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NỘI DUNG 

 Cảnh giác dược 

Nguy cơ suy hô hấp khi sử dụng thuốc gabapentinoids 

 Thông tin thuốc 

Ozempic (semaglutide) và tác dụng giảm nguy cơ biến cố tim mạch ở bệnh nhân tiểu 

đường. 

 Thông tin điều trị 

Hướng dẫn điều trị Tăng huyết áp ở bệnh nhân Đái tháo đường  
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 NGUY CƠ SUY HÔ HẤP KHI SỬ DỤNG THUỐC GABAPENTINOIDS 

Gabapentinoids (Gabapentin, pregabalin…) được Cục quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Hoa Kỳ (The U.S. Food and Drug Administration - FDA) phê chuẩn để điều trị các 

tình trạng bao gồm co giật một phần và đau dây thần kinh do chấn thương tủy sống, bệnh 

zona, bệnh tiểu đường và các chỉ định điều trị khác như đau cơ xơ hóa và hội chứng chân 

không yên.  

 Vừa qua, FDA đã tổng hợp các báo cáo và dữ liệu từ các tài liệu y khoa cho thấy 

tình trạng khó thở nghiêm trọng có thể xảy ra khi bệnh nhân dùng gabapentinoids với các 

yếu tố nguy cơ hô hấp đã có từ trước. Trong số 49 báo cáo trường hợp nộp cho FDA trong 

giai đoạn 5 năm từ 2012 đến 2017, 12 người chết vì suy hô hấp với gabapentinoids, tất cả 

đều có ít nhất một yếu tố nguy cơ. 

Ngày 19/12/2019 FDA cảnh báo về việc sử dụng Gabapentinoids (Gabapentin, 

pregabalin…) cùng với một số thuốc có tác dụng làm ức chế hệ thần kinh trung ương 

(Như opioid, thuốc chống lo âu, thuốc chống trầm cảm và thuốc chống dị ứng…) ở bệnh 

nhân mắc bệnh hô hấp tiểm ẩn (suy hô hấp, viêm phổi…) và bệnh nhân lớn tuổi sẽ làm 

tăng nguy cơ suy hô hấp có thể gây nghiêm trọng hoặc tử vong. 

Khuyến cáo dành cho nhân viên y tế 

 Cảnh báo về việc sử dụng Gabapentinoids khi kết hợp với các thuốc có tác dụng ức chế 

hệ thần kinh trung ương (Như opioid, thuốc ức chế thần kinh trung ương khác như 

thuốc benzodiazepine …) ở bệnh nhân có các vấn đề về hô hấp và lớn tuổi 

 Theo dõi các triệu chứng suy hô hấp và an thần trong thời gia sử dụng thuốc 

 Bắt đầu sử dụng gabapentinoid ở liều thấp nhất khi kê đơn gabapentinoids với một 

thuốc ức chế thần kinh trung ương khác, đặc biệt là opioid hoặc ở những bệnh nhân bị 

suy hô hấp tiềm ẩn 

Nguồn: https://www.drugs.com/fda/fda-warns-serious-breathing-problems-seizure-

nerve-pain-medicines-gabapentin-neurontin-gralise-14336.html 
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 OZEMPIC (semaglutide) VÀ TÁC DỤNG GIẢM NGUY CƠ BIẾN CỐ TIM 

MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

Bệnh tim mạch là nguyên nhân chính gây tử vong và tàn tật ở những người mắc 

bệnh tiểu đường type 2. Ước tính người mắc bệnh tiểu đường type 2 có nguy cơ mắc bệnh 

tim mạch cao gấp 2-4 lần so với người không mắc bệnh tiểu đường. 

        Ozempic (semaglutide): chất đồng vận thụ thể GLP-1 là một loại thuốc để bổ sung 

GLP-1 này từ bên ngoài cơ thể. GLP-1 đến tụy sẽ kích thích tuyến tụy tiết insulin, nhờ đó 

lượng đường trong máu giảm xuống. Và được phê duyệt lần đầu tiên vào tháng 12 năm 

2017 với chỉ định là cải thiện đường huyết ở người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường 

type 2. 

Dựa trên kết quả của thử nghiệm ngẫu nhiên và mù đôi về sự an toàn của tim mạch, 

khi thêm Ozempic vào tiêu chuẩn chăm sóc người mắc bệnh tiểu đường type 2 là 

Ozempic đã làm giảm ước tính là 26% so với giả dược đối với nguy cơ xuất hiện 3 biến 

cố tim mạch quan trọng bao gồm tử vong do tim mạch, đau tim không gây tử vong hoặc 

đột quỵ không gây tử vong. 

Vào ngày 16/01/2020 công ty Novo Nordisk đã thông báo Cơ quan Quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (The U.S. Food and Drug Administration - FDA) đã phê 

duyệt một chỉ định mới của thuốc Ozempic ( semaglutide ) là: Giảm nguy cơ mắc các 

biến cố tim mạch nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ hoặc tử vong ở người mắc bệnh tiểu 

đường type 2 và bệnh tim 

Liều khuyến cáo: 0,5 - 1 mg tiêm dưới da mỗi tuần một lần 

Nguồn:https://www.drugs.com/newdrugs/fda-approves-ozempic-semaglutide-

cardiovascular-risk-reduction-adults-type-2-diabetes-known-heart-5143.html

https://www.drugs.com/newdrugs/fda-approves-ozempic-semaglutide-cardiovascular-risk-reduction-adults-type-2-diabetes-known-heart-5143.html
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 HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO 

ĐƯỜNG   

Ngày 01/01/2020, Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ đã chính thức công bố hướng dẫn 

mới về điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường. 

 

 

Nguồn: https://thongtinthuoc.com/tin_tuc/ada-2020.html  
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