
 

 

Điểm tin Uptodate.com  
1. Độ an toàn tim mạch của febuxostat so 
với allopurinol trong điều trị Gout 

Trước đây, một thử nghiệm trên gần 
6200 bệnh nhân gout và có các bệnh lý tim 
mạch mắc kèm, cho thấy febuxostat làm 
tăng nguy cơ tử vong do tim mạch và tử 
vong do mọi nguyên nhân so với 
allopurinol. Gần đây, thử nghiệm FAST 
(Febuxostat versus Allopurinol Streamlined 
Trial - FAST) thực hiện trên 6100 bệnh nhân 
cho thấy nguy cơ kết cục an toàn tim mạch 

ở nhóm dùng febuxostat thấp hơn không 
đáng kể so với nhóm dùng allopurinol trong 
thời gian theo dõi trung bình khoảng 4 
năm. Chỉ một phần ba số bệnh nhân trong 
FAST có tiền sử biến cố tim mạch; những 
trường hợp còn lại có ít nhất một yếu tố 
nguy cơ tim mạch nhưng không có tiền sử 
mắc bệnh. Cơ quan Quản lý Thuốc Châu Âu 
- cơ quan đề xuất nghiên cứu - vẫn chưa có 
quan điểm mới về các cảnh báo của mình, 
tiếp tục khuyến cáo không kê đơn 
febuxostat ở những bệnh nhân có tiền sử 
các biến cố tim mạch trừ khi không có lựa 
chọn điều trị nào khác. 

 
Điểm tin CochraneLibrary.com 
2. Thuốc đối kháng Aldosteron cho bệnh 
nhân bệnh thận mạn cần lọc máu 

Những bệnh nhân mắc bệnh thận 
mạn (CKD) cần lọc máu đối mặt với nguy 
cơ tử vong và bệnh tật do tim mạch rất cao. 
Một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy thuốc 
đối kháng aldosteron có thể là một lựa chọn 
điều trị đầy hứa hẹn cho nhóm bệnh nhân 
CKD. Tuy nhiên, hiệu quả lâm sàng và tác 
hại tiềm tàng của thuốc đối kháng 
aldosteron đối với nhóm bệnh nhân này vẫn 
chưa được xác định. 
Mục tiêu của nghiên cứu 

Tổng quan này nhằm đánh giá lợi ích 
và tác hại của thuốc đối kháng aldosteron, 
cả không chọn lọc (spironolacton) và chọn 
lọc (eplerenon), so với đối chứng (giả dược 
hoặc điều trị tiêu chuẩn) ở những người bị 
bệnh thận mạn cần chạy thận nhân tạo 
(HD) hoặc thẩm phân phúc mạc (PD). 
Kết  u  ch nh của nghiên cứu 

Phân tích dữ liệu từ 16 nghiên cứu 
(14 RCT song song và hai RCT chéo) với 
tổng số 1446 người tham gia. 13 nghiên cứu 
so sánh spironolacton với giả dược hoặc 

điều trị tiêu chuẩn và một nghiên cứu so 
sánh eplerenon với giả dược. So với đối 
chứng, thuốc đối kháng aldosteron có thể 
làm giảm nguy cơ tử vong (do bất kỳ 
nguyên nhân nào) đối với những người bị 
bệnh thận mạn cần lọc máu (9 nghiên cứu, 
1119 người tham gia: RR 0,45, 95% CI 0,30 
đến 0,67; I² = 0%; mức độ bằng chứng vừa 
phải). Chất đối kháng aldosteron có thể làm 
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) và bệnh tim mạch và 
mạch máu não (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 kháng aldosteron có thể làm 
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 
kháng aldosteron có thể gây ra ít hoặc 
không có sự khác biệt đối với nguy cơ tăng 
kali máu (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 kháng 
aldosteron có ảnh hưởng nhỏ đến khối 
lượng thất trái ở những người tham gia lọc 
máu (8 nghiên cứu, 633 người tham gia: 
SMD ‐0,42, 95% CI ‐0,78 đến 0,05; I² = 77%). 

Ở những người mắc bệnh thận mạn 
cần lọc máu dùng thuốc đối kháng 
aldosteron so với nhóm chứng, có ít hơn 72 
trường hợp tử vong do mọi nguyên nhân 
trên 1000 người tham gia (95% CI 47 đến 
98) với số cần điều trị để có thêm kết quả có 
lợi (NNTB) là 14 (95 % CI 10 đến 21) và nữ 
hóa tuyến vú là 26 trường hợp trên 1000 
người tham gia (95% CI 15 đến 39) với số 
cần điều trị có thể gặp kết cục có hại 
(NNTH) là 38 (95% CI 26 đến 68). 
Kết luận của tác gi  

Với mức độ bằng chứng trung bình, 
thuốc đối kháng aldosteron có thể làm giảm 
nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và có 
thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và 
mạch máu não ở những bệnh nhân CKD 
cần lọc máu. Nhóm dùng thuốc có nguy cơ 
gặp tác dụng phụ gây nữ hóa tuyến vú cao 
hơn so với nhóm chứng. Hiện đang có ba 
nghiên cứu lớn đang được thực hiện, hy 
vọng sẽ cung cấp những bằng chứng chắc 
chắn hơn. 
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