
THÔNG TIN THUỐC THÁNG 5/2022 

 

1. Penicillin uống được tư vấn cho bệnh tim thấp có nguy cơ cao 

 

2. Thuốc chống đông máu có thể làm giảm suy giảm nhận thức ở bệnh 

nhân AF 

 

3. Cilostazol có ngăn ngừa đột quỵ tái phát ở phụ nữ không? 

 

4. Sử dụng metformin có liên quan đến dị tật bẩm sinh ở trẻ em trai 

 

  

Trung Tâm Y Tế Quận Sơn Trà 

Khoa Dược 

 



Penicillin uống được tư vấn cho bệnh tim thấp có nguy cơ cao 

Một số bệnh nhân bị bệnh thấp tim được cho là có phản ứng dị ứng với thuốc tiêm 

penicillin thực sự có thể bị phản ứng tim với thuốc tiêm, thông tin mới cho thấy. 

Điều này dẫn đến lời khuyên mới từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cho thấy 

rằng penicillin uống có thể là một lựa chọn an toàn hơn cho những người bị bệnh 

tim thấp, những người có nguy cơ cao bị phản ứng tim. 

Những người có nguy cơ cao bị phản ứng tim bao gồm những người bị bệnh thấp 

tim và bệnh van tim nặng có hoặc không có giảm chức năng tâm thất, những người 

bị suy động mạch chủ hoặc giảm chức năng tâm thu thất trái và những người có 

các triệu chứng hoạt động của bệnh tim thấp. 

Hướng dẫn mới này là chủ đề của một "cố vấn tổng thống" của AHA được công bố 

trực tuyến trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1. 

Lời khuyên lưu ý rằng hơn 39 triệu người trên thế giới mắc bệnh thấp tim, một tình 

trạng trong đó các van tim bị tổn thương vĩnh viễn do sốt thấp khớp, có thể xảy ra 

nếu nhiễm trùng liên cầu khuẩn hoặc sốt ban đỏ không được điều trị hoặc điều trị 

không đầy đủ. 

Hầu hết các trường hợp bệnh thấp tim xảy ra ở những người sống ở các nước có 

thu nhập thấp và trung bình, nơi tình trạng này thường được chẩn đoán sau khi 

bệnh van tim nặng hoặc các biến chứng tim mạch khác đã phát triển, dẫn đến tỷ lệ 

tử vong cao hơn và tuổi thọ thấp hơn. 

Điều trị bệnh thấp tim được khuyến nghị là tiêm bắp benzathine penicillin G 

(BPG) cứ 3 đến 4 tuần một lần trong nhiều năm hoặc thậm chí suốt đời. Điều trị 

bằng BPG đối với bệnh thấp tim đã bị hạn chế một phần do lo ngại của bệnh nhân 

và bác sĩ lâm sàng về phản vệ . 

Tuy nhiên, ngày càng nhiều báo cáo về các trường hợp tử vong liên quan đến BPG 

không cho thấy các đặc điểm của sốc phản vệ cổ điển và thay vào đó chỉ ra một 

phản ứng tim mạch, cụ thể là một cơn rối loạn mạch máu, theo lời khuyên. 

Các dấu hiệu của một đợt rối loạn vận mạch thường xảy ra ngay sau khi dùng 

BPG, đôi khi ngay cả khi tiêm và bao gồm huyết áp thấp, có thể cải thiện nếu bệnh 

nhân được đặt ở tư thế nằm ngửa, nhịp tim chậm và ngất xỉu , tất cả đều có thể dẫn 

đến thấp. máu chảy về tim, nhịp tim không đều và đột tử do tim . 

Mặt khác, các dấu hiệu của sốc phản vệ sau khi tiêm BPG thường hơi chậm sau khi 

tiêm, thậm chí lên đến một giờ sau đó, bao gồm ho, suy hô hấp, nhịp tim nhanh, 

huyết áp thấp không đáp ứng với sự thay đổi tư thế, ngất xỉu. , ngứa và mẩn đỏ tại 

chỗ tiêm, tài liệu lưu ý. 

Nguy cơ phản ứng tim mạch với BPG cao nhất ở những người bị hẹp van hai lá 

nặng, hẹp eo động mạch chủ , suy động mạch chủ hoặc giảm chức năng tâm thu 

thất trái (phân suất tống máu <50%) và những người có các triệu chứng tích cực 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.121.024517
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.121.024517
https://emedicine.medscape.com/article/135065-overview
https://emedicine.medscape.com/article/811669-overview
https://emedicine.medscape.com/article/151907-overview
https://emedicine.medscape.com/article/150638-overview


của bệnh tim thấp. Đối với những bệnh nhân này, việc điều trị bằng penicilin uống 

nên được xem xét kỹ lưỡng. 

Những người bị bệnh thấp tim có nguy cơ thấp bị phản ứng tim mạch này và không 

có tiền sử bị dị ứng với penicillin hoặc sốc phản vệ vẫn có thể được kê đơn BPG để 

điều trị và phòng ngừa bệnh thấp tim, đã được chứng minh là tốt nhất. Điều trị để 

ngăn ngừa sốt thấp khớp tái phát, nó cho biết thêm. 

Lời khuyên khuyến nghị các phương pháp thực hành tiêu chuẩn sau đây cho tất cả 

bệnh nhân điều trị BPG vì bệnh thấp tim: 

• Giảm đau khi tiêm và sự lo lắng của bệnh nhân, cả hai đều là những yếu tố 

nguy cơ gây ngất do tiêm. Các phương pháp để giảm đau bao gồm ấn mạnh 

vào chỗ đó trong 10 giây hoặc chườm đá hoặc sử dụng thuốc giảm đau 

(chẳng hạn như acetaminophen , ibuprofen hoặc các loại thuốc chống viêm 

không steroid khác). 

• Bệnh nhân nên được uống đủ nước trước khi tiêm và nên uống ít nhất 500 

mL nước trước khi tiêm để ngăn ngừa ngất xỉu do phản xạ. 

• Ăn một lượng nhỏ thức ăn rắn trong vòng một giờ trước khi tiêm. 

• Tiêm thuốc khi đang nằm, có thể làm giảm nguy cơ tụ máu ở tứ chi. 

• Các nhà cung cấp quản lý BPG nên được dạy cách nhận biết và điều trị 

nhanh chóng các triệu chứng như huyết áp thấp, nhịp tim thấp hoặc ngất xỉu. 

 

Nguồn : https://www.medscape.com/viewarticle/966977 

  

https://reference.medscape.com/drug/tylenol-acetaminophen-343346
https://reference.medscape.com/drug/advil-motrin-ibuprofen-343289
https://www.medscape.com/viewarticle/966977


Thuốc chống đông máu có thể làm giảm suy giảm nhận thức ở bệnh nhân AF 

Rung nhĩ là rối loạn nhịp tim kéo dài phổ biến nhất được thấy trong thực hành lâm 

sàng. Một số thử nghiệm đã chỉ ra rằng tình trạng này, phổ biến nhất ở người cao 

tuổi, làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não và hình thành cục máu đông trong 

tim, làm tăng tổng tỷ lệ tử vong. Những khía cạnh này đã được thiết lập tốt, cũng 

như việc sử dụng thuốc chống đông máu để ngăn ngừa huyết khối tắc mạch ở 

những người có điểm nguy cơ liên quan. Tuy nhiên, mặc dù nghiên cứu trước đây 

đã xem xét mối liên quan giữa rung nhĩ và suy giảm nhận thức, cho đến nay vẫn 

chưa có nghiên cứu nào khám phá tác động của thuốc chống đông máu đường 

uống đối với các khía cạnh nhận thức và chức năng của bệnh nhân. 

Nhưng một thử nghiệm ở Brazil đã làm sáng tỏ những tác động đáng kể của thuốc 

chống đông máu đối với sức khỏe não bộ gần đây đã được trình bày tại Hội nghị 

Khoa học của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2021. 

Nghiên cứu Suy giảm Nhận thức Liên quan đến Rung nhĩ (GIRAF) đã đánh giá tác 

động của thuốc chống đông máu warfarin và dabigatran đối với suy giảm nhận 

thức và chức năng, xuất huyết và các biến chứng mạch máu não. Nó được dẫn đầu 

bởi bác sĩ tim mạch Bruno Caramelli, MD, Tiến sĩ, phó giáo sư và giám đốc y học 

liên ngành trong đơn vị tim mạch tại Viện Tim (InCor) của Bệnh viện Phòng khám 

Y khoa Đại học São Paulo. 

Ông nói với Medscape Medical News : “Không có sự khác biệt giữa bệnh nhân 

trong nhóm dabigatran và bệnh nhân trong nhóm warfarin . 

Việc sử dụng đầy đủ thuốc chống đông máu có thể ngăn ngừa sự suy giảm nhận 

thức ở bệnh nhân cao tuổi bị rung nhĩ, Caramelli và cộng sự xác định sau 2 năm 

theo dõi. Kết luận này dựa trên dữ liệu thu được từ các thang đo trí nhớ, chức năng 

điều hành, ngôn ngữ và sự chú ý. Tất cả những người tham gia đã hoàn thành một 

loạt các đánh giá về nhận thức và chức năng kéo dài 90 phút tại thời điểm ban đầu 

và trong các lần khám theo dõi. Bệnh nhân cũng được chụp MRI não lúc ban đầu 

và sau 2 năm để xác định khả năng đột quỵ . 

"Không có nhóm kiểm soát, vì sẽ là phi đạo đức nếu cung cấp điều trị không đầy 

đủ hoặc không đầy đủ. Đó là lý do tại sao tôi không thể khẳng định chắc chắn rằng, 

nếu được điều trị tốt, bệnh nhân sẽ không bị suy giảm nhận thức. Mặt khác, sử 

dụng Kiểm soát dữ liệu từ các nghiên cứu trước đây cho phép chúng tôi đưa ra suy 

luận này, mặc dù suy đoán, nhưng vẫn có cơ hội chính xác ”, Caramelli nói. 

Thử nghiệm GIRAF tiền cứu, đa trung tâm, ngẫu nhiên đã đánh giá 200 bệnh nhân 

(62% nam) trên 70 tuổi bị rung nhĩ được xác nhận. Những người tham gia được chỉ 

định ngẫu nhiên vào một liệu trình 2 năm gồm dabigatran 110 mg hoặc 150 mg hai 

lần mỗi ngày, hoặc warfarin một lần mỗi ngày với liều lượng đủ để làm đông 

máu. Hầu hết được điều trị tại các bệnh viện công trong Hệ thống Chăm sóc Sức 

khỏe Thống nhất của Brazil. 

https://emedicine.medscape.com/article/151066-overview
https://emedicine.medscape.com/article/1267714-overview
https://reference.medscape.com/drug/coumadin-jantoven-warfarin-342182
https://reference.medscape.com/drug/pradaxa-dabigatran-342135
https://emedicine.medscape.com/article/1916852-overview


Khi thiết kế nghiên cứu, các nhà điều tra lo ngại liệu họ có tìm thấy các công cụ đủ 

nhạy để đánh giá chức năng nhận thức cao hơn hay không. 

"Chúng tôi đã thực hiện các bài kiểm tra phân tích các lĩnh vực nhận thức khác 

nhau để tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Chúng khá tốn công sức và mất từ 90 phút 

đến 2 giờ để hoàn thành. Có lẽ điều này giúp giải thích tại sao trong quá khứ, nhiều 

nghiên cứu Caramelli giải thích tại sao họ lại bỏ qua việc kết hợp loại hình đánh 

giá này. 

Các phát hiện làm nổi bật tầm quan trọng của việc kiểm soát đầy đủ các mức độ 

chống đông máu. Ông nói: “Nghiên cứu kiểm soát chặt chẽ TTR [thời gian trong 

phạm vi điều trị]. Chúng tôi nhằm mục đích duy trì nó trong phạm vi 70%. Tỷ lệ 

phần trăm này là tiêu chuẩn vàng hiện tại trong phạm vi điều trị lý tưởng, là cách 

để đánh giá chất lượng lâu dài của việc quản lý kháng đông và hồ sơ lợi ích - nguy 

cơ của điều trị. Để biết được mức độ khó đạt được những chỉ số này, ông lưu ý 

rằng tại InCor, một bệnh viện nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu, dữ liệu thực tế 

cho thấy TTR khoảng 45%. 

"Hàng ngày, chúng tôi nghe về những bệnh nhân quên uống thuốc. Họ ngừng uống 

thuốc khi đến nha sĩ và sau đó không quay lại uống nữa…. Rất nhiều điều đã xảy 

ra. Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã gọi cho bệnh nhân để nhắc nhở 

họ uống thuốc và thực hiện các xét nghiệm kiểm soát ", Caramelli báo cáo. 

Các nhà điều tra khuyên các bác sĩ lâm sàng nên hướng tới việc bệnh nhân duy trì 

tình trạng chống đông máu tương đương với tình trạng trong nghiên cứu. 

"Tại thời điểm 2 năm, chúng tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa các loại 

thuốc. Nhưng nếu bạn nhận thấy rằng trong 2 hoặc 3 tháng, bệnh nhân không có 

TTR là 70%, thì tốt hơn là nên cân nhắc thay đổi thuốc". anh ấy nói. Warfarin, loại 

thuốc cũ hơn trong hai loại thuốc nghiên cứu, tương tác với thức ăn và rượu, do đó, 

tình trạng chống đông máu của bệnh nhân cần được theo dõi 3 tuần một lần. Thuốc 

chống đông máu đường uống mới lạ ổn định hơn, chúng không tương tác với thức 

ăn, và chúng không cần được theo dõi theo cách tương tự; tuy nhiên, chúng đắt 

tiền. 

Những phát hiện từ GIRAF đã đưa ra những thông tin trái ngược với những phát 

hiện ban đầu về sự xuất hiện của sự suy giảm nhận thức sau 1 hoặc 2 năm điều trị 

chống đông máu. 

Caramelli cho biết: “Có thể những nghiên cứu trước đó không hoàn toàn chính xác 

vì chúng không phải là nghiên cứu tiềm năng và không giống như nghiên cứu của 

chúng tôi, không có kết quả chi tiết và kỹ lưỡng để phân tích. 

Khi một người không có đủ chất chống đông máu, họ có thể bị các cục máu đông 

vỡ ra và di chuyển đến não, làm suy giảm chức năng nhận thức một cách rõ 

rệt. "Khả năng khác là có những cục máu đông nhỏ cũng dẫn đến suy giảm nhận 

thức. Giả thuyết của chúng tôi là chúng sẽ tiếp tục tích tụ và cuối cùng dẫn đến 

giảm vùng não chịu trách nhiệm về các chức năng nhận thức cao hơn", ông nói. , 



đề cập đến các chức năng như sự chú ý chung, suy luận, trí nhớ làm việc và khả 

năng ghi nhớ. 

Ông giải thích: “Theo thời gian, các chức năng này sẽ suy giảm. Để khám phá khả 

năng này, các nhà điều tra đang phân tích MRI cơ bản và 2 năm mà những người 

tham gia nghiên cứu đã trải qua. Các kết luận sẽ là chủ đề của một ấn phẩm trong 

tương lai. 

GIRAF là thử nghiệm đầu tiên bên ngoài Hoa Kỳ nhận tài trợ từ Boehringer 

Ingelheim, nhà sản xuất dabigatran. Caramelli chỉ ra rằng nghiên cứu được coi là 

một nghiên cứu do điều tra viên khởi xướng và độc lập. 

 

Nguồn :https://www.medscape.com/viewarticle/963665#vp_2 

https://www.medscape.com/viewarticle/963665#vp_2


Cilostazol có ngăn ngừa đột quỵ tái phát ở phụ nữ không? 

Dữ liệu mới cho thấy liệu pháp kháng tiểu cầu kép dài hạn (DAPT) sử dụng 

cilostazol làm giảm đáng kể đột quỵ do thiếu máu cục bộ tái phát ở nam giới, 

nhưng không phải ở phụ nữ, dữ liệu mới cho thấy. 

Trong một phân tích nhỏ kết quả trên khoảng 2000 bệnh nhân trong Tổ hợp 

Nghiên cứu Phòng ngừa Đột quỵ Cilostazol (CSPS.com), tỷ lệ nguy cơ đột quỵ tái 

phát là 0,40 ở những người đàn ông được điều trị DAPT bằng cách sử dụng 

cilostazol, so với những người đàn ông được đơn trị liệu. Ngược lại, tỷ lệ đột quỵ 

tái phát không khác biệt có ý nghĩa giữa những phụ nữ được dùng DAPT bằng 

cilostazol và những người được đơn trị liệu. 

Điều tra viên Haruhiko Hoshino, MD, Tiến sĩ, Phó giám đốc Bệnh viện Trung tâm 

Tokyo Saiseikai cho biết: “Thật đáng ngạc nhiên khi hiệu quả của việc bổ sung 

cilostazol cao hơn ở nam giới và kết quả này phù hợp với kết quả dành cho nam 

giới của các thử nghiệm lâm sàng trước đây về cilostazol. , Nhật Bản, nói 

với Medscape Medical News. Hoshino cũng là giám đốc trung tâm đột quỵ của 

bệnh viện và giám đốc khoa thần kinh. 

Các phát hiện được trình bày tại Hội nghị Đột quỵ Quốc tế 2022, được tổ chức ở 

New Orleans và hầu như do đại dịch. 

Phân tích dữ liệu CSPS.com 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong do đột 

quỵ ở phụ nữ nhiều hơn nam giới. Nghiên cứu khác chỉ ra rằng aspirin ngăn ngừa 

hiệu quả chứng nhồi máu cơ tim ở nam giới, nhưng không phải ở phụ nữ. Hoshino 

cho biết, không có thử nghiệm lâm sàng nào về phòng ngừa đột quỵ thứ phát đã 

kiểm tra sự khác biệt về giới tính trong phản ứng với liệu pháp chống kết tập tiểu 

cầu. 

Aspirin là một phương pháp điều trị phổ biến để ngăn ngừa đột quỵ thứ phát . Họ 

lưu ý rằng Cilostazol cũng có hiệu quả và ít gây chảy máu, cũng như thúc đẩy quá 

trình giãn mạch và bảo vệ thần kinh . Các nhà điều tra hiện tại đã phân tích dữ liệu 

từ CSPS.com để kiểm tra sự khác biệt giới tính tiềm ẩn trong tác dụng của DAPT 

so với đơn trị liệu bằng aspirin hoặc cilostazol. 

Những người tham gia vào nghiên cứu nhãn mở, đa trung tâm đó ở độ tuổi 20-85 

và đã bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ từ 8 đến 180 ngày trước khi bắt đầu điều 

trị. Những bệnh nhân đủ điều kiện đang sử dụng clopidogrel hoặc aspirin đơn 

thuần như liệu pháp chống kết tập tiểu cầu và có hai hoặc nhiều yếu tố nguy cơ đột 

quỵ tái phát. 

Các nhà điều tra đã chỉ định ngẫu nhiên các bệnh nhân vào đơn trị liệu với aspirin 

hoặc clopidogrel (bất kỳ phương pháp điều trị nào họ đã dùng) hoặc DAPT bao 

https://reference.medscape.com/drug/pletal-cilostazol-342136
https://emedicine.medscape.com/article/1916852-overview
https://reference.medscape.com/drug/zorprin-bayer-buffered-aspirin-343279
https://emedicine.medscape.com/article/155919-overview
https://emedicine.medscape.com/article/323662-overview
https://emedicine.medscape.com/article/1161422-overview
https://reference.medscape.com/drug/plavix-clopidogrel-342141


gồm điều trị hiện tại của họ cộng với 200 mg cilostazol. Thời gian quan sát trung 

bình là 1,4 năm. 

Kết quả chính về hiệu quả là tái phát đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Kết cục phụ bao 

gồm đột quỵ và tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào. Hai kết quả an toàn là chảy 

máu nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng và xuất huyết nội sọ có triệu chứng 

(sICH). 

Lợi ích lớn hơn ở nam giới? 

Kết quả chính của thử nghiệm , được trình bày tại ISC năm 2019, cho thấy DAPT 

sử dụng cilostazol hiệu quả hơn đáng kể so với đơn trị liệu trong việc ngăn ngừa 

đột quỵ tái phát và không làm tăng biến chứng. 

Các nhà nghiên cứu đã chỉ định ngẫu nhiên 932 bệnh nhân (637 nam giới) với 

DAPT và 947 (683 nam giới) để đơn trị liệu. Tuổi trung bình ở nam là 68 tuổi và 

nữ là 71 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, bệnh động mạch ngoại biên và tiền sử 

đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở nam giới cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, tỷ lệ rối loạn 

lipid máu và hẹp động mạch nội sọ thấp hơn ở nam giới. 

Kết quả hiệu quả chính và phụ và kết quả an toàn không khác biệt có ý nghĩa giữa 

nam và nữ. 

Khi các nhà điều tra chỉ xem xét những người tham gia là nam giới, họ nhận thấy 

rằng nhóm đơn trị liệu có tỷ lệ rối loạn lipid máu cao hơn đáng kể so với nhóm 

DAPT (54% so với 48%, P = 0,035). Nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ tái phát 

ở nhóm DAPT thấp hơn so với nhóm đơn trị liệu (tỷ lệ nguy cơ [HR], 0,40). Kết 

quả an toàn không khác nhau giữa các nhóm. 

Trong số những phụ nữ trong thử nghiệm, BMI ở nhóm DAPT cao hơn đáng kể so 

với nhóm đơn trị liệu (23,2 so với 22,5, P = 0,033). Tỷ lệ mắc bệnh thận mãn 

tính ở nhóm đơn trị liệu thấp hơn đáng kể so với nhóm DAPT (3% so với 7%, P = 

0,024). Tuy nhiên, tỷ lệ của kết quả hiệu quả chính và kết quả an toàn không khác 

nhau giữa các nhóm. 

Kết quả cho thấy nam giới có lợi ích lớn hơn từ cilostazol so với phụ nữ. Các phát 

hiện tương tự như phân tích tổng hợp các kết quả của nghiên cứu Cilostazol so với 

Aspirin để ngăn ngừa đột quỵ do thiếu máu cục bộ thứ phát ( CASISP ) và nghiên 

cứu ngăn ngừa đột quỵ Cilostazol 2 ( CSPS 2 ) 

Hoshino cho biết, số lượng phụ nữ đăng ký tham gia các thử nghiệm lâm sàng nói 

chung là ít và sức mạnh thống kê có xu hướng không đủ. “Cần phải tiến hành thử 

nghiệm lâm sàng với số lượng lớn hơn là phụ nữ để cho thấy hiệu quả của các 

phương pháp điều trị tương đương với nam giới. 

Ông cảnh báo rằng các đặc điểm của dân số nghiên cứu có thể không hỗ trợ những 

tuyên bố dứt khoát. Hoshino cho biết: “Vì có sự khác biệt về nền tảng lâm sàng 

giữa nam và nữ trong nghiên cứu này, nên không rõ liệu kết quả có chỉ ra sự khác 

https://emedicine.medscape.com/article/1163977-overview
https://www.medscape.com/viewarticle/908812
https://emedicine.medscape.com/article/761556-overview
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biệt về giới tính trong cilostazol, nền tảng lâm sàng khác với giới tính hay tác dụng 

điều trị của sự khác biệt giới tính. 

Tuy nhiên, kết quả cung cấp thông tin quan trọng cho thực hành lâm sàng. Hoshino 

cho biết: “Những kết quả này cho thấy DAPT với cilostazol có hiệu quả hơn trong 

việc ngăn ngừa tái phát đột quỵ mãn tính, không gây ung thư ở những bệnh nhân 

có nguy cơ cao, bất kể họ là nam hay không. 

"Thời gian dùng thử" 

Bình luận về những phát hiện cho Medscape Medical News, Adam de Havenon, 

MD, phó giáo sư thần kinh học tại Yale School of Medicine, New Haven, 

Connecticut, cho biết, "Các kết quả, dựa trên các tài liệu cơ bản mà họ đã thảo 

luận, không có gì đặc biệt làm tôi ngạc nhiên. " 

De Havenon, người không tham gia nghiên cứu, cho biết thêm, các nhà nghiên cứu 

"đã làm được những công việc tuyệt vời. 

Theo de Havenon, nhịp tim đối với đột quỵ tái phát ở những phụ nữ được dùng 

DAPT với cilostazol là 0,82, gần với mức được coi là tác dụng có ý nghĩa lâm sàng 

tối thiểu. Ông nói thêm, trong một mẫu lớn phụ nữ đã loại bỏ các yếu tố gây nhiễu, 

lợi ích của cilostazol có thể có ý nghĩa thống kê. 

Các bằng chứng chất lượng cao từ Nhật Bản và Hàn Quốc về tính an toàn và hiệu 

quả của cilostazol đã không thay đổi thực tiễn ở Hoa Kỳ, de Havenon cho 

biết. Ông nói: “Đã đến lúc thử nghiệm kết hợp cilostazol với aspirin hoặc 

clopidogrel để điều trị dứt điểm cả đột quỵ và nhồi máu cơ tim. "Đã đến lúc một 

thử nghiệm như vậy xảy ra ở Mỹ hoặc châu Âu." 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/970725#vp_2 

  



Sử dụng metformin có liên quan đến dị tật bẩm sinh ở trẻ em trai 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng loại thuốc trị tiểu đường được sử dụng 

rộng rãi metformin có thể gây ra các dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục như tinh 

hoàn không nổi và các vấn đề về niệu đạo ở con cái của những người đàn ông dùng 

thuốc. 

Mối liên quan dường như liên quan đến tác động của metformin đối với sự phát 

triển của tinh trùng trong thời kỳ quan trọng trước khi thụ thai. Con cái không bị 

ảnh hưởng. Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã liên kết bệnh tiểu đường với các 

vấn đề về khả năng sinh sản ở nam giới, nhưng nghiên cứu mới nhất là nghiên cứu 

đầu tiên cho thấy những vấn đề này có thể là do điều trị chứ không phải do bản 

thân căn bệnh, theo các nhà nghiên cứu, phát hiện của họ xuất hiện trên tạp 

chí Annals of Internal số ra ngày 28 tháng 3. Thuốc men . 

"Đây là dữ liệu đầu tiên cho thấy rằng việc sử dụng metformin của người cha có 

thể liên quan đến dị tật bẩm sinh ở trẻ em. Do đó, sẽ còn sớm để bắt đầu thay đổi 

thực hành lâm sàng", Michael Eisenberg, MD, giám đốc phẫu thuật và y học sinh 

sản nam , Khoa Tiết niệu, Trường Y Đại học Stanford, Stanford, California, đồng 

tác giả của nghiên cứu, nói với Medscape Medical News . "Tuy nhiên, nếu nó được 

xác nhận trong các quần thể khác, thì nó có thể bắt đầu tham gia vào các cuộc thảo 

luận tư vấn." 

Eisenberg nói thêm rằng ăn một chế độ ăn uống bổ dưỡng, tập thể dục và duy trì 

trọng lượng cơ thể khỏe mạnh "có thể cải thiện sức khỏe của một người đàn ông và 

khả năng sinh sản của anh ta ." 

Đối với nghiên cứu mới, Eisenberg và các đồng nghiệp của ông đã phân tích hồ sơ 

trong sổ đăng ký của tất cả 1,25 triệu ca sinh ở Đan Mạch từ năm 1997 đến năm 

2016. Cơ quan đăng ký bao gồm thông tin về dị tật bẩm sinh và đơn thuốc của cha 

mẹ. 

Con cái được coi là đã tiếp xúc với thuốc tiểu đường nếu người cha đã mua một 

hoặc nhiều đơn thuốc trong 3 tháng trước khi thụ thai, khi đó tinh trùng thụ tinh sẽ 

được tạo ra. 

Phân tích cuối cùng bao gồm 1.116.779 con - tất cả những phụ nữ sinh một con 

không có tiền sử bệnh tiểu đường hoặc cao huyết áp cơ bản - trong đó 7029 con đã 

tiếp xúc với thuốc điều trị tiểu đường qua người cha, và 3,3% (n = 36,585) bị một 

hoặc nhiều dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. 

Theo các nhà nghiên cứu, trong số những con đực có cha đã dùng metformin (n = 

1451), tỷ lệ mắc các dị tật bẩm sinh hệ sinh dục lớn gấp 3,4 lần. Nghiên cứu không 

tìm thấy mối liên hệ giữa dị tật bẩm sinh và việc sử dụng insulin . Mặc dù một tín 

hiệu đã xuất hiện đối với các loại thuốc dựa trên sulfonylurea, nhưng nó không đạt 

được ý nghĩa thống kê. 



Nguy cơ liên quan đến metformin không xuất hiện đối với những người đàn ông 

được kê đơn thuốc trong năm trước hoặc sau khi phát triển tinh trùng. Các nhà 

nghiên cứu báo cáo cũng không thấy rõ ở anh chị em của những cậu bé bị dị tật 

bẩm sinh, những người không được coi là đã tiếp xúc với thuốc. 

Trong một bài xã luận kèm theo bài báo trên tạp chí, Tiến sĩ Germaine Buck Louis, 

một nhà dịch tễ học về sinh sản và chu sinh, viết: "Với sự phổ biến của việc sử 

dụng metformin như là liệu pháp đầu tay cho bệnh tiểu đường loại 2 , việc chứng 

thực những phát hiện này là cần thiết." 

Germaine M. Buck Louis, Tiến sĩ, trưởng khoa Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Đại học 

George Mason, ở Washington, DC, cho biết một hạn chế chính của nghiên cứu là 

thiếu dữ liệu về mức độ tuân thủ của những người đàn ông trong nghiên cứu đối 

với bệnh tiểu đường của họ. sự đối xử. Tuy nhiên, bà viết, "cần có hướng dẫn lâm 

sàng để giúp các cặp vợ chồng đang lập kế hoạch mang thai cân nhắc giữa rủi ro và 

lợi ích của việc sử dụng metformin cho người mẹ so với các loại thuốc khác." 

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/970941 

 

 

 


