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TÓM TẮT  
Đặt vấn đề: Nhồi máu não (NMN) cấp là một bệnh cảnh lâm sàng cấp cứu phức tạp và việc 
áp dụng các hướng dẫn điều trị tại mỗi đơn vị điều trị lại rất khác nhau. Đề tài được tiến hành 
với hai mục tiêu chính: (1) Tìm hiểu một số đặc điểm chính của mẫu nghiên cứu và (2) Phân 
tích tình hình sử dụng thuốc điều trị NMN cấp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu tiến cứu, mô tả trên 94 bệnh nhân NMN cấp điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung 
Ương Huế từ 08/2010 đến 06/2011. Kết quả: Về đặc điểm bệnh nhân khi nhập viện: tuổi 
trung bình 68,6 ± 15,5; tỷ lệ bị tăng huyết áp khi nhập viện 73,4%; yếu tố nguy cơ phổ biến 
nhất là tiền sử tăng huyết áp (59,6%), mắc các bệnh lý tim mạch (28,7%) và tiền sử bị tai biến 
mạch máu não (TBMMN) hoặc TBMMN thoáng qua (TIA) (26,6%). Về tình hình sử dụng 
thuốc: Bốn nhóm thuốc được sử dụng nhiều nhất gồm: thuốc bảo vệ thần kinh (BVTK) 
(95,8%), kháng sinh (85,1%), vitamin – khoáng chất (84,0%), thuốc dự phòng loét dạ dày 
(74,5%). Ghi nhận ba ca gặp tác dụng có hại của thuốc. Tỷ lệ bệnh án có tương tác thuốc-
thuốc là 86,2% và số tương tác trung bình trên mỗi bệnh án là 4,9 ± 2,4. Kết luận:Việc điều 
trị bệnh nhân NMN cấp rất phức tạp, thường phải phối hợp rất nhiều nhóm thuốc khác nhau, 
một số nhóm có khoảng điều trị hẹp, lại sử dụng trên bệnh nhân có nhiều bệnh lý mắc kèm 
nên nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến thuốc khá cao, do đó cần phải giám sát việc sử 
dụng thuốc chặt chẽ. 

Từ khóa: tai biến mạch máu não, nhồi máu não, điều trị. 

 

ABSTRACT  

ANALYSIS OF DRUG THERAPY FOR ACUTE CEREBRAL INFARCTION  

AT HUE CENTRAL HOSPITAL FROM AUGUST 2010 TO JUIN 2011 

VO Thi Ha, HOANG Thi Kim Huyen, HOANG Khanh 

Background: The cerebral infarction is a complex clinical emergency and the application of 
guidelines of treatment in each health establishment varies. The study was conducted with 
two main objectives: (1) Identify the profile of patients and (2) Analyze the drug therapy in 
patients with acute cerebral infarction. Subjects and Methods: A prospective, descriptive 
study of 94 in patients with acute cerebral infarction treated at the Hue Central Hospital from 
08/2010 to 06/2011 was conducted; Results: the mean age was 68.6 ± 15.5 years (range 16-
101), 73.4% had hypertension at admission, the most commonly risk factors  included pre-
existing hypertensions (59.6%), cardiovascular diseases (28.7%) and a history of cerebral 
vascular accident or TIA (26.6%). The four groups of drugs used most frequently were: 
neuroprotective drugs (95.8%), antibiotics (85.1%), vitamins - minerals (84.0% ), drugs for 
peptic ulcer prophylaxis (74.5%). A total of three cases of ADR were reported. 86.2% of 
patients received potential drug-drug interaction pairs and the mean number of drug-drug 
interaction pairs per patient was 4.9 ± 2.4. Conclusions: The treatment of patients with 
cerebral infarction was complex, often had to combine many different classes of drugs, some 
have narrow therapeutic ranges, which were indicated in patients with multiple pathologies 
that increased the risk of drug-related problems. It is necessary to monitor closely the drug 
therapeutics.  
Keywords: cerebral vascular accident, cerebral infarction, treatment, drug therapy. 

 



I. ĐẶT VẤN ĐỀ  
 Tai biến mạch máu não (TBMMN) đang trở thành vấn đề y học toàn cầu. Ở các nước 
Âu, Mỹ và các nước phát triển, TBMMN là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu trong 
các bệnh thần kinh và đứng hàng thứ 2 gây tử vong ở người trưởng thành trên thế giới chỉ sau 
bệnh mạch vành; 87% trường hợp tử vong do TBMMN xảy ra ở các nước có thu nhập thấp 
hoặc trung bình [3], trong đó có Việt Nam. Ngay cả khi thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, 
bệnh cũng có thể để lại những di chứng nặng nề về tâm thần kinh, vận động, kinh tế.  

 TBMMN có hai thể chính là xuất huyết não và NMN. Trong đó, NMN chiếm khoảng 
80-85% các trường hợp [11]. NMN là một bệnh cảnh lâm sàng cấp cứu phức tạp đồng thời 
mục tiêu và phương pháp điều trị còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Mặt khác, dù nhiều hướng dẫn 
quốc tế được đưa ra để xử lý NMN cấp, song việc áp dụng tại mỗi quốc gia và đơn vị điều trị 
lại rất khác nhau phụ thuộc vào điều kiện và kinh nghiệm lâm sàng thực tế.  

 Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện lớn nhất khu vực miền Trung – Tây nguyên, 
nơi tiếp nhận hàng năm rất nhiều bệnh nhân nhồi máu não cấp. Với mong muốn góp phần giải 
quyết những vấn đề cấp thiết được đặt ra ở trên, chúng tôi tiến hành đề tài « Phân tích tình 
hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não cấp tại tại bệnh viện Trung Ương Huế »  
nhằm hai mục tiêu: 

 1. Tìm hiểu một số đặc điểm của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu.  

 2. Phân tích tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não cấp tại Bệnh viện 
Trung Ương Huế từ 06/2010 đến 08/2011.  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Khoa Nội tổng hợp – Lão khoa, Khoa Nội tiết - Thần kinh 
- Hô hấp, Khoa Nội tim mạch và Khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Trung Ương Huế trong 
khoảng thời gian từ 01/08/2010 đến tháng 31/06/2011. 

Tiểu chuẩn lựa chọn 
- Bệnh nhân được chẩn đoán là NMN: thời gian xuất hiện đột ngột, thiếu sót chức năng 

thần kinh khu trú, tồn tại quá 24 giờ hoặc gây tử vong trong 24 giờ, loại trừ nguyên nhân chấn 
thương và/hoặc kết quả CT scan/chụp cộng hưởng từ hạt nhân loại trừ thể xuất huyết não. 

- Bệnh nhân nhập viện trong giai đoạn cấp (trong vòng 7 ngày từ khi khởi phát). 

Tiêu chuẩn loại trừ 
- Bằng chứng chảy máu não trên CT-scan 

- Triệu chứng gợi ý chảy máu não dù CT-scan là bình thường 

- TBMMN thoáng qua (TIA) 

- Nhồi máu não đến viện sau 7 ngày từ ngày khởi phát. 

- Những trường hợp phối hợp xuất huyết não và NMN 

- U não giảm tỷ trọng, migraine, xơ rải rác, bệnh nhân có rối loạn tâm thần kinh, các rối 
loạn về vận động, vận ngôn có từ trước… 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, không can thiệp. Dữ liệu thu thập dựa theo thông tin trong bệnh 
án, lời khai trực tiếp của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và bác sĩ điều trị. Dữ liệu được thu 
thập và điền vào Phiếu thông tin theo mẫu. 

2.3. Xử lý kết quả nghiên cứu 
Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê y học với sự trợ giúp của phần mềm SPSS 15.0 
và Excel 2003. 



III. KẾT QUẢ   

3.1. Đặc điểm của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 

a. Tuổi và giới tính 
- Độ tuổi trung bình của mẫu nghiên cứu là 68,6 ± 15,5 tuổi, bệnh nhân có tuổi thấp nhất 

là 16 tuổi, cao nhất là 101 tuổi. 

- Tỷ lệ mắc NMN tăng theo tuổi, đặc biệt sau 45 tuổi và cao nhất ở độ tuổi 75-84 tuổi và 
thấp nhất là ở độ tuổi dưới 45.  

- Tỷ lệ nam/nữ là 1,24. Tỷ lệ mắc NMN theo từng phân lớp tuổi của nam nhỏ hơn hoặc 
bằng nữ trừ lứa tuổi 55-64 và >85.  

b. Phân độ huyết áp khi nhập viện 
Bảng 1. Phân độ huyết áp khi nhập viện 

Giai đoạn1 HATTh 
(mmHg) 

 
HATTr 
(mmHg) 

Số bệnh 
nhân 

Tỷ lệ % 

Không THA 130-139 Và/hoặc 85-89 25 26,6 

THA độ 1 140-159 Và/hoặc 90-99 20 21,3 

THA độ 2 160-179 Và/hoặc 100-109 28 29,8 

THA độ 3 ≥ 180 Và/hoặc ≥ 110 21 22,3 

Tổng 94 100,0 
THA: tăng huyết áp; HATTh: huyết áp tâm thu; HATTr: huyết áp tâm trương; 1 Phân độ tăng huyết áp dựa theo 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế 2010. 

 Về chỉ số huyết áp khi nhập viện: 73,4% các bệnh nhân có THA (≥ 140/90mmHg) khi 
nhập viện; 21,3% bị THA độ 1; 29,8% THA độ 2 và 22,3% các bệnh nhân bị THA độ 3.  

c. Các yếu tố nguy cơ  (YTNC) 
 Tăng huyết áp là YTNC phổ biến nhất chiếm tới 59,6%, trong đó chỉ có 42,9% bệnh 
nhân có điều trị tăng huyết áp trước đó. YTNC phổ biến tiếp theo là bị bệnh lý tim mạch 
(46,8%). Bệnh nhân có tiền sử bị đái tháo đường, hút thuốc lá và uống rượu chiếm tỷ lệ thấp 
(tương ứng là 8,5%; 3,2% và 3,2%). 

3.2. Phân tích tình hình sử dụng thuốc 

a. Các nhóm thuốc sử dụng  
Bảng 2. Tỷ lệ sử dụng các nhóm thuốc trong điều trị NMN cấp 

STT Nhóm thuốc Số bệnh nhân % 

1 Bảo vệ thần kinh 90 95,8 

2 Kháng sinh 80 85,1 

3 Vitamin- khoáng chất 79 84,0 

4 Dự phòng loét dạ dày 70 74,5 

5 Chống ngưng tập tiểu cầu 68 72,3 

6 Hạ lipid máu 65 69,1 

7 Hạ huyết áp 62 66,0 

8 Trợ tim mạch 41 43,6 

9 An thần 26 27,7 

10 Chống đông 18 19,2 

11 Hạ sốt - giảm đau 17 18,1 

12 Hạ đường huyết 10 10,6 



 Bốn nhóm thuốc được sử dụng nhiều nhất trong mẫu nghiên cứu là: thuốc bảo vệ thần 
kinh (95,8%), kháng sinh (85,1%), vitamin – khoáng chất (84,0%), thuốc dự phòng loét dạ 
dày (74,5%). Tỷ lệ sử dụng nhóm thuốc chống ngưng tập tiểu cầu và thuốc chống đông và 
thuốc hạ huyết áp tương ứng là 72,3%; 19,2% và 66,0%. 

b. Tác dụng không mong muốn 
Trong quá trình điều trị các bệnh nhân thuộc nghiên cứu, ghi nhận 01 trường hợp xuất 

huyết tiêu hóa dưới do dùng thuốc chống đông và 02 trường hợp da nổi mẩn đỏ nghi ngờ do 
tác dụng không mong muốn của thuốc. 

c. Tương tác thuốc 
Bảng 3. Tương tác thuốc – thuốc 

Phân loại mức 
độ tương tác1 

Tỷ lệ bệnh án gặp tương 
tác Tổng số 

tương tác 

Số tương tác trung bình 
trên bệnh án 

Số bệnh 
nhân 

Tỷ lệ % Mean ± SD 

Nặng 40 42,6 63 0,7 ± 0,9 

Trung bình 76 80,9 317 3,4 ± 2,2 

Nhẹ 51 54,3 77 0,8 ± 0,6 

Có tương tác 81 86,2 =∑ 457 =∑ 4,9 ± 2,4 
Mean: giá trị trung bình; SD (standard deviation): độ lệch chuẩn; 1 Phân loại mức độ tương tác dựa theo phần 

mềm kiểm tra tương tác thuốc online trên trang web http://www.drugs.com/drug_interactions.html. 

- Trong 94 bệnh nhân điều trị, tỷ lệ bệnh án có tương tác thuốc-thuốc rất cao (chiếm 
86,2%).  

- 80,9% các bệnh án gặp tương tác mức trung bình; 42,6% và 54,3% các bệnh án tương 
ứng gặp tương tác mức nặng và nhẹ. 

- Tổng số có 457 cặp tương tác gặp phải trên 94 bệnh án và số tương tác trung bình trên 
mỗi bệnh án là 4,9 ± 2,4. Trong đó, gặp phổ biến nhất là tương tác mức trung bình với số 
tương tác mức trung bình. 

IV. BÀN LUẬN  

3.1. Đặc điểm của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 

a. Tuổi và giới tính 
 NMN là bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi. Đo đó, trong mẫu nghiên cứu, tuổi trung 
bình khá cao 68,6 ± 15,5. So sánh với độ tuổi trung bình của một nghiên cứu trên bệnh nhân 
NMN tại Khoa Thần Kinh – Viện Lão Khoa Quốc gia (70,4 ± 11,8 tuổi) là gần xấp xĩ [9].  

 Trong nghiên cứu, tỷ lệ mắc NMN tăng theo tuổi, đặc biệt sau 45 tuổi và cao nhất ở độ 
tuổi 75-84 tuổi. Nghiên cứu Framingham đã cho thấy nguy cơ TBMMN tăng với tỷ lệ mới 
mắc trên 10.000  người tăng từ 22% đến 32% và đến 83% tương ứng trong các nhóm tuổi 45-
55, 55-64 và 65-74 [4]. Tuổi càng lớn thì bệnh mạch máu càng nhiều, mà trước hết là xơ vữa 
động mạch. Tuổi càng lớn thì tích tụ càng nhiều yếu tố nguy cơ, làm gia tăng đáng kể nguy cơ 
bị TBMMN [11]. 

 Tỷ lệ mắc bệnh của nam là 55,3% cao hơn của nữ 44,7%, nhưng sự khác nhau này 
không có  ý  nghĩa thống kê (p > 0,05). Tương đồng với ghi nhận của y văn thế giới, NMN phổ 
biến ở nam hơn nữ giới dù nam giới ít bị bệnh mạch vành và động mạch ngoại vi hơn. Điều 
này được giải thích là do sự khác nhau về hormone sinh dục nội sinh cũng như nam giới có 
nhiều YTNC hơn nữ như hút thuốc, uống rượu, sở thích ăn uống [11].  

b. Phân độ huyết áp khi nhập viện 
 Về chỉ số huyết áp khi nhập viện: 73,4% các bệnh nhân  bị THA (≥140/90mmHg) khi 
nhập viện; 29,8% các bệnh nhân bị THA độ 2 (≥150/100mmHg) và 22,3% các bệnh nhân có 



THA độ 3 (≥180/110mmHg). Một nghiên cứu tại Bệnh viện 108 [14] và bệnh viện Bạch Mai 
[18] cũng thu được kết quả tương tự (72,0-73,0% bệnh nhân có THA). Trong một nghiên cứu 
lớn về TBMMN trên thế giới (IST-International Stroke Trial) cũng ghi nhận các kết quả khá 
tương đồng (82% bệnh nhân có huyết áp tâm thu > 140mmHg và 28% bệnh nhân có huyết áp 
tâm trương ≥ 180 mmHg trong 48 giờ đầu tiên nhập viện [3]).  

c. Các yếu tố nguy cơ: 
 So sánh với một nghiên cứu tương tự ở Bệnh viện 108, Hà Nội nhận thấy có sự tương 
đồng về tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử THA, đái tháo đường và TBMMN giữa hai nghiên cứu, 
ngoại trừ tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch ở nghiên cứu tại Bệnh viện 108 rất cao 91,5% 
[17].  

 Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc, uống rượu chiếm tỷ lệ thấp (tương ứng là 3,2% và 
3,2%). Tổng hợp một số  nghiên cứu trên bệnh nhân NMN điều trị  tại các bệnh viện khác [5], 
[9], [13], [14], [17], [18] tỷ lệ hút thuốc là 4,6-12,1%, uống rượu là 3,7-15,3%. Như vậy, kết 
quả thu được từ nghiên cứu thấp hơn các nghiên cứu khác. Tuy nhiên, không giống với các 
yếu tố nguy cơ khác, việc định nghĩa các YTNC là khá rõ ràng, riêng định nghĩa hút thuốc và 
uống rượu như là một YTNC của NMN không giống nhau giữa các nghiên cứu. Đây cũng là 
một trong những l ý do giải thích thêm cho sự khác nhau về kết quả thu được giữa các nghiên 
cứu.  

3.2. Tình hình sử dụng thuốc 

a. Các nhóm thuốc sử dụng  
 NMN cấp là một bệnh cảnh lâm sàng phức tạp, nghiêm trọng. Điều trị nội khoa NMN 
cấp bao gồm 3 vấn đề chính là (1) xử lý cấp cứu (2) điều trị các nguyên nhân và yếu tố nguy 
cơ và (3) phòng và điều trị các biến chứng [1]. Do đó, điều trị NMN cấp sử dụng rất nhiều 
nhóm thuốc khác nhau. Việc dùng thuốc phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng của mỗi bệnh 
nhân. Tần suất cụ thể các nhóm thuốc được sử dụng trong nghiên cứu được thống kê tại Bảng 
2.  

 Hiệu quả điều trị của việc dùng liệu pháp tiêu sợi huyết sớm (rtPA-recombinant tissue 
plasminogen activator: chất hoạt hóa plasminogen mô tái tổ hợp) đã được chứng minh trong 
các thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm và được khuyến cáo sử dụng tại bệnh viện. Tuy nhiên, 
do cửa số điều trị hẹp, nguy cơ cao gây biến chứng chảy máu và đòi hỏi một ekíp chuyên gia 
điều trị nên ở hầu hết các nước ngoài Bắc Mỹ và một số nước châu Âu, rtPA hiếm khi được 
dùng, ngay tại Mỹ tỷ lệ bệnh nhân dùng liệu pháp này vẫn còn rất thấp (<4–5%) [3]. Trong 
nghiên cứu, không có bệnh nhân nào được chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết. Ở Việt Nam 
hiện nay, việc sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân NMN cấp còn mang tính nghiên 
cứu, thử nghiệm chỉ ở một số ít các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, chương trình 
nghiên cứu về ứng dụng rtPA tại bốn bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh [7].  

 Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (CNTTC) là khá cao 72,3% 
trong khi thuốc chống đông là 19,2%. Điều này cũng dễ hiểu vì có nhiều bằng chứng mạnh 
mẽ ủng hộ việc sử dụng aspirin thường quy ở hầu hết các bệnh nhân NMN cấp-không-do-
huyết-khối-từ-tim. Trong khi, thuốc chống đông chỉ được cân nhắc sử dụng trong các trường 
hợp đặc biệt như bệnh nhân NMN cấp-do-huyết-khối-từ-tim (rung nhĩ, nhồi máu cơ tim, bệnh 
van tim giả...) hoặc có nguy cơ cao bị huyết khối tĩnh mạch sâu và tắc mạch phổi [4]. Trong 
thực tế tại khoa phòng, thuốc CNTTC được chỉ định cho hầu hết các bệnh nhân NMN cấp-
không-do-huyết-khối-từ-tim. Trong khi, các bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc chống đông, 
khoảng phần nửa là các bệnh nhân với NMN-có-nguồn-gốc-huyết-khối-từ-tim không hoặc có 
kèm liệt người; các trường hợp khác thường có liệt, xét nghiệm hình ảnh thấy tắc động mạch 
chi dưới, tắc động mạch não hoặc có hội chứng tăng tiểu cầu... Hai thuốc CNTTC được sử 
dụng gồm aspirin và clopidogrel; hai thuốc chống đông được sử dụng gồm enoxaparin và 
acenocoumarol. 



 Tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thần kinh (BVTK) trên bệnh nhân NMN cấp trong mẫu 
nghiên cứu khá cao (95,8%). Trong một số nghiên cứu khác của cộng sự, tỷ lệ bệnh nhân 
NMN dùng thuốc BVTK lên đến 96,7-100,0% [5], [13], [14] cho thấy khuynh hướng dùng 
thuốc BVTK hỗ trợ điều trị trên bệnh nhân NMN là rất phổ biến. Cho đến nay, chưa có một 
dược chất nào được khuyến cáo dùng điều trị NMN cấp theo Hướng dẫn của AHA-Mỹ [1], 
châu Âu [6] cũng như của Hội tim mạch Việt Nam [8] vì nhiều thuốc BVTK đã cho thấy kết 
quả hứa hẹn trong nghiên cứu thực nghiệm trên động vật nhưng đa số các thử nghiệm lâm 
sàng lại cho ra các kết quả thất vọng [1]. Tuy nhiên, một số thuốc BVTK có tác dụng khả 
quan trong các thử nghiệm trên động vật và trên người (dù hầu hết các thiết kế thử nghiệm 
trên người có nhiều hạn chế như cỡ mẫu nhỏ, lựa chọn bệnh nhân kém khách quan), với mục 
đích cứu “vùng tranh sáng tranh tối” càng sớm càng tốt, nhiều nhà lâm sàng trên thế giới vẫn 
sử dụng rộng rãi một số thuốc BVTK trên bệnh nhân NMN như cao Ginkgo biloba được sử 
dụng rộng rãi trong điều trị TBMMN thiếu máu cấp tính ở Trung Quốc và thỉnh thoảng cũng 
được sử dụng ở châu Âu [20], citicolin được dùng rộng rãi trong thực hành lâm sàng cho bệnh 
nhân TBMMN tại nhiều vùng trên thế giới [12]. Các thuốc BVTK được sử dụng phổ biến 
trong nghiên cứu bao gồm piracetam, cao Ginkgo biloba và glutathion, cholin alfoscerat, 
cerebrolysin và citicolin. Tại Việt Nam, các thuốc BVTK nói trên cũng đã và đang được sử 
dụng ở các tuyến. Nhận xét bước đầu thấy độ an toàn của các loại đều cao, chưa thấy trường 
hợp nào bị tai biến do thuốc, nhiều trường hợp cho kết quả tốt nên các thuốc BVTK vẫn được 
chỉ định dùng song song với việc tiếp tục nghiên cứu. Việc đánh giá tác dụng trên người Việt 
Nam cần có nhiều công trình nghiên cứu đa trung tâm để rút ra kinh nghiệm trong chỉ định 
nhằm đạt hiệu quả cao và tiết kiệm cho người bệnh [7].   

 Tăng huyết áp thường xảy ra trong giai đoạn nhồi máu não cấp (khoảng 60% các bệnh 
nhân đột quỵ cấp có huyết áp tâm thu > 160 mmHg). Lý do của việc dùng thuốc để hạ huyết 
áp bao gồm làm giảm phù não, phòng sự phá hủy mạch máu và cơn đột quỵ tái phát sớm. Tuy 
nhiên, điều trị quá mức tăng huyết áp có thể gây hại bởi vì làm giảm tưới máu đến vùng thiếu 
máu, có thể tăng kích thước vùng NMN. Tỷ lệ dùng thuốc hạ HA trong mẫu nghiên cứu là 
66,0% trong khi tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp là 59,6% và 73,4% bệnh nhân bị 
tăng huyết áp khi nhập viện. Khuyến cáo của AHA/ASA năm 2007 - Mỹ [1] và của châu Âu 
2008 [6] là: cần dùng thuốc hạ áp trên bệnh nhân NMN có huyết áp >220/120mmHg và đối 
với các bệnh nhân bị các bệnh l ý đi kèm như suy thận cấp, phù phổi cấp tính, suy tim hoặc hội 
chứng mạch vành cấp cần điều trị tích cực huyết áp. Thuốc hạ huyết áp nên được sử dụng lại 
trong vòng 24 giờ cho các bệnh nhân bị THA từ trước và có trạng thái thần kinh ổn định trừ 
khi có chống chỉ định khác. Bốn nhóm thuốc hạ huyết áp được sử dụng điều trị tăng huyết áp 
được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm nhóm chẹn thụ thể angiotensin, nhóm lợi tiểu, nhóm 
chẹn kênh canxi và nhóm ức chế men chuyển.  

Tỷ lệ dùng thuốc hạ lipid máu là 69,1%. Nhóm thuốc được sử dụng hầu như tuyệt đối 
là nhóm statin vì nhóm statin được khuyên dùng  điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân 
NMN cấp vì ngoài tác dụng chống rối loạn lipid máu, nó còn có thể làm giảm nhẹ huyết áp, 
cải thiện phản ứng vận mạch, ổn định các mảng vữa xơ, chống huyết khối, chống viêm và tác 
dụng BVTK [6]. Các statin sử dụng gồm rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin, fluvastatin, 
trong đó statin thế hệ 3-atorvastatin và statin mới-rosuvastatin được dùng nhiều nhất. Tuy 
cùng nhóm statin nhưng các thuốc khác nhau có đặc tính dược động học và dược lực học khác 
nhau. Phạm vi điều trị của rosuvastatin hẹp hơn các statin khác (liều tối đa rosuvastatin được 
Hiệp hội quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ - FDA phê duyệt là 40mg/ngày so với liều tối đa là 
80mg/ngày của các statin khác) vì nguy cơ cao gây protein-niệu, huyết niệu, tiêu cơ vân ở liều 
80mg/ngày. Mức độ làm giảm giảm LDL-C phụ thuộc vào loại statin và liều dùng; tính theo 
khả năng làm giảm LDL-C theo mỗi mg của statin thì độ mạnh của các statin tăng dần như 
sau fluvastatin < simvastatin < atorvastatin < rosuvastatin [16]. Mặt khác, các thuốc statin 
khác nhau có đặc tính chuyển hóa khác nhau: simvastatin và atorvastatin được chuyển hóa bởi 
CYP3A4 (simvastatin acid còn bị chuyển hóa bởi CYP2C8); fluvastatin bị chuyển hóa bởi 
CYP2C9; rosuvastatin chuyển hóa ít qua CYP2C9 and CYP2C8 và được bài xuất chủ yếu 



dưới dạng không đổi [15]. Nắm được đặc điểm chuyển hóa trên của các statin khác nhau giúp 
góp phần lựa chọn thuốc thích hợp và quản lý tương tác thuốc tốt hơn. Trong nghiên cứu, các 
bệnh nhân thường dùng các statin liều duy nhất 10-20mg, uống vào buổi tối. Theo y văn, tổng 
hợp cholesterol ở gan mạnh nhất vào giữa thời điểm nửa đêm và 2 giờ sáng, vì vậy những 
statin có thời giản bán thải nhỏ hơn hoặc bằng 4 giờ (tất cả các statin ngoại trừ atorvastatin và 
rosuvastatin) nên được cho uống vào buổi tối [16]. 

 Việc sử dụng thuốc phòng biến chứng xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân TBMMN vẫn 
chưa có hướng dẫn chính thức [1], [6]. Có quan điểm cho rằng, thuốc đối kháng histamin 2 
hoặc thuốc ức chế bơm proton được khuyên dùng dùng cho tất cả các bệnh nhân để phòng 
biến chứng loét/viêm dạ dày [19]. Tuy nhiên, cũng có chuyên gia nhận định, tỷ lệ được báo 
cáo bị xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng sau TBMMN cấp là thấp (<5%) vì vậy việc dùng 
thường quy liệu pháp phòng xuất huyết tiêu hóa là không được khuyến cáo. Lợi ích của liệu 
pháp dự phòng này đối với một vài dưới nhóm bệnh nhân như có dùng ống nuôi dưỡng qua dạ 
dày có mang lại lợi ích hay không vẫn chưa rõ [2]. Tỷ lệ sử dụng nhóm phòng loét dạ dày 
trong nghiên cứu là 74,5% cao hơn hai nghiên cứu khác trên bệnh nhân NMN (tỷ lệ này trong 
khoảng 35-40%) [9], [5]. 

 Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng kháng sinh khá cao (85,1%). Thực tế, các kháng sinh được sử 
dụng trên bệnh nhân NMN cấp đa số được chỉ định để điều trị biến chứng nhiễm khuẩn sớm 
là viêm phổi, ít phổ biến  hơn là để điều trị nhiễm khuẩn đường niệu, loét da do tỳ đè và một 
số ít trường hợp để điều trị các nhiễm khuẩn khác như viêm màng tim, nhiễm khuẩn huyết, 
nhiễm khuẩn mắt… Điều này phù hợp với dịch tễ các biến chứng nhiễm khuẩn trên bệnh nhân 
TBMMN[3]. Các xét nghiệm định danh vi khuẩn, kháng sinh đồ không được tiến hành 
thường xuyên mà chỉ tiến hành trên các bệnh nhân nặng như nghi ngờ có nhiễm khuẩn huyết. 
Do đó, trong thực hành lâm sàng điều trị kháng sinh chủ yếu theo kinh nghiệm tại bệnh viện 
thường sử dụng nhóm kháng sinh phổ rộng như aminoglycosid, nhóm penicilin phổ rộng 
(ampicilin, amoxcilin), nhóm cephalosporin (đặc biệt nhóm cephalosporin thế hệ 2-3-4), 
quinolon với mục tiêu điều trị bao vây. Phối hợp kháng sinh (chủ yếu là phối hợp nhóm 
cephalosporin và nhóm aminoglycosid hoặc phối hợp cephalosporin + quinolon) thường được 
chỉ định trên bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, bệnh nhân thở máy, đặt sonde, có suy thận cấp, 
bệnh nhân lớn tuổi...  

b. Tác dụng không mong muốn 
 Trên đối tượng bệnh nhân NMN cấp có nhiều yếu tố nguy cơ phát sinh phản ứng bất lợi 
của thuốc (ADR-adverse drug reaction) như tuổi cao, nhiều bệnh mắc kèm, dùng nhiều thuốc 
và liệu trình điều trị kéo dài [10], dùng nhiều thuốc có ADR nghiêm trọng như thuốc chống 
huyết khối, thuốc chống ngưng tập tiểu cầu.... Do đó, nguy cơ gặp ADR trên bệnh nhân NMN 
cấp là cao hơn các đối tượng khác. Tuy nhiên, công tác ghi nhận ADR trên bệnh nhân nói 
chung và bệnh nhân NMN cấp nói riêng tại Bệnh viện Trung Ương Huế còn chưa được chú 
trọng. Đây cũng là tình hình chung của các bệnh viện khi công tác cảnh giác dược chỉ mới 
được triển khai trong những năm gần đâu. Do đó, các ADR ghi nhận được rất ít và đều là các 
ADR dễ nhận biết, đặc trưng (01 bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa dưới do dùng thuốc chống 
đông và 02 bệnh nhân bị phản ứng bất lợi trên da).  

c. Tương tác thuốc 
Bệnh cảnh NMN cấp rất phức tạp với đa triệu chứng, đa bệnh lý mắc kèm do đó cần 

phối hợp nhiều hoạt chất khác nhau để điều trị đồng thời. Qua khảo sát sơ bộ, số hoạt chất 
trung bình điều trị trên mỗi bệnh nhân là 12,6 ± 0,4 thuốc. Do đó, nguy cơ gặp tương tác 
thuốc – thuốc là rất cao. Thực tế, tỷ lệ bệnh án có tương tác thuốc-thuốc là 86,2%; 80,9% các 
bệnh án gặp tương tác mức trung bình; 42,6% và 54,3% các bệnh án tương ứng gặp tương tác 
mức nặng và nhẹ. Tổng số có 457 cặp tương tác gặp phải trên 94 bệnh án và số tương tác 
trung bình trên mỗi bệnh án là 4,9 ± 2,4. Một số nghiên cứu khác về tương tác thuốc – thuốc 
trên bệnh nhân NMN tỷ lệ này biến thiên trong khoảng 34,4-91,7% [5], [14]. Trên đây là 
những con số thống kê đơn thuần về tương tác thuốc – thuốc lý thuyết (tra dựa theo phần 



mềm tra tương tác) chưa xem xét đến đặc điểm bệnh lý cụ thể trên từng bệnh nhân cũng như 
lượng giá  ý nghĩa lâm sàng của từng tương tác trên từng bệnh nhân cụ thể. Các tương tác mức 
nặng thường là các phối hợp tăng độc tính trên thận (furosemid + aminoglycosid), làm tăng 
nồng độ kali máu (phối hợp KCl, thuốc lợi tiểu giữ kali spirolacton, thuốc ức chế men 
chuyển, thuốc chẹn thụ thể angotensin II), làm tăng nguy cơ xuất huyết (phối hợp nhóm 
chống đông, nhóm CNTTC), giảm tác dụng của clopidogrel (clopidogrel + nhóm ức chế bơm 
proton)... Việc cá thể hóa khi đánh giá   ý nghĩa của từng tương tác cần phải cân nhắc đến các 
yếu tố như liều và thời gian dùng của mỗi thuốc, khoảng thời gian xảy ra tương tác, các bệnh 
l ý của bệnh nhân, các thuốc khác dùng kèm, các tương tác khác, hậu quả của tương tác, các 
biện pháp quản lý tương tác đã tiến hành...[15]. Trong thực tế điều trị, nhiều phối hợp thuốc - 
thuốc là bất lợi về mặt lý thuyết nhưng lại được cân nhắc sử dụng trên lâm sàng vì lợi ích khi 
phối hợp vượt trội hơn hẳn so với nguy cơ của nó ví dụ như phối hợp thuốc chống đông và 
chống CNTTC  hay hai thuốc CNTTC với nhau trong một vài trường hợp bệnh lý cụ thể như 
rung nhĩ, huyết khối từ tim.... Một số tương tác bất lợi lại được tận dụng để xử l ý một rối loạn 
bệnh lý và trở thành tương tác có lợi như phối hợp thuốc lợi tiểu giữ kali spironolacton và 
KCl hay spironolacton và thuốc ức chế men chuyển trên bệnh nhân có hạ kali máu có kèm 
theo dõi nồng độ kali máu. Do đó, việc thống kê sơ bộ các tương tác thuốc – thuốc có thể xảy 
ra trong mẫu nghiên cứu chỉ có  ý nghĩa tham khảo cũng như phản ánh nguy cơ gặp tương tác 
thuốc – thuốc trên bệnh nhân NMN cấp là rất cao và trên lâm sàng cần tăng cường phát hiện, 
đánh giá và quản lý tương tác thuốc – thuốc theo chiều hướng có lợi cho bệnh nhân. 

V. KẾT LUẬN   
Qua nghiên cứu 94 bệnh nhân NMN cấp điều trị tại Khoa Nội tổng hợp – Lão khoa, Khoa 

Nội tiết - Thần kinh - Hô hấp, Khoa Nội tim mạch và Khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện 
Trung Ương Huế nhập viện từ tháng 8/2010 đến tháng 06/2011, chúng tôi rút ra một số kết 
luận như sau: 

� Về đặc điểm bệnh nhân 
- Độ tuổi trung bình của mẫu nghiên cứu là 68,6 ± 15,5. Tỷ lệ mắc bệnh của nam là 55,3% và 
nữ 44,7%. 

- 73,4% các bệnh nhân bị tăng huyết áp khi nhập viện. 

- Về YTNC: phổ biến nhất là tăng huyết áp (59,6%), trong đó có 42,9% bệnh nhân có điều trị 
THA trước đó; mắc các bệnh lý tim mạch (28,7%) và tiền sử bị TBMMN hoặc cơn thiếu mãu 
não thoáng qua (26,6%); Tiền sử bị đái tháo đường (8,5%), hút thuốc lá (3,2%) và uống rượu 
(3,2%). 

� Về đặc điểm sử dụng thuốc  
- Bốn nhóm thuốc được sử dụng nhiều nhất trong mẫu nghiên cứu là: thuốc bảo vệ thần kinh 
(95,8%), kháng sinh (85,1%), vitamin – khoáng chất (84,0%), thuốc dự phòng loét dạ dày 
(74,5%).  

- Ghi nhận ba ca lâm sàng gặp tác dụng không mong muốn của thuốc. Tỷ lệ bệnh án có tương 
tác thuốc-thuốc là 86,2% và số tương tác trung bình trên mỗi bệnh án là 4,9 ± 2,4.  
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