
 

 

1. Điểm tin Cochrane Review: Thuốc 

đối kháng aldosteron cho bệnh thận 

mạn tính cần lọc máu 

Những người bị bệnh thận mạn tính 

(CKD) cần lọc m|u có nguy cơ tử vong v{ 

mắc bệnh tim mạch cao. Một số nghiên 

cứu l}m s{ng cho thấy rằng thuốc đối 

kh|ng aldosteron sẽ l{ một lựa chọn điều 

trị đầy hứa hẹn cho những bệnh nh}n 

đang chạy thận nh}n tạo. Tuy nhiên, hiệu 

quả l}m s{ng v{ t|c hại tiềm t{ng của 

thuốc vẫn chưa được x|c định. 

Mục tiêu của nghiên cứu 

Đ|nh gi| lợi ích v{ t|c hại của thuốc đối 

kh|ng aldosteron, cả loại không chọn lọc 

(spironolacton) v{ loại  chọn lọc 

(eplerenon), so với đối chứng (giả dược 

hoặc chăm sóc tiêu chuẩn) ở bệnh nh}n 

bệnh thận mạn cần chạy thận nh}n tạo 

(HD) hoặc thẩm ph}n phúc mạc (PD). 

Kết  u  chính 

Dựa trên 16 nghiên cứu (14 RCT song 

song v{ 2 RCT chéo) với tổng số 1446 bệnh 

nh}n. 13 nghiên cứu so s|nh spironolacton 

với giả dược hoặc chăm sóc tiêu chuẩn v{ 

một nghiên cứu so s|nh eplerenon với giả 

dược. So với đối chứng, thuốc đối kh|ng 

aldosteron có thể l{m giảm nguy cơ tử 

vong (bất kỳ nguyên nh}n n{o) (9 nghiên 

cứu, 1119 người tham gia: RR 0,45, 95% CI 

95% 0,30 đến 0,67; I² = 0%; mức độ bằng 

chứng trung bình). Chất đối kh|ng 

aldosteron có thể l{m giảm nguy cơ tử 

vong do bệnh tim mạch (6 nghiên cứu, 

908 người tham gia: RR 0,37, 95% CI 0,22 

đến 0,64; I² = 0%; mức độ bằng chứng 

trung bình) v{ bệnh tim mạch v{ mạch 

m|u n~o (3 nghiên cứu, 328 người tham 

gia : RR 0,38, 95% CI 0,18 đến 0,76; I² = 0%; 

mức độ bằng chứng trung bình). Trong 

khi thuốc đối kh|ng aldosteron có thể l{m 

tăng nguy cơ nữ hóa tuyến vú so với nhóm 

chứng (4 nghiên cứu, 768 người tham gia: 

RR 5,95, 95% CI 1,93 đến 18,3; I² = 0%; mức 

độ bằng chứng trung bình), thuốc đối 

kh|ng aldosteron có thể tạo ra ít hoặc 

không có sự kh|c biệt đối với nguy cơ 

tăng kali huyết (9 nghiên cứu, 981 người 

tham gia: RR 1,41, 95% CI 0,72-2,78; I² = 

47%; mức độ bằng chứng thấp). Thuốc đối 

kh|ng aldosteron có ảnh hưởng nhỏ đến 

khối lượng thất tr|i ở những bệnh nh}n 

lọc m|u (8 nghiên cứu, 633 bệnh nh}n: 

SMD ‐0,42, 95% CI ‐0,78 đến 0,05; I² = 

77%). 

Ở những bệnh nh}n mắc bệnh thận 

mạn cần lọc m|u sử dụng thuốc đối kh|ng 

aldosteron so với nhóm chứng, có ít hơn 

72 trường hợp tử vong do mọi nguyên 

nh}n trên 1000 người tham gia (95% CI 47 

đến 98) với con số cần điều trị để có thêm 

kết quả có lợi (NNTB) l{ 14 (95 % CI 10 đến 

21) v{ nữ hóa tuyến vú l{ 26 trường hợp 

trên 1000 người tham gia (95% CI 15 đến 

39) với con số cần điều trị để có thêm một 

kết cục có hại (NNTH) l{ 38 (95% CI 26 

đến 68). 

Kết luận 

Thuốc đối kh|ng aldosteron có thể l{m 

giảm nguy cơ tử vong do tim mạch v{ do 

mọi nguyên nh}n, có thể l{m giảm tỷ lệ 

mắc bệnh do bệnh tim mạch v{ mạch m|u 

n~o ở những người bị CKD cần lọc m|u 

(mức độ bằng chứng trung bình). Đối với 

t|c dụng phụ của nữ hóa tuyến vú, nguy 

cơ đ~ tăng lên so với đối chứng. Đối với 

kết quả n{y, nguy cơ tuyệt đối thấp hơn 

nguy cơ tử vong tuyệt đối. Hiện có ba 

nghiên cứu lớn đang thực hiện, hy vọng sẽ 

cung cấp c|c bằng chứng chắc chắn hơn. 

Nguồn: 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/
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2. Điểm tin Cảnh giác Dược:  TGA: 

Khuyến cáo an toàn khi sử dụng 

pregabalin và gabapentin nhằm nâng 

cao cảnh báo về việc lạm dụng và phụ 

thuộc vào thuốc 

Cơ quan quản lý dược phẩm Úc 

(Therapeautic Goods Administration - 

TGA) quyết định bổ sung hộp cảnh b|o 

(The Boxed Warnings) v{o tờ thông tin 

sản phẩm pregabalin v{ gabapentin v{o để 

nhắc nhở nguy cơ bệnh nh}n dùng sai 

thuốc (pregabalin), lạm dụng hoặc phụ 

thuộc v{o thuốc (pregabalin v{ gabapetin), 

v{ để theo dõi thuốc thường xuyên trong 

qu| trình điều trị. Đồng thời, TGA cũng 

đưa ra khuyến c|o cho người sử dụng 

thuốc v{ c|n bộ y tế. 

Pregabalin v{ gabapentin được sử dụng 

để điều trị bệnh đau thần kinh (đau bất 

thường hoặc do tổn thương d}y thần 

kinh) v{ chứng động kinh. Việc lạm dụng 

v{ phụ thuộc v{o thuốc (pregabalin v{ 

gabapentin), dùng sai thuốc (pregabalin) 

có thể dẫn đến c|c t|c dụng phụ nghiêm 

trọng, trong đó có đe dọa tính mạng. 

Những nguy cơ n{y cao hơn khi dùng phối 

hợp cùng c|c thuốc có t|c dụng an thần 

(bao gồm những opioid). 

Thông tin cho bệnh nh}n 

- Cần nhận thức được những rủi ro của 

sự lạm dụng v{ phụ thuộc v{o pregabalin 

hoặc gabapentin. Việc n{y có thể dẫn đến 

những t|c dụng phụ nghiêm trọng, một 

trong số đó l{ đe dọa tính mạng, đặc biệt 

nếu những thuốc n{y được dùng phối hợp 

với c|c thuốc an thần kh|c v{/hoặc sử 

dụng rượu. 

- Thông tin cho b|c sĩ nếu như có tiền 

sử dùng sai, lạm dụng hoặc phụ thuộc v{o 

thuốc, điều n{y sẽ giúp b|c sĩ đ|nh gi| 

mức độ phù hợp của thuốc với từng bệnh 

nh}n. 

- Khuyến c|o tu}n theo chỉ định của b|c 

sĩ, đặc biệt l{ liên quan đến liều dùng v{ 

không được đưa thuốc cho người kh|c sử 

dụng. Không dừng thuốc đột ngột khi 

chưa hỏi ý kiến của nh}n viên y tế. 

- Nếu có bất kỳ c}u hỏi hoặc băn khoăn 

về vấn đề n{y, trao đổi với b|c sĩ điều trị 

để nhận được lời khuyên tốt nhất. 

Thông tin cho c|c nh}n viên y tế: 

- Kiểm tra tiền sử rối loạn sử dụng 

thuốc v{ c|c dấu hiệu lạm dụng hoặc phụ 

thuộc v{o thuốc trước khi kê đơn 

pregabalin hoặc gabapentin. 

- Theo dõi bệnh nh}n thường xuyên 

trong qu| trình điều trị, đặc biệt ở những 

bệnh nh}n đ~ v{ đang sử dụng c|c thuốc 

opioid v{/hoặc benzodiazepin. Chú ý theo 

dõi sự tăng liều hoặc lệ thuộc v{o thuốc 

(drug-seeking behaviours). 

- Thận trọng khi kê đơn pregabalin hoặc 

gabapentin phối hợp với c|c opiod do 

nguy cơ g}y ức chế thần kinh trung ương. 

Việc phối hợp với c|c opioid có thể dẫn 

đến an thần qu| mức, ức chế hô hấp, hôn 

mê v{ tử vong. Những bệnh nh}n điều trị 

phối hợp với c|c thuốc ức chế thần kinh 

trung ương (bao gồm c|c opioid) nên 

được quan s|t cẩn thận để ph|t hiện kịp 

thời những dấu hiệu của sự ức chế thần 

kinh ương, như an thần, lơ mơ v{ ức chế 

hô hấp. Giảm liều dùng v{ thời gian sử 

dụng thuốc tới mức tối thiểu đạt hiệu quả 

điều trị. 

- Hội chứng cai nghiện sau khi dừng 
điều trị ngắn hạn v{ d{i hạn đ~ được quan 
s|t thấy ở một số bệnh nh}n bao gồm: mất 
ngủ, đau đầu, tăng tiết mồ hôi v{ tiêu 
chảy. Việc dừng thuốc nên được thực hiện 
từ từ trong ít nhất 1 tuần. 

Nguồn: Canhgiacduoc.org.vn 
 


