), 
nhai trong mieng de co tac dung s6m, roi sau do mdi dilng lieu 
tha'p <100 mg/ngay, uong de duy tri.

Nen hoa tan  thuoic trong niidc, uong sau biJa Sn tranh  
kich Cing niem mac da day. Co mot dang aspirin dUdc b^o che 
chi ha'p thu trong ruot (aspirin pH8) thich hdp cho benh nhan 
co benh d da day.

- Khong dUdc ngiing dot ngot asp irin  cung nhii cac chat 
cho'ng ket tap  tieu cau khac. Mot so' nghien ciiu cho thSy ngay 
ca viec ngiing thuo'c chong ket tap  tieu cau trUdc khi phSu 
th u a t (tuy la bat buoc) cung co the  lam tinh  trang dong mau 
vtfdng len va gay ta i bien huyet khoi nguy hiem: Collet (2004) 
tha'y nguy cd huyet khoi xay ra  tif ngay thif 9 sau khi ngiing 
thuoic tUdng itng vdi thdi gian song cua tieu cau va phuc hoi 
chitc nang tieu cau, co moi tvfdng quan giiJa ngifng aspirin va 
sU xuat hien ta i bien huyet khoi trong mach vanh, ngifng cac 
cha't cho'ng ket tap  tieu cau la nguyen nhan cua khoang 5% so 
llin vao vien vi hoi chitng mach vanh ca'p va la yeu to' du bao 
doc lap v i  tut vong trong 1 thang  (OR = 2,05, 95% Cl 1,08-3, 89, 
p = 0,03), ve tut vong hay nhoi m au cd tim  trong 1 thang  (OR = 
3,2, p <0,01) (Int. J. Cardiol. 2000. 76: 257-8). Kaluza (2000) 
tha'y viec ngifng tam  thdi cac cha't chong ket tap ti£u ciiu de 
p h lu  thua t sau can thiep vanh co da t s ten t 1 th&ng vSn co 
nguy cd gay tut vong do huyet kho'i trong sten t 6 25% so' b$nh 
nhan (Consensus 2004. 2: 6-10).
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- Càc thuoc tàc dóng lèn men P450 nhii barbiturat, phenitoin, 
rifampicin ... làm tàng chuyén hóa aspirin nèn làm giàm hièu lite 
càa aspirin.

■ Phói hdp vói càc chat khàng vitamin K de gày chày màu, vài 
methotrexat lièu cao de gày dóc, vói càc chàt sulfamid ha di/àng 
màu càng làm ha glucose màu.

- Rtfdu, corticoid uà càc chàt chong vièm khóng steroid làm 
tàng nguy cd chày màu da dày.

- Aspirin làm giàm bài tiét urat nèn làm giàm hièu liCc cua 
sulfinpyaon uà probenecid.

* Ttfdng tàc vói càc chàt lire che men chuyen: vièc sù dung 
dòng thòi aspirin vói càc chàt ùc che men chuyèn dà dvfdc mòt 
so tàc già chùng minh là khòng có Idi: Nguyen, A ursnes và cs 
khi phàn tich nghién cùu CONSENSUS II trèn càc bènh nhàn 
có nhoi màu cd tim càp có nhàn xét enalapril có lièn quan den 
vièc giàm tù vong d thàng thù  6 chd càc bènh nhàn khòng dùng 
cùng aspirin tù  dàu và tù  vdng tàng d càc bénh nhàn dùng 
cùng aspirin (p = 0,047) (Am. J. Cardiol. 1997, 79: 115-9). Al- 
Khadra và cs phàn tich càc nghién cùu SOLVD trèn  càc bènh 
nhàn có ròi loan chùc nàng th à t trà i thày màc dù cà enalapril 
làn aspirin dèu làm giàm nguy cd tù  vong nhUng d nhóm bènh 
nhàn dUdc dùng phói hdp cà 2 thuòc này thì hièu lue lai khóng 
bang nhóm chi dùng enalapril khóng có aspirin, sU khàc bièt 
có y nghìa thong kè (J. Am. Coll. Cardiol. 1998. 31: 419-25). 
Guazzi và cs (1998) thày d bènh nhàn tàng huyèt àp vùa và 
nàng dang dùng enalapril 20 mg x 2 lan/ngày, nèu cho phòì 
hdp aspirin 300 mg/ngày thì hièu lue ha àp giàm >20%, nhUng 
nèu chi cho aspirin 100 mg/ngày thì khòng thày hien tUdng dò 
(Clin. Pharmacol. Ther. 1998. 63: 79-86). Càc tàc già cho ràng, 
càc chàt ùc che men chuyen làm cho bradykinin khòng bi thoài 
giàng, nóng dò bradykinin tàng sé hoat hóa phospholipase A2 
làm té' bào nói mac thành mach tàng tong hdp prostacyclin

Chii y:
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gian mach; cd che tac dong cua aspirin  la lie che hoat tinh 
cyclo-oxygenase nen da ngan can sii hinh thanh prostacyclin d 
cac te bao noi mac, nhu vay aspirin  do’i lap v6i cac tac dung 
phu thuoc bradykinin cua cac chat lie che men chuyen nen da 
lam giam hieu liic cua cac thuoc do.

DIPYRIDAMOL

Dipyridamol là chà't ùc che men phosphodiesterase, men 
này chiù tràch nhiém thoài giàng AMP vòng (AMPc) thành 
AMP, hàu qua là làm tàng nóng dò AMPc dàn dèn giàm phóng 
thich Ca++ tù  càc càu true trong tièu càu, giàn càc protein co 
tièu càu và làm cho tiéu càu trd ve dang hình dia, d dang này 
tièu càu m àt khà nàng kèt tàp. Hình nhu dipyridamol cung 
con có tàc dung bào vè noi mac thành  mach và kéo dài dòi sóng 
cua tièu càu dà bi ngàn lai trèn  nhùng bènh nhàn mang van 
tim nhàn tao.

Bièt dtfdc: Persantin, Curantyl, vièn 25 - 75 mg.

Dtfòc dòng hoc
- Thuoc dUdc hà'p thu tòt qua duòng tièu hóa.
- Lién kèt vói protein huyet tUdng tói 99%.
- Chuyén hóa tai gan và dào thà i chu yeu qua màt.
- Thòi gian bàn thài 3 - 1 1  gid.

Tinh chàt difdc ly
- Do khà nàng chòng kèt tàp tièu càu nèn dipyridamol có 

tàc dung du phòng huyèt khòì. In vitro, tàc dung này thà'y ra t 
rò vrli s i i  oó mftt evia h o n g  cnu. T r o n  ngvidi t ìn h  n g u y ó n ,  l ic u
150 - 200 mg dù dè làm giàm kèt tàp  tiéu càu vói ADP hoàc 
collagen sau 1 gid.
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- Dipyridamol con làm giän mach vành thóng qua adenosin 
(adenosin là mòt chà't gay giän mach) do tàc dung ùc che men 
adenosin-desaminase làm täng nóng dò adenosin ngoai bào 
nèn trong càc thàp ky 60 - 80 cùa thè ky trUóc dà dUdc coi nhu 
mòt trong càc thuòc dièu tri bènh mach vành.

Tàc dung phu
- Doi khi có dau dàu, bùng nóng màt, ha huyèt àp do thuòc 

làm giän mach.
- Có thè có noi man, non mùa, ia lòng.

Chi djnh
- Du phòng huyèt khòi - nghèn mach.

Mòt so nghièn cùu dà dUdc tièn hành vói dipyridamol 
nhUng hièu lue cua thuòc chUa rò ràng nhu vói aspirin:

- Fitzgerald (1987) phàn tich 118 nghièn cùu tièn hành vói 
dipyridamol chUa thày rò hièu lue chóng huyèt khòì cùa thuòc 
khi dUdc dùng ddn thuàn.

- Trong du phòng bàc 2 sau nhói màu cd tim, nghièn cùu 
PARIS I (Persantine - Aspirin Reinfarction Study, 1980) trèn 
2.026 bènh nhàn, thày tù vong sau 41 thàng giàm ò nhóm 
dùng aspirin ddn thuàn và nhóm aspirin + dipyridamol nhUng 
su khàc bièt chUa dù y nghla thóng kè. Nghièn cùu PARIS II 
(1986) trèn 3.128 bènh nhàn, theo döi 23,4 thàng, khàng dinh 
phòì hdp 2 thuòc làm giàm tai bièn mach vành 30% d nàm dàu, 
24% d cuòi thdi ky nghièn cùu so vói placebo, rièng tù vong 
thày có giàm nhUng chUa dù y nghìa thóng kè; trong nghièn 
cùu này khòng có nhóm dùng aspirin ddn thuàn nèn khó có thè 
kèt luàn Idi ich là do aspirin hay dipyridamol, hay cà 2 thuòc.

Trong dii phòng hnc 2 onu thiou mavì nno, mòt nghiòn cùu
da trung tàm ò Bàc My (American - Canadian Collaborative 
Study Group, 1985) trèn 890 bènh nhàn phàn ra dùng aspirin
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va aspirin + dipyridamol, theo doi trung binh 2 nSm, ket luan 
giam tai phat cua tai bien mach nao la do aspirin, chufa ro vai 
tro cua dipyridamol.

. Sau p h iu  thu&t lam c&u noi chu - vanh hoSc sau nong 
vanh, cac nghien citu cung chiia ket luan dtfdc ldi ich cua 
dipyridamol dung ddn thuan (Lembo, 1990) mac dau trong mot 
nghien ctitu, Sanz va cs (1990) thfiy ty le ta i bien t ic  nghen c^u 
noi v6i phoi hdp aspirin + dipyridamol la 24,3%, v6i aspirin 
ddn thu^n la 27,1% va vcli placebo la 33%.

Xu hudng chung hien nay la nen dung dipyridamol phoi 
hdp v6i aspirin, neu khong co chong chi dinh vcli aspirin. 
Dipyridamol con dUdc dung trong nghiem phap g&ng site bang 
thuoc de lam xa hinh tu6i mau cd tim va sieu am gSng site 
trong ch^n doan benh mach vanh.

Chong ch? djnh
- Khi co truy tim mach, ha huyet ap.
Khong dung cho phu nii co thai.

Lieu va cSch dung
- Uo'ng 75 - 150 mg moi ng&y chia lam 2 lan.

TRIFUSAL

Trifusal co c&'u true g^n v6i aspirin  (nhung khong phai la 
dSn ch&'t salicylat) cung la mot ch&'t chong ket t&p tieu diu.

Biet dtfdc: Disgren, nang 300 mg.

Dirge ddng hoc
- Vao trong mau, thuoc dtfdc nhanh chong thuy phah va
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chuyen thanh chat chuyen hoa co hoat tinh HTB (2-hydroxy-4- 
trifluoromethylbenzoic acid).

- Nong do dinh cua thuoc trong huyet tUdng dat dUdc sau 1 
gid, cua HTB sau 5 gid. Kha dung sinh hoc tren dong vat tif 83 
den 100%.

- Thuo’c dUdc dao thai qua than.

- Thdi gian ban thai cua trifusal la 30 phut, cua HTB la 35
gid.

Thuo'c bat dau co tac dung 2 gid sau khi uong.

Tinh chat di/dc ly
Cac nghien ciiu cho thay trifusal va c h it chuyen hoa HTB 

da lam tieu cau khong ket tap dUdc thong qua cac cd che sau:

- LTc che dac hieu men cyclo-oxygenase cua tieu cau nhu 
aspirin nhUng it anh hUdng den prostacyclin cua te bao noi 
mac.

- Tac dong den men phosphodiesterase lam can trd sU thoai 
giang cua AMPc trong tieu cau va te bao noi mac: nong do 
AMPc tSng se ngan chan viec phong thich ion Ca++ trong tieu 
cku va lam giam hoat hoa thu the GP Ilb/IIIa, can trd sil tUdng 
tac giiia tieu cau va te bao noi mac.

Trifusal con co mot so tac dung dUdc ly khac:

- Lam tang tong hdp NO d bach ciu  da nhan trung tinh, cai 
thien chiic nang cua noi mac thanh mach (Lopez Farre va cs,
1998).

- Can thiep vao qua trinh viem nhu lie che men cyclo- 
oxygenase typ 2 (COX-2), ngan can sU hoat hoa yeu to' sao chep 
nhan NF-kB tao ra cac veu to' trune eian eav viem nhif car 
phan tii ket dinh VCAM-1, cac cytokin (IL-1, IL-6, TNF-a) ...
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Chông ket tâp tiêu câu, chông viêm, câi thiên chûc nâng 
nôi mac là cô loi ich dâc biêt trong dieu tri hôi chûng mach 
vành cap cüng nhü khi can thiêp tâ i tuôi mâu.

Tac dung phu

- I t gây chây mâu nhu aspirin.

- Có thè thây dau dâu, buon non, day bung, tâo bon hoâc îa 
chây, câc biêu hiên này m at di sau vài ngày.

Chî djnh
- Du phông huyêt khoi - nghên mach.

Trifusal dâ düdc dùng trong cdn dau th â t ngUc không ôn 
dinh, nhoi mâu cd tim, phông ngùa tâc câc doan mach ghép, 
tac tïnh  mach sâu, nhoi mâu phôi. Dâ cô mot sô nghiên cüu vói 
trifusal:

- Nghiên cüu cûa Plaza và es (1993) trên  289 bênh nhân cô 
cdn dau th à t ngUc không on dinh dùng trifusal 900 mg/ngày so 
sânh vói placebo trong 6 thâng, cho thây thuoc làm giâm 
65,8% nguy cd nhoi mâu cd tim  không tù  vong (4,2% vs 12,3%, 
p = 0,013) tuy chua thây su khâc biêt vê tü  vong chung và nhu 
câu can thiêp tâ i tuôi mâu (Cardiology 1993. 82: 388-98).

- Nghiên cûu TIM (Trifusal in Myocardial Infarction, 2000) 
trên  2.124 bênh nhân bi nhoi mâu cd tim câp, ngoài câc thuô'c 
quy Uôc, câc bênh nhân dUdc phân ra dùng ngay trong 24 gid 
dâu trifusal 600 mg/ngày hoàc aspirin  300 mg/ngày trong 35 
ngày, ket quâ cho thây vê tiêu chi chung là tü  vong, tâ i phât 
nhoi mâu cd tim, dôt quy và can thiêp tâ i tuôi mâu th i d nhôm 
dùng trifusal thây giâm 11,8% so vói nhôm dùng aspirin  tuy 
sü khâc biêt chüa dü ÿ nghïa (9,06% vs 10,15%, p = 0,582), 
dóng thdi giâm 63% dôt quy không tü  vong (0,5% vs 1,03%, p = 
0,033). Phân tich sô' bênh nhân dUdc dùng câc thuôc tiêu huyêt 
khô'i thi rt-PA + trifusal it gây chây mâu nâo hdn rt-PA +
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aspirin (0% vs 1,6%, p = 0,01) nhüng khòng có sû khâc biêt khi 
dùng streptokinase vói trifusal hay vói aspirin.

- Nghiên cûu TAPIRSS (Trifusal vs ASA  for the Prevention 
o f Infarction: a Randomized Stroke Study) trên  429 bênh nhân 
dà có dot quy do thiêu mâu nâo phàn ra dùng trifusal 600 
mg/ngày so sành vói aspirin 325 mg/ngày trong 1 - 2 nàm, ket 
qua cho thày khòng có sü khâc biêt giüa 2 loai thuôc vê' nguy 
cd tâi phât dôt quy, nhôi mâu cd tim, tû vong do tim mach 
nhUng nhôm trifusal it bi ta i biê’n chây mâu hdn (2,8% vs 
8,3%, p = 0,013) kê câ chây mâu nàng (0,5% vs 3,2%, p = 
0,068). Nghiên cûu TACIP [Trifusal Aspirin Cerebral 
Infarction Prevention) trên  2.107 bênh nhân cüng sau dôt quy 
thiêu mâu nâo phân ra dùng trifusal so sânh vói aspirin  vói 
liëu nhu trong nghiên cûu trên, theo dôi 3 nâm, cüng cho kêt 
quâ tüdng tü.

Chóng chi djnh
- Tiê'n sü loét da dày tâ tràng.

- Thè dia dê chây mâu.

Thân trong khi dùng cho bênh nhân suy thân , suy gan. 
Hiên chüa có dü thông tin vê viêc dùng thuôc cho phu nü có 
thai và dang cho con bû.

L iëu  và câch  d ù n g

- Liëu dü phòng: 1 viên nang/ngày hoàc 1 viên nang môi 2 
ngày, uô'ng sau büa ân.

- Liêu diêu tri: 2 viên nang/ngày. Có thè dùng liëu tan  công
3 viên nang/ngày.

Ch û y  :
- Trifusal hiêp dông tâc dung vói càc thuôc chô'ng dông mâu, 

làm tâng tâc dung cûa thuôc ha glucose mâu duàng uô'ng.
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CILOSTAZOL

Cilostazol là dàn chat cua cilostamid (2-oxoquinolon) diidc 
phàt hién có khà nàng chòng ket tàp tiéu càu.

Bièt dUOc: Cilotal, Pletal.

Cd che tàc dòng

Cilostazol ùc che hoat tinh cua men adenosin phospho
diesterase III cua tièu càu và te bào cd trdn thành mach, qua 
dó làm tàng nóng dò AMPc trong te bào. Tai tiéu càu, tàng 
AMPc sé ùc che hình thành thromboxan A2 và càn tró tièu càu 
ket tàp do ùc che càc men phospholipase và cyclo-oxygenase; 
cilostazol ùc chè' cà ket tàp tiéu càu nguyèn phàt làn thù  phàt 
dàp ùng vói ADP, collagen, adrenalin và acid arachidonic. Tàc 
dòng ùc chè ket tàp tièu càu manh hdn aspirin 10 - 30 làn.

Cilostazol con làm giàn dòng mach, hay dUdc dùng trong 
dièu tri bènh tàc nghén dòng mach ngoai vi do vùa xd. 
Takahashi và cs (1992) trèn thtfc nghièm thày thuò'c ùc chè' sU 
phàn chia và tàng truóng càc te bào cd trdn thành mach cua 
chuòt in vitro. Cilostazol cùng dà dildc chùng minh làm tàng 
HDL-C, apoprotein AI và làm giàm triglycerid (Elam và cs,
1998) và khòng gay giàm bach càu.

Cilostazol có thdi gian bàn hùy huyet tUdng 10,5 ± 4,4 gid 
sau khi uóng.

Chi djnh
- Dii phòng huyèt khòì - nghén mach.
Do cilostazol có hièu lue ùc chè tieu càu kèt tàp lai khòng 

làm giàm bach càu nhil ticlopidin nèn mòt so' tàc già dà thàm  
dò thuó'c này tliay thè' ticlopidin:

- Nghièn cùu cùa Yoon và cs trèn  296 bènh nhàn có dòng 
mach vành bi hep >50% và có dàu hièu thièu màu cd tim  trèn
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làm sàng dUdc can thièp dòng mach vành qua da, càc bènh 
nhàn dtfdc phàn ra làm 2 nhóm dé dùng càc thuòc chong kèt 
tap tiéu càu: nhóm 1 dùng cilostazol 200 mg + aspirin 100 mg, 
nhóm 2 dùng ticlopidin 500 mg + aspirin, càc thuoc dUdc dùng 
tù trUóc khi can thièp 2 ngày và tiép tue trong 30 ngày, rièng 
aspirin con dUdc dùng làu dài; kèt qua cho thày dén ngày thù 
30, khòng thày sU khàc bièt giùa 2 nhóm vè' tai bièn tim mach 
nàng (1,4% vs 2%, p >0,05), ve huyèt khó’i bàn càp trong stent 
(dèu là 0,7%) và vè bièn chùng chày màu (1,4% vs 2%, p 
>0,05); dàc bièt cilostazol khòng gay giàm bach càu (0 so vói 
1,3%). (Am. J. Cardiol. 1999. 84: 1375-80).

- Nghièn cùu cua Park và cs trén 409 bènh nhàn có hep 
dòng mach vành có chi dinh can thièp dòng mach vành qua da, 
càc bènh nhàn dUdc phàn ra 2 nhóm dùng aspirin 200 mg + 
ticlopidin 500 mg hoac aspirin + cilostazol 200 mg; aspirin 
dUdc dùng làu dài, ticlopidin trong 4 tuàn, cilostazol trong 6 
thàng; kèt qua nghièn cùu cho thày dèn thàng thù 6, ty lè tài 
hep là 27% d nhóm dàu, 22,9% d nhóm sau (nhUng p >0,05), 
tón thUdng d nhóm dàu thày lan toà hdn so vói nhóm sau 
(54,2% so vói 26,8%), khòng thày khàc bièt vè càc tai bièn tim 
mach và tù vong d cà 2 nhóm; rièng vói càc bènh nhàn dài thào 
duòng, càc ty lè tài hep làn lUdt là 50% và 21,7% (p <0,05) 
(Am. J. Cardiol. 2000. 86: 499-503).

- Nghièn cùu CREST (Cilostazol for Restenosis Trial, 2003) 
trèn 507 bènh nhàn sau can thièp dòng mach vành qua da 
dUdc phàn ra dùng cilostazol 100 mg x 2 làn/ngày so sành vói 
placebo trong 6 thàng, cà 2 nhóm dUdc dùng kèt hdp vói 
aspirin và clopidogrel; kè’t qua cho thày cilostazol làm giàm 
39,5% nguy cd tUdng dói cùa tài hep thè hièn trèn duòng kinh 
tòi thièu MLD do khi chup mach vành so vói placebo (p = 
0,0006 vói tài hep trone doan ton thUdng, p = 0.0038 vói tài 
hep trong stent); kèt qua càng rò trèn càc bènh nhàn có bènh 
dài thào duòng typ 2 kèm theo (p = 0,0108).
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Cilostazol cüng difdc dùng trong dieu tri ccfn khâp khiêng 
câch hôi: nghiên cüu cüa Thompson và es (2002) trên 2.702 
bênh nhân cô chûng khâp khieng câch hôi cho thây thuôic làm 
gia tâng 50% khoâng câch di bô toi da và làm giâm dau 67%, 
câi th iên  chat ltfdng cuôc sô'ng, không thây cô sü khâc biêt vê 
kêt quâ giüa nam và nü, giüa ngiidi tré và ngtfdi già, giüa 
ngiidi cô hay không cô bênh dâi thâo difdng.

TICLOPIDIN

Ticlopidin là mot dân châ't thienopyridin cô khâ nàng ûc 
chê manh tiêu câu kêt tâp.

Biêt dtfdc: Ticlid, Tikleen, viên 250 mg.

Dtfdc dông hoc
- Thuôc difdc hâp thu  tot và nhanh qua difdng tiêu hôa. 

Nông dô dïnh trong huyêt tüdng dat diidc sau 2 gid.

- Liên kêt vói protein huyêt tUdng tdi 90%, chuyên hôa 
chinh â gan, mot so chat chuyen hôa con cô hoat tinh.

- Thdi gian bân thâi 24 - 33 gid. Bâng thâm  dò phóng xa 
thây 50 - 60% châ't phóng xa trong nüôc tiêu, 23 - 30% trong 
phân.

Vói lieu 250 mg x 2 lân/ngày thi nông dô thuôc trong huyêt 
tüdng dat trang  thâ i on dinh sau 7 - 1 0  ngày, tâc dung chô'ng 
kêt tâp tiêu câu tô'i da dà thây tù  ngày 5 dê'n 8.

Tinh chat dtfdc lÿ
Ticlopidin tâc dông vào câc thu  thé ó màng tiêu câu phu 

thuôc ADP làm cân trô moi liên kêt giüa fibrinogen vói câc tiêu
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cäu. Ticlopidin khòng tàc dòng den men cyclo-oxygenase nhii 
aspirin và cüng khòng thäy có vai trò cüa AMPc tiéu càu. Nhü 
vày thuóc chi üc che tièu càu két tàp và hoat hóa. Ngoài ra  vi 
thuóc cüng üc che tàc dòng cüa ADP phóng thich tü  càc hat 
cüa tièu càu và üc che’ sü phóng thich cüa càc hat này nèn 
cüng üc che sü két täp cüa tiéu càu thóng qua nhüng chà't kich 
hoat khàc nhü càc dòng dang cüa thromboxan A2, yèu tò PAF, 
collagen và thrombin nòng dò thàp.

Tàc dung üc che cüa ticlopidin vói tièu càu là khòng hói 
phuc, sau khi ngùng thuóc con kéo dài 5 - 7 ngày là thòi gian 
càn thièt dè hình thành lóp tièu càu mói.

Vói liéu diéu tri, ticlopidin üc chè 50 - 70% sü kèt tàp tiéu 
càu vói ADP; liéu thàp hdn thì hièu lüc üc ché dó giàm. 
Ticlopidin (và cà clopidogel) kéo dài thòi gian chày màu và thòi 
gian co cuc màu gap 1 ,5 -2  làn so vói trüöc.

Tàc dung phu

- Rói loan tièu hóa: buòn non, ìa lòng.

- Dj üng thuò’c: ngüa, nói màn, nói ban d da, dói khi có 
tàng càc men gan và vièm gan thè ü màt.

- Giàm bach càu (2 - 4%), giàm tièu càu (0,01%) xày ra  
trong 3 thàng dàu düng thuóc, hièm gap giàm sàn tüy xüdng; 
chày màu nhe (10%); tàng nguy cd chày màu d bènh nhàn düdc 
phàu thuà t tim md.

- Làm tàng cholesterol, triglycerid, LDL, VLDL màu trong 
nhüng thàng dàu düng thuò’c.

Chi djnh

- Dü phòng huyét khói - nghén mach sau mòt ta i bién mach 
màu (t.ai bièn mijch nào, mach vành hoijr crtn khàp khipng 
càch hói ...).
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- Khi can thièp mach vành qua da (nong và dàt stent), 
phàu th u à t làm càu noi chù - vành ...).

Mòt so" nghièn cùu dà dUdc tien hành vói ticlopidin:

- Nghièn cùu CATS (Canadian American Ticlopidine 
Study, 1989) trèn  1.072 bènh nhàn sau dot quy do thiè’u màu 
nào 1 tuàn  dén 4 thàng dUdc dùng ticlopidin 250 mg x 2 
lan/ngày so sành vói placebo trong 3 nàm, cho thày thuóc dà 
làm giàm 30,2% (10,8% vs 15,3%, p = 0,006) nguy cd tài phàt 
dot quy, nhoi màu cd tim và tù vong do tim mach; nèu tinh 
rièng dot quy và tù  vong do tai biè’n này thì thuóc làm giàm 
dUdc 33,5% nguy cd (7,8% vs 11,4%, p = 0,008). Két qua tUdng 
tu cùng thà'y trong nghièn cùu TASS (Ticlopidine Aspirin  
Stroke Study, 1989) trèn 3.069 bènh nhàn có thièu màu nào 
làm thdi và nghièn cùu STIMS (Swedish Ticlopidine 
Multicentre S tudy, 1990) trèn 687 bènh nhàn có cdn khàp 
khiéng càch hói.

- Nghièn cùu STARS (Stent Anticoagulation Regimen 
Study, 1998) trèn  1.652 bènh nhàn dà dUdc can thièp dóng 
mach vành qua da phàn ra dùng (1) phói hdp aspirin 325 mg + 
ticlopidin 250 mg x 2 lan/ngày, (2) phói hdp aspirin + 
coumadin (mòt thuóc khàng vitamin K) vói INR 2 - 2,5 và (3) 
aspirin ddn thuàn; két qua cho thay phói hdp aspirin + 
ticlopidin có hieu qua hdn hàn phói hdp aspirin  + coumadin và 
aspirin ddn thu àn  trong vièc làm giàm càc bién có" sau dàt 
stent bao góm tù vong, nhói màu cd tim, can thièp tà i tuói màu 
khan cà'p, huyè’t  khói trong stent (càc ty le bién có’ làn lUdt là 
0,6%, 2,4% và 3,6%).

- Nghièn cùu ISAR (Intracoronary Stenting and A n ti
thrombotic Regimen, 1997) trèn 517 bènh nhàn tuoi trung bình 
61 dUdc phàn ra dùng ticlopidin 250 mg x 2 lan/ngày hoàc 
p h e n p r o c o u m o n  (m ò t  tliu ò ’c k h à n g  v i t a m in  K ) v ó i I N R  3 ,5  - 4 ,0  
trong 4 tuàn , càc bènh nhàn déu dUdc dùng thèm aspirin; két
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qua cho thày ticlopidin làm giäm tièu chi chinh là tu  vong tim, 
nhói mau cd tim và tài tUói màu khan càp so vói khàng 
vitamin K (1,6% vs 6,2%, p = 0,01), làm giàm ty le hep trong 
stent (0,8% vs 5,4%, p = 0,004); tuy nhièn den thàng thù  6 thì 
ty lè hep lai cùa 2 nhóm khóng khàc bièt.

- Hai nghièn cùu khàc FANTASTIC (Full Anticoagulation 
versus Aspirin and Ticlopidin after Stent Implantation, 1998) 
trèn 473 bènh nhàn và nghièn cüu MATTIS (Multicenter 
Aspirin and Ticlopidin Trial after Intracoronary Stenting, 
1998) trèn 350 bènh nhàn lai thày tàn suàt càc ta i bien trong 1 
thàng và 6 thàng sau dàt stent cho thày khóng khàc bièt giüa
2 nhóm dùng càc phói hdp thuóc dó.

Tuy vày tà t cà càc nghièn cùu dèu cho thày phói hdp 
aspirin + ticlopidin có hièu qua ngùa huyèt khói sau dàt stent 
cao hdn hoàc it nhàt cüng bàng phói hdp aspirin + khàng 
vitamin K, trong khi bièn chùng chay màu lai it hdn.

Do có càc tàc dung phu dòi hòi phài theo dói chàt che: chay 
màu (1,2% trong nghièn cüu ISAR, 2,2% trong nghièn cùu 
STARS, 3,6% trong nghièn cùu FANTASTIC), giàm bach càu, 
giàm tiéu càu, tàng men gan (4,4% trong nghièn cùu CATS), 
xu huóng chung cho ràng nèn dành ticlopidin cho bènh nhàn 
khóng dùng dUdc aspirin.

Chòng chi djnh

- Màn càm vói thuóic.

- Suy gan

- The dia chày màu hoàc dè chay màu

- Dang có hoàc trong tièn sù có giàm bach càu, tiéu càu.
K hòng  d ù n g  cho p h u  n ü  có th u i  và cho con  hü.
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- Lièu thuòng dùng 250 mg x 2 làn/ngày trong büa än.

Giàm lièu khi bènh nhan bi suy than.

Trong khi dùng thuoc phài kièm tra  càc té  bào màu, thòng 
thuòng 2 tuàn  1 làn trong 3 thàng dàu. Ngùng thuoc khi bach 
càu <1,5 G/l, tiéu càu <100 G/l, triióc khi phäu th u à t 10 ngày.

Chù y:
- Khòng dùng cùng vói càc thuoc chong vièm khóng steroid, càc 

chat chong dòng và chong kèt tap tiéu càu khàc ké cà aspirin vi 
nguy cct chày màu.

■ Than trong khi dùng cùng vói:
. Carbamazepin và theophyllin vi làm tàng nóng dò 2 chät này 

trong huyè't tiidng.
. Digoxin vi làm giàm nóng dó digoxin trong huyè't tUdng.
. Cimetidin vi làm giàm dó thanh thài cua ticlopidin, do dó 

tàng nguy có chày màu.

Lieu và càch dùng

CLOPIDOGREL

Clopido'grel lä dän chat thienopyridin, co cau trüc hoa hoc 
giöng ticlopidin, cüng co täc dung chörig ket täp tieu cau 
nhung it cö täc dung phu hdn.

Biet dtfdc: Plavix, vien 75 mg.

Dirdc döng hoc

- Thuoc diidc hap thu nhanh qua dUdng tieu hoa, khöng bi 
ta c  d ö n g  c u a  th ü c  ä n  h o ä c  c a c  c l iä t  k l iä n g  a c id .  N ö n g  d ö  d in h  
trong huyet tUdng ‘■flat düdc sau khoäng 1 gid. Khä dung sinh 
hoc khöng chiu änh hiidng cüa thüc än.
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- Thuóc düöc gan chuyèn hóa mói có tàc dung, chàt chuyén 
hóa chinh thäy trong màu là SR 26334 là mòt dàn chàt acid 
carboxylic khòng có hoat tinh; chàt chuyén hóa có hoat tinh 
chüa düöc biét rò.

- Thuó’c düöc dào thài cà trong nUóc tièu và trong phàn.

- Thòi gian bàn thài vào khoàng 8 giò.

Clopidogrel bàt dàu có tàc dung sau 2 giò, kéo dài 48 giò.

Tinh chàt düöc ly

Cd che tàc döng cüa clopidogrel tiiöng tü nhu vói ticlopidin: 
clopidogrel üc che chon loc và khóng hói phuc mói lièn ket giüa 
càc thu thè d màng tièu càu phu thuóc ADP và fibrinogen làm 
cho càc tièu càu khóng kèt dinh vói nhau düöc.

Càc nghièn cùu trèn mó hình sue vàt thüc nghièm thày 
clopidogrel chi tàc döng sau khi düöc gan chuyèn hóa, tàc dung 
chó'ng ket tàp tiéu càu, dü phóng huyet khóì cà ö dóng mach và 
tlnh mach manh hdn ticlopidin, kéo dài nhiè'u ngày sau khi 
ngùng thuóc. Trèn ngüöi, càc nghièn cùu cho thày lièu clopido
grel 75 mg/ngày có hièu lüc chóng tièu càu kèt tàp tüöng 
düöng nhü liè'u ticlopidin 250 mg x 2 làn/ngày.

Tèe dung phu

Nói chung it tàc dung phu hön ticlopidin:

- Rói loan tiéu hóa: buon nón, non, ia long.

- Noi màn da

- Chày màu (0,49%) it hön aspirin.

- Có thè thày giàm tiéu càu (0,1%).

Chi djnh

Chi dinh nhü vói ticlopidin.
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Có mot sö nghièn cüu vói clopidogrel:

- Nghièn cüu CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin in 
Patients a t Risk o f Ischemic Events, 1996) trèn  19.185 bènh 
nhän có tién sü bènh tim mach kè cä dot quy do thièu màu 
nào, bènh tàc nghén dóng mach chi düoc phän ra düng 
clopidogrel 75 mg/ngày hoäc aspirin 325 mg/ngày theo dói 
trung bình 1,9 näm (1 - 3 näm) thày clopidogrel làm giäm düöc 
8,7% nguy cd chung ve dot quy thièu màu nào, nhói màu có 
tim và tü  vong tim mach mói näm so vói aspirin (5,32% vs 
5,83%, p = 0,043); tinh rièng dot quy hoäc nhói màu cö tim thì 
sü khàc bièt chüa ró nhung tinh rièng vè bènh tàc nghén dóng 
mach chi diiói thì ty le giäm nguy cö hàng näm là 23,8% 
(3,71% vs 4,86%, p = 0,0028). Vè tai bièn chày màu, chày màu 
da dày - tà  tràng là 0,52% so vói 0,72% cùa aspirin, chày màu 
trong so là 0,33% so vói 0,47% nhUng sü khàc bièt chüa du y 
nghla thóng kè.

- Nghièn cüu CLASSICS (Clopidogel Aspirin S tent In ter
national Cooperative Study, 2000) trèn  1.020 bènh nhàn mói 
düöc can thièp dóng mach vành qua da thành cóng (TIMI dó 3) 
düöc phän ra düng: (1) clopidogrel lièu nap 300 mg/ngày sau 
dó 75 mg/ngày (2) clopidogrel 75 mg/ngày (3) ticlopidin 250 mg 
x 2 làn/ngày, càc bènh nhàn dèu dücfc düng thèm  aspirin, kèt 
qua cho thày sau 28 ngày, ty le tü  vong, nhói màu cd tim và 
nhu càu can thièp lai mach vành tüöng tü  nhü nhau (làn liidt 
1,2%, 1,6% và 0,9%), ty lè càc bièn chüng chày mäu, giàm bach 
càu, tièu càu và phài ngùng thuoc sóm do tàc dung phu cùa 
nhóm ticlopidin cao hdn so vói 2 nhóm clopidogrel (9,1%, p 
4,6%, p = 0,005).

- Nghièn cüu CURE (Clopidogrel in Unstable Angina to 
Prevent Recurrent Ischemic Events, 2001) trèn  12.562 bènh 
nhàn có hói chüng mach vành cäp khòng có ST chènh lèn diidc 
dùng càc thuoc quy Uóc dóng thdi phàn ra dùng thèm  clopi
dogrel 300 mg ngày dàu, sau dó 75 mg/ngày trong 3 - 1 2  thàng
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so sành vói placebo, tàt cà dèu dUdc dùng them aspirin, kèt 
qua cho thày clopidogrel làm giäm dUdc tièu chi chinh bao góm 
tu vong do tim, nhói màu cd tim và dot quy so vói placebo 
(9,3% vs 11.4%, p <0,001) nhUng bien chùng chäy màu nàng 
thày nhièu hdn (3,7% vs 2,7%, p = 0,001).

- Nghièn cùu COMMIT (Clopidogrel and Metoprolol in 
Myocardial Infarction Trial, 2005) tien hành trèn 45.852 bènh 
nhàn nhói mäu cd tim càp de thäm dò hièu lue cüa clopidogrel 
và metoprolol; riéng vói clopidogrel, càc bènh nhàn dUdc phàn 
ra dùng lièu 75 mg/ngày so sành vói placebo trong thdi gian 
näm vièn hoac dù 4 tuàn, tà t cà déu dUdc dùng thèm aspirin 
162 mg/ngày; kèt quà cho thày clopidogrel làm giàm dUdc 9% 
tièu chi chinh là tù vong, nhói màu cd tim tài phàt và dot quy 
so vói placebo (0,2% vs 10,1%, p = 0,002), 7% tù  vong chung 
(7,5% vs 8,1%, p = 0,03); tai bien chày màu xày ra nhu nhau; 
Idi ich cüa thuóc khòng phu thuóc vào giói, dó tuoi, thdi gian tù  
khi có trièu chùng, có dùng thuóc tièu huyèt khói hay khòng ...

- Trong bènh mach nào, nghièn cùu MATCH (2004) dành 
già hièu lüc và tinh an toàn cùa clopidogrel 75 mg + aspirin 75 
mg so vói clopidogrel ddn thuàn trèn 7.540 bènh nhàn có tuoi 
trung bình 66 dà có thieu màu nào làm thdi (21%) hoàc nhói 
màu nào (79%) và nhièu yeu tó nguy cd khàc (78,2% bi tàng 
huyèt àp, 68,4% bi dai thào duòng, 56% có tàng cholesterol 
màu, 47% hut thuóic là) theo dói trung bình 17,5 thàng; kèt 
quà cho thày phói hdp 2 thuóc chó'ng kèt täp tiéu càu dà làm 
giàm 6,4% tuy chUa dù y nghla thóng kè (15,7% vs 16,73%, p =
0,244); tai bien chày màu là 2,6% vs 1,3% (p = 0,001), rièng 
chày màu nàng là 1,9% vs 0,6%, p = 0,0001); càc tàc già kèt 
luàn chUa dù bàng chùng dè dùng nhàt loat và kéo dài 2 thuóc 
chó’ng kèt tàp tièu càu cho càc bènh nhàn có thièu màu nào 
làm thdi và nhói màu nào mói vi chUa thày ró Idi ich và có 
n h ic u  l a i  b ie n  cliày m a u ,  có le chi non  d ù n g  2 th u o c  n à y  t ro n g
vóng 12 thàng cho càc bènh nhàn có hói chùng mach vành càp 
và cho càc bènh nhàn mang stent (Cardinale 2004. 6: 38-39).
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Gàn dây, mot so tâc già nói dên tình trang  khàng  
clopidogrel vi thày có tói 5 - 10% so bênh nhàn dang dùng 
thuóc này vàn có huyet khôi tâ i phât gây tâc mach và kiém tra 
thà'y thuóc khóng hoàc tâc dóng ra t it den dò kê't tâp tiëu càu.

Lieu và càch dùng

- Lieu thuòng dùng 75 mg/ngày, uóng 1 làn.

Nèn ngùng clopidogrel 5 ngày trifóc khi làm phàu thuà t 
càu nói chù - vành dê trânh  ta i bien chây màu, ngùng diiói thòi 
gian dó d i có tai bien này.

Chù ÿ:
■ TiCOng tâc thuô'c nhii vài ticlopidin.

CÂC CHAT tic  CHE CÂC THU THE GP llb/llla 
CÙA TIEU CÀU

Câc châ't ùc che càc thu  thè GP Ilb/IIIa là câc châ't tâc dóng 
dén chàng cuòi cùng cùa ket tâp tièu càu ngàn càn câc tièu càu 
kê't dinh vói nhau, câc châ't ùc chê' này có hièu lue manh hdn và 
nhanh hdn câc châ't chông kê't tâp tiêu càu kinh dién.

Khi tiêu càu dUdc hoat hôa, câc thu  thé GP Ilb/IIIa liên kê't 
vói câc protein ket dinh nhu fibrinogen, yeu tô' von W illebrand, 
vibronectin hay fibronectin, câc protein này dêu có mot chuôi 
peptid chung RGD (arginin-glycin-acid aspartic) dê gân vói câc 
thu thê. Câc thu  thê cüa GP Ilb /IIIa thuóc vê ho integrin 
nhifng chi có d tiêu càu và tiêu càu me, môi tiêu càu có khoâng
80.000 thu  thê, khi liên kê't vói fibrinogen và yêu tô' von 
W illebrand së làm cho câc tiêu càu kê't dinh vói nhau, khôi dâu 
quâ trînh  dông mâu. Dê viêc ûc chê tiêu càu ket dinh dat yêu 
càu, câc nghiên cûu cho thâ'y cân phài can thiêp vào 80% sô 
thu thê này.
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Phân loai câc chat thu thé GP llb/llla

Bàng 8.5. Phân loai câc chat üc ché thu thé GP lib/llla

Câc chat üc ché 
không chon loc

Càc chàt urc ché 
chon loc

Tên thuô'c abciximab eptifibatid, lamifiban 
tirofiban, xemilofiban

Câu trüc khâng thê’ 
ddn clôn

peptid hoàc chàt 
tiidng tu

Thói gian bân hùy vài phüt vài phùt

Liên kêt vói thu thé 
GP llb/llla

liên kët 
không hôi phuc

ire ché canh tranh

Chiê'm vi tri cûa 
thu thé GP llb/llla

nhiêu ngày Gió

Tinh dâc hiêu không chon loc chon loc

Câc chat ûc che thu  thé GP Ilb/IIIa dUdc phân ra thành 2 
loai:

- Câc chat ûc ché không chon loc nhu câc khâng thè ddn 
clôn abciximab. Môi liên kêt cüa abciximab vói câc thu thê GP 
Ila/IIIb là vlnh viên, không hoi phuc và chûc nâng kêt dinh 
tiêu càu chï trô lai khi cô câc thu thè môi cûa câc tiêu càu dô 
hoâc vói câc thu thê cûa câc the hê tiêu câu môi tù  tûy xUdng 
ra, thUdng vào khoâng 15 ngày, dài hdn dôi song cûa mot tiêu 
càu.

- Câc chat ûc ché chon loc nhu eftifibatid, tirofiban, 
lamifïban, xemilofiban, sibrafiban; 2 chat sau dUdc dùng theo 
dUdng uông. Khâc vói abciximab, liên kêt cüa câc chat này vói 
câc thu thê GP Ila/IIIb là liên kêt canh tranh, khi ngùng
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truyên, nong dô câc châ't trong huyêt thanh  giâm nhanh  và 
hiêu lüc ûc ehe tiêu càu kêt tâp cüng giâm.

1. Câc khâng thé ddn clôn: abciximab (ReoPro)

Thê hê dàu tiên cûa câc chât ûc ehe câc thu  thé GP Ilb /IIIa 
là câc khâng thê ddn clôn 7M3 (tù chuôt) cô khâ nàng liên ket 
vôi câc thu  thê dô dê ngàn cân sü liên kêt cua câc thu thê vôi 
fibrinogen không cho câc tiêu câu kêt dinh vôi nhau. Dê làm 
giâm bôt tâc dung phu bât ldi do miên dich, ngüdi ta  cüng dâ 
làm thay doi khâng thë, chî dùng m ânh Fab c7E3 (47.615 
dalton) phôï hdp vôi mânh Fc cua globulin m iln  dich cûa 
ngüdi, sân phâm dö mang tên abciximab. Thuô'c này düdc sü 
dung sôm nhât, tù  niim 1994. Vi là chât ûc chê thu th ê  GP 
Ilb/IIIa không chçn loc nên abciximab côn ûc chê câc integrin 
khâc, dâng chü ÿ là vitronectin (Ovß3) cüa tiêu câu, câc tê" bào 
nôi mac và te bào cd trdn thành mach; vitronectin tham  gia 
vào quâ trinh  phât triên  cüa tê” bào nôi mac và tê bào cd trdn 
gây tâ i hep sau nong vành.

Sau khi tiêm bolus tînh mach 0,25 mg/kg, hdn 80% sô" thu 
thê GP Ilb/IIIa cûa tiêu câu bi ûc chê trong vông 2 gid, nêu 
tiep tue truyên tînh mach mot lieu nhô dê duy tri thi hiêu lüc 
üc chê" cô thé kéo dài tâi 36 gid sau khi ngùng truyên. Thdi 
gian bân hüy d giai doan dàu là  <10 phüt, ô giai doan sau là 
khoâng 30 phüt.

Nhiéu nghiên cûu dâ düdc tiên  hành vôi abciximab:

- Trên mô hinh thüc nghiêm, câc khâng thë  này dâ ûc chê’ 
sû hinh thành huyêt khôi tiêu câu d câc ton thüdng nôi mac 
dông mach vành chô và dông mach cânh khï.

- Nghiên cûu EPIC (Evaluation o f c7E3 Fab for the 
P reven tio n  o f  Isc h e m ic  C o m p lic a tio n s , 1994) t r ê n  2 .0 9 9  b ê n h  
nhân tuoi trung  binh 61 cô bênh mach vành cô chî dinh can 
thiêp dông mach vành qua da (90%) hoäc can thiêp lâ'y mâng
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vùa xd (directional atherectomy) (10%) dUdc phàn ra dùng (1) 
abciximab bolus 0 ,2 5  mg/kg don thuàn tièm trUóc khi can 
thièp 5 - 1 0  phut (2) abciximab bolus 0,25  mg/kg sau dó truyèn 
tình mach 10 pg/phùt trong 12 già (3) placebo, càc bènh nhàn 
con dUdc dùng thèm aspirin 3 2 5  mg/ngày và heparin khòng 
phàn doan lièu cao (bolus 10.000  - 12 .000  IU  sau dó truyèn 
tình mach trong 12 giò dè giù dUdc TCA 1,5 - 2 ,5  làn so vói 
chùng; ket qua cho thay sau 1 thàng, abciximab bolus và 
truyèn tình mach làm giàm dUdc 35% tièu chi chinh bao góm 
tù vong, nhói màu ccf tim và nhu càu can thièp càp cùu so vói 
placebo (8,3% vs 12,8%, p = 0,008),  sau 6 thàng làm giàm 23% 
(35,1%  vs 27%, p = 0,001);  vói nhóm chi tièm abciximab bolus 
dòn thuàn thì tièu chi chinh tuy có giàm 10% so vói placebo 
nhUng su thay dói chUa có y nghla (11,5% vs 12,9%, p = 0,43);  
Idi ich thay nhièu hdn vói nhóm có cdn dau ngUc khóng ón dinh 

'(tièu chi chinh dat 4,8% so vói 12,8% cùa placebo d ngày thù
30, p = 0,012);  tuy nhièn tai bièn chày màu nàng d nhóm 2 
thay nhièu hdn (14% vs 7%, p = 0,001)

- Nghièn cùu E P IL O G  (Evaluation of PTC A to Improve 
Long-term Outcome by c7E3 GP lib /I lia  receptor blockade, 
1997) trèn 2 .7 9 2  bènh nhàn dUdc can thièp dóng mach vành 
qua da dùng (1) abciximab bolus 0 ,2 5  mg/kg trUóc can thièp 
sau dó truyèn tình mach 0 ,1 2 5  pg/kg/phùt trong 12 giò) + 
heparin liéu thàp (2) abciximab lièu nhu trèn + heparin lieu 
chuàn (3) heparin lièu chuàn, theo dói trong 6 thàng; ket quà 
cho thà'y d ngày thù 30, abciximab + heparin làm giàm tièu chi 
chinh bao góm tù vong, nhói màu cd tim và tài tUói màu khàn 
càp so vói heparin ddn thuàn (5,2% cùa nhóm 1 vs 11,7% cùa 
nhóm 3, p < 0 ,001;  5,4% cùa nhóm 2 vs 11,7% cùa nhóm 3, p 
< 0 .0 0 1 ) .  ket quà dUdc duy tri savi it nhàt. 1 nam ; t.y 16 ta i  b ien  
chày màu d cà 3 nhóm gàn nhu nhau (làn lUdt 2%, 3,5% và 
3,1%) nhUng d nhóm 1, chày màu nhe it hdn, só bènh nhàn càn
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truyen mau cung it hdn. Nhu vay, khi phoi hdp abciximab vdi 
heparin chi nen dung lieu thap heparin de han che ta i bien 
chay mau.

- Nghien ciiu CAPTURE (C7E3-Fab Anti-Platelet Therapy 
in Unstable Refractory Angina, 1997) tren  1.265 benh nhan co 
cdn dau th a t ngUc khong on djnh diidc can thiep dong mach 
vanh qua da dung abciximab bolus tlnh mach 0,25 mg/kg sau 
do truyen tlnh mach 10 pg/phut tit 18 - 24 gid triidc can thiep 
va keo dai 1 gid sau can thiep so sanh vdi placebo, cac benh 
nhan dUdc dung aspirin va heparin dong thdi; ket qua cho thfi'y 
abciximab lam giam 29% tieu chi chinh bao gom tii vong, nhoi 
mau cd tim, ta i til6i mau khan cap cf ngay thii 30 (11,3% vs 
15,9%, p <0,012) nhUng ldi ich ve ta i thong mach khong duy tri 
dUdc den thang thU 6; ta i bien chay mau nang thay nhieu hdn 
v6i abciximab (3,8% vs 1,9%, p 0,043).

- Nghien ciiu EPISTENT (Evaluation o f Platelet l ib ! I l ia  
Inhibition in Stenting, 1998) tren  2.399 benh nhan dUdc can 
thiep dong mach vanh qua da, cac benh nhan diidc chia ng lu  
nhien vao 3 nhom (1) stent + abciximab 0,25 mg/kg trUdc can 
thiep 60 phut sau do 0,125 pg/kg/phut (<10 pg/phot) truyen tlnh 
mach trong 12 gid (2) nong vanh + abciximab v6i lieu nhu tren 
(3) stent + placebo; cac benh nhan deu diidc dung aspirin, 
heparin, ticlopidin; sau 30 ngay, tieu chi chinh la tu  vong, nhoi 
mau cd tim va ta i tudi mau khan dip 6 nhom 3 la 10,9% trong 
khi d nhom 1 la 5,3% (p <0,001), cl nhom 2 la 6,9% (p = 0,007); 
theo doi den thang thif 6, cac ty le tren l&n lildt la 11,4%, 5,6% 
(p <0,001) va 7,8% (p = 0,01)..

2. Eptifibatid (Integrilin)

Eptifibatid la mot heptapeptid vong tong hdp co chuoi 
p ep t id  KGD ( ly fl in -g lye in -n eid  a sp a r t ic )  chiem cho c u a  chuoi 
RGD cua fibrinogen; thuoc co tac dung ra t nhanh sau khi tiem 
tlnh mach, thdi gian ban huy cua thuoc la 1,5 - 2 gid.
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Mót sò nghièn cùu vói eptifibatid:

- Nghién cùu PURSUIT (The Platelet I lb /IIIa  in Unstable 
Angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy, 1997) 
trèn 10.948 bènh nhàn có ccfn dau thà t ngUc khóng on dinh 
hoàc nhói màu cd tini khóng Q dUdc dùng (1) eftifibatid bolus 
tình mach 180 pg/kg sau dó truyén tình mach 1,3 pg/kg/phut 
(lièu thàp) (2) eftifibatid bolus tình mach 180 pg/kg sau dó 
truyén tình mach 2 pg/kg/phùt (liéu cao) (3) placebo, theo dòi 
30 ngày cho thày càc nhóm eftifibatid làm giàm dàng kè tièu 
chi chung bao góm tù vong và nhói màu cd tim so vói placebo, 
thày rò 0 gid thù 96 và duy tri trong 30 ngày (14,2% vs 15,7%, 
p = 0,04) và 6 thàng; vi lièo cao vàn to ra an toàn nèn càc tàc 
già khuyen cào nèn bó lièu thàp.

- Nghièn cùu IMPACT-II (The Integrilin to Minimize 
Platelet Aggregation and Prevent Coronary Thrombosis, 1997) 
trèn  4.010 bènh nhàn duoc can thièp mach vành qua da cap 
cùu, càc bènh nhàn dUOc chia làm 3 nhóm: (1) placebo, (2) 
eptifibatid tièm bolus tình mach 135 pg/kg sau dó truyén tình 
mach lièu thàp 0,5 mg/kg/phùt trong 20 - 24 gid, (3) eptifibatid 
tièm bolus tình mach 135 pg/kg sau dó truyén tình mach lièu 
cao 0,75 mg/kg/ phùt trong 20 - 24 gid, càc bènh nhàn con dUOc 
dùng dóng thdi aspirin và heparin; ket qua cho thày sau 24 
gid, tièu chi chinh bao góm tù vong, nhói màu cO tim và tài 
tuói màu khan càp lai giàm 30% ò nhóm lièu thàp và 35% d 
nhóm lièu cao so vói placebo; sau 30 ngày càc ty le dó làn lUdt 
là 11,4%, 9,2% (p = 0,035) và 9,9% (p = 0,18); ta i biè'n chày 
màu nàng khóng thày tàng vói eftifibatid.

- Nghién cùu ESPRIT (Enhanced Suppression o f the 
Platelet l ib /I l ia  Receptor with Integrilin Therapy, 2003) trèn 
2.064 bènh nhàn suv vành tuói trung bình 62 dUOc can thièp 
dóng mach vành qua da theo chilOng trình, càc bènh nhàn 
dUOc tièm eftifibatid bolus tình mach 180 pg/kg, sau 10 phùt
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lai cho tièm bolus làn thù hai cùng lièu, dóng thòi truyèn tlnh 
mach liéu 2 jig/kg bat dàu ngay sau bolus däu tién và kéo dài 
18 - 24 giò so sành vói placebo; càc bènh nhàn con dUdc dùng 
thèm aspirin, heparin và thienopyridin; két qua cho thày dén 
giò thù  48, thuóc làm giàm 37% tièu chi chung bao gom tù 
vong, nhói màu co tim, tà i tuói màu khan càp (6,6% vs 10,5%, 
p = 0,0015); dén ngày thù  30, vàn thày giàm 35% tièu chi 
chung (6,8% vs 10,5%, p = 0,0035); eftifibatid có làm tàng tai 
bién chày màu nàng (1,3% vs 0,4%, p = 0,027).

3. Tirofiban (Aggrastat)

Tirofiban là mòt dàn chàt cùa tyrosin có trong liicfng phàn 
tù  thàp, khoàng 500 Da. Sau khi truyèn thuóc vào tình  mach 
30 phüt, khoàng 90% so thu  thè GP Ilb /IIIa cùa tiéu càu bi ùc 
che. Do thòi gian bàn hùy cùa thuóc là 2 giò, chùc nàng tièu 
càu sé hoi phuc lai sau 4 - 8 giò d 90% so bènh nhàn. Tirofiban 
dtfOc dào thà i trong nude tièu khoàng 65% và trong phàn 
khoàng 25%.

Mót só nghièn cùu vói tirofiban:

- Nghièn cùu PRISM (Platelet Receptor Inhibition in 
Ischemic Syndrome Management, 1998) trèn  3.232 bènh nhàn 
có cdn dau th à t ngtic khóng on dinh hoàc nhói màu cd tim 
khóng Q dtfdc dùng (1) tirofiban lièu 0,6 pg/kg/phùt trong 30 
phùt rói 0,15 (ig/kg/phùt trong 47,5 giò + heparin  placebo (2) 
heparin bolus 5.000 IU sau dó 1000 IU/giò trong 48 giò + 
tirofiban placebo; càc bènh nhàn con diidc dùng aspirin; két 
quà cho thày nhóm tirofiban làm giàm 32% so vói nhóm 
heparin vè tièu chi chung bao gom cdn dau th à t ngilc trd vói 
dièu tri, nhói màu cd tim và tù  vong ò giò thù  48 (3,8% vs 
5,6%, p = 0,01); tói ngày th ù  30, tàn  suà't chung có xu hvfóng 
v à n  g ia m  (15 ,9%  vo 17,1% , p > 0 ,0 5  m ftc d ù  tù  v o n g  v à n  g ia m  rò 
(2,3% vs 3,6%, p = 0,02); khóng thày täng nguy cd chày màu.
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- Nghièn cüu PRISM-PLUS (Platelet Receptor Inhibition in 
Ischemic Syndrome Management in Patients Limited by 
Unstable Signs and Symptoms, 1998) trén 1.915 bènh nhän có 
cön dau th ä t ngüc khöng on dinh hoäc nhói mäu cd tim khòng 
Q dang düng aspirin, dUöc phän ngäu nhièn düng tirofiban + 
heparin hoäc tirofiban dön thuàn, heparin dön thuàn; kèt quä 
cho thay den ngäy thü 7 dä thä'y giäm 28% nguy cd tai bien 
mach vành càp kè cä tü  vong d nhóm tirofiban + heparin so vói 
nhóm heparin don thuàn (12,9% vs 17,9%, p = 0,004); den 
ngäy thü 30 nguy cd dó con giäm 17% (18,5% vs 22,3%, p = 
0,03), den thäng thü  6 giäm 13,7% (27,7% vs 32,1%, p = 0,02) 
tuy nhièn tü  vong lai thày cao d nhóm tirofiban don thuàn so 
vói nhóm heparin don thuàn (4,6% vs 1,1%, p = 0,012) nèn 
buóc phài ngùng nghièn cüu. Phän tich 1.230 phim chup dóng 
mach vành thä'y tirofiban + heparin läm täng ty le phuc hói 
dóng mäu trong dóng mach vành hön so vói heparin dön 
thuàn, só' khóng däp üng thàp hön (18,1% vs 25,5%). Ve bièn 
chüng chäy mäu, phói höp tirofiban + heparin có làm täng ty le 
chày mäu näng (1,4% vs 0,8%), chäy mäu nhe (10,5% vs 8%); 
khòng thày chày mäu trong so.

4. Lamifiban

Lamifìban là mòt chàt khóng peptid có trong lucfng phän tü 
thàp.

- Nghièn cüu PARADIGM (Platelet Aggregation Receptor 
Antagonist Dose Investigation and reperfusion Gain in 
Myocardial infarction, 1998) trèn 353 bènh nhàn nhói mäu cö 
tim càp düng lamifiban 30 phüt sau khi dà düng cäc thuóc tièu 
huyet khói khäng dinh khä näng chóng kèt tàp tièu càu cüa 
lamifiban, khà nàng này phu thuóc vào liéu düng, vói lièu 
bolus tlnh mach 400 pg sau dó truyèn 2,0 pg/phüt trong 24 giò 
th u ó c  ü c  c h e  dU dc > 85%  h o t  tà p  t ié u  cà u  du ADP g a y  l ié u .
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- Nghiên cûu PARAGON A (the Platelet l ib /I l ia  A nta
gonist for the Reduction o f Acute coronary syndrome events in a 
Global Organization Network trial, 1998) trên 2.282 bênh 
nhân có cdn dau th a t ngüc không on dinh hoàc nhói mau cd 
tim  không Q dùng lam ifïban lieu thâp  (bolus 300 fig roi truyên 
1 pg/phut) hoàc lieu cao (bolus 750 pg roi truyên 5 pg/phùt) 
cùng aspirin  so sânh vói placebo, mot nûa dùng thêm heparin, 
theo dôi 30 ngày và 6 thâng; kët quâ cho thây ô ngày thû  30 tÿ 
lê tû  vong và nhoi mâu cd tim là 10,8% vói lieu thâp lamifiban 
không heparin, 10,3% vói lieu thâp  + heparin, 11,6% vói lieu 
cao khóng heparin, 12,3% vói lieu cao + heparin và 11,7% vói 
placebo + heparin, tâ t câ câc thay  doi dëu khóng có ÿ nghìa 
thông kê; sau 6 thâng, tÿ lê dó giâm rô trong nhôm dùng 
lamifiban lieu thâp  + heparin so vói nhóm placebo + heparin 
(12,7% vs 18,1%, p <0,02). Lam ifiban lieu cao + heparin làm 
tâng nguy cd chây mâu lón.

5. Xemilofiban

Xemilofiban là mot chat ùc chê' thu  the GP Ilb/IIIa dùng 
theo diidng uông.

Nghiên cûu ORBIT (Oral glycoprotein Iib /IIIa  Receptor 
Blockade to Inhib ii Thrombosis, 1998) trên  549 bênh nhân cd 
cdn dau ngüc on dinh (18%), không on djnh (69%) hoàc bi nhoi 
mâu cd tim  trong vòng 24 gid (22%) düdc can thiêp dông mach 
vành qua da thành  công, câc bênh nhân  düdc phân ra dùng (1) 
xemilofiban 15 mg x 3 lân/ngày trong 2 tuân  roi 15 mg x 2 
lân/ngày trong 2 tuân  tiêp theo (2) xemilofiban 20 mg x 3 làn 
ngày trong 2 tuân  réi 20 mg x 2 lân/ngày trong 2 tuân  tiêp 
theo (3) placebo; câc bênh nhân düdc dùng thêm aspirin, nêu 
dùng thêm  abciximab trong khi can thiêp th i lieu xemilofiban 
giâm xuông con 10 mg x 3 lân/ngày trong 2 tuân  dâu; kêt quâ
n g h ic n  c û u  c h o  thflfy th u ô ic  d ù d c  d u n g  n a p  t o t ,  có  t ìn h  t r a n g  ù c
chê kêt tâp  tiéu càu phu thuôc lieu dùng dâp ùng vói ADP và 
collagen, dình cao vào ngày 14 (ngày 28 nêu dùng thuôic kéo
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dai); lièu cao (20 mg) dà làm giàm rò rèt so vói placebo nguy cd 
tai bièn tim mach (tù vong, nhói màu cd tim, dot quy khóng 
chày màu và tài tuói màu khàn càp) ò thàng thù  3 trèn càc 
bènh nhàn khóng dùng abciximab (4% vs 10%, p = 0,04).

- Nghièn cùu EXCITE (Evaluation of oral Xemilofiban in 
Controlling Thrombotic Events, 2000) trèn 7.232 bènh nhàn 
dUdc can thièp dóng mach vành qua da lai chUa thày Idi ich 
cua thuóc; càc bènh nhàn ngoài aspirin dUdc phàn ra dùng 
xemilofiban 20 mg trUdc can thièp sau dó 10 - 20 mg x 3 
làn/ngày so sành vói placebo; ket qua cho thày tiéu chi chinh 
bao góm tù vong, nhói màu co tim, tài tuói màu khan càp là 
13,5% ó nhóm placebo, 13,9% d nhóm dùng xemilofiban 10 mg 
(p = 0,82 so vài placebo) và 12,7% d nhóm dùng xemilofiban 20 
mg (p = 0,35); cung khóng thày sU khàc bièt gifia 3 nhóm d 
ngày thù 30 và 213..

Tàc dung phu cua càc chàt ùc chè' thu the GP llb/llla

- Rói loan tièu hóa nhu buon non, non, dau bung. Có khi 
dau dàu, ha huyet àp, nhip chàm.

- Chày màu là bien chùng chinh: khoàng 14% là chày màu 
lón, 17% chày màu nhó vói abciximab.

- Giàm tiéu càu: chUa rò cd che, có thè do tu mién.

Chi djnh
- Hói chùng mach vành càp, nhàt là khi phài can thièp 

dòng mach vành qua da.

Chòng chi djnh

- Màn càm vói thuoc
- D a n g  co c l ià y  m à u  tr o n g , g ia m  t ié u  c n u  < 1 0 0  C /l, t h è  d ia  

de chày m àu.
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- Vièm màng ngoài tini cà'p tinh, nghi ngò phình tàch dóng 
mach chü

- Tièn sù dot quy chäy màu nào, chàn thUöng so nào và 
phàu thuat trong vòng 6 tuàn.

- Tàng huyét àp nàng khòng dUöc kiém soàt

- Bènh vòng mac do dai thào düöng

- Suy gan, suy than nàng.

Liéu và càch dùng

- Abciximab (ReoPro): tièm bolus tình  mach 0 ,2 5  mg/kg, 
sau dò truyén 0 ,1 2 5  pg/kg/phüt (toi da 10 pg/kg/ phüt) trong 12  
giò. Nèu bènh nhàn dUcJc can thièp dóng mach vành thì tièm 
bolus tình mach 10 - 6 0  phüt trüöc khi can thièp.

- Eftifibatid (Integrilin): tièm bolus tình  mach 1 8 0  pg/kg 
sau dó truyén 2 ng/kg/phüt trong 12 - 2 4  giò.

- Tirofiban (Agrastat): truyen tình  mach 0 ,4  ng/kg/phüt
trong 3 0  phüt, sau dó duy tri lièu 0,1  ng/kg/phüt. Neu can 
thièp dóng mach vành, cän tiep tue truyen trong 12 - 24  giö; 
trong nghièn cüu PRISM-PLUS, càc täc già dà truyen thuoc 
trong 4 8  - 108  gid (trung binh 7 1 ,3  giö).

Vói càc thuóic tièm, khóng pha bàt ky mot thuóc nào khàc
vào trong dich truyén và nèn dùng mót tình mach rièng.

- Xemilofiban: uóng 1 0 - 2 0  mg x 3  làn/ngày trong 2 tuàn 
rói 2 làn/ngày trong 2 tuàn tiép theo.

Càc thuóc này càn diidc dùng phoi höp vói heparin (nèn 
dùng liéu thàp), aspirin và phài düöc theo dói chàt che tièu 
càu, huyét sàc to', bién chüng chày màu hàng ngày.
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CÂC CHAT TIÊU HUYËT KHÖl

Câc chat này vè lÿ thuyèt là câc chat duy nhât cô khâ nàng 
làm tan huyët khôl mâi hinh thành.

Cd ehe tiêu huyèt khôl
Fibrin tan ra duôi tâc dung cüa men plasmin; men này 

dUOc chuyën tù plasminogen binh thUOng co trong huyèt tUdng 
diiôi dang không hoat dông dâ düçfc hâp phu vào trong luôi 
fibrin và dUçtc hoat hôa nho mot sô’ châ't co trong huyèt tüdng 
hoàc trong câc mô. Plasmin côn làm huy fibrinogen, proacce- 
lerin (yèu to V) và yèu tô AHG (yèu tô" VIII).

Câc chat hoat hôa plasminogen bao gom yèu tô' Hageman, 
nôi mac tînh mach và mao mach (nôi mac dông mach không cô 
khâ nàng này trù  nôi mac dông mach phoi), phoi, tü cung, tièn 
liêt tuyèn, urokinase trong ntfclc tiêu ngiiôi, streptokinase (là 
mot men lây tù  liên câu khuân ß tan mâu) ...

Plasminogen
i  <- Câc châ't hoat hôa 

Plasmin
4

Fibrin -----> Câc sân pham thoâi giâng

Câc sân phâm thoâi giâng cua fibrin cö tâc dung khâng 
thrombin và nhii vây cô tâc dung chông dông mâu, ngoài ra 
côn ûc chê câc tiêu câu kê't tâp lai.

Câc chat tiêu huyet khoi

Câc chat tiêu huyët khôl dùng trong dièu tri nhäm mue 
tiêu tàng nhanh quâ trinh  tiêu fibnn sinh lÿ 0 câc huyêt khôl 
de tâi lâp lai tuân hoàn 0 nhânh dông mach vành bi tâc nghën 
do huyêt khoï.
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- The he 1: cac chat khong tac dong trtfc tiep vao fibrin, con 
goi la khong chon loc nhii streptokinase, urokinase ...

- The he 2: cac chat tac dong triic tiep vao fibrin con goi la 
chon loc nhu pro-urokinase (scu-PA), alteplase (t-PA) ..

- The he 3: cac ch&'t cung tac dong chon loc nhtf reteplase 
(r-PA), lanoteplase (n-PA), TNK-tPA, staphylokinase ...

Phan do TIMI de danh gia ket qua dung thuoc

Cac chat tieu  huyet khoi dUdc phan  th an h  3 the he:

Bang 8.6. Phàn dò TIMI

Dò TIMI Ttfói mäu trong döng mach vänh

0 Khöng cö chät can quang di xuöng phia dirói chó täc.

1 Tiröi mäu toi thieu: cö döng chäy qua chó täc nhüng 
rät chäm, khöng cö chät cän quang den “ giüöng döng 
mach vänh ó xa” (distal bed).

2 Tüöi mäu khöng hoän toän: cö döng mäu chäy qua 
chó hep, chät cän quang dè'n di/dc “ giiròng döng mach 
vänh ó xa“ nhimg rät chäm (so vói doan gän vä cäc 
nhänh döng mach vänh bình thüdng).

3 Tü0i mäu hoän toän: chät cän quang chäy binh thüöng 
qua chó hep.

NgUdi ta  düng phän do TIMI (Thrombolysis in Myocardial 
Infarction) de dänh giä hieu lüc täi tüöi mäu cüa cac thuoc tieu 
huyet khöi khi chup can quang döng mach vänh: theo phän dö 
TTMT. dö 0 vä dö 1 diiöc coi la täc döng mach vänh. dö 2 vä dö 3 
lä cö döng chäy qua chö hep ö döng mach vänh, trong dö dö 3 
lä to t nhät, chät cän quang chäy binh thüdng qua chö hep. Gän

612



dây, lai có phân dô TMP (TIMI Myocardial Perfusion Grading) 
dê dânh già mûc dô tüôi mâu tai câc mô, phân dô này hay düpc 
dùng trong can thiêp mach vành qua da.

STREPTOKINASE

Streptokinase là mot phân tü protein chiët xuâl tù  môi 
trUÒng nuôi cây liên càu khuân p tan mâu nhóm C.

Biêt dûdc: Streptase, lo 250.000 - 750.000 - 1.500.000 IU.

Dûdc dông hoc

- Sau khi tiêm tinh mach, mot phân thuôc düpc trung hôa 
boi câc khâng thê khâng liên càu khuân lüu hành sân có vói 
nong dô khâc nhau tùy ngUdi. Sau khi bi trung  hòa, thôi gian 
bân huy cua streptokinase vào khoâng 80 phüt nhUng tâc 
dung tiêu huyët khôl con kéo dài.

- Thuô’c düpc thoâi giâng có lè ô gan và duçfc dào thâi qua 
thân.

Tinh chat difdc lÿ

Streptokinase vào mâu không tâc dông trüc tiëp mà kët 
hpp vói plasminogen thành mot phûc hpp có hoat tinh de 
chuyên plasminogen con lai thành plasmin. Streptokinase 
không có âi tinh dâc biêt vói fibrin cua huyêt khôl mà chi tâc 
dông dën plasminogen lüu hành và câ plasminogen gàn vói 
fibrin. Vói lieu streptokinase cao, du thùa so vói plasminogen 
thi trong huyêt tüOng chî hinh thành phûc hop có tinh  hoat 
hóa mà không có plasmin vi thiéu co chat và không xày ra 
châv mâu; phûc hop có hoat tinh së thâm nhàp vào trong 
huyêt khôl dé hoat hóa plasminogen sân có và làm tan huyêt 
khôl. Vói lieu streptokinase thâp, trong huyët tüOng së hinh
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thành dàn plasm in, qua trình tièu fibrin se dièn ra kéo dài và 
có thè gay chày mau; cäc sän pham thoäi giàng cùa fibrin cüng 
tham già làm mäu chàm dòng và càng làm täng nguy cd chày 
mäu. S treptokinase con làm giàm cà fibrinogen (có khi tói 50% 
trong 24 gid), càc yèu tò'V và V ili trong mäu.

Streptokinase có tinh khang nguyèn.

Chi djnh
- Nhói mäu cö tim cap.

Mòt só' nghièn cüu dä dUdc tien hành vói streptokinase 
thày thuoc làm giàm dUOc tù vong và cài thién dUdc tién lUdng 
bènh:

- Nghièn cùu GISSI-1 (Gruppo Italiano per lo Studio della 
Streptochinasi nell In fardo Miocardico, 1987) trèn  11.712 
bènh nhàn nhói mäu cd tim cà'p dùng streptokinase 1.500.000 
IU so sänh vói placebo cho thày ò ngày 21, tù  vong bènh vièn 
giàm 18% (10,7% vs 13%, p = 0,0002), sau 1 nàm giàm 9% 
(17,2% vs 19%, p = 0,0008). Neu dùng thuoc trong giò dàu thì 
tù  vong giàm 47%, trUóc 3 gid dàu chi giàm 23% và trUóc 6 gid 
chi con 17%; tu  vong sau 1 nàm làn lUdt là 40%, 13% và 14%.

- Nghièn cüu ISIS-2 (International S tudy o f Infarct 
Survival, 1988) trèn  17.187 bènh nhàn nhói mäu cd tim cà'p 
dUdc phän ra dùng aspirin, hoäc streptokinase 1.500.000 IU, 
hoäc phò'i hdp cà hai thuöc so sänh vói placebo; kè't qua cho 
thày streptokinase làm giàm 25% tù  vong do tim mach ò tuàn 
thù  5 so vói placebo (9,2% vs 12%, 2p <0,0001), kè't quà này 
dUdc duy tri dé'n thàng thù  15; phoi hdp streptokinase vói 
aspirin th ì lai càng tot hdn, làm giàm dUdc 42% tù  vong tim 
mach (8% vs 13,2%), it bi täi phät nhói mäu cd tim hdn (1,8% 
vs 2,9%), it bi dot quy hdn (0,6% vs 1%). Tuy nhièn so vói 
p la c e b o  th ì t a i  biß'n c h a y  m a u  c a n  t r u y ó n  m a u  n h io u  h d n  (0,5% 
vs 0,2%, p <0,001) ké cà chày mäu näo (0,1% vs 0%, p <0,02).
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. Nghièn cûu ISIS-3 (1992) trên 41.299 bênh nhân nghi ngà 
cô nhôi mâu cd tim cap dUdc phân ra dùng streptokinase
1.500.000 IU hoâc rt-PA, APSAC, câc bênh nhân dUdc dùng 
them aspirin, mot sô dUdc dùng thêm heparin, kêt quâ cho 
thây tâi phât nhôi mâu cd tim d ngày thû 35 là 3,47% vói 
streptokinase, 2,93% vói rt-PA (p <0,02) và 3,55% vói APSAC 
(p >0,05), tü vong lân ltfdt là 10,6%, 10,3% và 10,5% (p >0,05); 
d thâng thù  6 cüng không thây cô sü khâc biêt vë tû  vong giüa 
câc nhôm. Tai biën chày mâu nào xây ra d 1,04% vói strepto
kinase và 1,39% vói rt-PA (p <0,01).

Lieu và câch dùng
- Nhoi mâu cd tim: 1.500.000 IU truyên tînh mach trong 60 

phut, nên dùng bdm tiêm diên. Thdi gian dùng thuô’c tôt nhât 
trong 6 gid dâu, cô thë nhung không quâ 12 gid dâu.

- Nghèn dông mach phoi: tiêm tînh mach 250.000 - 500.000 
IU trong 20 - 30 phüt, sau dô truyën tînh mach 100.000 -
150.000 IU/giò trong 24 - 48 gid.

- Huyët khô’i tînh mach sâu: tiêm tînh mach 250.000 -
500.000 IU trong 20 - 30 phüt roi truyên tînh mach 100.000 -
150.000 IU/gid trong 72 - 96 gid.

- Nghèn dông mach chi: tiêm tînh mach 250.000 - 500.000 
IU trong 20 - 30 phüt roi truyên tînh mach 100.000 - 250.000 
IU/gid, thdi gian truyën tùy thuôc diên bien lâm sàng và khâ 
nâng phâu thuât. Cô thë tiêm thàng vào dông mach 5.000 
IU/gid trong 12 - 48 gid.

Nên tiêm corticoid trüôc de han chê câc biëu hiên di ûng - 
miên dich.

Heparin, câc châ't khâng vitamin K và câc chât chông kê’t 
tâp tiêu càu dùng dong thdi sê làm tàng nguy cd chày mâu vî
vny  p h o i  n g ù n g  h o p n r i n  i t  n h â t  6 gici trvfóc k h i  d ù n g  «trppt.o-
kinase; riêng vói aspirin thì chi dùng liéu thàp 100 - 160 mg.
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Vi streptokinase có tinh khâng nguyên, không chi dinh 
thuô'c này nëu trong vông 6 thâng trUóc bênh nhân dâ diiçic 
dùng thuô'c này roi.

UROKINASE

Urokinase là mot protease có 2 chuôi phân tû  do te bào 
thân tiet ra, có trong niiôc tiëu cua ngtfdi diiôi 2 dang: dang có 
trong lUdng phân tû cao (54.000 dalton), dang có trong ltfdng 
phân tû  thâ'p (33.000 dalton). Urokinase dùng trong dieu tri 
duoc chiët xuâ't tù  niiôc tiëu ngifôi, tù  môi trtfdng nuôi câ'y te 
bào thân bào thai hoâc duoc sân xuâ't bàng công nghê gen.

Biêt dtfdc: Urokinase, ông 100.000 - 300.000 IU.

Dtfdc dông hoc

- Thcfi gian bân hûy cûa urokinase râ't ngân, khoâng 2 
phüt, thuô'c nhanh chông bi câc chat ûc che có trong huyê't 
tUOng và câc mô tâc dông hoâc bj gan thoâi giâng vi vây cân 
truyën liên tue. Tâc dung tiêu huyê't khô'i kéo dài 10 -15  phût 
vói lieu thUdng dùng.

- Dào thâi chû yê'u qua thân.

Cd che tâc dông

Vào trong cd thë, urokinase hoat hôa triïc tiê'p cà plasm i
nogen ltfu hành lân plasminogen gàn vào fibrin, chuyën thành 
plasmin. Bình thiiòng, plasmin phông thich dUçfc câc khâng 
plasmin (a2 khâng plasmin, a 2 macro-globulin) trung hôa; khi 
dtf thùa urokinase, plasmin dtfdc hinh thành  râ't nhiêu, có thë 
tâc d ô n g  lam th o n i  g in n g  f ib r in o g e n  li iu  h à n h ,  y ô u  tô 'V , yô'u tô '
VIII và gây tinh trang giâm dông lâm tàng nguy cd chây mâu.
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U rokinase khóng có tinh  khäng nguyèn.

Hình 8.5. Tàc dóng cùa urokinase 
(PDF = sàn phém thoài giàng cùa fibrinogen) 

a = eh L ia có tàc dóng cùa urokinase ■ b = có tàc dóng cùa urokinase

Chi djnh

- Nhói mäu co tim càp.

Liéu và cach dùng
- Urokinase diiöc dùng vói liéu trung bình 1.000 - 2.000 

IU/kg/giò truyén tinh mach trong 24 - 48 giò, trtfóc dó cho liéu 
tàn cóng 4.000 - 5.000 IU/kg trong 20 phùt.

Trong nhoi màu co tim, cho ngay 1.500.000 IU truyen trong 
90 phùt.

Khòng dùng heparin dóng thòi, phài ngùng heparin it nhät 
6 giò triióc khi dùng urokinase.
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ANISTREPLASE (APSAC)

A nistreplase con duoc goi ta t la APSAC (anisoylated 
plasm m ogen-streptokinase activator complex) la philc hop 
streptokinase-lys-plasm inogen acyl-hoa.

Biet dude: Eminase, ong 30 U.

Duoc dong hoc

- Sau khi tiem tinh mach 30 U, APSAC bi mat d&n acyl.

- Thoi gian ban huy cua hoat tinh tieu fibrin trung binh la 
94 phut (70 - 120 phut), tac dung do con keo dai 6 den 9 gid.

Co che tac dong

Lys-plasminogen la loai plasminogen co hoat tinh manh doi 
voi fibrin cua huyet khoi; phai acyl hoa de bao ve thuoc tranh 
bi thoai giang va bat hoat boi cac chat iic che cac protease lUu 
hanh. APSAC bam chat vao fibrin cua huyet khoi, tai do thuy 
phan lam phong thich goc acyl va giup cho chuyen in situ 
plasminogen thanh plasmin vdi sU co mat cua streptokinase.

Sau khi tiem APSAC, thaiy tang hoat tinh he tieu huyet 
khoi nhU giam cac yeu to' dong mau (fibrinogen), plasminogen, 
a 2-khang plasmin va tang cac san pham thoai giang cua fibrin. 
Cac protein huyet tUdng trO ve cac tri so' binh thucfng sau 24 - 
48 gio sau mot lieu 30 U. Mile do giam fibrinogen cung du de 
co tinh trang  giam do quanh mau.

Ve ly thuyet, APSAC tot hOn streptokinase. APSAC cung co 
tinh khang nguyen. Nguy cO tai bien chay mau it hdn so v6i 
streptokinase.
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- Nhòi màu cd tim cap.

Dà có mot sò nghièn cùu tién hành vói APSAC:

. Nghièn cùu AIMS (APSAC Intervention Mortality Study, 
1990) trèn  1.258 bènh nhàn nhói màu cd tim càp dùng APSAC 
30 U triióc 6 gid so sành vói placebo cho thày tù  vong d ngày 
thù 30 giàm 47% (6,4% vs 12,1%, p = 0,0016), sau 1 nàm giàm 
37% (11,1% vs 17,8%, p = 0,0007), giàm càc tai bién nàng nhu 
soie, ngùng tim, vd tim, rung that (12,3% vs 16,7%, p = 0,03).

. Nghièn cùu TEAM 2 (Thrombolytic trial o f Eminase in 
Acute Myocardial Infarction, 1991) trèn 370 bènh nhàn nhòi 
màu cd tim càp cho thày ty le tài thóng mach hoàn toàn (TIMI 
dò 3) là 83% vói APSAC so vói 72% vói streptokinase (p = 
0,03), tù vong bènh vièn làn lUdt 5,9% và 7,1% (p = 0,61); bién 
chùng chày màu kè cà chày màu nào nhu nhau.

Nghièn cùu ISIS-3 (International S tudy o f Infarct 
Survival, 1992) trèn 41.299 bènh nhàn nghi ngd có nhói màu 
cd tim càp dUdc phàn ra dùng streptokinase hoàc t-PA, hoàc 
APSAC, càc bènh nhàn dUdc dùng thèm aspirin, mot só’ dUdc 
dùng thèm heparin tièm duói da, kèt qua cho thày tài phàt 
nhói màu cd tim ó ngày thù 35 là 3,47% vói streptokinase, 
2,93% vói rt-PA (p <0,02) và 3,55% vói APSAC (p >0,05), tù 
vong làn lUdt là 10,6%, 10,3% và 10,5% (p >0,05); d thàng thù 
6 cùng khóng thày có sU khàc bièt vé tù vong giùa càc nhóm.

Vi càch sù dung APSAC ddn giàn nèn thuóic dà diidc chi 
dinh trong diéu tri nhói màu cd tim càp ngoài bènh vièn: 
nghièn cùu EMIP (European Myocardial Infarction Project, 
1993) trèn  5.469 bènh nhàn nhói màu cd tim càp phàn ra dùng 
APSAC ngay tai già dình (sóm diidc 55 phut) hoàc khi dèn 
bènh vièn cho thày cho tù  vong chung d ngày thù 30 là 9,7% so 
vói 11,1% (giàm 13%, p = 0,08), tù vong do tim là 8,3% so vói 
9,8%.(giàm 16%, p <0,049).

Chi djnh
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- Tièm bolus tlnh mach 30 U trong 3 - 5 phüt, tièm nhanh 
hön de bi ha huyet àp. Chi pha trong dung mòi kèm theo ó'ng 
thuoc, khòng pha vói bàt cù dung dich nào khàc.

- Khóng dùng cùng vói heparin, stf phól h<?p này làm tàng 
nguy co chày màu: nghièn cüu DUCCS 1 (Duke University 
Clinical Cardiology Study, 1994) trèn  250 bènh nhàn dùng 
heparin 4 giò sau APSAC và kéo dài 4 ngày dà tò ra  khóng có 
hièu lue trén  tu  vong, càc tai bien mà con làm tàng nguy co 
chày màu (4,7% vs 0,8% cùa placebo). Phài ngùng heparin it 
nhà't 6 giò triióc khi dùng APSAC.

Vi APSAC có tinh  khàng nguyèn, khóng chi dinh thuoc này 
néu trong vòng 6 thàng triióc bènh nhàn dà dùng

Liéu và càch düng

PRO-UROKINASE (SCU-PA)

Pro-urokinase (scu-PA, single chain urokinase plasm i
nogen activator) là mot glycoprotein chi cô mot chuoi phân tû, 
tien thân  cüa urokinase, cô trong ntfôc tiëu.

Pro-urokinase sân xuâ't bàng công nghê gen mang tên 
saruplase (rscu-PA).

Cd che tâc dông

Pro-urokinase không cô hoat tinh trong m âu liiu hành, cô 
ai tinh  iiu tiên vôi lys-plasminogen, tâc dông vào fibrin cua 
huyët khôi, chuyën plasminogen thành plasm in cô hoat tinh 
tan  công vào huyët khôi. Câc vët plasmin phông thich vào 
trong huyët tiïOng sê bi trung  hoà bôi mot chat ûc chë cô trong 
huyêt tüdng (a2 khâng plasmin).
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Hoat tinh tièu fibrin cùa pro-urokinase nhu väy manh hön 
và däc hièu hön urokinase, liéu thuöc dùng thàp hdn và it gäy 
täc dung phu chày mäu vi thuóc khòng ành huòng dén 
fibrinogen lUu hành; tuy väy vói liéu cao thì nhüng däc tinh 
trèn giàm di.

Chi djnh

- Nhói mäu cö tim cap.

Con it nghièn cüu tién hành vói pro-urokinase.

Nghièn cüu COMPASS (Comparison trial o f Saruplase and 
Streptokinase, 1998) trèn 3.089 bènh nhän nhói mäu cö tim 
càp dùng saruplase 20 mg bolus tinh mach sau dó truyèn 60 
mg trong 60 phüt so sänh vói streptokinase 1.500.000 U 
truyèn trong 60 phüt, cäc thuóc dUöc dùng trong 6 giò dàu cua 
bènh, két quä cho thày 0 ngày 30 khòng có khàc bièt vè' tü 
vong giüa 2 nhóm (5,7% vs 6,7%, p = 0,242), sau 1 näm càc ty 
le tu vong là 8,2% vs 9,6% (p = 0,193), nhói mäu cö tim täi 
phät là 5,4% vs 4,5% (p = 0,236); tai bien chäy mäu nhe và vùa 
nhu nhau nhUng tai bien chäy mäu näo nhieu hön (0,9% vs 
0,3%, p = 0,038).

Liéu và càch dùng

Thòi gian ban hüy cùa pro-urokinase ngàn, 3 - 8 phüt, nhu 
väy phài dùng duòng truyèn tinh mach lièn tue.

- Liéu dùng: bolus tinh mach 20 mg, sau dó truyèn 60 mg 
trong 1 giò. Phói hop vói heparin làm giàm nguy cö huyét khóì 
täi phät. Nghièn cüu BIRD (Bolus versus infusion in 
Rescuepase Development, 1998) trèn 2.400 bènh nhän nhói 
mäu cö tim càp cho thày mót lieu duy nhàt bolus tinh mach 
cüng có hièu lüc nhu càch tiém bolus tinh mach kèm theo 
truyèn tinh mach.
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ALTEPLASE (T-PA)

t-PA (tissue plasminogen activator), chat hoat hôa mô cua 
plasminogen, là mot glycoprotein do câc te bào nôi mac thành 
mach tiët ra, binh thiiOng cô ra t it trong huyët tiidng. t-PA 
dùng trên  lâm sàng duçlc sàn xuât bâng công nghê gen, mang 
tên rt-PA (r = recombinant). Alteplase là mot trong nhüng 
thuôc tiêu huyët khôi hay diiçfc dùng trong nhôi mâu cd tim 
cap.

Biêt dtfdc: Actilyse ong 10 - 20 - 50 mg, Activase ong 50 - 
100 mg. Hoat tinh sinh hoc là 580.000 IU/mg.

Dtfdc dông hoc

- Sau khi tiêm, thuôc dtfdc gan chuyën hôa, sau 20 phüt chî 
côn <10% trong huyët ttfdng.

Dô thanh thâi huyët ttfdng 550 - 680 ml/phût.

- Thdi gian bân hüy cua t-PA là 5 - 7 phut, cüa rt-PA là 3 - 
6 phùt nhiing tâc dung tiêu huyët khôi kéo dài tôi 7 giô trong 
eue dông.

Cd chë tâc dông

Alteplase chî hoat hôa plasminogen khi cô fibrin, nhtf vày 
tâc dung dàc hiêu dôï vôi huyê't khôi dâ hinh thành  do cô vi tri 
riêng cho fibrin ô t-PA, khâc vôi streptokinase và urokinase 
tâc dông câ vôi plasminogen lüu hành. Lieu cao làm mâ't tinh 
dàc hiêu dô và lue này thuôc lai tâc dông dên plasminogen liiu 
hành.

Do t-PA làm giâm fibrinogen mâu và kich hoat tiëu càu 
nên dê gây hep lai long mach, vi vày càn dùng heparin dông 
thôi.

Alteplase không cô tinh khâng nguyên.
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- Nhöi mäu cd tim cap.

Nhieu nghien cüu da düöc tien hänh vöi alteplase:

• Nghien cüu TIMI-1 (Thrombolysis in Myocardial Infarc
tion Trial, 1987) tren 290 benh nhän nhoi mäu cd tim cap düöc 
phän ra düng rt-PA so sänh vöi streptokinase, cäc benh nhän 
dtfdc düng dong thöi heparin vä aspirin, ket quä cho thä'y 0 
phüt thü 90, ty le täi thöng mach vöi TIMI dö 2 vä 3 lä 62% 0 
nhöm düng rt-PA, 31% ö nhöm düng streptokinase (p <0,001); 
tü vong trong 21 ngäy län ltfdt lä 4% vä 5%.

- Nghien cüu ASSET (Anglo-Scandinavian Study o f Early 
Thrombolysis, 1990) tren 5.011 benh nhän nghi ngd nhoi mäu 
cd tim cäp düng rt-PA so sänh vöi placebo, cho thuö'c trong 
vöng 5 gid ke tü  khi dau ngtfc, thäy tü vong d thäng thü  1 giam 
26% (7,2% vs 9,8%, p = 0,001), d thäng thü  6 giäm 21% (10,4% 
vs 13,1%, p = 0,0026); sau 12 thäng, tü vong lä 13,2% vs 15,1% 
(p <0,05); tai bien chäy mäu lä 6,3% vs 0,8%, chäy mäu näng 
lä 1,4% vs 0,4%, chäy mäu näo lä 1,1% vs 1%.

- Nghien cüu GUSTO-1 (Global Utilization o f Strepto
kinase and Tissue Plasminogen Activator for Occluded Coro
nary Arteries, 1993) tren 41.021 benh nhän nhoi mäu cö tim 
cäp <6 giö düöc düng aspirin roi phän ra düng (1) strepto
kinase + heparin düöi da (2) streptokinase + heparin tinh 
mach (3) rt-PA bolus tinh mach 15 mg sau dö truyen 0,75 
mg/kg trong 30 phüt, roi 0,5 mg/kg trong 60 phüt + heparin 
tinh mach (4) rt-PA truyen 1 mg/kg trong 60 phüt + strepto
kinase + heparin tinh mach, cäc benh nhän cön düöc düng 
them aspirin; ket quä cho thay tü vong ö ngäy thü  30 län lüöt 
lä 7,2%, 7,4%, 6,3% vä 7%; tai bien chäy mäu näo län lüöt lä 
0,49%, 0,04%, 0,72%  vä 0,94% . Cö 2431 bßnh nhan düöc chup 
döng mach vänh kiem tra  ö phüt thü 90 cho thä'y tä i thong 
mach vänh hoän toän (TIMI dö 3) län lüöt lä 54%, 60%, 81%

Chi djnh
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và 73%; càc ty lè này giàm di d phut thù 180; khòng có khàc 
bièt ve ty le hep lai, rièng ve vàn dòng khu vUc d th à t thì d 
nhóm rt-PA tòt hdn; tù vong ngày thù  30 làn lUdt là 6,5%, 
7,5%, 5,3% và 7,8%; tù vong là 8,9% néu là TIMI dò 0 - 1 d 
phut thù  90, giàm xuóng 4,4% neu là TIMI dò 3 (p = 0,009); 
theo dòi sau 1 nàm thày ty le tù  vong làn luot là 10,1%, 10,1%, 
9,1% và 9,9%.

- Nghièn cùu TAPS (tPA-APSAC Patency Study, 1992) cho 
thày sò bènh nhàn dùng rt-PA dUdc tài thòng mach vành hoàn 
toàn (TIMI dò 3) d phùt thù  60 là 54%, d phùt thù 90 là 72% 
trong khi vói APSAC là 40% và 54%; tuy nhièn ty le hep lai 
sóm (24 - 48 gid) thày nhièu hdn so vói APSAC (10,3% vs 
2,5%). Nghién cùu TIMI 4 (1994) cùng cho két qua tUdng tu  .

- Alteplase cùng dtfdc thàm  dò trong dièu tri hòi chùng 
mach vành càp: nghièn cùu TIMI-3B (1994) trèn  1.473 bènh 
nhàn dùng trong 24 giò sau cdn dau rt-PA tlnh mach 0,8 
mg/kg trong 90 phùt (mòt nùa dUOc tièm bolus tinh mach) so 
sành vói placebo, càc bènh nhàn déu dUOc dùng dóng thòi 
heparin và aspirin, kèt quà cho thày ò nhóm dau th à t ngUc 
khòng on dinh tù vong và nhói màu cO tim ó tuàn thù 6 tàng so 
vói placebo (9,1% vs 5%), d nhóm nhói màu cd tim khòng Q 
khòng thày có su khàc bièt; rt-PA cùng làm tàng tai bièn chày 
màu nào.

Liéu và càch dùng

- Liéu dùng: vói nhói màu cd tim cà'p, liéu trung bình vào 
khoàng 1 mg/kg, tóng liéu khòng quà 100 mg, liéu cao hdn làm 
tàng tai bién chày màu nào.

Có 2 càch dùng thuóc, cho dèn nay vàn chUa dù chùng cù 
dè khàng dinh càch cho thuóc nào tot hdn:

. Cho thuóc nhanh trong 90 phùt: tièm bolus tlnh mach 15 
mg, sau dó truyén tlnh mach 0,75 mg/kg trong 30 phùt (khóng
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qua 50 mg), roi 0,50 mg/kg trong 60 phüt tiëp theo (không quâ 
35 mg) nhii trong nghiên cûu GUSTO-1.

. Cho thuôc châm trong 3 già: vài lieu 100 mg thi truyên 60 
mg trong già dàu (trong dó bolus tình mach 6 - 10 mg), 40 mg 
con lai trong 2 giò sau nhtf trong nghiên cûu ASSET.

Thuôc dê tiêm pha trong dung dich kèm lo thuôc, thuôc dê 
truyên pha trong dung dich NaCl 0,9% vói néng dô 0,2 mg/ml 
(không dùng dung dich glucose). Cüng không dUçfc pha vào 
trong bât cû dung dich nào khâc kê câ heparin.

Thuoc thoât ra ngoài mach cô thë gây bâm tim diiâi da 
hoäc viêm tai chô.

. Phôi hdp vói heparin trong 48 già, bât dàu bäng bolus tình 
mach 5.000 IU roi tiê'p tue truyên tînh mach liê'u 1.000 IU/gid, 
diê'u chînh theo thdi gian aPTT gâp 1,5 - 2,5 làn so vói chüng.

- Vói nhôi mâu nào, cho liéu <0,9 mg/kg, tôï da 90 mg.

RETEPLASE (r-PA)

Viet ta t la r-PA (recombinant plasminogen activator), la 
bien the thu gon cua t-PA, hieu ltfc manh hdn va keo dai hon, 
duoc san xuat theo cong nghe gen. Thoi gian ban huy cua 
thuoc la 30 phut.

Biet dUdc: Rapilysin.

Chi djnh

- Nhoi mau cO tim cip.

Da co mot so' nghien c£iu tien hanh v6i reteplase:
- Hai nghien cilu RAPID I (Reteplase vs Alteplase Infusion
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in Acute Myocardial Infarction, 1995) trèn 606 bènh nhàn và 
RAPID II (1996) trèn  324 bènh nhàn nhói màu có tim càp 
dùng reteplase bolus tình  mach 10 MU x 2 làn càch nhau 30 
phut so sành vói alteplase (rt-PA), càc bènh nhàn déu diidc 
dùng aspirin  và heparin, kèt qua cho thày reteplase tot hdn 
alteplase ve tà i thòng mach (TIMI dò 3 ò phut thù  90 là 59,9% 
vs 45,2%, p = 0,01) và cài thièn chùc nàng toàn bó cùng tùng 
vùng th à t trà i tò t hdn. Dùng thuóc trtfóc 2 gid là  tot nhà't, sau 
6 gid thì khòng cài thièn diidc chùc nàng th à t trài. Tàn suàt 
tàc mach lai trong khi nàm vièn là 9% vói reteplase và 7% vói 
alteplase (p = 0,61), tù  vong trong 35 ngày làn ltfòt là 4,1% và 
8,4% (p = 0,11), ta i bièn dot quy gàn nhtf nhau (1,8% vs 2,6%).

- Nghièn cùu INJECT (International Joint Efficacy 
Comparison o f Thrombolytics, 1995) trèn 6.010 bènh nhàn 
nhói màu có tim càp phàn ra dùng reteplase so sành vói 
streptokinase, tà t  cà càc bènh nhàn deu diióc dùng aspirin và 
heparin, ket qua cho thày khòng có stf khàc bièt v i  tù  vong ò 
ngày thù  35 (9,02% vs 9,53%) và d thàng thù  6 (11,02% vs 
12,05%). Tai bien chày màu nói chung (15% vs 15,3%), chày 
màu nào (1,23% vs 1%) nhii nhau, rièng streptokinase gày ha 
huyè't àp và di ùng nhièu hdn.

- Nghièn cùu GUSTO III (1997) trèn 15.059 bènh nhàn 
dùng reteplase 10 MU bolus tình mach 2 làn càch nhau 30 
phùt và alteplase bolus tình  mach 15 mg sau dó truyèn 0,75 
mg/kg trong 30 phùt và 0,5 mg/kg trong 60 phùt, càc thuóic 
difdc dùng trong 6 gid dàu sau nhói màu cd tim lai chùa thày 
stf khàc bièt vói alteplase ve tù  vong (7,47% vs 7,24%, p = 0,54) 
và ty le dot quy (1,64% vs 1,79%, p = 0,50) trong 30 ngày, v i tù  
vong sau 1 nàm (11,2% vs 11,06$, p = 0,77).

Liéu và càch dùng

- Tièm bolus tình  mach 10 MU trong 1 • 2 phùt, sau dó tièm 
bolus nhàc lai sau 30 phùt. Càn dùng heparin dóng thòi.
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LANOTEPLASE (n-PA)

Lanotepluse là mót bièn the thu gon hcin cùa t-PA có thdi 
gian ban hùy dai gap 10 làn t-PA do vàv có thè tièm bolus tình 
mach duy nhàt 1 lan.

Chi djnh

- Nhói màu cd tini cap.

Nghién cùu In-TIME I (Intravenous n-PA for Treament o f 
Infarcting Myocardium Early, 1997) trèn  602 bénh nhàn nhói 
màu cd tini càp dùng lanoteplase vói càc lièu khàc nhau (15 - 
30 - 60 - 120 kU/kg tièm bolus tình mach) so sành vói rt-PA 15 
mg bolus tình mach sao dó truyèn 0,75 mg/kg trong 30 phùt 
rói 0,5 mg/kg trong 60 phùt, càc bènh nhàn con dtfdc dùng 
aspirin và heparin, kèt qua cho thày vói lièu cao nhàt (120 
KU/kg) ty 16 tài thòng mach vành TIMI dò 2 và 3 sau 90 phùt 
dal 83% so vói 71,4% cua alteplase (p = 0,05), rièng vói TIMI 
dò 3 là 57,1% so vói 46,4% cua alteplase; tàc dung phu thày it 
hdn (11% vs 24%); sau 30 ngày, tu vong, tài phàt nhòi màu cd 
tini, suy tini và ehày màu nàng làn lUdt là 11% và 24%.

TENECTEPLASE (TNK-tPA)

Tenecteplase (TNK-tPA) la mot bien the cua t-PA tu nhien 
dtfdc tong hdp nhd cong nghe gen. Thuo'c dUdc thai trU khoi 
huyet tUdng chain hdn, tac dung dac hieu len fibrin gap 10 lan 
va tac dung khang PAI-1 gap 80 lan so vdi t-PA. Thdi gian ban 
huy 17 phut, thuoc dUdc tiem bolus tlnh mach 1 lan, lieu toi Uu 
la 0,53 mg/kg.

Biet di/dc: Metalyse, ong tiem 30 - 40 - 50 mg.
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- Nhói màu cd tim càp.

Dà có mòt sò nghièn cùu vói TNK-tPA:

- Nghièn cùu TIMI-10B (1998) trèn  837 bènh nhàn nhói 
màu cd tim cà'p có ST chénh cao dùng TNK-tPA 30 - 40 mg 
bolus tlnh mach so sành vói alteplase (rt-PA) trong 12 gid dàu 
cho thày hièu lue tà i thòng mach vành TIMI dò 3 d phùt thù  
90 là ttfdng dtfdng nhau giùa TNK-tPA lièu 40 mg và alteplase 
(62,8% và 62,7%), liéu TNK-tPA 30 mg cho ket qua thà'p hdn 
(54,3%); khòng có khàc bièt ve tù  vong d ngày th ù  30 (4,9%), ve 
tà i phàt nhói màu cd tim giùa 2 thuóc (5,4%) và tai bién chày 
màu nàng và chày màu nào.

- Nghièn cùu ASSENT-I (Assessement o f the Safety and  
Efficacy o f a New Thrombolytic Agent, 1997) trèn  3.235 bènh 
nhàn nhói màu cd tim càp dùng TNK-tPA 30 - 40 - 50 mg blus 
tlnh mach trong 5 - 10 giày, thuoc dùng trong 12 gid dàu cùa 
bènh, càc bènh nhàn con dildc dùng thèm  aspirin, heparin; kè't 
quà cho thày ta i bièn chày màu trong so ngày thù  30 khòng 
khàc bièt giùa càc liéu 30, 40 mg tiém tlnh mach (0,94% và
0,62%), tù  vong chung thàp (6,4%), ta i bièn và tù  vong càng it 
khi dùng thuóc trtfóc 6 gid.

- Nghièn cùu ASSENT-2 (1999) trèn  16.949 bènh nhàn 
nhói màu cd tim cà'p dùng TNK-tPA 30 - 50 mg tùy theo càn 
nàng so sành vói alteplase (rt-PA), càc bènh nhàn con diidc 
dùng thèm aspirin, heparin; ket quà cho thày khòng có khàc 
bièt vé tù  vong ngày thù  30 (6,18% vs 6,15% cùa alteplase), vè 
tù  vong dè'n 1 nàm (9,2% vs 9,1%), vé ta i bién chày màu trong 
so (0,93% vs 0,94%); TNK-tPA it gay chày màu ngoài so hdn 
(26,43% vs 28,95% (p = 0,0003).

* N g h iè n  c ù u  A S S E N T  3 (2003)  t r ò n  6 .095  b è n h  n h à n  nlio i 
màu cd tim cà'p dùdc phàn ra dùng (1) TNK-tPA + enoxaparin,

Chi djnh
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(2) TNK-rtPA nüa lieu + abciximab (3) TNK-tPA + heparin 
triidc can thiep mach vänh cho thay chiia co sU khäc biet co y 
nghia giüa cäc nhom ve tieu chi chinh bao gom tü vong, tai 
phat nhoi mau, cdn dau ngUc trd vdi dieu tri den ngäy thü 30 
(län lüdt la 11,4%, 11,1% vä 15,4%), rieng ve tü vong lan ludt 
la 5,4%, 5,5% vä 6,0%.

STAPHYLOKINASE

Staphvlokinase la mot protein co 136 acid amin, rat gän vdi 
streptokinase nhung it hoat höa plasminogen ngoai vi. Trong 
huyet tUdng, staphylokinase nhanh chong bi trung hoä bdi a 2- 
antiplasm in khi khong cö fibrin. Sta])hylokinase co tinh khäng 
nguyen.

C hi d jnh

- Nhoi mäu cd tim cap.

Nghien cüu STAR (Staphylokinase Recombinant, 1995) 
tren 100 benh nhän nhöi mäu cd tim cap dUdc düng staphylo
kinase täi to hdp 10 mg hoäc 20 mg trong 6 gid däu so sänh vöi 
alteplase, cäc benh nhän cön dUdc düng aspirin, heparin; ket 
qua cho thä'y sau 90 phüt, ty le täi thöng mach hoän toän 
(TIMI do 3) d cäc nhöm län lUdt lä 50%, 74% vä 58%; d gid thü
24, cäc ty le dö län lUdt lä 80%, 77% vä 68%; khong thäy 
staphylokinase läin täng ty le tü vong, röi loan nhip tim, rö’i 
loan huyet dong cüng nhu tai bien chäy mäu so vöi alteplase.

Vi staphylokinase cö tinh khäng nguyen nen cän chü y nhu 
vdi streptokinase.

Hieu lüc cüa staphylokinase van dang dUdc tiep tue dänh 
giä qua cäc nghien cüu.
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- Chung cho câc thuoc:

. Chây mâu: chây mâu cô thé xây ra d bât kÿ ndi nào, gâp 
nhiêu hdn vói streptokinase, urokinase. Hay gàp chây mâu 
nhô nhu chây mâu chô tiêm, chô choc kim hay bôc lô tînh 
mach, chây mâu diiói da khu trü; mot sô' bênh nhân cô chây 
mâu vûa hoàc lón hdn càn phâi truyén mâu, mot sô' cô câ chây 
mâu nâo - màng nâo (nghiên cûu GISSI-2 thâ'y dot quy chây 
mâu nào là 0,9% vói streptokinase, 1,3% vói t-PA, nghiên cûu 
GISSI-3 thâ'y câc tÿ lê thâ'p hOn: 0,24% vói streptokinase,
0,66% vói rt-PA, 0,55% vói APSAC, nghiên cûu ASSENT-2 lai 
thây 0,94% vói rt-PA, 0,93% vói TNK-tPA ...). Mot so nghiên 
cûu thây chây mâu hay xây ra ngay trong 2 ngày dàu dùng 
thuoc.

. Tai biên tâc mach: dôi khi xây ra do thuoc phâ vd huyët 
khô'i thành mânh nhô trôi theo dông mâu gây tâc mach.

- Riêng cho mot so thuoc:

. Miên djch - di ûng: streptokinase và APSAC cô tînh 
khâng nguyên nên cô thé gây câc biëu hiên này; câc nghiên 
cûu cho thây 3,6 - 5,8% so bênh nhân cô phân ûng di ûng nhü 
sot, tâng bach câu âi toan, ha huyët âp, 0,3 - 0,7% cô soc phân 
vê (nghiên cûu GUSTO-1).; không dùng 2 thuoc này cho nhüng 
bênh nhân dâ düOc dùng thuoc trong vông 6 thâng (cô tâc giâ 
yêu câu 1 nàm, 2 nàm), môi bi nhiêm liên câu khuân trong 
vông 2 thâng, cô hen hoàc di ûng khâc.

. Ha huyê't âp: thâ'y cf 12 - 13% so bênh nhân  nhôi mâu co 
tim, ngoài ânh hücfng cua thuôc, con cô nguyên nhân do ban 
thân  bênh.

Chi djnh câc châ't tiêu huyô't khôl

1. Ccfn dau thât ngitc không on dinh và nhôi mâu ccf tim

* Tâc dung phu cüa câc chat tiêu huyët Khói
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không Q: câc nghiên cûu vë chup mach vành, nôi soi mach 
vành và giâi phâu bênh cho thây câc trüông hç)p này thüdng cô 
huyët khôl làm tâc không hoàn toàn long mach, do vây câc 
thuoc tiêu huyët khôl nên düOc chî dinh. Tuy nhiên câc nghiên 
cûu vân chüa chûng minh düdc rô lçti ich:

- Nghiên cûu UNASEM (Unstable Angina Study using 
Eminase, 1992) trên 126 bênh nhân cô cdn dau thàt ngüc 
không on dinh dùng APSAC so sânh vôi placebo, câc bênh 
nhân düdc dùng thêm heparin, chup dông mach vành trüôc và'
1 2 -2 8  gid sau diëu tri; kët quâ cho thây APSAC cô làm giâm 
dô hep long mach vành (11% vs 3%, p = 0,008), tuy nhiên 
không thây câi thiên lâm sàng, tai biën chây mâu lai nhiëu 
hdn (32% vs 11%, p = 0,001).

- Nghiên cûu TIMI-3B (Thrombolysis in Myocardial 
Infarction, 1994) trên  1.473 bênh nhân cô cdn dau thà t ngûc 
không on dinh (2/3 so bênh nhân) hoàc nhôi mâu cd tim không 
Q (1/3 sô' bênh nhân), phân ngâu nhiên trong 24 gid dâu dë 
dùng alteplase (rt-PA) (0,8 mg/kg trong 90 phût) hoàc placebo, 
tâ t câ câc bênh nhân dëu düdc dùng ngay heparin và tù  ngày 
thû 2 dùng aspirin (325 mg/ngày); kët quâ cho thây à tuân thû
6, nhôm rt-PA cô tâng tÿ lê chung tü vong + nhoi mâu cO tim 
(9,1% vs 5%); riêng v6i sô’bênh nhân bi nhoi mâu cO tim không 
Q, rt-PA không thây cô tâc dung; biën chûng chây mâu nào 
thây nhiëu hon cl nhôm rt-PA, nhât là d ngüdi >75 tuoi.

Ngüôi ta cho ràng loi ich cua câc thuôic tiêu huyêt khôl 
không rô trong câc thê bênh này là do huyët khôl không làm 
tàc nghën hoàn toàn long mach, huyêt khoi cô dô tuoi khâc 
nhau bao gom fïbrin dâ tô’ chûc hôa và tiëu câu, khâc vôi bàn 
châ't hong câu cùa huyêt khôl môi làm tàc nghën hoàn toàn 
lông mach trong nhoi mâu c0 tim cô Q.

2. N t iô i m âu c<J t im  cô sông Q: thuôc d tfd c  ch ï d in h  t r o n g  cqc 

trüông hçfp cô huyêt khoi môi hinh thành dê tâi thông long
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mach. Ngoäi täc dung làm tan huyét khòi, thuòc con có täc 
dung làm giäm dò quänh mäu, cäi thièn cäc dièu kièn huydt 
dòng, cài thièn tuàn hoàn trong cäc vùng canh khu vile có 
huyét khòi hoäc có nhói mäu cö tim do làm tièu cäc vi huyét 
khòi.

Cäc nghièn cùu lón trén thè” giói déu cho thày cäc chä't tièu 
huyét khòi dùng trong giai doan dàu cùa nhói mäu cd tim càp 
dä làm giäm ty lè tù vong tù  18 dén 45% trong thàng dàu, tìf 9 
dèn 37% trong näm dàu tùy theo nghièn cùu.

3. Càc bènh có huyét khói - nghèn mach nhii nhói mäu nào, 
nghèn dòng mach phói, nghèn dòng mach chi nhà't là chi dtfói, 
huyét khòi tlnh mach ...

Vói nhói mäu näo, cäc thuóc tièu huyèt khòi it dildc dùng vi 
nguy co gäy bién chüng chäy mäu; nghièn cùu ECASS 
(European CooperAtive Stroke Study, 1995) dùng alteplase (rt- 
PA) liéu 1,1 mg/kg trong 6 già dàu so sành vói placebo khòng 
thày có két qua tuy có làm giàm tàn  phè 0 thàng thù 3 0 phän 
nhóm chUa thày dàu hièu sóm cua thiéu mäu lan ròng trén 
CT-scan; nghièn cùu NINDS cua Hoa ky (1995) cùng dùng 
alteplase (liéu 0,9 mg/kg, tói da 90 mg) trong 3 giò dàu vs 
placebo thày giàm rò tàn phè” ò thàng thù 3 nhiing nguy cd gay 
chày mäu 0 ó nhói mäu nào cao (6,4% vs 0,6%) mäc dù tù  vong 
khòng khàc bièt. Hòi Thàn kinh Hoa ky khuyén cao chi nén 
dùng alteplase trong 3 già dàu cùa nhói mäu nào, có m at càc 
chuyèn già ve thàn  kinh - mach mäu và khi khòng có dàu hièu 
sóm cùa thiéu mäu nào trèn CT-scan.

Sur dung càc thuóc tièu huyet khói trong bènh nhói màu 
co tim cap :

• Lai ich cua càc thuóc tièu huyét khói: khi bj nhói mäu co 
tim càp, vièc tà i thòng dòng mach vành thù  pham dildc dät 
thành và'n de Uu tièn hàng dàu trong diéu tri. Dén nay, có 2
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bien phâp có hiêu lûc dûçfe câc thây thuôc sü dung phô biên: dô 
là can thiêp dông mach vành qua da thì dàu hoàc dùng thuôc 
tiêu huyët khoi. Tong phân tich evia Keeley và es (2003) trên 
23 nghiên cûu vói 7.739 bênh nhân nhoi mâu cO tim cap cho 
thây loi ich cüa can thiêp dông mach vành qua da thì dàu tôt 
hOn so vói dùng thuôc tiêu huyët khôi vi làm giâm dûçfc tÿ lê tü 
vong nhiê'u hdn (7% vs 9%, p = 0,0002), giâm dûdc nguy cd nhoi 
mâu cd tim tâi phât (3% vs 7%, p <0,0001) và dôt quy (1% vs 
2%, p = 0,0004). Tuy nhiên trên thuc tê không phâi bênh nhân 
nào cüng có du dieu kiên de dûdc làm thü  th u â t này; ngay d 
Hoa kÿ cüng không quâ 40% sô bênh nhân dtfOc can thiêp dông 
mach vành qua da thì dàu trong vòng 90 phüt vi không phâi 
bênh viên nào cüng thûc hiên dûOc thü th u â t này (McNamara 
và es, 2006), viêc vân chuyën bênh nhân tôi câc cO sd dô de kjp 
làm thü  thuât cüng là mot vân de phâi xem xét vi can thiêp 
muôn thì kët quâ lai không tôt so vói khi dùng thuoc tiêu 
huyët khôi (Dalby và es, 2003). Trong nhüng trUÒng hdp dô, 
chi djnh dùng thuôc tiêu huyët khôi dê tâi thông long mach lai 
là rà t càn thiët dê làm giâm tü vong.

• Hiêu It/c cua thuôc tiêu huyët khôi phu  thuôc vào thdi 
gian bât dâu dùng thuôc, dùng càng sóm càng tôt, eue mâu 
dông dê dàng bi phâ hüy, khu vüc bj thiëu mâu nhanh chông 
dUOc hôi phuc, vi vây ò nhiëu nUôc ngüôi ta chu trtfOng dùng 
thuôc tiêu fibrin ngay tù già dình, triiôc khi bênh nhân tôi 
bênh viên:

- Nghiên cûu GISSI-1 (1987) vói streptokinase trên  11.806 
bênh nhân thày tü  vong ô bênh viên giâm 18% so vói placebo, 
sau 1 nàm giâm 9%; nêu dùng thuôc trong giò dàu thì tü  vong 
giâm 47%, trûôc 3 giò dàu chî giâm 23% và trûôc 6 giò chï con 
17%; tü  vong sau 1 nàm làn lüçft là 40%, 13% và 14%.

- Nghiên cûu ISIS 2 (1988) vói streptokinase cho thây 
thuôc có hiêu lûc tôt nhàt d câc bênh nhân dûdc dùng thuoc 
trûôc 4 gid, nêu dùng tù gid thü 6 dê’n 12 thì hiêu lüc thàp hdn.
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- Nghién cúu GUSTO 1 (1993) vói rt-PA tren  41.021 bénh 
nhán tháy cho thuóc trong 4 gid dáu la tot nhát.

- Nghién cúu EMIP (1993) vói APSAC tren  5.469 bénh 
nhán thay néu düng thuóc tü  gia dinh (sóm düdc 55 phút) thi 
tü  vdng do tim trong 30 ngáy giám 16% so vói nhóm chi düdc 
düng tai bénh vién (8,3% vs 9,8%, p <0,049).

- Nghién cúu EMERAS (Estudio Multicentrico Estrepto- 
quinasa Repúblicas de America Del Sur, 1993) vói strep to
kinase trén  4.534 bénh nhán tháy néu düng thuóc tü  7 - 14 gid 
thi tü  vong la 11,7% vs 13,7% cüa placebo, néu düng thuóc tü
13-24  gid thi tü  vong do tim lá 11,4% vs 10,7%, tü  vong chung 
la 11,9% vs 12,4%, tá't cá các sü khác biét giüa 2 nhóm déu 
chüa dü y nghla thóng ké.

Boersma (1996) khi phán tích các nghién cúu dá két luán 
có mói tüdng quan nghich giüa ldi ích vá thdi gian düng thuoc 
tiéu huyét khói, so ngüói düdc cúu sóng lá 65, 37, 26, 29 vá 18 
trén  1.000 bénh nhán düdc dié'u tri thuoc tiéu huyét khói lán 
lüdt d các thdi gian 0 - 1 gid , 1 - 2  gid, 2 - 3 gid, 3 - 6 gid vá 6 - 
12 gid sau khi cd tim bi nhói máu (Lancet 1996. 348: 771-5).

• Hiéu lite cúa các thuoc tiéu huyét khói tháy cáng ró trén 
các bénh nhán có nguy có cao: tuói >70, huyét áp tám thu  <100 
mmHg, tan  so tim >100, có tién sü nhói máu cd tim, có bénh 
dái tháo düdng, vi tr í nhói máu el thánh trüóc ...

• So sánh hiéu liíc tái thóng mach vánh cüa các thuoc tiéu 
huyét khói: hiéu lüc cüa các thuóc phu thuóc váo nhiéu yéu tó' 
néu trén, düói dáy lá mót só' két quá láy tü  các nghién cúu dá 
cóng bó':

- Nghién cúu TEAM 2 (1991) cho tháy ty lé tá i thóng mach 
vánh hoán toan (TIMI dó 3) lá 83% vói APSAC so vói 72% vói 
streptokinase.

- Nghién cúu TAPS (1992) cho tháy só' b£nh nhán düng rt-
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PA dat TIMI dò 3 d phut thù 60 là 54%, d phut thù 90 là 72% 
trong khi vói APSAC là 40% và 54%.

- Nghièn cùu GUSTO-1 (1993) cho thày TIMI dò 3 ó phut 
thù 90 dat dUdc 54% vói streptokinase + heparin dufói da, 60% 
vói streptokinase + heparin tlnh mach, 81% vói rt-PA + 
heparin tlnh mach và 73% vói rt-PA + streptokinase + heparin 
tlnh mach.

- Nghién cùu RAPID II (1996) cho thày TIMI dò 3 d phut
thù 90 vói reteplase tòt hdn so vói rt-PA (59,9% vs 45,2%, p = 
0 ,01).

- Nghièn cùu In-TIME I (1997) dùng lanoteplase liéu cao 
(120 kU/kg) so sành vói rt-PA thày TIMI dò 2 và 3 sau 90 phùt 
là 83% vs 71,4% (p = 0,05), riéng vói TIMI dò 3 là 57,1% vs 
46,4%.

- Nghièn cùu TIMI-10B (1997) dùng TNK-tPA so sành vói 
rt-PA thày TIMI dò 3 dat dildc 54,3% và 62,8% vói càc liéu 
TNK-rtPA 30 mg và 40 mg, 62,7% vói rt-PA, sù khàc bièt chua 
có y nghìa.

- Nghièn cùu STAR (1995) cho thày TIMI dò 3 ó phùt thù  
90 dat dùdc 50% và 74% vói staphylokinase tà i tó hdp 10 mg 
và 20 mg, 58% vói rt-PA; ò gid thù 24, càc ty le dó làn ltfdt là 
80%, 77% và 68%.

• Sau khi dùng thuoic tièu huyèt khóì, khóng dUdc làm 
nhùng can thièp xàm nhàp kè cà tièm choc vào càc mach màu 
trong vòng 48 gid nhà't là 24 gid dàu de trành  gay chày màu 
nguy hiém.

Chóng chi djnh

- Chó'ng chi dinh tuyèt dóì:
. Dang bi mòt bènh gay chày màu, the dia d i chày màu.
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. Phâu th u â t trong vòng 1 thâng, choc sinh th iët gan hoâc 
thân trong vòng 15 ngày, dà can thiêp vào mot dông mach 
(choc kim, chup Seldinger ..) mà không thê ép trüc tiëp dông 
mach dô diiOc nëu cô chày mâu lai.

. Tien sû chày mâu nâo, dôt quy trong vòng 2 thâng, chân 
thiidng nâo trong vòng 10 ngày.

. Nghi ngò cô phinh tâch dông mach, viêm màng trong hay 
màng ngoài tim, viêm tuy cap tinh, bênh vòng mac chây mâu.

. Suy gan nàng

. Khi cô thai.

- Chô'ng chi d inh tiidng dô'i: tuoi >75, loét da dày ta tràng 
không chây mâu, huyët âp quâ cao chiia kiêm soât diiOc, cô 
hang lao d phoi, dang dùng khâng vitam in K, ticlopidin.

Ve tuoi, gan dây mot so nghiên cûu cho thây có thè dùng 
thuôc tiêu huyët khôï cho câc bênh nhân >75 tuoi: nhóm FTT 
(Fibrinolytic Therapy Trialists, 1994) phân tich 58.000 bênh 
nhân trong câc nghiên cûu ngâu nhiên thây tû  vong dën ngày 
thû 30 ô câc bênh nhân >75 tuoi d nhôm dùng thuôc thàp hon 
so vói nhóm chüng (24,3% vs 25,3%) tuy sü khâc biêt chüa cô ÿ 
nghla thong kê. Harvey White nàm 2000 xem xét lai bân phân 
tich này thày nëu âp dung nhüng tiêu chuan chat chê (nhu 
nhôi mâu cd tim trong 12 gid dàu, cô ST chênh lên kéo dài hay 
bloc nhânh trâ i môi xuàt hiên) thi tû  vong là 26% d nhóm vói 
3.300 bênh nhân >75 tuoi diidc dùng thuôc tiêu huyê't khô'i và 
29,4% d nhóm chüng (p = 0,03); tuy vây phâi châ'p nhân tÿ le 
chây mâu nhiëu hdn d nhüng bênh nhân này; theo nghiên cûu 
GUSTO-1 thi dôt quy là 0,8% vói lûa tuoi <65, tâng lên 2,1% 
vói lûa tuoi 65 - 74 và 3,4% vói lûa tuoi >75, tÿ lê chây mâu nói 
chung làn lüdt là 9,5%, 15,8% và 20,5%; tuy vây, Thiem ann và 
es hoi cûu 7.864 bênh nhân cùa Medicare (Hoa kÿ) lai thây tü  
vong dën ngày th û  30 là 18% nêu dùng thuôc tiêu huyët khoi
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so vdi 13,6% cüa nhung benh nhän chi dieu tri bäng cäc bien 
phäp quy liöc (p = 0,03).

* Theo döi trong khi düng thuöc

Cäc xet nghiem cän läm de theo döi benh nhän:

- Nghiem phäp Von Kaulla tinh thdi gian tan  cuc euglo- 
bulin huyet tüdng de dänh giä täc dung cäc chat hoat höa 
plasminogen liiu hänh.

- Nghiem phäp tieu fibrin (tan sdi huyet)

- Djnh lUdng cäc chat thoäi giäng cüa fibrin, thü  nghiem D- 
Dimer, thü nghiem FDP ...

* Dieu trj cäc tai bien chäy mäu

- Ngüng ngay thuöc tieu huyet khöi: vi thdi gian bän hüy 
cüa cäc chat näy ra t ngän nen chi ngüng thuöc lä du.

- Döi vöi cäc triidng hdp näng, phäi trung  höa hoat tinh 
tieu fibrin bäng möt trong cäc thuöc sau:

. Acid amino-caproic (Hemocaprol): tiem tinh mach 2 - 4g 
roi truyen tinh mach lg  möi gid neu cän.

. Acid tranexam ic (Transamin, Exacyl): tiem tinh mach 
chäm 10 mg/kg, tiem nhäc lai 30 phüt sau neu cän.

. Aprotinin (Iniprol): tiem tinh mach chäm 250- 500 U Ph 
Eur, sau do truyen tinh mach neu cän.
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Chifting IX

CAC THUOC DIED TRj 
CHUNG ROI LOAN LIPID MAU

Cac thanh phan lipid chinh trong mau la cholesterol, 
triglycerid, phospholipid ... Vi khong hoa tan trong huyet 
thanh nen cac thanh ph&n lipid dUOc di chuyen trong mau dudi 
dang lipoprotein la mot phtic hop v6i mot protein mang ten 
apoprotein.

Dtfa vao dien di va sieu ly tam, ngiiOi ta  phan biet difOc 5 
loai lipoprotein: chylomicron, lipoprotein co ty trong ra t thap 
(very low-density lipoprotein -VLDL), lipoprotein co ty trpng 
trung gian (intermediate-density lipoprotein -IDL), lipoprotein 
co ty trong thap (low- density lipoprotein -LDL) va lipoprotein 
co ty trong cao (high-density lipoprotein -HDL) (bang 9.1), sau 
nay phat hien them lipoprotein (a).

Nam 1965, Fredrickson de nghi phan chilng ro'i loan 
lipoprotein mau ra lam 5 typ: typ I (tang chylomicron), typ II 
(tang LDL va VLDL), typ III (tang IDL), typ IV (tang VLDL) 
va typ V (tang VLDL va chylomicron); bang phan loai nay 
nhanh chong duoc chap nhan, nhUng sau do nguoi ta lai de 
nghi tach typ II ra lam typ Ila  co tang LDL don thuan  va typ 
lib  co tang ca LDL va VLDL, cach phan loai nay tU 1970 tro 
thanh phan loai quo'c te (bang 9.2).
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Bang 9.1. Cäc thänh phän lipoprotein trong mau

Lipoprotein Chylo. VLDL IDL LDL HDL

Ty trong <0,94-
<0,96

0,96 - 
<1,006

1,006-
<1,019

1,019-
<1.063

1,063-
1,210

Apoprotein
chinh

B 48,
AI, C, 

E

B 100, 
B 48, 
C, E

B 100,
C, E

B 100 AI, All

Cholesterol 
tir do

0 ,5 -
1%

6 - 8 7 - 9 5 - 10 3 -5

Cholesterol
este

1 - 3% 12-
14

2 7 -
33

3 5 - 4 0 14-
18

Triglycerid 8 6 -
94%

5 5 -
65

15-
27

8 -  12 3 -6

Phospho
lipid

3 - 8% 12-
18

19-
23

2 0 - 2 5 20-
30

Apoprotein 1 - 2% 5 - 1 0 15-
19

2 0 - 2 4 45-
50

Bang 9.2. Cäc typ rö'i loan lipoprotein mäu

Typ 1 Ila lib III IV V
Cholesterol t TT tt T BT/t t

Triglycerid ttt BT tt tt tt ttt

Lipoprotein chylo
micr.

LDL LDL
VLDL

IDL VLDL VLDL
+

chylo.
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Theo Turpin (1989), 99% càc trUÒng hop ròì loan 
lipoprotein màu xày ra vói 3 typ: Ila, Hb và IV, 99% càc trUÒng 
hOp vùa xO dòng mach nàm trong càc typ Ila, lib, III và IV; 
lipoprotein (a) cùng gay vùa xO dòng mach.

Trèn làm sàng, de Gennes de nghi mòt càch phàn loai khàc 
chi dua vào cholesterol và triglycerid:

- Tàr.g cholesterol màu vò càn

- Tàng triglycerid màu chu yèu

- Tàng lipid màu hòn help (tàng cà cholesterol và 
triglycerid).

Phàn loai này quà don giàn khòng cho bièt càc thành phàn 
quan trong cùa lipoprotein màu nhu LDL, HDL, màt khàc 
cholesterol cùng nhu triglycerid dàu chi có trong LDL mà con 
có cà trong HDL ...

Hièn nay, vói càc th iè t hi mói de thilc hièn, càc labò sinh 
hóa làm sàng dà có thè de dàng dinh liiOng dUOc cholesterol, 
triglycerid, LDL-C, HDL-C. Ve LDL-C, cùng có thè tinh theo 
cóng thùc cùa Friedwald:

- LDL-C mgdl = CT - (HDL-C) - (TG/5)

- hoàc LDL-C m m ol/l = CT - (HDL-C) - (TG/2,2) 

vói diè'u kièn triglycerid <4,6 mmol/ hoàc <400 mg/dl).
Mót só labo con dùng kit dinh lUOng diioc cà apo-protein AI 

và apoprotein B, do vày thày thuóc làm sàng có thè xàc dinh 
diicfc loai rÓi loan lipid màu vùa theo Fredrickson, vùa theo de 
Gennes và nhu thè sé có dày dù thóng tin hOn.

Tù sau nhùng cóng trình  nghièn cùu lón vé' dich te hoc ò 
Framingham, chùng roi loan lipid hay lipoprotein màu (goi
c h u n g  l a  i ò l  lo a n  l i p d  m a u )  dU(Jc co i l à  m ó t  t r o n g  n h ù n g  yÉ u  tó

nguy cO quan trong trong vièc hình thành màng vùa xO ó dòng
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mach và là yêu to nguy cd quan trong nhàt trong viêc gây nên 
câc tai bien cüa the vüa xd dông mach vành hoàc nâo ... Ngüdi 
ta  dâ thày khi cô tàng  cholesterol mâu, cholesterol dê thâm 
nhâp vào lóp diiói nôi mac thành mach dê làm hinh thành 
mâng vüa xd, câc bênh cô tang cholesterol, LDL-C hoàc 
triglycerid mâu de cô vüa xo dông mach, câc bênh vüa xO dông 
mach cô roi loan lipid mâu dê cô tai bien tim mach nguy hiêm, 
nê'u làm giâm cholesterol, LDL-C, triglycerid mâu thi nhüng 
tai bien này giâm di nhiê'u:

- Nghiên cüu Fram ingham  cho thày ta i bien mach vành là 
1 khi cholesterol mâu <2 g/l, tàng lên 2,25 và 3,25 khi 
cholesterol mâu tàng  lên 2,4 - 2,5 g/l (Kannell và es 1971), 
nghiên cüu MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial, 
1982) cho thâ'y nguy cO tü  vong do bênh mach vành tàng nhe 
khi cholesterol mâu tü  1,4 lên 2 g/l, sau dô th i tàng nhanh, gâp
3 làn khi cholesterol mâu là 3 g/l. Vê dieu tri, nghiên cüu LRC 
(Lipid Research Clinic Coronary Primary Prevention Trial, 
1984) theo döi 3.806 nam trong 7 - 10 näm cho thày neu làm 
giâm diïçJc 1% cholesterol thi giâm düdc 2% nguy cO bênh mach 
vành, nëu làm giâm duçlc 20% LDL-C thi làm giâm düdc 40% 
nguy cd dó, vói cholesterol >1,8 g/i.thi cû tàng 0,1 g së tàng  5% 
tü  vong chung và 9% tü  vong do tim mach; nghiên cüu HHS 
(Helsinski Heart Study, 1987) trên 4.081 ngtfdi thâ'y cû làm 
tàng 0,01 g/l HDL-C thi giâm dUdc 2 - 4% nguy cd bênh mach 
vành. Gould và es (1995) phân tich 35 nghiên cüu trên  77.257 
bênh nhân düdc theo döi trong 2 - 12 näm thâ'y cû giâm düdc 
10% cholesterol mâu th i giâm dtfdc 13% tü  vong do bênh mach 
vành (p <0,002) và 10% tü vong chung (p <0,03) (Circulation 
1995. 91: 2274-82); näm 1998, Gould và es lai tinh thêm 8 
nghiên cüu nüa vói s ta tin  và thâ'y tü  vong do bênh mach vành 
con giâm tôi 15% (p <0,001) và tü  vong chung giâm 11% (p 
<0,001) (Circulation 1998. 97:946-52).
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- Möt so nghièn cüu vói nhüng thiet bj hièn dai con chüng 
ninh düdc cäc thuöc dièu tri chüng röi loan lipid mau khòng 
ìhùng dà làm han ehe düdc sü tièn trièn cüa mäng vüa xd d 
Jong mach, mà con làm thoài trièn cäc màng dó nhii càc 
nghièn cüu mang tèn REGRESS (Regression Growth 
Evaluation Statin  Study, 1990), STARS (St Thomas 
Atherosclerosis Regression Study, 1992), MAAS (Multicenter 
Anti-Atheroma Study, 1994), BECAIT (Bezafibrat Coronary 
Atherosclerosis lnter-vention Trial, 1996), ASTEROID (A 
Study to Evaluate the Effect o f Rosuvastatin on Intravascular 
Ultrasound- Derived Coronary Atheroma Burden, 2004) ...

Ldi ich cüa vièc diéu trj chüng röi loan lipid màu:

- Làm giäm cholesterol trong mäng vüa, giäm so" phän tü 
LDL oxy-hóa, làm cho mäng vüa xd bót lipid sé chäc hdn, tränh  
bj nüt vd.

- Phuc hói chüc näng noi mac cüa thành mach: dièu hòa 
trUdng lüc thành mach do phóng thich NO, üc che' tièu càu kèt 
täp, cän bäng hè dóng và chòng dóng màu.

- Làm han che' sU phàt trièn, thàm chi làm thoài trièn  mot 
phàn mäng vüa xd.

Tù dó làm han che qua trình tièn trièn cüa bènh vüa xd 
nhà't là d dóng mach vành và dóng mach nào, làm giäm tai 
bièn và tü  vong tim mach.
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Bang 9.3. Cäc khuyen cäo ve muc tieu dieu tri

KHUYEN CÄO CÜA HQI TIM MACH VIET NAM 2006

1. Muc tieu LDL-C LDL-C Khöna HDL-C *
- Nguy CO rät cao <2,6 <3,4 mmol/l

Berth mach vänh (BMV) toi L/U <1,8
vä tuong duong

- Nguy CO cao trung binh <3,4 <4,1 mmol/l
>2 YTNC + nguy co toi UU <2,6
10 näm 10-20%

- Nguy co trung binh <3,4 <4,1 mmol/l
>2 YTNC + nguy co
10 näm <10%

- Nguy co thäp <4,1 <5 mmol/l
0 - 1 YTNC

2. Muc tieu HDL-C: >1,04 mmol/l.

( ' khöng HDL-C = cholesterol toan phän -  HDL-C,

KHUYEN CÄO ATP III - NCEP (2001)
(US Adult Treatment Panel III -

National Cholesterol Education Program)

LDL-C Khöna HDL-C

1. Muc tieu LDL-C
- BMV vä tirong di/ong <2,6 <3,4 mmol/l

Vöi nguy cö rät cao <1, 8

- >2 yeu t<5 nguy co <3,4 <4,1
- 0 - 1 yeu to nguy co <4,1 <5.

2. Muc tieu HDL-C; >1 mmol/l ö nam, >1,3 mmol/l o nü.

652



Muc tieu dieu tri chiing roi loan lipid mau la dita cac thanh  
phan lipid trong mau da bi roi loan trd ve cac tri so binh 
thitbng, tham chi ve mite toi itu neu benh nhan co nguy cd tim 
mach cao hoac rat cao nham han che sit xuat hien cac tai bien 
va tit vong tim  mach. Mot so nghien cCfu vdi statin con cho 
thay nen dua cac tri so' cua LDL-C mau cang thap cang tot.

Bang 9.3. gidi thieu khuyen cao cua Hoi Tim mach hoc Viet 
Nam n&m 2006 va khuyen cao cua ATP III Hoa ky nam 2001 
ve thvlc hien cac muc tieu do. Cac tac gia Hoa ky quan tarn 
nhieu nhat den LDL-C, roi den HDL-C mau va da diia ra khai 
niem m6i, do la khong HDL-C; khong HDL-C dUOc tinh theo 
cong thiic cholesterol toan phan -  HDL-C.

CO CHE CAC THUOC DUNG TRONG DIEU TR|

Vi cholesterol va triglycerid la nhiJng thanh phan chu yeu 
thay thay doi trong chifng roi loan lipid mau, nen xu hUcing 
hien nay la di tim nhQng thuoc co kha n^ng lam giam dUOc 2 
thanh phan do. Lam giam dUOc cholesterol va triglycerid se 
lam giam dUOc LDL, VLDL ... la nhutng lipoprotein de gay 
benh viia xO dong mach va lam tang HDL la loai lipoprotein 
cho'ng lai benh do.

Cho t6i nay, cac thuoc chinh da dUdc dung deu dua tren cac 
c0 che:

- Lam giam sil tai hap thu acid mat bang cach c l t  chu trinh 
ruot - gan cua cholesterol nhU nhila trao doi ion, ezetimibe.

- Uc che qua trinh tieu lipid 0 cac mo m3 de lam friam lUOng 
acid beo can th iet cho gan tong hop VLDL nhU acid nicotinic, 
f ib ra t ...

Muc tieu dieu trj
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- Làm tàng dò thanh thài VLDL và LDL nhif fibrat.

- Làm giâm sü tong hcfp nói sinh cholesterol nhii statin.

NHIÍA TRAO BOI ION

Nhüa trao doi ion (résine échangeuse d’ions) diiOc dùng dâu 
tiên trong dieu tri ngùa do û mât vi khâ nàng liên kêt düdc vói 
acid m ât de tàng dào thài acid này theo_phân. Nhüa trao doi 
ion diiçfc phàt triên  dùng trong dieu tri chúng rô'i loan lipid 
mâu tù  sau câc nghiên cûu cüa Bergen, Van Itallie, Tennent 
và Schrell nàm 1959. Càc châ't hay diiOc dùng hiên nay là 
cholestyramin và colestipol.

Biêt dtfçJc: Cholestyramin: Questran, gói bôt 4 g.

Colestipol: Colestid, viên 1 g.

Cd che tác dông

NhUa trao dói ion cô ô dang thuôc uông, không bi hâ'p thu 
qua niêm mac ruôt, không bi câc men tiêu hóa tác dông, cô khâ 
nàng trao doi ion Cl vói acid mât làm cho acid m ât ô dang liên 
kêt ben vüng không bi hâ'p thu tró lai mà theo phân dào thâi 
ra ngoài, nhu vây cât chu trinh ruôt - gan cua acid mât, 
cholesterol duoc dào thâi trong phân. Thuô'c con có khâ nàng 
liên kêt thành  phûc hop vói càc acid yëu và câc dân châ't 
hydroxyl, ngàn cân không cho cholesterol trong thûc àn dUOc 
hâ'p thu. Cd thê sê phân ûng lúe dàu làm tàng sân xuâ't acid 
m ât tù  cholesterol, nhii vây làm tàng bài tiê't acid m ât và càng 
làm giâm cholesterol trong màu, dóng thôi làm tàng sô liiçfng 
câc thu  thè 0 màng tê' bào dô'i vói LDL de tàng thoài giàng LDL 
t r o n g  tô hàr>; p h n n  û n g  t a n g  fiinh to n  g hrtp rh o lo c to ro l  t r o n g  tê 
bào cüng xây ra nhtfng phàn tàng này không bàng phân
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cholesterol mat di trong phûc hdp vói nhtfa trao dôi ion, nèn 
cuoi cùng là giàm cholesterol và LDL trong màu.

Tfnh chàt dirdc ly

NhUa trao dôi ion có tàc dung:

- Làm giàm cholesterol và LDL-C màu: LDL-C giàm tù  sau 
tuàn dàu, dinh cao giüa tuân thû 2 và thû 4.

- Có thè làm tàng nhe HDL-C.

- Vói triglycerid: thuóc làm tàng kéo dài triglycerid và 
VLDL, nhàt là vói typ lib, III.

Tàc dung phu

- Rói loan tiêu hóa: day bung, d hdi, buòn non, tao bón nhàt 
là dói vói ngiiòi già. Nói chung tuoi tre chiù dUdc thuóc tòt hdn, 
it phài bo thuóc.

- Ròì loan hàp thu mòt sò' thuoc hoàc mòt sò chàt khi qua 
ruòt nhu càc vitamin hòa tan trong lipid (A, D, K), acid folic, 
mòt so' thuoc nhii khàng vitamin K, digitalis, barbituric, 
hypothiazid, tetracyclin, mòt sò' thuóc chô'ng viêm ... làm giàm 
dò hâ'p thu càc chàt dó khi qua ruòt.

Do có trao dói vói ion Cl nên trên ly thuyèt thuóc có the 
gay nhièm toan tàng chlor mâu, dôi khi gàp d tré em.

Chi djnh

- Rô'i loan lipoprotein màu typ Ila.

Mòt sò' nghiên cùu dà dUdc tiè'n hành có hièu qua vói nhüa 
trao dôi ion:

- Nghiên cûu LRC (Lipid Research Clinics Coronary 
Primary Prevention Triât, 1984) trên 3.8U6 nam, tuoi 4U - 79 
dùng cholestyramin so sânh vói placebo, theo dôi trong 7,4
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näm cho thây thuóic làm giâm 13,9% cholesterol, 20,3% LDL-C, 
dóng thdi làm giâm 19% ta i bien tim mach (p <0,05), 20% nguy 
cd xuât hiên cdn dau ngüc (p <0,01), 25% nguy cd thiëu mau 
eue bö cd tim khi làm nghiêm phâp gäng sûc (p <0,001).

Nghiên cûu STARS (St Thomas Atherosclerosis 
Regression Study, 1992) trên  74 bênh nhân dùng che dô àn và 
cholestyramin so vói che dô àn ddn thuàn  thây có thêm 
cholestyram in th i không nhüng giâm cholesterol nhiéu hdn mà 
câc ton thüdng vüa xd bót phât triên, thâm  chi thoâi triên

Tuy vây, hiên nay ngüdi ta  vân it dùng thuóic này vi nhüng 
tâc dung phu phiên phüc và lüdng thuoc dùng tüdng dôi nhiêu, 
bênh nhân khô uong trong khi dang có nhiêu thuóic khâc cüng 
có hiêu lüc. Mot sô' tâc giâ thây có thè dùng liëu thâp phoi hdp 
vói statin , nhiï vây it  có tâc dung phu hdn và hiêu lüc làm 
giâm cholesterol tàng  hdn.

Chóng chi djnh
- Khi có tâc hoàn toàn dtfdng dân mât, suy gan.

- Khi bi tâo bon nhiêu.

Không dùng cho phu nü có thai.

Lieu và câch dùng
- Liëu thüdng dùng vói cholestyram in là 16 - 24 g/ngày (toi 

da 32 g), vói colestipol là 20 - 25 g/ngày, chia làm 2 lân. Liêu 
cao có hiêu lüc nhiêu hdn nhüng de gây câc tâc dung phu.

Cho uong trüôc câc büa ân: do bôt vào trong mot coic nüôc 
de 1 - 2 phüt roi quây dëu thành  huyên dich trüôc khi bênh 
nhân uong.

Nëu phói hdp vói câc thuôc khâc nhuf s ta tin  thi nên giâm 
liëu nhüa trao  doi ion.
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- Khòng diiòc uòng cùng vói mòt thuoc nào khàc, neu thày 
càn thiet thì phài cho thuoc dó trtfóc khi uòng nhUa trao dói 
ion 1 gid hoàc sau khi uòng 4 giò.

Chù y  khi dùng thuoc:
• Dè có róì loan hap thu càc thuoc, dàng chù y là càc chat khàng 

vitamin K, digitalis, hormon tuyén giàp, thiazid, acid acetylsalicylic... 
nèn phài theo dòi chat che trong khi dùng càc thuoc này.

- Cholestyramin làm màt tàc dung càc acid mat dùng trong 
diéu tri bènh sòi màt nhit acid chenodesoxycholic, acid urso- 
desoxycholic ..

EZETIMIBE

Ezetimibe là mòt thuoc mói diidc diia vào diéu tri chùng 
tàng cholesterol màu.

Bièt dtfdc: Ezetrol, vièn 10 mg.

Cd che tàc dòng

Ezetimibe tàc dòng ò bò bàn chài cua càc te bào ruòt non ùc 
che chon loc vièc hàp thu cholesterol tù  m àt và tù  thùc àn qua 
ruòt. Ezetimibe dà ùc che khoàng 54% sii hàp thu cholesterol ò 
ruòt non khi so sành vói placebo.

Cd che tàc dòng cua ezetimibe khàc vói nhUa trao dòi ion, 
chàt này ùc che vièc hàp thu cholesterol bàng càch làm hình 
thành càc phùc hdp vói càc acid m àt trong ruòt de dào thài ra 
ngoài theo p h a ^

Ezetimibe khòng có ành hiidng dèn sU hàp thu acid màt,
cu c  a c id  b e o , c a c  v i t a m in  ta n  tr o n g  l ip id  v à  t r ig ly c o r id , k h ó n g
bi chuyén hóa bòi he cytochrom P-450.

Thdi gian bàn thài cua ezetimibe là 22 gid.
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Ezetimibe làm giäm cholesterol, LDL-C, làm giäm 
triglycerid it hdn và làm täng nhe HDL-C trong mäu.

Dùng ddn thuàn, ezetimibe vói lièu 10 mg/ngày làm giäm 
16 - 18% LDL-C; phoi hdp vói statin  (nhü atorvas-tatin, 
sim vastatin ...), ezetimibe làm giäm thèm 21% LDL-C, làm 
tàng 3% HDL-C, và làm giàm 6 - 11% triglycerid (Circulation 
2002. 105:2469).

Phói hdp vói nhüa trao dói ion sé làm giàm khà dung sinh 
hoc cüa ezetimibe.

Tàc dung phu

- Dói khi dau dàu, dau bung, roi loan tièu hóa,

- Có mót sö' it trüdng hdp bi dau cd, vièm gan, viém tuy 
nhàt là khi dùng cùng vói statin.

Chi djnh

- Róì loan lipoprotein mäu typ Ila..

Ezetimibe thüdng düdc düng ddn thuàn nhiing có thè düng 
phói hdp vói statin khi thuoc này chüa düa düdc cholesterol và 
LDL-C ve muc tièu dièu tri. Nghièn cüu EASE (Ezetimebe A dd
on to Statin  for Effectiveness Trial, 2004) trén 3.030 bènh nhän 
mà statin ddn thuàn chüa düa LDL-C ve muc tièu dièu tri düdc; 
càc bènh nhän düdc phàn ngàu nhièn dùng ezetimibe 10 
mg/ngày + atatin  hoàc placebo + statin; két qua cho thày deh 
tuàn thù  6, LDL-C giàm trung bình 25,8% ò nhóm 1 so vói 2,7% 
ó nhóm 2 (p <0,001); 71% só' bènh nhän d nhóm 1 dat muc tièu 
ATP III so vói 20,6% ó nhóm 2 (p <0,001), khóng có khàc bièt vè' 
tuoi, giói, dàn toc, loai statin dùng, nguy cd tim mach, có bènh 
dài thäo dilóng hoàc hói chùng chuyen hóa kèm theo hay khóng; 
càc thóng so ve triglycerid. HDL-C, khóng HDL-C và apoprotein 
B düdc cài thièn tot hdn vói ezetimibe (p <0,001).

Tinh chàt di/öc ly
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Chóng chi djnh.
- Dang có bènh gan, men gan tàng, vieni tuy.
Khòng dùng cho phu nù có thai, dang cho con bu.
Khóng khuyen khich dùng cùng fibrat vi thuoc này làm 

tàng dào thài cholesterol trong màt dè gay sòi màt.

Liéu dùng

- Uòng vièn 10 mg, 1 làn trong ngày.
Có thè cho uóng bàt ky lùc nào trong ngày, trvióc hoàc sau 

bùa àn.

ACID NICOTINIC

Ngtfòi ta dà bièt tinh chàt làm giàm triglycerid trong màu 
cua acid nicotinic (vitamin PP) tù 1955 (Altschul và cs), nhilng 
thuóic thiJc sii diiòc lUu y nhièu hcln tù sau càc nghièn cùu cua 
Carlson và Zollner. Acid nicotinic cùng là thuoc can thiép vào 
chùng rói loan lipid màu dàu tién thày làm giàm tù vong trong 
bènh mach vành (Canner và cs, 1986).

Bièt di/oc
- Acid nicotinic: Nicyl, vièn 10 mg.
- Mesoinositol hexanicotinat: Dilexpal, vièn 500 mg.
- Ethanolamin N-oxynicotinat: Novacyl, vièn 670 mg.

DUdc dòng hoc
- Acid nicotinic và càc dàn chàt dtfdc hàp thu tot qua diiòng 

tièu hóa và dtfdc dào thài trong niióc tièu.
- Thòi gian bàn thài ngàn 2 giò.
Tinh chat H ifrtc ly
- Vói liè'u cao 2 - 6 g/ngày, acid nicotinic làm giàm VLDL, 

giàm triglycerid có lè do ùc ché’ su di chuyèn càc acid béo tu  do
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tù  càc mò mfl, giàm liidng acid héo càn th ièt cho gan tóng hdp 
VLDL, tàng chuyén hóa VLDL, qua dó giàm LDL. Thuóc con 
làm giàm lipoprotein (a), làm tàng nhe HDL, làm gan giàm 
tóng hdp apoprotein B (Toto và cs, 1998) và làm giàm 
fibrinogen huyet tifdng.

- Vói lièu thà'p, acid nicotinic chi gay giàn càc tiéu dóng 
mach và mao mach nhà’t là d màt, thàn  và càc chi làm dò da, 
bùng nóng, ngùa.

Tàc dung phu
- Rói loan tièu hóa: 15% so bènh nhàn hay gap nóng ra t da 

dày, buon non, non mùa, ia lòng, chàn àn.
- Bùng nóng màt, dò da, ngùa, ha huyet àp, mach nhanh.
- Có thè thày tàng bilirubin và men transam inase tam thòi, 

tàng acid urie màu.
- Giàm dung nap glucose, dùng thuóc làu dài d ngiiòi già có 

thè thày xuàt hién bènh dài thào diiòng.

Chi djnh
- Rói loan lipoprotein màu thuóc càc typ lib , III,  IV và V. 

Acid nicotinic cùng difdc khuyen cào dùng trong tam chùng 
lipid (góm LDL III nhò và dàc + tàng triglycerid + giàm HDL- 
C màu).

Có mót so nghièn cùu diidc tién hành vói acid nico-tinic:
- Nghièn cùu Coronary Drug Project (1975) vói >3.900 nam 

sau nhói màu cd tim dùng acid nicotinic 3 g/ngày so sành vói 
placebo theo dói 5 nàm thày thuóc làm giàm triglycerid, dóng 
thòi làm giàm 10% cholesterol, 27% nguy cd tà i phàt nhói màu 
cd tim và 11% tù  vong chung. Theo dói 15 nàm sau, ket quà 
vàn diidc duy tri.

-• Nghièn cùu FATS (Familial Atherosclerosis Treat-ment 
Study, 1990) trèn  120 bènh nhàn suy vành dùng acid nicotinic
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(Niacin 1 g x 4 làn/ngày) + colestipol so sành vói lovastatin + 
colestipol và placebo, theo dòi trong 30 thàng, thay ó nhóm có 
acid nicotinic, giàm 32% LDL-C, tàng 43% HDL-C, giàm tièn 
trién cua càc màng vùa xO và thoài trién mòt sò' màng cu, giàm 
rò càc tai bien mach vành; ò nhóm có lovastatin thì thày giàm 
LDL-C nhièu hòn nhiing tàng HDL-C it hcfn.

Mac dù thuóc có hièu lilc thUc svi nhiing càc tàc dung phu 
phièn phùc cua thuóc dà làm han che viec sù dung.

Chóng c h i d jnh
- Dai thào duòng 

Tàng nhàn àp
- Loét da dày - tà tràng dang tièn trién
- Tièn sii có bènh gùt.
- Khi dang có eczema vi de làm bènh này nàng thèm.
- Suy gan ,suy  thàn
Khóng dùng cho phu nù có thai và cho con bu.

Liéu và càch dùng
Ngufòi ta it dùng acid nicotinic (Nicyl) mà dùng càc este 

giài phóng dàn acid nicotinic nhif Dilexpal, Novacyl trong dièu 
tri chùng roi loan lipid màu.

- Nèn cho tù  liéu nhò rèi tàng dàn de trành  tàc dung phu 
và uóng sau bùa àn.

Liéu có tàc dung: Dilexpal, vièn 500 mg, thóng thiiòng cho 
6 vièn chia làm 3 làn trong ngày. Mói thàng uóng 20 ngày; khi 
dat kè't quà thì giàm lièu.

Ó bènh nhàn dang dùng aspirin, nèn cho aspirin uóng 30 
phùt triióc liéu buoi sàng cua acid nicotinic.

Acid nicotinic hièn it du<3c dùng ò niióc ta  so vói càc thuóc 
khàc do có nhièu tàc dung phu.
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FIBRAT

Cäc chat fibrat dtfdc phät hien ttf 1962 (Thorp) vä dang 
dtfdc düng khä phö bien trong dieu trj chüng röi loan lipid mäu 
nhä’t lä khi cö täng triglycerid mäu.

Biet dtfdc:

- Clofibrat: Lipavlon, vien 500 mg.

- Bezafibrat: Bezalip, vien 200 - 400 mg

- Ciprofibrat: Modalim, vien 100 mg

- Fenofibrat: Lipanthyl, vien 300 mg, 200M

- Gemfibrozil: Lopid, vien 300 mg.

Dtfdc döng hoc

Bang 9.4. Tinh chät dtfdc döng hoc cüa cäc fibrat

Thuoc Nong do 
dinh dat

Lien ket 
protein

Thdi gian 
bän thäi

Thai qua 
nirdc tieu

Clofibrat 3-6 h 93-98% 13-17 h >97%

Bezafibrat 2 h 95% 2 h +++

Ciprofibrat 2 h 95% 17 h 80%

Fenofibrat 5 h +++ 20 h 70%

Gemfibrozil 1-2 h 97% 7,5 h 70%

- Cäc thuöc d dang uöng, dtfdc hap thu  qua ruöt gän hoän 
toän.

V öo  trong cd thö, cäc fihrnt ttifrto ohiiyön thonh cäc acid  
fibric lä cäc chat chuyen höa co hoat tinh.
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- Thuoc diidc dao thai chu yeu qua than, khoang 70% diidi 
dang glucuro-lien hop khong hoat tinh, mot it con nguyen 
dang, mot phan nho trong phan. Clofibrat diidc dao thai qua 
than  hoan toan sau 48 gid.

Tinh chat diTdc ly
Cac fibrat lam giam dong acid beo ve gan, qua do gan giam 

tong hop VLDL, lam tang hoat tinh men lipoprotein-lipase de 
tang do thanh thai VLDL, lam giam hinh thanh LDL III (la 
loai LDL nho va dac de gay mang vuta xd d dong mach), giam 
oxy hoa LDL, dan den giam ca triglycerid lan cholesterol (giam 
triglycerid nhieu hdn), giam VLDL va LDL, lam tang HDL. 
Mot so' nghien cOiu cho thay giam triglycerid mau co le con lien 
quan den giam tong hdp apoprotein CIII d gan do fibrat 
(Haubenwallener va cs, 1995).

Cac fibrat cung lam giam ket tap tieu c^u, giam fibrinogen, 
phuc hoi can bang he dong va chong dong mau, lam giam acid 
uric mau. Fenof ra t con lam giam lipoprotein (a), tren thUc 
nghiem thay lam giam hoat tinh cua men HMGCoA reductase, 
gemfibrozil con lam tang tong hdp apoprotein AI va AIL

Tac dung phu
- Roi loan tieu hoa: day bung, buon non, nong rat thiidng 

vi, phan mem, man ngita ... cac bieu hien nay gap d 5% so'benh 
nhan, doi khi thay tang men gan, tang ty le bi soi m at (tha'y ro 
hdn vdi clofibrat), giam bach cau, rung toe, thieu nang sinh 
due, vu to, tram  ua t ...; mot so' nghien cilu cho thay co mot so' 
benh nhan co tang ure va creatinin mau trong qua trinh dung 
thuoc nhiing khong thay noi den ton thiidng than, 2 thong so 
nay trd lai binh thiidng sau khi ngifng thuoc.

Chi djnh
- Ro'i loan lipoprotein mau cac typ lib, Ha, III, IV.
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Hien nay, cäc nghien cüu da khäng dinh täng triglycerid 
cüng lä möt yeu tö nguy cd döc läp, quan trong trong vüa xd 
döng mach vä da chüng minh läm giäm triglycerid, VLDL, IDL 
thi läm giäm düdc tai bien mach vänh, mach näo. Täng 
triglycerid lai thüdng phöi hdp vöi giäm HDL, täng LDL nhö 
vä däc, gay röi loan döng mäu .

Nhieu nghien cüu dä düdc tien hänh, däng chü y lä:
- Clofibrat: nghien cüu WHO Cooperative Trial (1980) lä 

nghien cüu tien hänh söm nhä't tren 15.745 nam, tuöi 30 - 59, 
thäy sau 6,3 näm, clofibrat dä läm giäm 20% so' tai bien tim 
mach, 25% nguy cd nhöi mäu cd tim khöng tü vong so vöi placebo 
nhüng khöng läm giäm tü vong tim mach, lai läm täng tü vong 
chung (p <0,05); sau 9,6 näm vän thäy täng tü vong chung mäc 
däu cäc benh nhän dä ngüng thuöc trung binh 4,3 näm.

- Bezafibrat: nghien cüu BECAIT (Bezafibrat Coro-nary 
Angiographie Intervention Trial, 1996) tren  92 benh nhän nam 
sau nhöi mäu cd tim cö röi loan lipid mäu, düng bezafibrat so 
sänh vöi placebo trong 5 näm thäy thuöc läm giäm 31% 
triglycerid, 9% cholesterol, täng 9% HDL-C vä läm giäm khöng 
däng ke LDL-C (2%), döng thdi läm giäm 72% tai bien tim 
mach (ke cä tü  vong) vä nhu cäu täi tao mach vänh, giäm tien 
trien mang vüa xd döng mach vänh ttfdng tü  hoäc tot hdn so 
vöi cäc nghien cüu düng statin.

- Ciprofibrat: Turpin (1996) phän tich cäc nghien cüu vöi 
ciprofibrat tren khoäng 3.000 benh nhän typ Ha thäy thuöc 
läm giäm 20% triglycerid, cholesterol vä apoprotein B, 30% 
LDL-C, läm täng 10% HDL-C vä apoprotein AI, tren khoäng 
3.500 benh nhän typ Ilb thay thuöc läm giäm 50% triglycerid, 
25% cholesterol, 30% LDL-C, 25% apoprotein B, läm täng 10% 
HDL-C vä apoprotein AI, tren 800 benh nhän typ IV thay 
thuöc läm giäm 30 - 70% triglycerid. 10% LDL-C vä 
cholesterol, täng 10 - 20% HDL-C (Atherosclerosis 1996. 124. 
Suppl: S83-S87).
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- Fenofibrat: Blane (1989) phän tich 14 nghiéi cüu ngän 
han vói 1.838 bénh nhän düdc düng fenofibrat thä^ thuóc làm 
giäm 20 - 25% cholesterol d typ Ila, 40 - 60% trigVcerid d typ 
Ilb và IV; d 6 nghièn cüu dài han tü  6 thäng dèi 6 näm vói 
1.551 bénh nhän, thuóc làm giäm cholesterol vì triglycerid 
nhu trong càc nghièn cüu ngän han, ngoài ra làn giàm 17 - 
29% LDL-C, 10 - 37% apoprotein B, làm täng  0 - 0% HDL-C 
(täng nhièu khi càc tri só’ ban dàu thä'p), 3 - 38% approtein AI 
(Cardiology 1989. 76 (Suppl): 1-13).

Nghièn cüu DAIS (Diabetes Atherosclerosis Iiterven-tion 
Study, 2001) trèn  418 bènh nhän dài thào duòng:yp 2 có rói 
loan lipid mäu nhe (cholesterol 5,56 mmol/1, iDL-C 3,38 
mmol/1, triglycerid 2,59 mmol/1, HDL-C 1,01 nmol/1) düdc 
phän ra düng Lipanthyl 200M  và placebo; kèt quanghièn cüu 
cho thày fenofibrat làm giàm cho lesterol, LDL-C triglycerid 
và làm tàng HDL-C (p <0,001), dóng thdi d nhóm ày  có sü già 
tàng ty le hep diiòng kinh mach vành it hdn 9 vói nhóm 
placebo (2,11% vs 3,65%, p = 0,02), giàm diiòn kinh lóng 
mach toi thièu trung  bình it hdn (-0,06 vs -0,10 mr, p = 0,029) 
qua phän tich dinh lüdng tüng doan dóng mach vàih trèn may 
tinh, nhtf vày thuóc có hièu lue làm giàm tien tr ih  cua màng 
vüa xd; càc tai bièn tim mach cüng thày giàm 23% so vói 
placebo tuy p >0,05.

Nghièn cüu FIELD (Fenofibrate Intervention and Event 
Lowering in Diabetes, 2005) nhäm dänh già hìu qua cüa 
fenofibrat trèn  càc ta i bièn tim mach tiè'n hành trén  9.795 
bènh nhän dài thào duòng typ 2 có dò tuoi >0 - 75, có 
cholesterol màu 3 - 6,5 mmol/1, ty só' choleterol toàn 
phàn/HDL-C >4 hoàc triglycerid mäu 1 - 5 mmol/ dtfqic phän 
ra düng fenofibrat 200 mg/ngày trong trung  bình > nàm có so 
sành vói placebo; kè't quà nghièn cüu cho thày feofìbrat làm 
giàm diidc 11% ta i bièn mach vành (bao góm tù vng do bénh 
mach vành hoàc nhói màu cd tim khòng tü  vong) uy sü khàc
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bièt chiia du y nghìa thòng kè (5,2% vs 5,9%, p = 0,16), có xu 
htfóng làm tàng tù  vong do bènh mach vành (p = 0,22) nhtfng 
làm giàm 24% nhòi màu cd tim khòng tù vong (p = 0,01); thuòc 
làm giàm 11% tai bièn tim mach chung (bao góm tù  vong tim 
mach, nhói màu cd tim, dot quy, tài ttfói màu dòng mach vành 
và dòng mach cành (12,5% vs 13,9%, p = 0,035); ty le tù  vong 
toàn bò có tàng hdn tuy chiia có y nghìa thóng kè (7,3% vs 
6,6%, p = 0,18); fenofibrat con làm giàm tiè’n trièn cùa albumin 
nièu (p = 0,002), làm giàm nguy cd bi bènh vong mac phài can 
thièp bàng laser (p = 0,0003); ve tàc dung phu, thày có tàng 
nhe vièm tuy (0,8% vs 0,5%, p = 0,031) và nhòi màu phói 
(1,1% vs 0,7%, p = 0,022); có 8% d nhóm dùng thuò'c phài 
chuyén sang dùng thuóc khàc, chu yéu là statin .

- Gemfibrozil: nghièn cùu HHS (Helsinski Heart Study, 
1987) trèn 4.081 nam, tuoi 40 - 55, có rói loan lipid màu typ 
Ila, dùng gemfibrozil so sành vói placebo trong 5 nàm, thày 
thuòc làm giàm 11% cholesterol, 10% LDL-C, 43% triglycerid, 
tàng 10% HDL-C, dóng thdi làm giàm 34% tièu chi chung bao 
góm nhói màu cd tim và tù vong do tim (27,3% vs 41,4%, 
p<0,02) rièng vói nhói màu cd tim khòng tù  vong làm giàm 
dtfdc 37% (21,9% vs 35%, p <0,02). Nèu HDL-C <0,9 mmol/1 thì 
giàm dtfdc 62% tai biè’n mach vành, neu triglycerid >2,3 
mmol/1 và LDL-C/HDL-C >5 thì lai giàm dtfdc 71% tai bien.

Nghièn cùu VA-HIT (Veterans Affairs HDL-Choles-terol 
Intervention Trial, 1999) trèn 2.531 bènh nhàn bènh mach 
vành có cholesterol trung bình 175 mg/dl, LDL-C 111 mg/ di, 
triglycerid 160 mg/dl, chi có HDL-C thàp 32 mg/dl, càc bènh 
nhàn dtfdc phàn ra dùng gemfibrozil 1200 mg/ngày so sành vói 
placebo trong trung bình 5,1 nàm; kè't quà theo dèi cho thày 
thuoc khòng làm thay dói LDL-C, làm giàm 31% triglycerid và 
làm tàng dtfdc 6% HDL-C dóng thdi làm giàm dtfdc 22% nguy 
cd nhói màu cd tim và ttf vong do mach vành (17,3% vs 21,7%, 
p = 0,006), làm giàm 25% nguy cd dot quy tuy chtfa dù y nghìa
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thong ke (4,6% vs 6%, p = 0,10), khong lam thay doi ty le tii 
vong chung va nhu c&u tai tiidi mau cd tim.

Chong chi djnh

- Suy gan, suy than  nang, tien sii benh tui mat.

- Khong dung cho tre em, phu nut co tha i va cho con bu.

Lieu va cach dung

- Lieu cac thuoc dung diidc khuyen cao nhii sau (bang 9.5):

Bang 9.5. Liéu dùng cac fibrat

Loai Bièt diroc Hàm Itfdng Liéu 24 gid

Clofibrat Lipavlon 500 mg 1,6 - 2 g

Bezafibrat Bezalip 200-400 mg 600 mg

Ciprofibrat Modalim 100 mg 100 mg

Fenofibrat Lipanthyl 200 M (mg) 200 mg

Gemfibrozil Lopid 300 mg 900-1200 mg

- Cho uöng thuöic ngay sau büa an, rièng vói Lopid uong 30 
phut triióc büa an, thuöc chia làm 2 làn, vói loai Lipanthyl 
200M dang vi hat th ì chi uöng 1 län.

Khi triglycerid và cholesterol mäu dà tró lai mùc bình 
thiiòng th ì giàm lièu và tùy trtfòng hdp phài dùng lieu duy tri.

- Dinh ky 2 - 3 thàng  kièm tra lai càc thòng so lipid., men 
gan và chùc nàng gan.

- T^tm ngùng thuoic khi thà'y tàng men sran gAp 3 làn tri sci 
bình thiiòng.
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■ Vi sii lièti kct giùa acid fibric vói albumin huyèt tüdng rät 
manh, tranh chap vi tri vài càc chat khàng vitamin K néri trong 
trUdng hdp phäi düng 2 thuóc này dòng thdi càn gidm lièu càc 
chàt khàng vitamin K xuó'ng 113 de trành nguy cd chày màu.

- Phoi hdp vói statin có thè gày vièm cd nàng, tièu cd d mót so 
triidng hdp.

- Néu bènh nhàn có albumin huyèt tUdng thàp nhii trong bènh 
thän hu, sè có tàng nóng dò acid fibric tü  do dè xdy ra tai bién 
nhàt là tàng càc men gan, vi vày càn giàm lièu thuóc dùng.

■ Khöng dùng cùng perhexilin vi có thè gày vièm gan cap tinh.

Chiì y  :

STATIN

Càc statin  là càc chat ùc che men hydroxy-methyl-glutaryl- 
coenzym A (HMGCoA) reductase can trö quà trình sinh tóng 
hçtp cholesterol trong te bào. Chât statin  dâu tiên là 
mevastatin tim thäy ô N hât nâm 1976, diidc chiet xuâ't tù môi 
trtfàng nuôi cây pénicillium citrinum nhtfng không dùng difdc 
vi tac dung phu. Càc chât diïçlc phàt hiên sau dô là 
simvastatin, lovastatin, pravastatin cüng chiët xuât tù môi 
trtfàng nuôi cây nâm, fluvastatin, cerivastatin và atorvastatin  
dtfdc tóng hçfp. Nâm 2001, cerivastatin dà bi rù t khôi thi 
trtfàng do có tâc dung phu xâu, nhât là khi dùng phói hdp vói 
fibrat.

Biêt dtfdc
- Atorvastatin: Lipitor, viên 10 - 20 mg.
- Fluvastatin: Lescol, viên 20 - 40 - XL 80 mg.
- Lovastatin: Mevacor, viên 20 mg.
- Pravastatin: Pravachol, Elisor, viên 10 - 20 mg.
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- Rosuvastatin: Crestor, vièn 10 - 20 mg.

- Simvastatin: Zocor, vièn 20 - 40 mg.

Lovastatin
HO*- ~  ~  Na

Piavaslalin

COONa
OH

HO
>Ja
F

Simvastatin Fluvastalin

O 'Na*

Ca**

2

Dtfdc dòng hoc

- Càc thuó'c dtfdc hà'p thu nhanh và nhièu qua dtfóng tièu 
hóa. Thùc àn làm tàne hà'p thu lovastatin, làm giàm hà'p thu 
pravastatin, khòng có ành hiiòng dó'i vói càc sta tin  khàc. Nóng 
do dinh trong huyè't tvidng dat diidc sau 1 - 4 gid.

Atorvaslatin
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- Mûc liên kët vói protein huyët tUdng thay dôi vói tùng 
thuôc: 50% vói pravastatin, 94% vói sim vastatin, 98% vói 
atorvastatin , fluvastatin. Khâ dung sinh hoc thâp, 4 - 24 % 
tùy loai thuó’c.

- Câc thuôc dUöc gan chuyên hóa böi hê men cytochrom P- 
450: atorvastatin, lovastatin và sim vastatin vdi P-450 3A4, 
fluvastatin và rosuvastatin vói P-450 2C9, riêng pravastatin 
diidc gan chuyên hóa nhüng không do hê men này.

- Dào thâi chu yeu qua mât vào phân, mot phàn nhô qua 
nUóc tiëu (<20%).

- Thdi gian bân thâi ngän: 1 - 2 già, riêng atorvastatin 14 - 
16 già, rosuvastain 18 - 20 gid.

Cö chë tâc dông
Statin  ûc chë dàc hiêu và canh tranh  tâc dung cua men 

HMGCoA reductase d khâu HMGCoA chuyên thành acid 
mevalonic, cân trd quâ trinh sinh tông hdp cholesterol trong tê 
bào. Do thiêu cholesterol noi sinh, câc thu thè cho LDL diidc 
täng tong hdp de tiêp nhân thêm LDL làm cho LDL dudc thoäi 
giâng nhiêu hdn trong tè' bào theo con duòng câc thu thè’ dân 
dên giâm LDL trong mâu liiu hành; statin  con ûc chë gan tông 
hdp apoprotein B-100. NhU vày, statin làm giâm cholesterol và 
LDL là chinh; statin  cüng làm tàng nhe HDL, làm giâm nhe 
hay vùa phâi triglycerid, VLDL tùy thuôc liê'u dùng. Statin con 
làm giâm oxy-hôa LDL, ûc chë tiêu càu hoat hóa và làm cân 
bàng hê dông và chông dông mâu. S tatin  ehua thay cô ânh 
hiïdng dên lipoprotein (a).

Do sinh tông hdp cholesterol diën ra nhiëu nhàt trong dêm, 
nên cho uong thuôc vào buoi tói hoàc buôi chiê'u.

Tâc dung phu

Statin nói chung diïdc dung nap tôt, tuy nhiên cô mot sô’ tâc 
dung phu không mong muón cô thë xây ra:
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- Roi loan tiêu hóa, dau dâu, chóng mât, ngûa, nôi inân, dj 
càm.

- Tâng men transam inase ö mot sô bênh nhân (tâng >3 lân 
d khoâng 1% sô bênh nhân), trd vê binh thiidng sau khi ngùng 
thuôc; tuy nhiên cô 0,5% tâng dai dang diidc ghi nhân.

- Bênh cd, thè hiên bäng dau cd, yêu cd vói men creatin- 
phosphokinase (CPK) tang cao có the xây ra (CPK tang gap 10 
lân d l%o sô bênh nhân, thiidng liên quan dên lieu dùng), khi 
dó phâi ngùng thuôc ngay. Tinh trang  hüy cd vän 
(rhabdomyolyse) cùng suy thân cäp gây tü  vong hiêm gäp 
nhiing có thè thây khi dùng lieu cao phô'i hdp vói fibrat, 
cyclosporin, erythromycin, clarithrom ycin, nefazodon, thuôc 
chông nam gôc azol, thuôc ùc che HIV-protease, mibefradil ...; 
cerivastatin phâi rû t khôi thi triïdng nàm 2001 cüng do 
nguyên nhân nhu vây.

- Có thè có protein niêu, có lë do sta tin  ûc chê viêc tâi hâp 
thu protein d ông liidn gân; den nay chUa có bäng chûng cho 
rang tâc dung phu nây së dân dên ton thUdng chûc nàng thân 
hay suy thân man tinh (Grundy, 2005).

Chî djnh

- Rôi loan lipoprotein mâu câc typ Ha, Ilb.

Nhieu nghiên cûu dà diidc tien hành vói câc sta tin  khàng 
djnh hiêu lüc cûa câc thuôc:

- Atorvastatin: nghiên cûu CURVES (Comparative S tudy  
o f HMG-CoA Reductase Inhibitor, Atorvastatin, versus 
Equivalent dose strengths o f Statins, 1998) trên  534 bênh nhân 
dùng ato rvastatin  so sânh vói câc sta tin  khâc trong 8 tuân 
thây loai sta tin  này vói lieu 10 và 20 mg/ngày dâ làm giâm lân 
lu o l  28% và 35%  c h u le a le ru l ,  38%  và 40%  L D L -C , 13% và 20% 
triglycerid, làm tàng 5,5% và 5,1% HDL-C; câc thay dôi dó con 
thây nhiêu hdn vói câc lieu cao hdn.
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Nghièn cüu ASAP (Aggressive Versus Conventional Lipid 
Lowering on Atherosclerosis Progression in Fami-lial 
Hypercholesterolaemia, 2001) tien hành trèn  325 bènh nhàn 
mäc chüng täng cholesterol mäu già dinh diiöc phän ra düng 
atorvastatin  vói lièu cao 80 mg/ngày so sành vói simvastatin 
vói liéu 40 mg/ngày trong 2 nàm lièn; ket qua nghièn cüu cho 
thày cà 2 thuóc deu làm giàm cholesterol (làn lufdt -41,8% và - 
33,6%, p = 0,0001), LDL-C (-50,5% và -41,2%, p = 0,0010), 
triglycerid (-29,2% và -17,7%, p = 0,0023), apoprotein B (- 
44,1% và -34,9%, p = 0,0001), lipoprotein (a) (-14,3% và -15,2%, 
p = 0,7705), làm tàng HDL-C (13,2% và 13,4%, p = 0,8541); ve 
tièu chi chinh là bè dày nói-trung mac d dóng mach cành do 
trèn sièu àm mà mót so" nghièn cüu dà chüng minh có mói 
tUdng quan vói càc bènh tim mach, càc tàc già thày bè' dày dó 
giàm -0,031 mm (95% CI -0,055 dén -0,007, p = 0,0017) vói lièu 
cao atorvastatin  và tàng 0,036 mm (95% CI 0,014 - 0,058, p = 
0,0005) vói lièu 40 mg sim vastatin, sU khàc bièt giüa 2 nhóm 
là có y nghìa (p <0,0001).

Nghièn cüu GREACE (The Greek Atorvastatin and Coronary 
Heart Disease Evaluation Study, 2002) trèn 1.600 bènh nhàn có 
tièn sü nhói mäu cd tim hoäc hep >70% cüa it nhàt 1 dóng mach 
vành difdc phän ra düng atorvastatin 1 0 -8 0  mg/ngày de dii a 
LDL-C xuóng tói muc tièu cüa ATP III là <100 mg/dl (<2,6 
mmol/1) so sành vói cäch dièu tri thóng thtfdng, theo döi trong 3 
näm; ket quà cho thày vói lièu düng trung bình 24 mg/ngày, 
atorvastatin làm giàm 24% cholesterol (tü 257 mg/dl xuóng 165 
mg/dl), 46% LDL-C (tü 180 mg/dl xuóng 97 mg/dl), 31% 
triglycerid (tù 184 mg/dl xuóng 128 mg/dl), tàng 7% HDL-C (tü
39 mg/dl lèn 42 mg/dl) trong khi vói cäch dièu tri thóng thtfdng 
càc thóng só' thay dói ràt it; atorvastatin cüng dóng thòi làm giàm 
42% tü vong chung (RR 0,57, 95% IC 0,39 - 0,78, p = 0,002), 47% 
tü vong do mach vành (RR 0,53, 95% IC 0,29 - 0,74, p = 0,0017), 
59% nhói mäu cd tim khóng tü vong (p = 0,0001), 51% nhu càu 
can thièp mach vanh (p = 0,001), 47% dòt quy (p -  0,034) so vói 
càch dièu tri thóng thüdng.
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- Fluvastatin: nghièn cüu LCAS (Lipoprotein and Coronary 
Atherosclerosis Study, 1997) trèn 429 bènh nhän bènh mach 
vành dùng fluvastatin 20 mg x 2 làn/ ngày so sành vói placebo 
mót so it dùng thèm cholestyramin, càc bènh nhàn düdc chup 
dóng mach vành triióc và sau gàn 3 nàm, ket qua cho thaj 
fluvastatin don thuàn  làm giàm cholesterol (13,5% vs 0,3%), 
giàm LDL-C (22,5% vs 2,2%), täng HDL-C (8,7% vs 3,9%), ve 
triglycerid thày giàm 0,1% so vói täng 9,5% cüa placebo; phóì 
hop vói cholestyramin thi hièu lüc lai täng hön; cac màng vüa 
xO giàm tièn trién (28,7% vs 39,1%), täng thoài trién (14,6% vs 
8,3%), càc màng vüa xO mói giàm hình thành (13% vs 22%, p = 
0,03), ve làm sàng ò nhóm dùng fluvastatin it xày ra ta i bier 
tim mach (14,5% vs 19,1%) và it phài can thièp tà i thóng mach 
vành hön (10,7% vs 13,5%) nhüng sü khàc bièt chtfa dù y 
nghla thóng kè.

- Lovastatin: nghièn cüu AFCAPS/TexCAPS (The A ir Force 
Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study, 1998) ve du 
phóng tièn phät trèn  5.608 nam và 997 nü chüa bi bènh mach 
vành, có cholesterol 180 - 264 mg/dl, LDL-C 130 - 190 mg/dl, 
HDL-C <45 mg/dl vói nam và <47 mg/dl vói nü, triglycerid 
<400 mg/dl, càc doi ttfdng nghièn cüu düdc dùng lovastatin 20 •
40 mg/ngày kèt hdp vói ché' dò än so sành vói placebo, thdi giar 
theo dói trung bình 5,2 nàm thày thuoc làm giàm 25% LDL-C, 
18% triglycerid, làm täng 6% HDL-C (tàt cà dèu có p <0,001), 
dóng thdi làm giàm 37% tai bien mach vành càp bao góm nhói 
màu cd tim, cdn dau thä t ngüc, dot tù  (6,8% vs 10,9%, p 
<0,001), 33% nhu càu can thièp tài tüöi màu (6,2% vs 9,3%, p = 
0,001), 41% nhói màu cd tim (5,6% vs 3,3%, p = 0,002) tuy tù 
vong chüa có khàc bièt (4,6 vs 4,4/1000 ngüdi-näm).

Nghièn cüu CCAIT (Canadian Coronary Atherosclerosis 
Intervention, 1994) trèn  331 bènh nhàn có bènh mach vành 
dùng lovastatin 20 - 40 mg/ngày so sành vói placebo trong 2 
näm cüng thày thuoc làm giàm 21% cholesterol, 29% LDL-C.
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lam tang 7,3% HDL-C (tat ca deu co p <0,001), dong thdi lam 
giam tien trien cua mang viia xd cu (33% vs 50%, p = 0,003) va 
han che phat trien mang vfla xd mcli (16% vs 32%, p = 0,001).

- Pravastatin: nghien ciiu WOSCOPS (the West O f Scotland 
Coronary Prevention Study, 1995) la nghien ciiu d&u tien ve dtf 
phong tien phat benh mach vanh tien hanh tren  6.595 nam 
khong co tien sit nhoi mau cO tim, co chclesterol 270 ± 20 
mg/dl (7 ± 0,6 mmol/1), LDL-C >252 mg/dl, diidc dung 
pravastatin  40 mg/ngay so sanh vdi placebo, theo doi trong 4,9 
nam thay thuoc lam giam 20% cholesterol, 26% LDL-C, 12% 
triglycerid, lam tang 5% HDL-C. dong thdi lam giam 31% nguy 
cd tai bien mach vanh (p <0,0001), 37% nhu cau can thiep tai 
tucii mau (p = 0,007) va 32% tu vong do tim mach (p = 0,033), 
22% tu  vong chung (p <0,051).

Cac nghien ciiu PLAC I va II (Pravastatin Limitation o f 
Atherosclerosis in the Coronary Arteries, 1993, 1995) tren 408 
benh nhan co >1 cho hep >50% d dong mach vanh va 151 benh 
nhan co benh mach vanh dong thdi co ton thiidng viia xd d 
dong mach canh, ta t ca deu co cholesterol 130 - 189 mg/dl va 
triglycerid <350 mg/dl dtfdc dung pravastatin 20 - 40 mg/ngay 
so sanh vdi placebo trong 3 nam cho th&y thuoc lam giam 26 - 
29% LDL-C, t in  suat ta i bien mach vanh la 1,8%/nam d nhom 
dung thuoc va 4%/nam d nhom placebo (giam 55%, p = 0,014), 
giam 67% nguy cd nhoi mau cd tim khong tii vong (p = 0,006), 
40% nguy cd tii vong chung (nhtfng p = 0,31) dong thdi lam 
giam ro tien trien cua mang viia xd d dong mach canh.

Nghien ciiu PROSPER (Prospective S tudy o f Pravas-tatin 
in the Elderly at Risk, 2002) tren  5.804 benh nhan benh mach 
vanh co tuoi trung binh 75 (trong do 52% la niJ, 62% bi t&ng 
huyet ap, 11% bi dai thao diidng) co cholesterol trung binh 
2,21 g/1 (5,7 mmol/1), LDL-C 1,47 g/1, triglycerid 1,33 g/1 dung 
pravastatin 40 mg/ngay, theo doi 3,2 nam; ket qua cua nghien 
ciiu cho thiiy thuoc da lam giam tieu chi chung bao gom tit
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vong do mach vành, nhói màu có tim khòng tù vong và dot quy 
có hay khóng tù  vong so vói placebo (14,1% vs 16,2%, p = 
0,014) nhiing chiia thày lói ich vói tàn suàt dot quy, suy tim, 
nhu càu can thièp vành, rièng ung thii lai thày tàng (8,5% vs 
6,8%, 95% IC 1,04-1,51).

- Rosuvastatin: nghièn cùu STELLAR (Statin Thera-pies 
for Elevateci L ipid Levels compared Across doses to 
Rosuvastatin, 2003) trèn  2.431 bènh nhàn vói LDL-C tù  >160 
dèn <250 mg/dl, triglycerid <400 mg/dl diMc phàn ra dùng 
rosuvastatin, hoàc atorvastatin , sim vastatin vói càc liéu 10,
20, 40 hay 80 mg/ngày, hoàc pravastatin  10, 20 hay 40 
mg/ngày dè so sành hièu lue cùa càc thuóc; ket qua sau 6 tuàn 
dièu tri cho thày rièng rosuvastatin vói lièu 10 - 40 mg/ngày 
dà làm giàm 46 - 55% LDL-C, làm tàng 7,7 - 9,6% HDL-C; muc 
tièu LDL-C <116 mg/dl (<3 mmol/1) dat duoc d 79 - 92% so 
bènh nhàn.

Nghièn cùu COMETS (Comparative S tudy with 
Rosuvastatin in Subjects with Metabolic Syndrome, 2003) trèn 
397 bènh nhàn có hói chùng chuyèn hóa, LDL-C >3,36 mmol/1 
(130 mg/dl) và có nguy c0 bènh mach vành >10% trong 10 nàm 
dtfóc phàn ra dùng rosuvastatin hoàc atorvastatin  10 mg/ngày 
trong 6 tuàn  dàu, 20 mg/ngày trong 6 tuàn tièp theo, có so 
sành vói placebo; kèt quà cho thày vói LDL-C, rièng 
rosuvastatin dà làm giàm 41,7% ó tuàn  thù  6 (p <0,001), và 
48,7% ó tuàn  thù  12 (p <0,001) so vói placebo; rosuvastatin 
cùng làm tàng có y nghìa HDL-C, làm giàm triglycerid và 
protein C phàn ùng (CRP).

Nghièn cùu ASTEROID (A Study to Evaluate the Effect o f 
Rosuvastatin on Intravascular Ultrasound- Derived Coronary 
A th e ro m a  R u rd o n , 2 0 0 4 )  t rp n  349 h p n h  n h à n  cn tu o i  t r u n g  
binh 58,5, có it nhàt mòt cho hep >20% dèn <50% difòng kinh 
long mach vành do bàng phtfOng phàp sièu àm nói mach; càc 
bènh nhàn dUOc dùng rosuvastatin lièu cao 40 mg/ngày trong
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24 thàng; kèt qua cho thày thuóc dà làm giàm 53,2% LDL-C 
(tù 130,4 ± 34,3 mg/dl xuóng 60,8 ± 20 mg/dl), làm tàng 14,7% 
HDL-C và giàm 14,5% triglycerid; sièu àm nói mach lai cho 
thày thuóc làm giàm có y nghìa thè tich màng vùa xd có hièu 
chinh-d dóng mach vành (p <0,001), sii thoài trièn này gap ò 
77,9% só' bènh nhàn, khóng có sii khàc bièt theo tuoi, giói, chi 
so khói ltfdng c0 thè, mùc dò LDL-C và HDL-C ban dàu, bènh 
nhàn có dai thào duòng hay khóng.

- Simvastatin: nghièn cùu 4S (Scandinavian Simvas-tatin 
Survival Study, 1994) trèn 4.444 bènh nhàn có tiè'n sii nhói màu 
cd tim hoàc cdn dau thàt ngilc có cholesterol màu 5,5 - 8 mmol/1, 
LDL-C trung bình 4,9 mmol/1, HDL-C trung bình 1,2 mmol/1 
dùng simvastatin 20 - 40 mg/ 'gày so sành vói placebo, theo dói 
trung bình 5,4 nàm thày thuóc làm giàm 25% cholesterol, 35% 
LDL-C, tàng 8% HDL-C dóng thdi làm giàm 34% tai bien mach 
vành, 37% nhu càu can thièp mach vành, 42% tù vong do tim (p 
= 0,0001) và 30% tù vong chung (p = 0,003). Càc kèt quà cùng 
cho thày trèn càc bènh nhàn có bènh dai thào duòng kèm theo, 
Idi ich càng nhiéu hdn so vói nhùng bènh nhàn khóng có bènh 
này. Sau khi kèt thùc nghièn cùu, nhiéu bènh nhàn vàn dtfdc 
tiep tue dùng thuóc, 2 nàm sau, càc tàc già thày tù vong chung 
vàn con giàm dUdc 30% (p = 0,0002).

Nghièn cùu MASS (Multicentre Anti-Atheroma Study, 
1994) trèn 381 bènh nhàn dùng sim vastatin trong 4 nàm so 
sành vói placebo, có chup dóng mach vành triióc và sau dot 
dièu tri, cho thày thuóc dà làm giàm 23% choles-terol, 31% 
LDL-C, 18% triglycerid, làm tàng 9% HDL-C, dóng thdi cài 
thièn duòng kinh lòng dòng mach vành d chò hep nhàt (0,04 
mm vs 0,13 mm), làm bót hep duòng kinh trung bình dòng 
mach vành (0,02 mm vs 0,08 mm), càc màng vùa xd tien trien 
chàm hdn (23% vs 32,3%) và thoài trien nhiéu hdn (18,6% vs 
12%, p =  0,09.), ohAm hình thành càc màng vùa xd mói (2% vs
3,7%, p = 0,02).
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* Näm 2005, nhóm câc nhà nghiên cûu vê dieu tri 
cholesterol (Cholesterol Treatm ent T rialist’ Collabora-tors) dà 
phân tich kët quâ cüa 14 nghiên cûu lâm sàng tien hành trên 
90.056 bênh nhân trong thòi gian qua dâ dânh giâ hiêu lüc cua 
statin, câc tâc giâ nhân xét nëu làm giâm LDL-C düçfc 1 
mmol/1 thi làm giâm düdc 12% tü  vong chung, 19% tü  vong do 
bênh mach vành, 23% nhôi mâu cd tim hoäc tû  vong do bênh 
mach vành, 17% dot quy và 21% ta i bien mach mâu nàng nói 
chung.

Nhüng ldi ich khâc cüa statin

Statin  hiên dtfdc dùng khâ pho bien ô câc niiôc de dieu tri 
khi cô täng cholesterol và LDL-C mâu. Trong thâp kÿ vùa qua, 
có nhiëu ÿ kiê'n cho ràng thuô'c con có khâ nàng dû phông tâi 
phât và tû  vong cua câc bênh do vüa xd dông mach nhii bênh 
mach vành, bênh mach nâo ... ngay trên  nhüng bênh nhân 
không hoäc chi có rói loan lipid nhe, nhü vây không phâi chî do 
tâc dung làm giâm cholesterol và LDL mâu cûa thuô'c. Mot sô' 
tâc giâ cho ràng hiêu lüc dô là do sta tin  có khâ nàng làm phuc 
hoi hoat tinh cüa men nitric oxyd synthase (NOS) dà bi suy 
giâm trong câc bênh trên, men NOS càn th ië t de tê' bào nói 
mac thành mach tiê't NO có vai tró quan trong trong viêc làm 
giàn mach và chô'ng kët tâp tiëu câu; mot sô' nghiên cûu thüc 
nghiêm dâ chûng minh sta tin  làm täng  hoat tinh men NOS 
(Laufs và es vói sim vastatin và atorvastatin , Kaesermayer và 
es vói pravastatin) và làm giâm kich thüôc o hoai tü  ô nâo 
(Laufs và es vói sim vastatin). Mot sô' tâc giâ khâc cho ràng tâc 
dung dó là do sta tin  dà làm on dinh mâng vüa xO, trânh  bi nû t 
loét de tao dieu kiên hinh thành  huyê't khô'i gây hep long mach 
thông qua viêc làm giâm phân ûng viêm (thë hiên qua giâm 
nông dô protein C phân ûng (CRP) và càn trô  viêc hinh thành 
huyët khô'i (thë hiên qua tâc dyng làm giâm n o n g  dô 
fibrinogen mâu, ûc chë viêc hoat hôa tiëu câu và câc yëu tô' V 
và XIII, täng khâ nàng tiêu fibrin ...); sta tin  con diïdc biê't có
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khä näng üc che qua trình oxy-hóa LDL (Aviram và cs, Zhu và 
cs vói atorvastatin), üc che sU täng sinh và di chuyèn cüa càc 
te bào cd trdn thành mach, üc che sü täng sinh và hoat hóa cüa 
dai thüc bào, nhu väy cüng có vai trò quan trong trong hinh 
thành Và tién trièn cüa màng vüa xd ...

Nghièn cüu CARE (Cholesterol and Recurrent Events, 
1996) d Bäc My là nghièn cüu dàu tièn trèn ngUdi di theo 
huóng này và thäy có kèt qua tot: nghièn cüu dUdc tièn hành 
trèn 4.159 bènh nhàn dà có nhoi màu cd tim tù  3 - 20 thäng, có 
cholesterol <240 mg/dl (trung bình 209 mg/dl), LDL-C trung 
bình 139 mg/dl, triglycerid <350 mg/dl düng pravastatin 40 
mg/ngày so sành vói placebo trong trung bình 5 nàm, kèt qua 
cho thäy thuoc dà làm giàm 20% cholesterol, 30% LDL-C, 14% 
triglycerid, làm täng 5% HDL-C (p <0,001), dóng thdi làm 
giàm 24% tai bièn tim mach chung (10,2% vs 13,2%, p = 
0,003), 25% nhói mäu cd tim (7,5% vs 10%, p = 0,006), 26% 
nhu càu can thièp tai tUói màu mach vành (14,1% vs 18,8%, p 
<0,001), 31% dot quy (2,6% vs 3,8%, p <0,03), tuy nhièn tü 
vong do tim mach giàm chiia dù y nghla thong kè (4,6% vs 
5,7%) và tù  vong chung khóng khàc bièt (8,7% vs 9,4%), giàm 
nhieu nhàt ó nhüng ngiidi có LDL-C >150 mg/dl, giàm khóng 
dàng kè’ khi LDL-C <125 mg/dl, càc tàc già kèt luàn düng 
pravastatin cho 1.000 bènh nhàn trong 5 nàm thì trành diidc
26 nhoi màu cd tim khóng tü  vong, 11 tü  vong do tim mach và 
13 dot quy.

Nghièn cüu AVERT (Atorvastatin vs Revascu-larization 
Treatment, 1999) trèn 341 bènh nhàn có cdn dau thä t ngüc ón 
dinh, LDL-C >115 mg/dl, triglycerid <500 mg/dl, có >1 dóng 
mach vành bi tón thtfdng hep >50% dUdc phän ra düng 
atorvastatin lièu cao 80 mg/ ngày hoäc can thièp nong dóng 
mach vành qua da; kèt quà sau 18 thàng thày ó nhóm 
atorvastatin có giàm 31% cholesterol, 46% L . D L - C ,  11% 
triglycerid và có 13,4% bi tai bién tim, 0 nhóm can thièp mach
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vành thày giâm 10% cholesterol, 18% LDL-C, tàng 10% 
triglycerid và có 20,9% bi tai bien tim; nhii vày atorvastatin 
lieu cao dà làm giâm dtfdc 36% tai bien tim so sânh vói can 
thiêp dóng mach vành qua da ò câc bênh nhân nghiên cùu.

Nghiên cûu MIRACL (Myocardial Ischemia Reduction with 
Agressive Cholesterol Lowering Study, 2001) trên  3.086 bênh 
nhân có hôi chûng mach vành càp, LDL-C trung binh 3,2 
mmol/1, triglycerid 2 mmol/1; câc bênh nhân diiçfc phân ra dùng 
ngay atorvastatin 80 mg/ngày so sânh vói placebo trong 16 
tuàn; kêt quâ cho thày atorvastatin dâ làm giâm 34% 
cholesterol, 52% LDL-C (diia xuong tôi 1,9 mmol/1), 25% 
triglycerid, dóng thôi làm giâm 16% tai bien tim kê câ tü vong 
(14,8% vs 17,4%, p = 0,048), dâc biêt làm giâm 26% câc cOn 
dau ngtic (6,2% vs 8,4%, p = 0,03) và làm giâm dôt quy (0,8% 
vs 1,6%, p = 0,045).

Nghiên cûu HPS (Heart Protection Study, 2001) là mot 
nghiên cûu lón tien hành tai Anh trên 20.536 bênh nhân bao 
góm 15.454 nam và 5.(J$2 nü diiçJc chon theo câc tiêu chuan 
sau: (1) chtfa có bênh mach vành nhtfng có nguy cd cao (vi bi 
dâi thâo düdng, dâ có tien sû bênh mach nâo hoàc bênh mach 
chi), (2) dâ có tien sû bênh mach vành nhiing LDL-C thâ'p hoàc 
bình thiióng, (3) bênh nhân nü, (4) bênh nhân già >70 tuoi; câc 
bênh nhân düdc phân ra dùng simvastatin 20 - 40 mg/ngày 
hoàc câc chât chóng oxy-hóa (bao góm vitamin E, C, p caroten) 
so sânh vói placebo trong 5 nam; trong nghiên cûu này có tói 
6.793 bênh nhân có LDL-C <3 mmol/1; kêt quâ nghiên cûu cho 
thày sim vastatin làm giâm düçJc 12% tû  vong chung (12,9% vs 
14,7%, p <0,0003), 17% tù vong do tim mach (7,6% vs 9,1%, p 
<0,001), 26% tai bien tim mach (8,7% vs 11,8%, p <0,0001), 
25% dôt quy (4,3% vs 5,7%, p <0,0001) chü yêii là dôt quy do 
thiêu mâu nâo; không có sü khâc biêt liên quan den giói tinh. 
lûa tuoi, mûc dô LDL-C ban dâu ...; nghiên cûu cüng chiia thâ'y 
rô hiêu lvtc cüa câc châ't chóng oxy-hóa trong viêc làm giâm tai
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bièn tim mach và tü vong. Cäc täc già kèt luän nghièn cüu này 
dà làm tränh dUdc 70 • 100 lai bien tim mach kè cà dot quy, 
nhu càu can thiep mach vành và 20 - 30 tu vong cho 1.000 
bènh nhan dùng simvastatin trong 5 nani.

Nghién cüu LIPS (Lescol Intervention Prevention Study, 
2002) cüng khäng dinh Idi ich cua statin trong bènh mach 
vành: trong nghièn cüu này, fluvastatin (Lescol) 80 mg/ngày 
dà difdc düng trong 4 nani so sänh vói placebo cho khoàng 
1.677 bènh nhän bènh mach vành ngay sau can thièp tài tiidi 
màu, kèt quà cho thày fluvastatin dà làm giàm 22% sU xuà't 
hièn tai bièn tim mach dàu tièn (p = 0,0127), kèt quà tot dà 
thày ngay trong nàm dàu; neu loai cäc trUdng hdp tài hep 
trong 6 thàng thì ty lè giàm lèn tdi 34% (p = 0,0002), Idi ich 
càng thày rò d càc bènh nhan có tón thUdng da mach (23% so 
vói 34% d càc bènh nhan chi có hep 1 mach), d càc bènh nhàn 
dai thào duòng (21,7% so vói 38% ci nhüng ngUdi khòng có 
bènh này); fluvastatin làm giàm LDL-C d cà nhüng ngUdi 
khòng có ròì loan lipid màu, có trUdng hdp dà diia LDL-C 
xuòng <100 mg/dl (<2,6 mmol/1) (Cardiol. Prat. 2002. 604: 4-5).

Nhành nghièn cüu ASCOT - LLA (The Anglo-Scandinavian 
Cardiac Outcomes Trial - Lipid Lowering Arm, 2003) ve dièu 
tri rói loan lipid màu tièn hành trèn 10.305 bènh nhàn tàng 
huyèt àp, có it nhàt 3 yèu tó nguy cd tim mach, müc trung binh 
vè cholesterol 5,5 mmol/1, LDL-C 3,4 mmol/1, HDL-C 1,3 
mmol/1, triglycerid 1,7 mmol/1, càc bènh nhän diidc phän ra 
düng atorvastatin 10 mg/ngày so sành vói placebo, kèt qua sau 
khoàng 3,3 nàm cho thày d nhóm bènh nhàn dùng thuóc giàm 
38% LDL-C dóng thdi giàm dUdc 36% nguy cd nhói mäu cd tim 
khòng tü vong và tü vong do bènh mach vành (p = 0,0005), 
27% dot quy (p = 0,0236) so vói nhóm placebo; ty lè tü vong 
chune và tü vong do tim mach có giàm song chtfa dü y nghìa 
thòng kè.
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* Statin vdi bênh dâi thâo düàng

Nghiên cûu CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes 
Study, 2004) d Anh và Irlande trên 2.838 bênh nhân tuôi 40 - 
75 bj dâi thâo düdng tvp 2 chiia cô biêu hiên tim mach, LDL-C 
<4,14 mmol/1, tnglycerid <6,78 mmol/1 nhüng cô it nhâ’t 1 yêu 
tô nguy cd (84% cô bênh tàng huyêt âp, 22% hùt thuôc lâ, 30% 
cô ton thiidng vông mac, 15% cô albumin niêu vi thé, 2% cô 
albumin niêu dai thê);.câc bênh nhân düdc phân ra dùng 
atorvastatin 10 mg/ngày so sânh vdi placebo, nghiên cûu tien 
hành düdc 3,9 nam dâ phâi ngùng trUdc thdi gian dü kiên 2 
nâm vi kêt quâ tôt dat düdc d nhôm dùng thuô’c; kêt quâ cho 
thâ'y d nhôm này, LDL-C giâm 40%, triglycerid giâm 19% so 
vôi placebo; HDL-C tUdng dUdng nhü nhau; ator-vastatin côn 
làm giâm 37% tiêu chi chung là tü  vong và tai biên tim mach 
(5,8% so vôi 9%, p = 0,001), giâm 36% tai bien mach vành cap 
(3,6% vs 5,5%), 48% dôt quy (1,5% vs 2,8%), 31% nhu càu can 
thièp tâi tüdi mâu (1,7% vs 2,4%), 27% tü vong chung (p =
0,059).

Câc nghiên cûu trên dâ md ra mot hüông môi tich cüc trong 
dieu tri và dü phông câc bênh mach vành, mach nào ...

Chông chi djnh

- Suy gan, suy thân.

- Dang cô bênh vê cd: dau cd, yêu cd.

Không dùng cho phu nü cô thai, dang cho con bü.

ACC/AHA/NHLBI (NHLBI là Viên quôc gia vê' tim, phôi và 
huyê’t hoc Hoa kÿ) nàm 2005 dâ nêu câc tinh trang  sau dây 
düdc coi là cô nguy cd cao bj bênh cd cân trânh  dùng statin 
hoâc chî düdc dùng vôi lieu thâ'p hdn: tuoi cao dàc biêt là >80 
tuôi. t.hê trang  gàv vêu. cô bênh lÿ da hê thôrig nhü suv thân 
man tinh, dâi thâo düdng, trüôc và sau khi phâu thuât, khi 
dùng mot sô" thuôc dac biêt là gemfibrozil, cyclosporin, thuôc
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chong naira goc azol nhu itraconazol, ketoconazol, cac thuoc 
khang sinh nhom macrolid nhu erythromycin, clarithromycin, 
thuoc vie che HIV-protease, thuo'c chong tram  cam nefazodon, 
vera-pamil, khi dung lvidng 16n nude ep bUdi (>1,14 lit/ ngay) 
va nghien rUOu.

Lieu va cach dung

- Lieu thtfdng dung cua cac statin de dieu tri chving tang 
cholesterol va LDL-C trong mau nhu sau:

Bang 9.6. Lieu dùng câc statin

Loai Biêt diföc Häm lirdng Lieu 24 già

Atorvastatin Lipitor 10 - 20 mg 10 - 20 mg

Fluvastatin Lescol 20 - 40 mg 20 - 40 mg

Lovastatin Mevacor 20 mg 10 - 20 mg

Pravastatin Elisor 20 mg 20 - 40 mg

Rosuvastatin Crestor 10 mg 10 - 20 mg

Simvastatin Zocor 5 - 10 mg 5 - 20 mg

- Bât dâu bäng lieu nhô roi täng dân sau vài tuân; lieu 
trong bâng là lieu trung binh, tùy trUOng help phâi dieu chînh 
lieu dê dtfa câc thông so lipid bênh lÿ vê giâi han bình thuông; 
khi dâ dat yêu càu thi giâm xuô'ng lieu duy tri.

Lieu râ't cao (atorvastatin 80 mg/ngày .. ) dâ dUdc sü dung 
trong mot sô nghiên cûu vói mue tiêu là làm giâm nguy cd tai 
biên tim mach, tü  vong.

- Uone 1 làn vào b u ô i toi (fluvastatin t.rvirir k h i n g ù ) ,  r iè n g  
lovastatin nên uô'ng sau buta ân chièu vi thuoic hâp thu tot khi 
có thûc än.
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Có thè dùng phói hdp vói cholestyram in hoàc ezetimibe dè 
tang  tàc dung và de giàm lièu cua mòi thuóc.

- Khi phài dùng lièu ra t cao, thàm  chi lièu toi da (40 - 80 
mg/ngày tùy theo loai thuóc dùng) nhii trong mot só' nghièn 
cùu lón dé diia tr i sci LDL-C trong màu xuóng càng thàp càng 
tot nhàm han che toi da càc ta i bién tim mach, càn theo dòi 
chàt che càc tàc dung phu trèn  làm sàng, dinh ky kièm tra  
men gan và men creatin-phosphokinase (CPK).

C hù y:
- Thùc àn và mòt so thuóc ành hitòng dén hièu lite cùa càc 

statin:

Bang 9.7. Ành htföng cüa thüc än và càc thuóc dén càc statin 
(Physicians Desk Reference USA, 1997)

Thuóc Thürc
än

Warfa
rin

Digo
xin

Cime
tidin

Khàng
acid

Atorvastatin Khöng Khóng Có Khóng Khòng

Fluvastatin Khöng Có Có Khóng -

Lovastatin Có Có Khóng - -

Pravastatin Có Có Khóng Khóng Có

Simvastatin Khòng Có Có - -

- Thàn trong khi dùng phóì hòp vài fibrat, siC phot hc/p này có 
thè gay bién chùng tièu cO và suy thàn cap; néu thàt càn thiét phài 
dùng thì giàm lièu mói thuóc và theo dòi chàt che men CPK.

Khòng dùng cùng acid nicotinic, erythromycin, 
c la r ith ro m yc in , ketoconazol, itraconaeol, d e la v ird in  v i có thè là /n  
tàng tàc dung phu.
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- Càc thuoc khàng sinh nhóm macrolid, càc thuoc chóng näm, 
càc chat lie che HIV-protease, cyclosporin üc che cytochrom P-450 
3A4 trong khäu chuyén hóa statin ò gan uà làm tàng nóng dò 
statin huyét tiidng.

- Thän trong khi düng lièu cao statin vói amiodaron, 
verapamil, diltiazem, khi có nhiidc giàp.

CAC ACID BEO KHONG NO

Cac acid beo khong no thUdng thay trong d&u thiic vat. 
Tii lau. ngUdi ta da thay cac acid beo nay lam giam dUdc 
cholesterol mau. Co mot nhom cac acid beo khong no lay tCt ca 
bien, do la acid eicosapentaenoic, acid docosa-hexaenoic thuoc 
ho omega-3 cung co tac dung ttfdng tu.

Tinh chat dirdc ly

- Ahrens va Blankenhorn (1954) da chiing minh cac acid 
beo khong no lam giam cholesterol mau. Kinsell, Friskey va 
Machaels (1956) thay che do an co nhieu dau thUc vat thay cho 
md dong vat lam giam dUdc cholesterol mau b ngUdi binh 
thUdng va benh nhan vuta xd d6ng mach.

- Cac acid beo khong no ho omega-3 da dUdc chiing minh 
lam giam triglycerid va VLDL la chinh, giam nhe cholesterol, 
LDL, tang HDL. Cd che tac dong khong lien quan tdi hoat 
dong cua men lipoprotein-lipase ma la xic che tranh chap lam 
giam tong hdp VLDL. Acid eicosa-penta-enoic con lam tieu c^u 
giam ket tap in vitro va in vivo. Tac dung duy tri neu dung 
thuoc lau dai, het tac dung sau khi ngifng thuo'c 1 den 4 tuan.

M o t oo n g h ic n  c d u  lch a c  c h o  t h a y  c a c  a c id  b o o  k h o n g  n o
omega-3 con co tac dung chong viem: cac acid beo khong no 
nay la dan xu^t tii acid a-linolenic va la tien chat cua cac 
eicosanoid nhu prostaglandin, leucotrien va yeu to" hoat hoa
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tièu càu trong khi càc eicosanoid sinh ra tù  càc acid beo khóng 
no omega-6 là dàn xuàt tù  acid linoleic có tiém nàng gay viém 
manh hdn loai sinh ra tù acid béo omega-3. Vi vày dùng acid 
beo amega-3 có thè canh tranh vói acid béo omega-6 và có tàc 
dung chóng vieni.

Tàc dung phu

Nói chung it tàc dung phu, có thè thày day hdi, buòn non, 
rói loan tièu hoà nhe.

C hi d jnh

- Rói loan lipid màu thuòc càc typ Ilb, III, IV.
Dà có mót só' nghièn cùu vói càc acid béo khóng no:
- Nghièn cùu DART (Diet And Reinfarction Trial, 1989) 

trèn 2.033 bènh nhàn dà bi nhói màu cd tim, có rói loan lipid 
màu dùng chè dò àn nhièu cà hoac càc acid béo khóng no ho 
omega-3 (biét diióc Maxepa) trong 2 nàm có so sành vói placebo 
cho thày tài phàt nhói màu cd tim giàm dUdc 16% và tù vong 
giàm dUdc 29%.

- Nghièn cùu GISSI dii phóng (Gruppo Italiano per lo 
Studio della Sopravvivenza nell'Infardo - Prevention, 1999) 
trèn 11.324 bènh nhàn có tièn sù nhói màu cd tini trong vóng 3 
thàng dUdc phàn ra dùng càc acid béo khòng no ho omega-3 vói 
liè'u 1 g/ngày, hoac vitamin E 300 mg/ngày, hoac phòi hdp cà 2 
thù so sành vói placebo trong 3,5 nàm; kèt quà cho thày càc 
acid béo khóng no ho omega-3 khòng làm thay dói càc thóng só" 
ve lipid nhiing dà làm giàm 20% tù vong chung (p = 0,008) và 
làm giàm càc tai bièn tim mach (p = 0,024), dac bièt là làm 
giàm 40% dot tù; càc tàc già khòng thày hièu lue cua vitamin 
E trong dU phóng tai bièn tim mach (p = 0,117) hoac tù vong 
chung (p = 0,081) màc dù thày xu hiióng có tièn liidng tot hdn 
uo vói p laccbo ,  oti phòi hc)p cuc ucid beo k liòng  110  t l iuòc  ho
omega-3 và vitamin E khóng mang lai Idi ich hdn càc acid béd 
khóng no dùng ddn thuàn (Cardiol. Prat. 1999. 486: 8).
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Bang 9.8. Tác döng cíia mót so thuöc 
döi vó¡ các thänh phärt lipid máu

Thuoc Choles. LDL-C HDL-C Triglycerid

Lai tiéu: 
Thiazid 14 10 2 14
Thiazid liéu tháp 0 0 0 0
Indapamid 0 0 0 0
Spironolacton 5 ? ? 31
Líe che thu thé ß: 0 0 -8 22
Propranolol 0 -3 -11 16
Atenolol 0 -2 -7 15
Metoprolol 0 -1 -9 14
Acebutolol -3 -4 -3 6
Pindolol -1 -3 -2 7

Lfc che thu thé a: -4 -13 5 -8
Doxazosin -4 -5 2 -8

Líe che a  vä ß : 
Labetalol 2 2 1 8
Carvedilol -4 ? 7 -20

Líe ehe calci: 0 0 0 0
Amlodipin -1 -1 1 -3

Lie men chuyén: 0 0 0 0
Enalapril -1 -1 3 -7

Líe che AT 1: 
Losarían 0 0 0 0
Các thuóc khác: 
Methyldopa 0 0 0 0
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- Nghièn cùu Lyon Diet Heart S tudy  (1999) trèn  càc bènh 
nhàn sau nhói màu cd tim  dùng che dò àn giàu acid a-linoleic, 
dii dinh theo dòi trong 5 nàm  dà phài kèt thuc sóm vi chi sau
27 thàng, càc tàc già dà thày che dò àn này làm giàm tói 70% 
tù  vong chung.

Xu htfóng hièn nay ó càc niióc là giàm md dòng vàt chùa 
nhièu acid béo no và tàng  dàu thùc vàt chùa nhièu acid béo 
khòng no trong che dò àn thiidng ngày de han  che càc ròì loan 
lipid màu.

Tài liêu tham khâo chinh

1. Braunwald E.
Heart disease.
WB Saunder Company 7th ed. Philadelphia ... 2005

2. Brown DL.
Cardiac intensive care.
WB Saunders Philadelphia 1998.

3. Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ et al. 
Harrison’s principles of internal medicine.
Me Graw-Hill New York 14th ed. 1998.

4. Haiat R, Leroy G.
Thérapeutique cardiovasculaire.
2e édition. Ed. Frison Roche 1999.

5. Libersa C, Caron J.
Médicaments en pathologie cardio-vasculaire. 
Masson Paris 1992.

6. Messerli FH.
Cardiovascular drug therapy.
WB S a u n d e r  C o m p an y  2nd  ed P h i la d e lp h ia  ... 199fi

7. Opie LH, Gersh BJ.
Drugs for the heart.
Elsevier Saunders 6,h ed. 2005.

688



8. Assman G.
Lipid metabolism disorders and coronary heart disease.
MMV Medizin Verlag. 1993.

9. Brown WV.
Cholesterol-lowering in atherosclerosis.
Am. J. Cardiol. 2000. 86: 29H-32H.

10. Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High 
Blood Cholesterol in Adults.

Summary of the third report of the National Cholesterol 
Education Program (NCEP)..

JAMA 2001. 285: 2486-97.

11. Forrester JS, Bairey Merz CN, Sanjay Kaul S.
The aggressive low density lipoprotein lowering controversy.
JACC 2000. 36: 1419-25.

12. Gould AL et al.
Cholesterol reduction yields clinical benefit. A new look at old 

data.
Circulation 1995. 91. 8: 2274-82.

13. Grundy SM.
Low-density lipoprotein, non high-density lipoprotein, and 

apolipoprotein B as targets of lipid-lowering therapy.
Circulation 2002. 106: 2526-29.

14. Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN et al. for the Coordi-nating 
Committee of the NCEP.

Implications of recent clinical trials for the National 
Cholesterol Education Program.Adult Treatment Panel III 
Guidelines.

J. Am. Coll. Cardiol. 2004. 44: 720-32.
15. Haffner SM

Dyslipidemia management in adults with diabetes.
Diabetes care 2004. 27 (Suppl. 1): S68-71.

16. Höi Tim mach hoc Viet Nam
Khuye'n cáo vé chán  doán, d iéu tr i  rO'i loan  lipiil m áu.
Khuyen cáo vé các bénh ly tim mach vä chuyén hóa giai doan 

2006-2010. NXB Y hoc 2006: 365-87. ’

689



17. Knopp RH
Drug treatment of lipid disorders.
N. Engl. J. Med. 1999. 341: 498-511.

18. Lindholm KH
Major benefits from cholesterol-lowerng in patients with 

diabetes.
Lancet 2003.361:2000.

19. Nissen SE et al.
Effect of intensive compared with moderate lipid-lowerng 

therapy on progression of coronary atherosclerosis: a randomized 
controlled trial.

JAMA 2004. 291: 1071-80.
20. Smith SC.

Review of recent clinical trials of lipid lowering in coronary 
artery disease.

Am. J. Cardiol. 1997. 80 (8B): 10H-13H.
21. Lipid Research Clinics (LRC) Program.

The Lipid Research Clinics Coronary Primary Preven-tion 
Trial results: I and II.

JAMA 1984. 251: 351- 64, 365-74.
22. Watts GF et al.

Effects on coronary artery disease of lipid-lowering diet, or 
diet plus cholestyramin in the St Thomas Atherosclerosis 
Regression Study (STARS).

Lancet 1992. 339: 563-69.
23. Carlson LA, Rosenhamer G.

Reduction on mortality in the Stockholm Ischemic Heart 
Disease Secondary Prevention Study by combined treatment with 
clofibrate and nicotinic acid.

Acta med. Scand. 1988. 223: 405-18.
24. Grundy SM, Mok HYI, Zech L, Berman M.

Influence of nicotinic acid on metabolism of cholesterol and 
triglyceride in man.

J. Lipid Res. 1981. 22: 24-36.
25. Melani L et al.

690



Efficacy and safety of ezetimibe coadministered with 
pravastatin in patients with primary hypercholesterole-mia: a 
prospective, randomized, double blind trial.

Eur. Heart J. 2003. 24: 717-28.
26. Kerzner B. et al.

Efficacy and safety of ezetimibe coadministered with 
lovastatin in primary hypercholesterolemia.

Am. J. Cardiol. 2003. 91 : 416-24.

27. DAIS Investigators
Effect of fenofibrat on progression of coronary artery disease in 

type 2 diabetes: Diabetes Atherosclerosis Intervention Study 
(DAIS), a randomized study.

Lancet 2001. 357: 905-10.
28. Frick MH, Elo O, Haapa K. et al.

Helsinski Heart Study (HHS): primary prevention trial with 
gemfibrozil in middle-aged men with dyslipidemia.

N. Engl. J. Med. 1987. 317: 1237-45.
29. Fruchart JC, Brewer HB, Leitersdorf E et al.

Consensus for the use of fibrates in the treatment of 
dyslipoproteinemia and coronary heart disease.

Am. J. Cardiol. 1998. 81: 912-17.
30. Rubins HB, Robins SJ, Collins D et al.

Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart 
disease in men with low levels of HDL-C.

N. Engl. J. Med. 1999. 341 : 410-8.
31. Sirtori CR, Franceschini G.

Effects of fibrates on serum lipids and atherosclerosis. 
Pharmacol, and Ther. 1988. 37: 167-91.

32. WHO Committee of Principal Investigators.
WHO cooperative trial on primary prevention of ischaemic 

heart disease using clofibrate to lower serum cholesterol:
m o r t a l i t y  f o l l o w - u p .

Lancet 1980 2: 379-85.

691



33. Athyros VG, Papageorgiou AA, Mercouris BR, Athyrou W , 
Symeonidis BR et al

Treatment with Atorvastatin to the National Cholesterol 
Educational Program Goal Versus 'Usual Care' in Secondary 
Coronary Heart Disease Prevention. The GREACE Study.

Curr. Med. Res. Opin. 2002. 18. 4: 220-8.
34. Cannon CP et al.

Intensive versus moderate lipid lowering with statins after 
acute coronary syndromes.

N. Engl. J. Med. 2004. 350: 1495-1504.
35. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN et al.

Primary prevention of cadiovascular disease with atorvastatin 
in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes 
Study (CARDS).

Lancet 2004. 364: 685-96.
36. Grundy SM

Consensus statement: role of therapy with statins in patients 
with hypertriglyceridemia.

Am. J. Cardiol. 1998. 81. 1B-6B.
37. Heart Protection Study Collaborative Group

MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with 
simvastatin in 20. 536 high-risk individuals: a randomized 
placebo-controlled tjial.

Lancet 2002. 360: 7-22.
38. Herd JA, Ballantyne CM, Farmer JA, Ferguson J J  et al.

The effect of fluvastatin on coronary atherosclerosis: the 
Lipoprotein and Coronary Atherosclerosis Study (LCAS).

Am. J. Cardiol. 1997. 3: 278-86.
39. Kent SM, Markwood TT, Coule LC.

Do different statins possess different antiinflammatory and 
antithrombogenic properties ?

J. Am. Coll. Cardiol. 2001. 37 (suppl. A): 267A.
40. Kolovou G.

The treament of coronary heart disease: statins beyong 
cholesterol lowering.

Curr. Med. Res. Opin. 2001. 17: 34-7.

692



41. McKenney JM, Jones PH, Adamczyk MA et al.
Comparison of the eficacy of rosuvastatin versus atorvastatin,

simvastatin, and pravastatin in achieving lipid goals: results of 
theo STELLAR trial.

Curr. Med. Res. Opin. 2003. 19: 689-98..
42. Maron DJ, Fazio S, MRF Linton 

Current perspectives on statins.
Circulation 2000. 101. 207-13.

43. Nicholls SI, Tuzcu EM, Sipahi I et al.
Statins, high-density lipoprotein cholesterol, and regres-sion of 

coronary atherosclerosis.
JAMA 2007. 297: 499-508.

44. Schwartz GG, Olsson AG, Ezekowitz MD et al for the 
MIRACL Study Investigators.

Effects of atorvastatin on esrly recurrent ischemic events in 
acute coronary syndromes. The MIRACL study: a randomized 
controlled trial.

JAMA 2001. 285: 1711-18.
45. Sever PS, Dahlof B, Poulter NR et al

Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in 
hypertensive patients who have average or lower-than-average 
cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac 
Outcomeas Trial - Lipid Lowering Arm (ASCOT - LLA): a 
multicentre randomized controlled trial.

Lancet 2003. 361: 1149-58.
46. Staffa JA et al.

Cerivastatin and reports of fatal rhabdomyolysis.
N. Engl. J. Med. 2002: 539-40.

47. Stalenhoef AFH, Ballantyne CM, Tuomilehto J et al.
A comparative study with rosuvastatin in subjects with 

metabolic syndrome: results of the COMETS study.
Diabetologia 2004. 47: Suppl. A409.

48. Stenestrand U, Wallentin L.
P.nrly sta t in  trpa tm pnt following acute myocardial infarction 

and 1-year survival.
JAMA 2001. 285: 430-6.

693



49. The MAAS Investigators.
Effect of simvastatin on coronary atheroma: the Multi:entre 

Anti-Atheroma Study (MAAS).
Lancet 1994. 344: 633-38.

50. The Long-term Intervention with Pravastatin in Iscnemic 
Disease (LIPID) Study Group.

Prevention of cardiovascular events and death with 
pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad 
range of initial cholesterol levels.

N. Engl. J. Med. 1998. 339: 1349-57.
51. The Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. 

Randomized trial of cholesterol lowering in 4444 patients with
coronary heart disease: the 4S study.

Lancet 1994. 344: 1383-89.
52. Topol EJ.

Intensive statin therapy -  a sea change in cardiovascular 
prevention.

N. Engl. J. Med. 2004. 350: 1562-4.
53. West of Scotland Coronary Prevention Study (WOS-COPS) 
Group.

Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men 
with hypercholesterolemia.

N. Engl. J. Med. 1995. 333: 1301-7.
54. de Lorgeril M et al. .

Mediterranean diet: traditional risk factors, and the rate of 
cardiovascular complications after myocardial infarction: final 
report of the Lyon Diet Heart Study.

Circulation 1999. 99: 779-85.
55. Vacheron A.

Les acides gras omega-3 ont-ils un réel intérêt dans la maladie 
coronaire.

Lettre du Cardiol. 1994. 231: 3-4.

694



MUC LUC

Löi nöi däu 3

C huöng I. Cäc th u o c  d ieu  tr i  suy tim

Cö che sinh benh 6

Nguyen täc dieu tri suy tim 13

Glucosid trd tim 17

Dopamin 42

Dobutamin 45

Prenalterol 47

Pirbuterol 47

Ibopamin 48

Amrinon 49
Milrinon 51

Enoximon 53

Cac thuoic löi tieu: 55

Furosemid 58

Acid ethacrynic 62
Bumetanid 64

Piretanid 66
Thiazid 68
Acid tienilic 71

695



Câc chat ûc ehe anhydrase carbonic 73

Spironolacton 76

Triam teren 81

Amilorid 83

Câc thuôc giän mach: 85

N itrat 86

Hydralazin 92

N atri nitroprussiat 95

Câc châ't ûc che men chuyên 97

Câc chat chen thu the angiotensin II 114

Câc châ't ûc che thu thê ß 123

Amiodaron 138

Câc chat ûc ehe calci 142

Câc thuôic dang diidc nghiên cûu 146

Phâc dô dieu tri suy tim 156

Chitdng II. Câc thuôc d ieu  tri roi loan nhip tim

Cö che sinh bênh 166

Cd che tâc dông và phân loai câc thuôc 172

Quinidin 176

Procainamid 183

Ajmalin 187
D io o p y ra m id  191

Lidocain 195

696



Phenytoin 201

Aprindin 206

Mexiletin 208

Flecainid 211

Propafenon 214

Câc châ't ûc ehe thu thê ß 218

Amiodaron 229

Bretylium 235

Dofetilid 239

Azimilid 243

Verapamil 245

Adenosin 248

Digitalis 251

Antazolin 256

Isoprenalin 257

Atropin 260

Chitöng III. Câc thuôc d ieu  tri suy vành

Cd che sinh benh 271

Nguyen täc düng thuöc 274

N itrat 278

Molsidomin 287
Nicoi aiiilil 290

Cäc chä't üc che thu the ß 293

697



Carvedilol 302

Amiodaron 305

Ivabradin 308

Càc chà't üc ehe calci: 312

Verapamil 317

Diltiazem 321

Nifedipin 324

Amlodipin 330

Felodipin 333

Isradipin 335

Mibefradil 337

Perhexilin 339

Cäc chà't üc che men chuyen 341

Càc chà't chen thu thè ATI 353

Trimetazidin 356

Chuong TV. Càc thuoc d iéu  tri bénh täng huyet àp

Cö chè tàc dòng cùa càc thuoc 371

Reserpin 375

Guanethidin 378

Methyl-dopa 380

Clonidin 383

Rilmenidin 387
Càc chà't üc che thu thè 391

698



Cäc chä't üc che thu the a, 399

Carvedilol 404

Hydralazin 407

Diazoxid 410

Minoxidil 412

Cäc chä't üc che calci 414

Thuö'c ldi tilu  423

Indapamid 430

Cäc chä't üc che men chuyen 435

Cäc chä't chen thu the ATI 449

Sü dung thuoc trong dieu tri 460

Cäc thuö'c dieu tri cdn täng huyet äp kich phät 469

Chiuang V. Cäc thuoc vän mach trong dieu tri söc

Cäc thuö'c vän mach trong dieu tri soc 479

Adrenalin 484

Noradrenalin 488

Metaraminol 490

Phenylephrin 492

Angiotensin 494

Isoprenalin 495

Dopamin 498
Dobutamin 500
Sü dung cäc thuoc trong dieu tri söc 503

699



Long näo 505

Nicethamid 507

Theophyllin 508

Cafein 511

Spartein 513

Heptaminol 514

Chiiöng VII. Cäc thuoc d ieu  tri suy tinh m ach man tinh

Cd che sinh benh 516

Phän loai cäc thuoc 518

Daflon 520

Ginkor fort 522

Cyclo-3 fort 525

Chiiöng VIII. Cäc thuoc chong döng

Phän loai cäc thuoic chöng döng 529

H eparin 530

Heparin co trong ltfdng phän tü  thäp 537

Cäc chä't khäng vitamin K 545

Chi dinh iü n g  cäc thuoc chong döng 551

I l i r u d i n  6 6 2

Chiiöng VI. Cäc thuoc k ich  th ich  he tim  mach

Bivalirudin 565

700



Ximegalatran 566

Fondaparinux 567

Câc chat chong kêt tâp tiêu càu: 569

Aspirin 573

Dipyridamol 584

Trifusal 586

Cilostazol 590

Ticlopidin 592

Clopidogrel 596

Câc chat ûc che GP Ilb/IIIa tiêu cäu 600

Cäc chät tiêu huyêt khôi: 611

Streptokinase 613

Urokinase 616

Anistreplase (APSAC) 618

Pro-urokinase (scu-PA) 620

Alteplase (rt-PA) 622

Reteplase (r-PA) 625

Lanoplase (n-PA) 627

Tenecteplase (TNK-tPA) 627

Staphylokinase 629

Chï dinh dùng câc chät tiêu huyêt khôi 630

701



Phan loai cac roi loan lipid mau 548

Co che cac thuoc dung trong dieu tri 553

NhUa trao doi ion 554

Ezetimibe 557

Acid nicotinic 559

Fibrat 562

Statin  569

Cac acid b6o khong no 585

ChiiOng IX. Cac thuoc d ieu  tri chifng roi loan lip id  rmu

702



NHÀ XUÄT BÀN Y HOC

THUOC TIM MACH

Chju träch nhièm xuàt bàn 

TÓNG GIÀM DÓC 

CHU HÙNG ClTÒNG

Bién tàp vièn: BS. NGUYEN LAN
Stia bàn in: NGUYÉN LAN
Trinh bày bìa: NGUYÉT THU
Ktvitinh: BÙI THÜY DUNG

In 1.000 cuon, kho 14.5 x 20.5 cm tai Còng ty CP in tóng hop Cau Giay. So 
däng ky ké hoach xuàt bàn: 2639-2014/CXB/6-196/YH. So xuàt bàn: 
409/QD-YH ngày 16/12/2014. In xong và nòp luti chiéu quy IV näm 2014.


