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Tóm tắt 
Mục đích: Đánh giá hiệu quả hạ huyết áp và tác dụng phụ của Lercanidipine ở bệnh nhân 
nhồi máu não do tăng huyết áp bằng kỹ thuật đo huyết áp lưu động 24 giờ. 

Đối tượng và phương pháp: 43 bệnh nhân THA biến chứng nhồi máu não được theo dõi HA 
lưu động 24 giờ trong tuần đầu, sau đó dùng lercanidipine 20 mg/ngày 4 tuần rồi mang máy 
đo HA lưu động lần 2. Chương trình đo 30 phút một lần vào thời gian ngày (từ 6am - 10pm) 
và 60 phút một lần vào ban đêm (10pm-6am). 

Kết quả: Sau 4 tuần dùng Lercanidipine, HA ở bệnh nhân THA có biến chứng nhồi máu não 
giảm có ý nghĩa (p<0,001): 16 ± 11/ 8 ± 9 mmmHg đối với TB HA 24 giờ; 17 ± 12/ 8 ± 10 
mmHg đối với TB HA ngày và 12 ±17 /7 ± 12 mmHg đối với TB HA ban đêm.Tỷ lệ đáp ứng 
là 51,2% đối với HATT, 39,5% đối với HATTr và tỷ lệ bình thường hoá là 44,2%. Tỷ lệ vọt 
HA sáng sớm và tỷ lệ quá tải HA giảm có ý nghĩa. Tỷ lệ BN có tác dụng phụ là 6,9% 

Kết luận:  Lercanidipine làm giảm có ý nghĩa TB HA 24 giờ, ban ngày, ban đêm ở bệnh nhân 
THA có biến chứng nhồi máu não. Đánh giá hiệu quả hạ HA của thuốc bằng theo dõi HA lưu 
động 24 giờ đáng tin cậy và nhiều lợi ích hơn đo HA lâm sàng. Lercanidipine có tác dụng kéo 
dài 24 giờ làm giảm có ý nghĩa tỷ lệ vọt HA sáng sớm và tỷ lệ quá tải HA. Tỷ lệ tác dụng phụ 
của Lercanidipine thấp. 

Abstract  

EVALUATION  OF LERCANIDIPNE'S EFFECT IN HYPERTENSIVE PATIENT 
COMPLICATING CEREBRAL ISCHEMIC STROKE BY AMBULATORY BLOOD 

PRESSURE MONITORING 

 
Aim:  Evaluation the effects of blood pressure reduction and adverse effects of lercanidipine 
in hypertensive patients complicating ischemic stroke in acute phrase by ABPM s' technique  
Methods: 43 hypertensive patients with complications of cerebral infarction were followed up 
24-hour BP (ABPM) in the first week, then use lercanidipine 20 mg / day for 4 weeks and 
then take the second ABPM. The program measured every 30 minutes at a time day ( 6am 
10pm) and 60 minutes at night (10pm-6am). 

Results: After 4 weeks taking lercanidipine, BP in hypertensive patients with complications 
of cerebral infarction was significantly reduced (p <0.001): 16 ± 11/8 ± 9 mmmHg for 24 
hours blood pressure, 17 ± 12/8 ± 10 mmHg for time day and 12 ± 17/7 ± 12 mmHg for night. 
The response rate was 51.2% for SBP, 39.5% for DBP and the normalized rate is 44.2%. The 
early morning BP ratio and overload ratio was significantly reduced. The rate of patients with 
adverse events was 6.9% 
Conclusion: Lercanidipine significantly reduced  24-h BP, daytime, night in hypertensive 
patients with complications of cerebral infarction. Evaluation of the effects of the drug by 
ABPM is reliable and more benefits of clinical BP measurement. Lercanidipine effect lasting 
24 hours and significantly reduced the rate of early morning and BP overload rate. The rate of 
side effects of lercanidipine is low.  
Keywords: ABPM (ambulatory blood pressure monitoring), hypertension, Smoothness index 
morning surge, cerebral ischemic stroke, lercanidipine, response rate, T/P ratio 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tăng huyết áp là nguyên nhân chủ yếu gây nhồi máu não, bởi vậy việc kiểm soát tốt 



huyết áp giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân nhồi máu não góp phần giảm tỷ lệ tử 
vong, tàn phế và tái phát nhằm giảm chi phí điều trị cho gia đình và xã hội. 

Hiện nay,nhiều loại thuốc chống tăng huyết áp được sử dụng trong điều trị, mỗi loại có 
những ưu, nhược điểm về dược lý và hiệu quả hạ huyết áp, nhưng việc lựa chọn thuốc căn cứ 
vào bệnh nhân và nhóm bệnh là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. Thuốc ức chế kênh 
canxi như lercanidipine, amlodipine, nimodipine là một trong những nhóm thuốc được chỉ 
định dùng ở bệnh nhân tăng huyết áp đơn thuần ở bệnh nhân THA biến chứng nhồi máu não. 

Trong thực hành lâm sàng việc theo dõi hiệu quả điều trị của thuốc chống tăng huyết áp 
chủ yếu là đo huyết áp bằng huyết áp kế thuỷ ngân hoặc đồng hồ gọi là đo huyết áp phòng 
khám, phương pháp này đôi khi không hoàn toàn phản ánh trung thực con số huyết áp của 
bệnh nhân do quy trình đo chưa được tuân thủ chặt chẽ như nghỉ ngơi trước lúc đo, tư thế 
bệnh nhân, yếu tố tâm lý, phản ứng khi có mặt thầy thuốc, môi trường bệnh viện, máy đo 
không được hiệu chỉnh thường xuyên. Mặt khác, huyết áp thay đổi theo thời gian và trạng thái 
cơ thể trong ngày, đo huyết áp một hay 2 lần trong ngày không thể phản ánh đúng huyết áp 
của bệnh nhân. Vì vậy, để đánh giá hiệu quả hạ áp của thuốc chống tăng huyết áp, cần phải áp 
dụng phương pháp đo lưu động 24 giờ. Với các lý do trên, chúng tôi tiến hành đề tài nhằm 
mục đích: Đánh giá hiệu quả hạ huyết áp và tác dụng phụ của Lercanidipine ở bệnh nhân 
nhồi máu não do tăng huyết áp bằng kỹ thuật đo huyết áp lưu động 24 giờ. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu: 
 43 bệnh nhân (BN), được chẩn đoán tăng huyết áp biến chứng nhồi máu não ở cả 3 

giai đoạn, tuổi từ 40-90, 28 nam và 15 nữ, vòng cánh tay từ 25cm trở lên đủ to để mang bao 
quấn HA, nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Trung ương 
Huế từ tháng 5/2009-12/2011.      

 Loại trừ: BN THA thứ phát do các bệnh khác, bệnh nhân hôn mê sâu và BN nhồi máu 
não sau 1 tuần, BN có cơn THA phải điều trị cấp cứu, BN có vòng cánh tay quá nhỏ < 25 cm và 
phù chi trên 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đơn tự chứng mở 

2.2.2. Phương tiện nghiên cứu 
 Máy đo huyết áp lưu động 24 giờ nhãn hiệu Suntech Oscar 2 của Mỹ kèm theo phần 
mềm phân tích huyết áp AccuWinProv3. 

 Thuốc Lercanidipine viên 10 mg 

2.2.3. Cách thức tiến hành: 

- Đo HA lưu động 24 giờ 
+ Đo lần 1: trước khi dùng thuốc:  Bệnh nhân được đo HA 24 giờ bằng máy lưu động 

trong tuần đầu (từ sau khi vào cho đến 6 ngày). Trước 1 ngày và trong ngày đo HA lưu động 
bệnh nhân không dùng thuốc hạ HA.  

Sau khi đo lần 1, những BN có TBHA 24h ≥ 130/80 được dùng Lercanidipine liều 
20mg uống 1 lần vào 7-8 giờ sáng. 

+ Đo lần 2: Sau khi điều trị 4 tuần  

+ Trị số HA lâm sàng ( hoặc HAPK). Trị số HA do thầy thuốc trực tiếp đo 2 lần (tính 
trung bình) thời điểm trước và sau điều trị 4 tuần bằng máy lưu động làm căn cứ để xếp giai 
đoạn THA và làm căn cứ để đánh giá kết quả điều trị bằng HA lâm sàng ( hoặc HAPK). Giai 
đoạn THA được xếp theo WHO/ISH 2004 và Hội Tim mạch quốc gia Việt Nam 2008 [4]. 

- Chương trình đo: Đo liên tục 24 giờ, ban ngày 30 phút 1 lần, ban đêm 60 phút một 
lần để tránh cho BN mất ngủ và gây hiện tưởng giả dipper. Thời gian khởi phát ban ngày từ 6 
giờ sáng (6am) và ban đêm từ 22 giờ (10pm). 



- Ngưỡng HA đo lưu động: Được cài sẵn trong chương trình phân tích HA theo Hội 
THA châu Âu (ESH): TBHA 24h < 130/80 mmHg; TB ban ngày <135/85mmHg, TB ban 
đêm <120/70 mmHg [8],[9] 

- Tiêu chuẩn các biến số 

+ Giảm HA ban đêm (dipper): TB HATT và TB HATTr ban đêm giảm > 10% so với ban ngày  

+ Không giảm HA ban đêm (nondipper): TBHATT và TBHATTr giảm ≤ 10%.[8],[9] 

         + Vọt HA sáng sớm: HATT và HATTr tăng lên ít nhất 20/15mmHg tính từ HA thấp 
nhất trong quá trình ngủ đến trung bình 2 giờ đầu tiên sau khi tỉnh giấc.[11], [12] 

         + Đáp ứng điều trị khi: Trung bình HA 24h giảm so với trước khi dùng thuốc ≥ 
15mmHg đối với HATT hoặc ≥ 10 mmHg đối với HATTr [10] 

         + Bình thường hoá HA khi: TB HA 24 giờ <130/80 hoặc TB ngày <135/85 mmHg [9] 

          + Hiệu ứng áo choàng trắng: Chênh lệch giữa HA do thầy thuốc đo (HAPK) và ABPM trung 
bình ban ngày ≥ 20 mmHg đối với HATTT và hoặc ≥ 10 mmHg đối với HATTr 

         + Tỷ lệ đáy đỉnh: T/P = 
Peak 

Trough 

∆

∆
     ∆ P: Hiệu số HA trước-sau điều trị vào thời điểm 

HA hạ nhiều nhất sau 6 giờ tính từ thời điểm uống thuốc (7-8 giờ sáng); ∆T: Hiệu số HA 
trước- sau điều trị vào thời điểm thuốc còn tác dụng nhưng hạ HA ít nhất (6-7 giờ sáng) [5]  

        + Chỉ số êm dịu (Smoothness Index) SI =  
24h SD 

24hHA  

Average

Average∆
      [5] 

- Xử lý số liệu và phân tích thống kê:  Exel 2003, phần mềm SPSS và Epi Enfo 6.04. 

 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU                  

1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu: 
Bảng 3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

 

Biến số 

Chung (n=43) Nam (n= 28) Nữ (n=15) 

   

 Giới 43 28 (65,1%) 15 (34,9%) 

Tuổi TB* 64,40±8,98 64,36±9,31 64,47±8,38 

Chiều cao TB 159,67±5,71 163,00±3,63 153,47±2,06 

Cân  nặng TB 52,92±8,36 54,04±8,37 50,83±8,24 

GĐTHA**    

               GĐ I 12 (27,9%) 7 (25,0%) 5 (3,33%) 

               GĐ II 17 (39,5%) 12 (42,9%) 5 (3,33%) 

              GĐ III 14 (32,6%) 9 (32,1%) 5 (3,33%) 

HATB đo LS (mmHg)    

          HATT 176±18 178±17 173±20 

          HATTr 97±12 97±10 96±14 

TS tim TB 77±13 77±14 77±9 

Tỷ lệ có hiệu ứng áo choàng trắng 15(34,8%)  

p p** >0,05 p* >0,05 

Tuổi trung bình giữa nam và nữ tương đương nhau 

Tỷ lệ các GĐ THA tương đương nhau 

2. Hiệu quả điều trị của lercanidipine  

2.1. Đánh giá hiệu quả giảm HA của lercanidipine bằng đo HA lâm sàng 



Bảng 3.2. HA lâm sàng trước và sau 4 tuần dùng thuốc 

Biến số Trước điều trị Sau 4 điều trị ∆HA p* 

Chung* Nam Nữ Chung* Nam Nữ Chung  

HATT 

(mmHg) 

171 

±22 

170 

±19 

174 

±26 

157 

±23 

155 

±19 

160 

±28 
14 ± 21 < 0,001 

HATTr 

(mmHg) 

99 

±13 

100 

±12 

97 

±14 

93 

±15 

91 

±15 

96 

±15 
6 ± 16 < 0,001 

HA lâm sàng sau 4 tuần điều trị HA giảm trung bình có ý nghĩa được 14/6 mmHg 

Bảng 3.3. Tỷ lệ đáp ứng và bình thường hoá 

Biến số n % 

Tỷ lệ đáp ứng điều trị 17 39,5 

Tỷ lệ bình thường hoá HA 8 18,6 

 Tỷ lệ hiệu ứng áo choàng trắng: 15/43 =34,8% 

2.2 Đánh giá hiệu quả hạ HA của Lercanidipine bằng máy lưu động  

2.2.1. Hiệu quả giảm HA 
Bảng 3.4. Huyết áp và TS tim trung bình trước và sau 4 tuần dùng thuốc 

Biến số          HA trước ĐT HA sau điều trị 4 tuần ∆HA 

TT ± SD TTr ± SD TT ± SD TTr ± SD TT TTr 

TB 24h 156±15 92±9 140±18 84±12 16 ± 11 8 ± 9 

TB ng 158±16 92±10 140±19 84±12 17 ± 12 8 ± 10 

TBđ 151±16 90±10 139±20 82±13 12 ±17 7 ± 12 

TS tim 77±13 77±12  

      Huyết áp trung bình 24 giờ sau 4 tuần dùng Lercanidipine giảm có ý nghĩa được 16/8 
mmHg, TB ban ngày giảm được 17 /8 mmHg, trung bình đêm giảm ít hơn chỉ được 12/7 mmHg 

2.2.2. Diễn biến HA theo giờ trước và sau 4 tuần dùng thuốc  
Bảng 3.5. Huyết áp và TS tim TB theo giờ trước và sau khi dùng lercanidipine 

 Trước điều trị Sau 4 tuần điều trị ∆HA ± SD 

Giờ TT 

X ± SD 

TTr 

X ± SD 

TS tim 

X ± SD 

TT 

X ± SD 

TTr 

X ± SD 

TS tim 

X ± SD 

TT 

X ± SD 

TTr 

X ± SD 

6-7 161±21 94±13 75±16 144±21 88±15 76±14 17±21 6±15 

7-8 156±21 92±14 80±15 147±21 87±15 79±15 9±22 5±15 

8-9 157±17 92±12 77±15 141±20 84±13 81±16 16±19 8±14 

9-10 159±20 92±12 76±14 138±24 82±17 79±16 20±20 10±17 

10-11 157±21 91±14 76±15 136±26 79±16 79±15 21±28 12±19 

11-12 159±27 93±15 80±17 138±24 82±15 84±14 21±22 11±14 

12-13 154±20 89±12 79±16 131±26 76±14 83±17 24±23 13±15 

13-14 150±23 86±14 78±15 128±22 76±15 80±15 22±24 10±16 

14-15 155±23 88±17 78±15 135±22 81±15 81±14 19±21 7±16 

15-16 157±27 93±16 80±17 142±21 85±15 81±14 15±24 8±14 

16-17 162±24 95±13 79±17 143±24 88±17 81±15 19±23 7±17 

17-18 160±23 95±14 80±16 146±24 88±16 79±14 15±23 6±19 

18-19 159±21 93±14 79±15 149±25 88±16 78±14 10±20 4±14 



19-20 157±23 92±15 78±15 144±22 88±14 76±13 13±21 4±14 

10-21 159±19 94±12 78±15 142±20 85±15 76±13 17±19 9±14 

21-22 161±17 95±14 76±14 140±24 83±15 73±12 21±29 12±19 

22-23 150±21 88±14 71±13 143±26 83±18 72±14 7±27 5±20 

23-24 150±19 89±16 73±14 139±22 79±14 71±12 11±21 10±16 

0-1 153±24 91±16 74±15 139±27 81±17 69±13 14±31 11±21 

1-2 151±23 90±10 72±13 136±23 81±15 70±14 15±26 9±14 

2-3 148±20 87±12 70±11 136±26 80±18 69±14 12±27 7±19 

3-4 148±23 89±15 72±12 136±23 82±15 68±12 12±27 7±19 

4-5 153±24 88±14 71±13 137±24 80±13 68±12 16±26 8±17 

5-6 154±20 93±15 73±12 146±23 88±18 71±15 8±26 5±20 
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Biểu đồ 1. Diễn biến HATT trước và sau 4 tuần dùng thuốc 
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                                          Biểu đồ 2. Diễn biến HATTr trước và sau 4 tuần dùng thuốc 

 Huyết áp trước điều trị có nhiều đỉnh cao, lên xuống thất thường trong ngày. 

 Huyết áp sau điều trị ít đỉnh cao và ổn định hơn 



2.2.3 Tỷ lệ đáp ứng điều trị 
Bảng 3.6. Tỷ lệ đáp ứng, bình thường hoá và hiệu ứng áo choàng trắng 

Biến số n % 

 Đáp ứng  HATT 22 51,2 

Đáp ứng HATTr 17 39,5 

Tỷ lệ bình thường hoá HA 19 44,2 

Tỷ lệ hiệu ứng áo choàng trắng 19 44,2 

2.5. Chỉ số êm dịu: SI 
   SI tâm thu = 15,58/22,95 = 0,68 

  SI tâm trương = 8,1/16,58 = 0,49 

2.7. Tỷ lệ đáy đỉnh T/P 
  T/P TT = 16,58/21,93 = 0,77 

                        T/P TTr = 5,98/9,91 =0,6 

2.4.. Tỷ lệ có, không hạ HA ban đêm trước và sau khi dùng thuốc 
Bảng 3.7. Tỷ lệ có, không hạ HA và TS tim ban đêm 

Biến số Trước  dùng thuốc Sau dùng thuốc             p 

n % n % 

Có hạ HA ban đêm 7 16,28 9 20,93 > 0.05 

Không hạ HA ban đêm 36 83,72 34 79,67 > 0.05 

     
Tỷ lệ có hạ, không hạ HA ban đêm trước và sau dùng thuốc 4 tuần thay đổi không có ý nghĩa 

2.5. Tác dụng của Lercanidipin với hiện tượng vọt HA sáng sớm 
Bảng 3.8. Tỷ lệ vọt HA sáng sớm và đảo ngược HA 

Biến số Trước  dùng thuốc Sau dùng thuốc             p 

n % n % 

Vọt HA sáng sớm 27 62,79 7 16,28 < 0,01 

Không vọt HA sáng sớm 16 37,21 36 83,72 < 0,01 

 Tỷ lệ vọt và không vọt HA sáng sớm sau dùng thuốc 4 tuần thay đổi có ý nghĩa, tỷ lệ có vọt 
HA giảm đi và không vọt HA sáng sớm tăng lên. 

2.6. Hiệu quả đối với hiện tượng quá tải HA 
Bảng 3.9. Sự khác biệt về tỷ lệ quá tải HA trước và sau 4 tuần dùng thuốc 

Biến số Trước dùng thuốc Sau dùng thuốc ∆ ± SD p 

Quá tải TT % ± SD 85,44 ± 15,67 60,74 ± 29,92 24,7 < 0,01 

Quá tải TTr % ± SD 71,05 ± 23,72 50,93 ± 30,11 20,12 < 0,01 

  Tỷ lệ quá tải sau dùng thuốc 4 tuần giảm có ý nghĩa cho cả HATT và HATTr 

3. Tác dụng phụ của Lercanidipine 
 Tỷ lệ BN có tác dụng phụ: 6,9% (3/43) 

 Trong đó:  

 Bừng mặt:                             6,9% (3/43) 

 Phù cổ chân:                         4,6% (2/43) 

 Hồi hộp đánh trống ngực:     0 % ( 0/43 BN) 

 Tụt HA:                                 0 % ( 0/43 BN) 

 Đau thương vị:                      0 % (0/43) 



            Buồn nôn:                             0  % (0/43) 

 Ngừng điều trị do T/d phụ:   0 % 

IV. BÀN LUẬN 

4.1. Hiệu quả hạ HA của Lercanidipine  

4.1.1.Đánh giá hiệu quả bằng đo HA lâm sàng 
4.1.1.1 Hiệu quả hạ HA 

 Số liệu ở bảng 3.2 cho thấy, sau 4 tuần điều trị bệnh nhân THA có biến chứng nhồi 
máu não, Lercanidipine đa làm giảm được 14 ± 21 mmHg đối với HATT và 6 ± 16 mmHg 
đối với HATTr. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Hiệu quả hạ HA của nhóm 
thuốc ức chế kênh canxi trong đó có Lercanidipine đã được nhiều nghiên cứu trên thế giới 
chứng minh. 

 Nghiên cứu ELYPSE [2] tiến hành trên 5059 bệnh nhân tăng huyết áp vô căn độ I độ II, 
tuổi trung bình 63. Lúc bắt đầu nghiên cứu huyết áp trung bình của bệnh nhân là 160,1 ± 10,2/ 
95,6 ± 6,6 mmHg sau 1 tháng huyết áp giảm rõ rệt (13,5 ±11,5 và 9,4 ± 7,7 mmHg so với mức 
ban đầu) , sau 3 tháng HA là 141,4± 11.3/ 83,1 ± 6,9 mmHg.  

Nghiên cứu ZAFRA[5] tiến hành trên 203 bệnh nhân tăng huyết áp do suy thận mạn từ 
16 trung tâm của Tây Ban Nha. Kết quả có 28 bệnh nhân loại khỏi nghiên cứu còn 175 bệnh 
nhân: 92 nam 83 nữ, tuổi trung bình 63,9 ± 10 tuổi. Sau 1 tháng điều trị huyết áp tâm thu và 
tâm trương giảm có ý nghĩa thống kê (p< 0,001) từ 162,0 ± 16/ 93,2± 8,3 lúc đầu giảm xuống 
còn 142,8 ± 15,5 / 83,1 ± 8,1 mmHg. 

Nghiên cứu LAURA[4] tiến hành trên 3175 bệnh nhân tăng huyết áp, độ tuổi trung bình 
63 ± 10 tuổi huyết áp ban đầu là 159,5 ±11,7 / 95,2 ± 7,4. Sau 6 tháng thấy giảm còn 136,0 ± 
9,7/79,7 ± 6,8 mmHg. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0,001. 

4.1.1.2. Tỷ lệ đáp ứng và bình thường hoá 

 Số liệu ở bảng 3.3 cho thấy, tỷ lệ đáp ứng của Lercanidipine ở BN THA biến chứng 
nhồi máu não là 39,5 % (17 BN) và bình thường hoá là 18,6% (8 BN). 

Nghiên cứu COHORT ở Italia [3] tiến hành trên 828 bệnh nhân tăng huyết áp tuổi trên 
60 cho thấy sau 4 tuần điều trị Lercanidipine liều 10-20mg ngày thì có gần 50% bệnh nhân 
bình thường hoá huyết áp và 80% bệnh nhân có đáp ứng. 

Nghiên cứu của De Giorgio và cộng sự [3] năm 1999 cho thấy với liều Lercanidipine 
20mg mỗi ngày trong 4 tuần thấy có 86% số bệnh nhân đáp ứng. 

Nghiên cứu ELYPSE [2] tiến hành trên 5059 bệnh nhân tăng huyết áp vô căn độ I độ II, 
tuổi trung bình 63. Vào cuối nghiên cứu có 64% bệnh nhân đạt được HATTr < 90 và 32% 
bệnh nhân HA trở về bình thường( < 140/90 mmHg).Tỷ lệ toàn bộ tác dụng phụ là 6,5% 

Nghiên cứu của Compo và cộng sự ở Madrid Tây ban nha [5] cho thấy, sau 6 tháng 
dùng Lercanidipine liều 10-20 mg huyết áp lâm sàng (HAPK) giảm có ý nghĩa 16,8 ± 12 
mmHg đối với trung bình HATT 24 giờ và 7,7 ± 13,7 mmHg đối với HATTr 

Lercanidipine thường tác dụng đối với THA nhẹ và vừa.  Trong nghiên cứu của chúng tôi 
có 32,5% (14 BN) THA GĐ III ghi nhận có 3 BN (21,43%) đáp ứng và 2 BN (14,29%) bình 
thường hoá. Có thể ở BN THA có biến chứng nhồi máu não, tỷ lệ đáp ứng thấp hơn vì BN 
nhồi máu não thường phối hợp nhiều yếu tố nguy cơ như tăng mỡ máu gây vữ xơ động mạch, 
tăng đường máu. Ngoài ra việc đánh giá đáp ứng và bình thường hoá HA bằng đo HA lâm 
sàng chưa hoàn toàn phản ánh trung thực HA của BN bởi vì có hiện tượng hiệu ứng áo 
choàng trắng (44,2%), hiện tượng này đã làm cho thầy thuốc đánh giá HA cao hơn HA thực 
của BN, giai đoạn cao hơn giai đoạn thực của BN. Bởi vậy để khắc phục sai số trên chúng ta 
nên áp dụng theo dõi HA lưu động ABPM để đánh giá kết quả điều trị THA. 

4.1.2. Đánh giá hiệu quả bằng ABPM 
4.1.2.1. Hiệu quả giảm HA 



 Kết quả nghiên cứu trinh bày ở bảng 3.4, 3.5, 3.6 cho thấy, sau 4 tuần dùng 
Lercanidipine HA ở BN THA có biến chứng nhồi máu não giảm một cách có ý nghĩa 
(p<0,001): 16 ± 11 mmHg đối với TB HATT 24 giờ, 8 ± 9 mmmHg đối với TB HATTr 24 
giờ; 17 ± 12/ 8 ± 10 mmHg đối với TB ngày và 12 ±17 /7 ± 12 mmHg đối với TB HA ban 
đêm. Biểu đồ 3.1, 3.2 cho thấy diễn biến HA trước và sau điều trị có sự khác biệt rõ rệt, trước 
điều trị có có nhiều đỉnh cao hay cơn THA trong ngày, sau điều trị có ít đỉnh cao HA hơn, chỉ 
có 2 thời điểm 7-8 giờ sáng (thuốc hết tác dụng- bắt đầu liều thuốc ngày mới), có 2 thời điểm 
thấp rõ rết so với HA trước điều trị là 13-14 giờ (thuốc tác dụng tối đa) và ban đêm. Tỷ lệ đáp 
ứng là 51,2% đối với HATT, 39,5% đối với HATTr và tỷ lệ bình thường hoá là 44,2% 

 Về vấn đề này có một số nghiên cứu trên thế giới đề cập. 

 Nghiên cứu của Compo và cộng sự ở Madrid Tây ban nha [5] cho thấy, sau 6 tháng 
dùng Lercanidipine liều 10-20 mg huyết áp đo ABPM giảm có ý nghĩa 9,1 ± 10,9 mmHg đối 
với trung bình HATT ban ngày và 4,8 ± 6,4 mmHg đối với HATTr. Vào cuối nghiên cứu có 
58% được kiểm soát HA đối với HAPK và chỉ có 41,2% có HA TB ban ngày<135/85 mmHg 

  Nghiên cứu của Carmella và cộng sự cho thấy sau 2 tháng điều trị Lercanidipine giảm 
được 18/10 mmHg 

 Nghiên cứu của Joel M.Neutel và cộng sự [10] cho thấy tỷ lệ đáp ứng điều trị khi theo 
dõi HA lưu động 24 giờ (ABPM) của Losartan là 24% đối với HATT và 46% đối với HATTr; 
của Telmisartan là 30,6 % đối với HATT và 52,1 % đối với HATTr.    

 Nghiên cứu của Millar và Cs theo phương pháp mù đôi trên 2 nhóm song song với 111 
bệnh nhân dùng liều lercanidipine 10mg/ngày và lacidipine 2mg/ngày sau 8 tuần với THA 
tâm thu đơn độc, tuổi BN từ 60-85, HATT >200mmHg có theo dõi HA liên tục 24 giờ theo 
thời gian ban ngày từ 6h-22h, đêm từ 22h-6h. Kết quả giảm HA của 2 thuốc khác nhau không 
có ý nghĩa thống kê. 

4.1.2.2. Tỷ lệ đáy đỉnh và chỉ số êm dịu 

  Tỷ lệ đáy- đỉnh (T/P) của Lercanidipine ở BN THA có biến chứng nhồi máu não là 
0,77 đối với HA TT và 0,6 đối với TTr 

          Chỉ số êm dịu là:  SI tâm thu = 15,58/22,95 = 0,68;  SI tâm trương = 8,1/16,58 = 0,49 

           Tỷ lệ đáy đỉnh đã được FDA đưa ra như là một phương pháp đánh giá quá trình và 
thời gian xuất hiện tác dụng của liều duy nhất đối với thuốc chống THA. Tỷ lệ đáy đỉnh của 
thuốc > 0,5 coi như chấp nhận được và tỷ lệ <0,5 không được khuyến cáo, tỷ lệ này chỉ tính 
toán được khi dùng phương pháp đo lưu động 24 giờ (ABPM) [5] 

          Chỉ số êm dịu (SI) thể hiện mối tương quan nghịch với biến đổi HA trong điều trị và 
tương quan thuận với chỉ số khối lượng cơ thất trái. 

 Nghiên cứu của Campo và cộng sự tại Tây ban nha cho thấy sau 6 tháng điều trị 
Lercanidipine liều 10-20mg/ ngày, tỷ lệ đáy- đỉnh là 0,58 đối với HATT và 0,56 đối với 
HATTr; chỉ số êm dịu HATT là 0,82 và TTr là 0,51. Nghiên cứu này đã đi đến kết luận rằng, 
chỉ số êm dịu tương quan chặt chẽ với thay đổi chỉ số khối lượng cơ thất trái hơn tỷ lệ đáy đỉnh [5] 

4.1.2.3. Đánh giá hiệu quả Lercanidipine thông qua tỷ lệ có, không hạ HA banđêm, vọt HA 
sáng sớm và quá tải HA. 

 Kết quả nghiên cứu trình bày ở bảng 3.7, 3.8, 3.9 cho thấy, tỷ lệ có hạ HA ban đêm 
sau khi dùng thuốc tăng lên và tỷ lệ không hạ HA ban đêm giảm đi so với trước khi dùng 
thuốc không có ý nghĩa. Tỷ lệ có vọt HA sáng sớm giảm có ý nghĩa so với trước khi dùng 
thuốc từ 62,79 (27 BN) xuống còn 16,28 (7 BN) với p < 0,01. Tỷ lệ % số lần đo có THA hay 
còn còn là quá tải HA trung bình cho tất cả 43 BN sau 4 tuần dùng thuốc giảm có ý nghĩa  
24,7% đối với HATT và 20,12 đối với HATTr (p <0,01) 

 Hiện tượng vọt HA sáng sớm có thể là nguyên nhân gây đột quỵ nhồi máu não hay 
chảy máu não, điều này giải thích đột quỵ thường xẩy ra vào sáng sớm cho nên BN nhập viện 
từ 6giờ-12giờ chiếm 47% [6] 



 Nghiên cứu của K.Madin và cộng sự tại Anh [12] trên 1187 đối tượng, tuổi trung bình 
59,3 cho thấy, tỷ lệ vọt HA sáng sớm là 47,09% (559 BN). 

 Kario và cộng sự ở Nhật Bản [13] đã chỉ ra rằng những người cao tuổi có vọt HA sáng 
sớm có tỷ lệ cao nhồi máu não đa ổ (57% so với chứng 33%. p=0,001) và có tỷ lệ đột quỵ cao 
(19% so với 7,3%, p = 0,004).  

 Nghiên cứu của Redon và cộng sự[12] đã chỉ ra rằng,  ở BN được điều trị, THA buổi 
sáng chiếm tỷ lệ từ 52-72%.  Vọt HA sáng sớm và THA buổi sáng là yếu tố làm tăng tình 
trạng tử vong và tỷ lệ tử vong tim mạch trong những giờ đầu của buổi sáng. 

 Kết quả trên cho thấy thuốc Lercanidipine có tác dụng kéo dài, kiểm soát HA suốt 24 
giờ, giảm tỷ lệ vọt HA sáng sớm, giảm quá tải HA đồng nghĩa với giảm tỷ lệ đột quỵ não 
trong đó có nhồi máu não và giảm tỷ lệ biến chứng phì đại thất trái. 

4.2. Tác dụng phụ của Lercanidipine 
 Qua nghiên cứu 43 BN chúng tôi thấy, tỷ lệ BN có tác dụng phụ của Lercanidipine là 
6,9% (3 BN), trong đó cả 3 BN (6,9%) đều có cảm giác bừng mặt, nóng mặt, nóng và đỏ vùng 
trán, thường về buổi chiều ; có 2 BN (4,6%) bị phù cổ chân 2 bên. Chúng tôi chưa phát hiện 
thấy các tác dụng phụ khác như hồi hộp đánh trống ngực, tụt HA, đau thương vị, buồn nôn, 
ngừng điều trị do T/d phụ. 

Nghiên cứu ELYPSE [2] tiến hành trên 5059 bệnh nhân tăng huyết áp vô căn độ I độ II, 
tuổi trung bình 63. Tỷ lệ toàn bộ tác dụng phụ là 6,5% 

 Nghiên cứu Challenge[4], nghiên cứu mở đa trung tâm, tiến hành trên 125 bệnh nhân 
tăng huết áp; 68 nam, 67 nữ độ tuổi trung bình 62,9 ±11 tuổi; trong 8 tuần, huyết áp được đo ở 
tư thế nằm và tư thế đứng bằng huyết áp kế thuỷ ngân, nhằm mục đích so sánh tính dung nạp 
của lercanidipine với các thuốc đối kháng kênh canxi khác. Sau 4 tuần dùng lercanidipine rồi 
lại đổi sang 4 tuần dùng thuốc đối kháng kênh canxi khác. Kết qủa cho thấy, với mức huyết 
áp tương tự nhau lercanidipine có tỷ lệ phù cổ chân, đỏ phừng mặt, nổi mẩn, nhức đầu và 
chóng mặt thấp hơn một cách có ý nghĩa so với các thuôc đối kháng kênh canxi khác. 

V. KẾT LUẬN 
   Đánh giá hiệu quả hạ HA bằng theo dõi HA lưu động 24 giờ, sau 4 tuần dùng 
Lercanidipine, HA ở bệnh nhân THA có biến chứng nhồi máu não giảm có ý nghĩa đối với 
TB HA 24 giờ, ban ngày, ban đêm. Đánh giá hiệu quả hạ HA của thuốc bằng theo dõi HA lưu 
động 24 giờ đáng tin cậy và nhiều lợi ích hơn đo HA lâm sàng. Lercanidipine có tác dụng kéo 
dài 24 giờ, làm giảm có ý nghĩa tỷ lệ vọt HA sáng sớm và tỷ lệ quá tải HA. Tỷ lệ tác dụng phụ 
của Lercanidipine thấp. 
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