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 NỘI DUNG 

 

 Thông tin điều trị. 

 Bổ sung thuốc hạ đường huyết trong điều trị  Đái tháo đường týp 1. 

 Sử dụng thuốc trị ho và cảm lạnh có chứa opioids cho trẻ em và thanh thiếu 

niên. 

 Cập nhật hướng dẫn lựa chọn thuốc điều trị Đái tháo đường năm 2019. 
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 BỔ SUNG THUỐC HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRONG ĐIỀU TRỊ  ĐÁI 

THÁO ĐƯỜNG TUÝP 1. 

Đái tháo đường typ 1 là một bệnh tự miễn, trong đó hệ miễn dịch tấn công nhầm vào 

các tế bào beta sản xuất insulin trong tuyến tụy. Không có các tế bào beta này, cơ thể 

không thể duy trì mức đường huyết thích hợp để đáp ứng với các hoạt động hàng ngày 

như ăn uống hoặc tập thể dục. Bệnh nhân tiểu đường typ 1 cần điều trị bằng insulin suốt 

đời. 

Mặc dù liệu pháp Insulin đi kèm với phương pháp quản lý và theo dõi đường huyết 

được chứng minh là có hiệu quả nhưng vẫn có một tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường type 1 

không thể đạt được đường huyết mục tiêu hoặc không thể duy trì đường huyết theo mục 

tiêu nếu chỉ sử dụng liệu pháp Insulin đơn độc. Tăng/hạ đường huyết và tăng cân thường 

xuyên xảy ra và tuổi thọ trung bình của đối tượng bệnh nhân này giảm đáng kể so với 

quần thể chung, chủ yếu là do nguy cơ mắc bệnh tim tăng cao. Vì vậy, cần có các liệu 

pháp mới như một liệu pháp bổ trợ cho liệu pháp insulin để kiểm soát tốt hơn đường 

huyết và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác trên đối tượng bệnh nhân này. 

Dapagliflozin đã được cấp phép lưu hành tại Liên minh Châu Âu với biệt dược 

Forxiga và Edistride để điều trị bệnh nhân tiểu đường týp 2. Thuốc này thuộc thế hệ thuốc 

trị tiểu đường mới được gọi là chất ức chế SGLT2 chọn lọc ở thận để ngăn chặn sự tái hấp 

thu glucose từ nước tiểu vào máu, từ đó có tác dụng hạ đường huyết. Sau khi đánh giá dữ 

liệu từ các thử nghiệm lâm sàng mới, Ủy ban về các sản phẩm thuốc sử dụng cho con 

người (CHMP) của Cơ quan y tế châu Âu (EMA) hiện đang khuyến nghị mở rộng chỉ 

định dapagliflozin cho một số bệnh nhân bị đái tháo đường týp 1, khi chỉ dùng insulin đơn 

độc không kiểm soát được đường huyết của họ mặc dù đã sử dụng liệu pháp insulin tối 

ưu. Bệnh nhân được cân nhắc phương pháp trị liệu này cần đáp ứng một số yêu cầu nhất 

định và có chỉ số khối cơ thể (BMI) không dưới 27 kg/m2. 

Ý kiến tích cực của CHMP dựa trên dữ liệu từ hai nghiên cứu pha III bao gồm 548 

bệnh nhân Đái tháo đường týp 1. Lợi ích chính của điều trị bằng dapagliflozin ở bệnh 

nhân tiểu đường tuýp 1 là tác dụng kết hợp trong kiểm soát đường huyết, giảm cân, tác 

dụng đối với huyết áp và giảm sự biến động nồng độ glucose. 
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Các dữ liệu trên cũng cho thấy mặc dù có các biện pháp phòng ngừa, nhưng vẫn xảy 

ra nguy cơ mắc bệnh nhiễm toan ceton do đái tháo đường (DKA), một biến chứng có khả 

năng đe dọa đến tính mạng bệnh nhân. Do nguy cơ gia tăng này là điều đáng lo ngại, 

CHMP khuyến cáo nên hạn chế sử dụng thuốc ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 1 như 

sau: 

-      Chỉ nên cân nhắc điều trị ở những bệnh nhân thừa cân hoặc béo phì với BMI ≥ 27 

kg / m2.  

-      Không được khuyến cáo sử dụng dapagliflozin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 1 

có nhu cầu insulin thấp.  

-     Trong khi điều trị bằng dapagliflozin, liệu pháp insulin nên được tối ưu hóa liên 

tục để ngăn ngừa nhiễm ketone và DKA và chỉ nên giảm liều insulin để tránh hạ đường 

huyết.  

-     Phương pháp trị liệu này chỉ nên được bắt đầu và giám sát bởi các bác sĩ chuyên 

khoa.  Bệnh nhân cần có khả năng và cam kết kiểm soát lượng ketone trong cơ thể.  Họ 

cần được giáo dục về các yếu tố nguy cơ của  DKA và cách nhận biết các dấu hiệu và 

triệu chứng của nó. 

 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn 

 

 

 

  

http://canhgiacduoc.org.vn/
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 SỬ DỤNG THUỐC TRỊ HO VÀ CẢM LẠNH CÓ CHỨA OPIOIDs CHO 

TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN. 

Tổ chức Health Canada khuyến cáo các đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên (dưới 

18 tuổi) không nên sử dụng các thuốc trị ho và cảm lạnh có chứa codeine, hydrocodone 

và normethadone, như một biện pháp phòng ngừa. 

Đánh giá an toàn của Bộ Y tế Canada cho thấy có rất ít bằng chứng chứng minh hiệu 

quả của các thuốc này này ở trẻ em và thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi). Ngoài ra, trong khi 

đánh giá này không cho thấy bằng chứng thuyết phục về mối liên quan trực tiếp giữa các 

thuốc trị ho và cảm lạnh có chứa opioids với các rối loạn khi sử dụng opioids ở trẻ em và 

thanh thiếu niên, thì đánh giá cũng đã phát hiện ra rằng việc sử dụng opioids sớm có thể 

là một yếu tố dẫn đến việc sử dụng các chất gây nghiện sau này. Do thiếu bằng chứng 

thuyết phục về hiệu quả và nguy cơ tiềm ẩn dài hạn, Health Canada đang có những hành 

động tích cực nhằm cảnh báo người dân về những nguy hại của các thuốc này 

Tổ chức Health Canada cũng yêu cầu các nhà sản xuất cập nhật thông tin an toàn sản 

phẩm của họ về khuyến nghị của Bộ rằng trẻ em và thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) không 

được sử dụng các sản phẩm này. 

Khuyến cáo cho phụ huynh và người chăm sóc: 

 Tham khảo ý kiến bác sĩ về các thuốc trị ho và cảm lạnh thay thế opioids cho trẻ 

em hoặc thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi). 

 Luôn đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng thuốc và các thông tin an toàn nào được cung 

cấp bởi dược sĩ hoặc bác sĩ. 

 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn 

 

 

 

 

 

  

http://canhgiacduoc.org.vn/
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 CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO 

ĐƯỜNG NĂM 2019. 

Ngày 17 tháng 12 năm 2018, Hiệp hội Đái tháo đướng Hoa Kỳ (American Diabetes 

Association – ADA) chính thức công bố hướng dẫn mới năm 2019.  

Cập nhật đáng kể là khuyến nghị về điều trị dùng thuốc cho bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 có 

xem xét cụ thể các bệnh đồng mắc quan trọng  như: Bệnh tim mạch do xơ vữa 

(BTMDXV), bệnh thận mạn và suy tim; cũng như các yếu tố quan trọng của bệnh nhân 

như nguy cơ hạ đường huyết, cân nặng, chi phí và ưu tiên của bệnh nhân để cân nhắc khi 

lựa chọn sử dụng thuốc trong điều trị Đái tháo đường (ĐTĐ) tuýp 2 ở người trưởng thành. 

Sau đây là bảng khuyến nghị chọn lựa thuốc theo đối tượng bệnh nhân 

Nguồn:thongtinthuoc.com

http://canhgiacduoc.org.vn/
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