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LỜI GIỚI THIỆU

V

ới sự tiến bộ vượt bậc của ngành y học, nhiều loại thuốc và
phương pháp điều trị mới ra đời giúp cải thiện kết quả điều

trị, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh
nhân. Cách đây 60 năm, Sir James Black công bố thuốc chẹn beta
đầu tiên ứng dụng trên lâm sàng - propranolol, là một trong
những cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến lớn trong nền y
học thế giới ở thế kỷ 20. Cho đến hiện nay chẹn beta vẫn còn giữ
vị trí rất quan trọng, chưa thể thay thế trong nền y học hiện đại,
đặc biệt là chuyên ngành tim mạch.
Tuy nhiên, cả các nhà lâm sàng học và học viên đều gặp
phải những khó khăn nhất định trong việc ra các quyết định
điều trị liên quan đến nhóm thuốc này. Chẹn beta là một nhóm
thuốc không còn mới nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được
hiểu đầy đủ và thấu đáo, nhất là trong thời kỳ y học dựa trên
chứng cứ.
Cuốn sách “Thuốc chẹn beta trong lâm sàng tim mạch” cung
cấp kiến thức toàn diện từ lịch sử ra đời, tính chất dược lý đến vai
trò trong các bệnh lý tim mạch và các tiếp cận hợp lý để giúp các
nhà lâm sàng đưa ra các quyết định điều trị.
Trong cuốn sách này, các tác giả cũng thảo luận các vấn đề
còn tranh luận, cũng như các vấn đề đã và đang thay đổi đối với
nhóm thuốc đặc biệt này. Đây là cuốn sách tiếng Việt về nhóm
thuốc chẹn beta đầu tiên được xuất bản. Sách được trình bày
bằng ngôn ngữ dễ hiểu, nội dung dễ tiếp cận và phù hợp với thực
hành trong nước. Tôi đánh giá cao giá trị mà cuốn sách mang lại
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cho các nhà lâm sàng - những người muốn hiểu rõ về chẹn beta
và áp dụng thông tin này để tối ưu lợi ích cho bệnh nhân.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên của hội Tim mạch
học Việt Nam đã dành tâm huyết và thời gian để viết cuốn sách
này và trân trọng giới thiệu cùng các đồng nghiệp.
GS.TS.BS. ĐẶNG VẠN PHƯỚC
Chủ tịch hội Tim mạch học Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

Đ

ược phát minh từ cuối những năm 50 của thế kỷ XX, các
thuốc ức chế thụ thể beta của hệ thần kinh giao cảm (còn
gọi là thuốc chẹn beta) có vai trò hết sức quan trọng trong điều
trị các bệnh lý tim mạch. Từ chỉ định khởi đầu nhằm điều trị
chống đau thắt ngực vào những năm 1960, các thuốc chẹn beta
hiện nay được sử dụng rộng rãi trong điều trị suy tim, tăng huyết
áp, các hội chứng động mạch vành cấp và mạn tính, các rối loạn
nhịp tim nhanh cũng như nhiều bệnh lý tim mạch và nội khoa
đa dạng khác.
Do có thuộc tính làm giảm sức co bóp cơ tim nên trong suốt
một thời gian dài, các thuốc chẹn beta đã được xem là chống chỉ
định “tuyệt đối” trên các bệnh nhân suy tim. Tuy nhiên, sự thay đổi
cách mạng trong nhận thức và quan trọng nhất là những bằng
chứng xác đáng từ các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối
chứng chủ chốt, ngược lại cho thấy các thuốc chẹn beta có thể
mang tới lợi ích sống còn và giảm tái nhập viện cho các bệnh
nhân suy tim và xứng đáng là một trong những thuốc điều trị
nền tảng.
Trong điều trị tăng huyết áp, vai trò của các thuốc chẹn beta
là một câu chuyện dài với nhiều “thăng trầm” và những “khúc
quanh”. Có hiệu quả hạ huyết áp tốt và từng được xem là một
trong những nhóm thuốc đầu tay cho đến đầu những năm 2000,
các thuốc chẹn beta hiện nay không còn được ưu tiên chọn lựa
đối với tăng huyết áp tiên phát do hiệu quả hạn chế hơn các
nhóm thuốc khác trên các tiêu chí giảm tỷ lệ tử vong và đột quỵ.
Tuy nhiên, chẹn beta vẫn cần thiết cho các trường hợp bệnh nhân
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có chỉ định bắt buộc (tăng huyết áp kèm suy tim, sau nhồi máu cơ
tim, rối loạn nhịp tim nhanh, phụ nữ có thai, tăng huyết áp kháng
trị…). Các tranh luận về thuốc chẹn beta trong tăng huyết áp vẫn
còn tiếp diễn khi các bằng chứng rút ra từ những phân tích gộp
lớn (meta-analysis) chỉ là kết quả chung của một nhóm thuốc vốn
bao gồm nhiều thế hệ/nhiều phân tử có các thuộc tính dược lý
cũng như tác dụng lâm sàng rất khác nhau.
Thuốc chẹn beta được chỉ định rộng rãi trong các hội chứng
động mạch vành cấp vì lợi ích rõ ràng trên tiêu chí giảm tử vong,
giảm biến cố tim mạch, giảm kích thước vùng cơ tim bị nhồi máu
cũng như giảm triệu chứng đau thắt ngực rút ra từ nhiều thử
nghiệm lâm sàng quan trọng trong giai đoạn trước can thiệp tái
tưới máu (pre-reperfusion era). Thuốc chẹn beta giúp giảm triệu
chứng đau thắt ngực và cải thiện khả năng gắng sức trong các
hội chứng mạch vành mạn tính. Tuy nhiên, đến nay thuốc chưa
được chứng minh hiệu quả cải thiện sống còn trên các bệnh nhân
không có tiền sử nhồi máu cơ tim cũng như không có giảm phân
suất tống máu thất trái.
Các thuốc chẹn beta giúp hạn chế tác động gây rối loạn
nhịp tim nhanh liên quan đến sự hoạt hoá quá mức thần kinh giao
cảm. Hiệu quả chống loạn nhịp và dự phòng đột tử do tim xuất
phát từ tác động của thuốc lên các thuộc tính điện sinh lý học tim
như làm giảm tần số tim, làm chậm dẫn truyền xung động trong
mô tim, giảm hoạt tính ổ ngoại vị, kéo dài thời kỳ trơ hiệu quả của
nút nhĩ thất. Hiệu quả chống loạn nhịp còn đến từ các lợi ích nền
tảng của thuốc chẹn beta trên chống thiếu máu cục bộ, chống
suy cơ tim, giảm stress cơ học trên cơ nhĩ và thất.
Bên cạnh các chỉ định chính, cuốn sách cũng sẽ đề cập một
vài nét đến lịch sử phát minh và nghiên cứu ứng dụng khá thú vị
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của thuốc chẹn beta, vai trò của thuốc trong nhiều bệnh lý tim
mạch cũng như nội khoa đa dạng khác như bệnh cơ tim phì đại,
lóc thành động mạch chủ, cường giáp, cơn đau nửa đầu Migraine
v.v… Cuốn sách cũng đề cập đến các tác dụng không mong muốn
thường gặp và cách xử trí khi sử dụng thuốc chẹn beta giao cảm.
Đối với người thầy thuốc thực hành tim mạch, sử dụng
thuốc chẹn beta luôn được coi là một “nghệ thuật”, là sự nắm
vững chống chỉ định/chỉ định, sự tinh tế cân bằng giữa lợi ích/
nguy cơ, sự cá thể hoá, cẩn trọng trong điều chỉnh liều lượng và
theo dõi đáp ứng của người bệnh.
Trong chương cuối, các vấn đề còn tranh luận, bàn cãi, gợi
mở những hướng nghiên cứu và ứng dụng mới của thuốc chẹn
beta cũng sẽ được đề cập. Chắc hẳn sẽ còn nhiều điều cần tiếp tục
được khám phá hay làm sáng tỏ về nhóm thuốc rất đặc biệt này
cho dù đã có lịch sử lâm sàng kéo dài hơn nửa thế kỷ.
Hi vọng ấn phẩm chuyên khảo bằng tiếng Việt đầu tiên
về thuốc chẹn beta trong tim mạch sẽ mang đến những thông
tin bổ ích và đáp ứng được sự mong mỏi của các Quý bạn đồng
nghiệp. Lần xuất bản đầu tiên không thể tránh khỏi những thiếu
sót, chính vì vậy nhóm tác giả biên soạn rất mong nhận được
những góp ý của quý Bạn đọc để những lần tái bản sau được
hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, tháng 2 năm 2020
Thay mặt Ban biên soạn
PGS.TS.BS. PHẠM MẠNH HÙNG
Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam
Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam

DANH SÁCH
THÀNH VIÊN BIÊN SOẠN
CHỦ BIÊN
PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng

ĐỒNG CHỦ BIÊN
TS.BSNT. Phan Đình Phong

CỐ VẤN BIÊN SOẠN
GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt

THAM GIA BIÊN SOẠN (THEO ABC)
1

PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng

2

ThS.BSNT. Nguyễn Văn Hiếu

3

BSNT. Nguyễn Thế Nam Huy

4

TS.BSNT. Phan Đình Phong

5

ThS.BSNT. Đặng Việt Phong

6

BSNT. Nguyễn Đỗ Quân

7

ThS.BSNT. Trần Huyền Trang

8

BSNT. Nguyễn Duy Tuấn

10

BSNT. Lê Mạnh Tăng

11

GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt

12

ThS.BSNT. Trần Tuấn Việt

13

ThS.BSNT. Nguyễn Thị Hải Yến
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BAN THƯ KÝ
ThS.BSNT. Nguyễn Văn Hiếu
ThS.BSNT. Trần Huyền Trang
ThS.BSNT. Trần Tuấn Việt

MỘT SỐ DANH PHÁP
THỐNG NHẤT TRONG SÁCH

STT

Danh pháp cũ/khác

Danh pháp thống nhất
dùng trong sách

1

Thuốc chẹn beta giao cảm Thuốc chẹn beta/Thuốc chẹn
beta giao cảm

2

Bệnh tim thiếu máu cục
bộ mạn tính, suy vành,
cơn đau thắt ngực ổn
định, bệnh động mạch
vành ổn định

Hội chứng động mạch vành
mạn (Theo ESC 2019)

3

Tai biến mạch máu não

Đột quỵ não

4

Xuất huyết não

Đột quỵ xuất huyết não

5

Nhồi máu não

Đột quỵ nhồi máu não

6

Lóc tách động mạch

Tách thành động mạch

7

Tăng huyết áp cấp cứu và Tăng huyết áp cấp cứu và
Tăng huyết áp khẩn cấp
Tăng huyết áp khẩn trương
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BẢNG: PHÂN LOẠI KHUYẾN CÁO

Loại
khuyến cáo

Định nghĩa

Gợi ý
sử dụng

Loại I

Chứng cứ/ý kiến cho thấy
việc điều trị mang lại lợi ích và
hiệu quả

Được khuyến
cáo/chỉ định

Loại II

Chứng cứ/ý kiến đang còn
bàn cãi khác nhau về hiệu
quả của việc điều trị

Loại IIa

Chứng cứ/ý kiến ủng hộ
mạnh về tính hiệu quả của
việc điều trị

Nên được
xem xét

Loại IIb

Chứng cứ/ý kiến cho thấy ít
có hiệu quả/hữu ích

Có thể được
xem xét

Loại III

Chứng cứ/ý kiến cho thấy việc
điều trị không mang lại lợi ích
và hiệu quả, trong vài trường
hợp có thể gây nguy hại

Không được
khuyến cáo
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BẢNG: MỨC ĐỘ CHỨNG CỨ

Mức chứng cứ A

Dữ liệu có từ nhiều nghiên cứu lâm sàng
ngẫu nhiên hoặc các phân tích gộp

Mức chứng cứ B

Dữ liệu có từ một nghiên cứu lâm sàng
ngẫu nhiên hoặc các nghiên cứu lớn
không ngẫu nhiên

Mức chứng cứ C

Sự đồng thuận của các chuyên gia và/
hoặc các nghiên cứu nhỏ, các nghiên cứu
hồi cứu

DANH SÁCH
CÁC TỪ VIẾT TẮT

ACC

American College of
Cardiology

Trường Môn Tim mạch
Hoa Kỳ

ACEI

Angiotensin converting
enzyme inhibitors

Ức chế men chuyển
angiotensin

ACS

Acute coronary
syndrome

Hội chứng động mạch
vành cấp

ADA

American Diabetes
Association

Hội Đái tháo đường Mỹ

AF

Atrial Fibrillation

Rung nhĩ

AHA

American Heart
Association

Hội Tim mạch Hoa Kỳ

AMI

Acute Myocardial
Infarction

Nhồi máu cơ tim cấp

ANP

Atrial natriuretic
peptide

Peptide lợi niệu tâm nhĩ

ARB

Angiotensin II Receptor
Blockers

Chẹn thụ thể
angiotensin II

BB

Beta Blockers

Chẹn beta

BMV

Bệnh mạch vành

CCĐ

Chống chỉ định
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CHF

Congestive Heart
Failure

Suy tim sung huyết

COPD

Chronic Obstructive
Pulmonary Disease

Bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính

CT

Computed tomography

Cắt lớp vi tính

ĐM

Động mạch

ĐMP

Động mạch phổi

ĐMV

Động mạch vành

ĐNKÔĐ

Đau ngực không ổn
định

DOACs

Direct Oral
Anticoagulants

ĐTĐ

Thuốc chống đông
đường uống trực tiếp
Điện tâm đồ

EF

Ejection Fraction

Phân suất tống máu

FDA

The Food and Drug
Administration

Cục quản lý Thực phẩm
và Dược phẩm Hoa Kỳ

HA

Huyết áp

HATT

Huyết áp tâm thu

HATTr

Huyết áp tâm trương

HCMVC

Hội chứng động mạch
vành cấp tính

HCMVM

Hội chứng động mạch
vành mạn tính

HKTM

Huyết khối tĩnh mạch
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LVEF

Left Ventricular Ejection
Fraction

Phân suất tống máu
thất trái

MRC

Medical Research
Council

Hội đồng nghiên cứu
y khoa, (Vương quốc
Anh)

NMCT

Nhồi máu cơ tim

NSTEMI

Non-ST-Segment
Elevation Myocardial
Infarction

Nhồi máu cơ tim cấp
không có ST chênh lên

NTproBNP

N-terminal pro B-type
natriuretic peptide

N-terminal pro B-type
natriuretic peptide

NTT/T
NYHA

Ngoại tâm thu thất
New York Heart
Association

Hội Tim mạch New York

THA

Tăng huyết áp

ƯCMC

Ức chế men chuyển

ƯCTT

Ức chế thụ thể

VNHA

Vietnam National Heart
Association

Hội Tim mạch Việt Nam

WHO

World Health
Organization

Tổ chức Y tế Thế giới

WPW

Wolff- Parkinson-White

Wolff- Parkinson-White
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CHƯƠNG

I

LỊCH SỬ THUỐC
CHẸN BETA GIAO CẢM

T

huốc chẹn beta giao cảm (beta-adrenergic blockers) hay
còn gọi là thuốc chẹn beta (beta blockers), là một nhóm

các thuốc hoạt động theo cơ chế đối kháng thụ thể giao cảm β
(β-adrenergic), có vai trò rất quan trọng trong điều trị các bệnh
lý tim mạch. Ý tưởng dẫn đến sự phát minh ra thuốc chẹn beta
giao cảm có từ hơn 100 năm trước. Các nhà khoa học cho rằng
catecholamine có liên kết chọn lọc với các cấu trúc giống như thụ
thể và thuốc chẹn beta giao cảm là chất hoá học ngăn cản sự hoạt
động của các cấu trúc thụ thể này.

1. BƯỚC ĐẦU TIÊN TRONG HÀNH TRÌNH PHÁT
MINH RA THUỐC CHẸN BETA LÀ MÔ TẢ VỀ
CÁC THỤ THỂ TẾ BÀO (RECEPTORS)
John Newport Langley (1852-1925) là nhà sinh lý học của
Đại học Cambridge đã đề xuất lý thuyết về thụ thể từ năm 1905.
Cũng trong khoảng thời gian trên, Paul Ehrlich (nhà miễn
dịch học và vi khuẩn học người Đức) đã đưa ra thuật ngữ thụ thể
và giới thiệu khái niệm về thụ thể tế bào (receptor).
Alfred Joseph Clark là người đầu tiên định lượng các phản
ứng sinh học do thuốc gây ra bằng sử dụng phương trình phản
ứng thông qua trung gian thụ thể.
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Những mô tả về thụ thể alpha và beta
Raymond P. Ahlquist (1914 - 1983) đã đưa ra sự phân biệt
thụ thể α và β vào năm 1948. Trong các thí nghiệm của mình,
ông đã chọn 6 chất chủ vận và xếp hạng các chất này dựa trên
tác động khác nhau trên mạch máu và tim, đặt tên các thụ thể
là α và β.
- Thuật ngữ α chỉ các thụ thể nhạy cảm nhiều nhất với
adrenaline và noradrenaline, và ít nhất với isoprenaline.
- Thuật ngữ β chỉ các thụ thể nhạy cảm nhiều nhất với
isoprenaline và adrenaline. Những phát hiện này đã sớm
trở thành nền tảng cho việc phát triển các thuốc về sau.
Năm 1967, Lands và cộng sự đã chứng minh sự tồn tại của 2
loại thụ thể β là β1 & β2, tiếp đến là sự hiện diện của thụ thể β3.

John N Langley

Paul Ehrlich

Raymond P. Ahlquist

James Black

Hình 1.1: Các nhà khoa học trong hành trình từ khám phá receptor
đến tìm ra thuốc chẹn beta giao cảm
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2. THUỐC CHẸN BETA THẾ HỆ ĐẦU TIÊN
Thuốc chẹn beta giao cảm đầu tiên được phát triển là
dichloro-isoproterenol (DCI) bởi Tập đoàn Eli Lilly vào năm 1958.
Sự ra đời của hoạt chất tổng hợp DCI đã xác định sự tồn tại của
các thụ thể beta và các thụ thể này có thể bị phong bế. Tuy nhiên,
các nghiên cứu sau đó cho thấy DCI có hiệu quả đối kháng beta
nhưng cũng có biểu hiện của hoạt động giao cảm nội tại (ISA).
Cùng thời điểm này, Black và Stephenson cũng đã tiến hành
thử nghiệm trên một vài hợp chất với những thay đổi cấu trúc
nhỏ. Sau đó pronethalol được công bố như là chất đối kháng thụ
thể beta đầu tiên không có bất kỳ hoạt động giao cảm nào trên
hệ thống tim mạch (1962). Thông qua các thử nghiệm lâm sàng
quy mô nhỏ, pronethalol đã cho thấy có lợi ích trong điều trị đau
thắt ngực và một số rối loạn nhịp tim.
Vào tháng 4 năm 1963, các xét nghiệm độc tính đối với
pronethalol cho thấy kết quả gây ra khối u tuyến ức ở chuột. Tuy
nhiên, thuốc vẫn được đưa ra thị trường dưới tên thương mại
Alderlin, là thuốc chẹn beta giao cảm có hiệu quả lâm sàng đầu
tiên vào tháng 11 năm 1963. Pronethalol chỉ được sử dụng trong
trường hợp đe dọa tính mạng.
James Black, dược sĩ người Scotland và các cộng sự của ông
tại Imperial Chemical Industries (ICI) ở Anh, đã phát triển một chất
chẹn beta giao cảm khác không chọn lọc là propranolol mang
lại hiệu quả và không có tác dụng phụ đáng quan ngại. Các thử
nghiệm trên thuốc này đã được bắt đầu vào mùa hè năm 1964. Chỉ
trong vòng 2,5 năm sau những thử nghiệm đầu tiên, propranolol
đã được đưa vào sử dụng dưới tên thương mại là Inderal.
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Như vậy, thuốc chẹn beta giao cảm thế hệ đầu tiên có thể
hạ huyết áp thông qua giảm sức co bóp của tim và tần số tim dẫn
đến làm giảm cung lượng tim. Những cơ chế hoạt động này cho
phép chỉ định thuốc đối với bệnh nhân bị tăng huyết áp, đau thắt
ngực và sau nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, việc sử dụng propranolol
không được chỉ định cho bệnh nhân tiểu đường hoặc bệnh nhân
mắc bệnh lý đường hô hấp như hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính.

Hình 1.2: Các mốc lịch sử phát minh các thuốc chẹn beta
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3. CHẸN BETA THẾ HỆ THỨ 2

Hình 1.3: Công thức cấu tạo của practolol
a. Practolol
Vào thời điểm propranolol được đưa vào sử dụng trên lâm
sàng, ICI bắt đầu gặp phải sự cạnh tranh từ các công ty khác. Điều
này đã đưa đến những cải tiến liên tục trong cấu trúc dược lý
cũng như các chế phẩm của thuốc chẹn beta. ICI đã cho ra mắt
một thuốc chẹn beta khác là practolol vào năm 1970 dưới tên
thương mại Eraldin.
Khác với các hoạt chất trước đó, practolol có gốc benzylacetamide ở vị trí para, đặc trưng của chẹn beta có tính chọn lọc
trên thụ thể β1. Practolol đã bị rút khỏi thị trường một vài năm
sau đó vì những tác dụng phụ nghiêm trọng mà thuốc gây ra trên
hệ thống da, niêm mạc, mắt, mũi, phúc mạc của bệnh nhân. Tuy
nhiên, practolol đã đóng một vai trò lớn trong nghiên cứu nền
tảng về thụ thể β và thuốc chẹn beta.
Việc thu hồi Eraldin đã tạo tiền đề cho ICI phát triển một
thuốc chẹn beta khác.
Dựa trên practolol, Barret và cộng sự đã bào chế ra atenolol
vào năm 1973, và thuốc đã được ra mắt vào năm 1976 dưới tên
thương mại Tenormin. Atenolol chỉ có một sự khác biệt về cấu

CHƯƠNG

II

DƯỢC LÝ HỌC
THUỐC CHẸN BETA

1. THỤ THỂ GIAO CẢM
1.1. Cấu trúc thụ thể giao cảm (receptor)
Bản chất các thụ thể giao cảm là các glycoprotein trên màng
tế bào. Các thụ thể này giống nhau về cấu trúc chung và được
chia thành nhiều nhóm nhỏ có những đặc điểm riêng về cấu trúc
và tác dụng. Các thụ thể giao cảm này đều có cấu trúc chung bao
gồm một chuỗi polypeptid với bảy đoạn kỵ nước xuyên màng
nằm trong lớp phospholipid kép màng tế bào và đều là một
protein gắn với Guanosine triphosphate (GTP).

Hình 2.1: Mô hình thụ thể giao cảm
(Nguồn: Bronwen B, Kathleen K. Pharmacology for Health
Professionals 4e 2015; p.131)
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Cấu trúc cơ bản của tất cả các dưới nhóm của thụ thể
giao cảm:
- Một chuỗi polypeptide khoảng 400 - 500 acid amin bao
gồm đầu amino tận, đầu carboxyl tận khác nhau về chiều
dài và trình tự sắp xếp acid amin.
- Ba đoạn nằm trong tế bào (thường được ký hiệu là “I”).
- Ba đoạn nằm ngoài tế bào (thường được ký hiệu là “e”)
- Đoạn kỵ nước tương đối bền vững, nằm vùi trong lớp
phospholipid kép màng tế bào và được mô tả là xuyên
qua màng tế bào bảy lần.
Dưới đây là mô hình của một β - receptor, một dưới nhóm
nằm trong nhóm thụ thể giao cảm:
Thụ thể β1
Ser hoặc Gly
Thụ thể β2
Arg hoặc Gly

Thụ thể β2
Gln hoặc Glu

Thụ thể β3
Trp hoặc Arg

Vị trí gắn
chất đồng vận
Thụ thể β1
Gly hoặc Arg

Thụ thể β2
Thr hoặc Ile

Bắt cặp với protein G

Khử nhạy

Hình 2.2: Mô hình của một β - receptor
(Nguồn: C. Michael Stein, in Primer on the Autonomic Nervous
System (Third Edition), 2012)
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Nhìn chung các dưới nhóm đều có cấu trúc cơ bản như nhau
nhưng có nhiều sự khác biệt về chiều dài cũng như trình tự sắp
xếp acid amin, có thể liên quan nhiều đến chức năng của các thụ
thể này là kích thích hay ức chế.
1.2. Phân bố của thụ thể giao cảm
Các thụ thể giao cảm được phân thành 2 nhóm chính đó là
thụ thể α và thụ thể β
- α được chia thành α1 và α2
• α1 có 3 dưới nhóm: α1A, α1B và α1D
• α2 có 3 dưới nhóm: α2A, α2B và α2C
- β được chia thành β1, β2 và β3
Các thụ thể giao cảm được phân bố trên khắp cơ thể. Bảng
dưới đây tóm tắt sơ bộ về phân bố của các nhóm thụ thể giao cảm
và các vai trò chính:
BẢNG 2.1

Phân bố của các thụ thể giao cảm
trên các cơ quan

Hệ cơ quan

Thụ thể
chiếm ưu thế

Tác dụng sinh lý học
khi kích thích

Cơ tim

β1 > β2
β3

Tăng khả năng co bóp
và tần số tim
Ức chế hệ tim mạch

Cơ trơn phế quản

β2

Giãn phế quản

Cơ trơn thành
mạch máu

α1
α2
β1
β2

Co mạch
Co mạch
Giãn mạch
Giãn mạch
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Cơ trơn hệ thống
sinh dục tiết niệu

α1
β2
β3

Co cơ
Giãn cơ
Giãn cơ

Cơ trơn thành ruột

β2
β3

Giãn cơ
Giãn cơ

Mô mỡ

α2
β2 > β1
β3

Ức chế phân giải lipid
Kích thích phân giải lipid
Kích thích phân giải lipid
và tạo nhiệt

Tiểu cầu

α2

Tăng độ tập trung tiểu cầu

Gan

α1
β2

Tăng phân giải glycogen
Tăng phân giải glycogen
và tăng tân tạo đường

Tụy

α2
β2

Ức chế giải phóng insulin
Kích thích giải phóng
insulin

Đầu tận các
sợi thần kinh
giao cảm

α2

Ức chế giải phóng
noradrenaline
Kích thích giải phóng
noradrenaline

β2

Cơ trơn
(các sợi chậm)

β2

Ít mệt hơn
(chuyển hóa yếm khí)
Tăng run cơ

Lipid máu

β2

Giảm Triglyceride
Tăng HDL

Thận

β1

Tăng giải phóng Renin

Mắt

β2

Tăng áp lực nội nhãn.
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1.3. Bản chất của sự ức chế và kích thích thụ thể giao cảm
Các thụ thể giao cảm thể hiện tác dụng kích thích hoặc ức
chế khi được gắn với các chất ức chế hoặc hoạt hóa tương ứng.
Các chất này khi được gắn với thụ thể ở màng tế bào (ở đây là các
thụ thể giao cảm) sẽ hình thành chất truyền tin thứ hai ở nội bào,
có thể là AMP vòng (cyclic adenosine monophosphate - cAMP),
các kênh ion hoặc các mảnh phospholipid. Các chất truyền tin
thứ hai sẽ khuếch đại tín hiệu thông qua việc hoạt hóa enzyme
nội bào hoặc tác động lên các quá trình chuyển hóa. Cơ chế trung
gian giữa các chất kích thích và chất truyền tin thứ hai là protein
G, tùy theo bản chất kích thích hoặc ức chế có thể được kí hiệu là
protein Gs hoặc Gi.
Cụ thể của quá trình này như sau (đối với quá trình kích thích):
- Protein Gs khu trú ở bào tương, bao gồm 3 tiểu đơn vị α,
β, γ. Gs có thể tồn tại ở hai dạng là hoạt động và không
hoạt động. Khi vị trí gắn với nucleotide (của tiểu đơn vị α)
được kết hợp với GDP, Gs không hoạt động và không có
khả năng hoạt hóa AC (adenylate cyclase).
- Sự liên kết epinephrine với thụ thể thúc đẩy sự thay đổi
cấu trúc thụ thể, kể cả phần thụ thể nằm sâu ở màng tế
bào. Sự thay đổi cấu trúc của vùng nội vào thụ thể sẽ thay
thế GDP gắn với Gs không hoạt động thành GTP. Sự thay
thế GDP thành GTP đã chuyển Gs thành dạng hoạt động.
Khi đó tiểu đơn vị β và γ sẽ tách khỏi tiểu đơn vị α (lúc này
gắn với GTP) chuyển Gs thành dạng hoạt động.
- Dạng hoạt động Gsα sẽ gắn với protein AC và xúc tác
phản ứng tạo cAMP từ ATP, qua đó tạo thành chất truyền
tin thứ hai là cAMP và tiếp tục khuếch đại tín hiệu vào
trong bào tương.
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Đối với protein Gi, các quá trình xảy ra tương tự nhưng theo
hướng ngược lại (ức chế AC, làm giảm nồng độ cAMP làm đối
trọng tác dụng của epinephrine).
Do Gα cũng có khả năng thủy phân GTP thành GDP chậm,
nên dạng không hoạt động của tiểu đơn vị α (Gα-GDP) cuối
cùng được tái tạo, do đó cho phép tái tổ hợp với dimer Gβγ để
tạo thành protein G “nghỉ ngơi”, một lần nữa có thể liên kết với
một loại receptor của protein G (G protein-coupled receptors)
và chờ kích hoạt. Tốc độ thủy phân GTP thường được tăng tốc
do hoạt động của một họ protein điều chế allosteric khác gọi là
bộ điều chỉnh tín hiệu G-protein, hoặc protein RGS, là một loại
protein kích hoạt GTPase, hoặc GAP. Trên thực tế, nhiều protein
effector chính (ví dụ, adenylate cyclase) được kích hoạt/bất hoạt
khi tương tác với Gα-GTP cũng có hoạt động GAP. Do đó, ngay cả
ở giai đoạn đầu của quy trình này, tín hiệu do GPCR khởi xướng có
khả năng tự chấm dứt.

Hình 2.3: Chức năng của protein G.
(Nguồn: Bronwen B, Kathleen K. Pharmacology for Health
Professionals 4e 2015; p.132)
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1. SINH LÝ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
1.1. Sinh lý bệnh quá trình xơ vữa động mạch vành
Xơ vữa động mạch là bệnh lý xảy ra ở các động mạch lớn
và vừa, trong đó có động mạch vành; đặc trưng bởi tình trạng
lắng đọng dần các mảng lipid ở thành mạch gây hẹp dần lòng
mạch, giảm tưới máu mô. Mảng xơ vữa có thể gây hội chứng
động mạch vành cấp khi có tình trạng bất ổn định, nứt vỡ và
khởi phát hình thành huyết khối lấp tắc một phần hay hoàn toàn
động mạch vành. Có nhiều giả thuyết về quá trình hình thành
mảng xơ vữa ĐMV, nhưng thuyết tổn thương nội mạc mạch được
ủng hộ nhiều nhất.
Quá trình hình thành mảng xơ vữa được đặc trưng bởi:
- Rối loạn chức năng tế bào nội mạc mạch máu.
- Lắng đọng lipid, cholesterol và xâm nhập các tế bào viêm
ở thành mạch.
- Tích luỹ các mảnh xác tế bào ở lớp nội mạc và dưới nội mạc.
Tổn thương thành mạch có xu hướng thường gặp hơn ở
những vị trí nhất định trong lòng mạch máu. Dòng máu chảy gây
ra áp lực lên thành mạch, do đó ảnh hưởng đến đặc tính sinh học
của tế bào nội mô. Ở đoạn mạch với áp lực thay đổi, nhất là ở
đoạn gập góc, có dòng máu xoáy gây ra rối loạn chức năng nội
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mạc, sẽ kích hoạt quá trình hình thành mảng xơ vữa. Điều này
giải thích tại sao mảng xơ vữa lại hay gặp ở các vị trí này.
Khi lòng ĐMV bị hẹp đáng kể (thường là trên 70%), dòng
chảy tưới máu cơ tim phía sau bị giảm đáng kể trong khi nhu cầu
oxy của cơ tim vẫn cần, đặc biệt khi gắng sức. Với tình trạng thiếu
cung cấp máu, cơ tim thiếu oxy phải chuyển hóa trong tình trạng
yếm khí. Các sản phẩm của chuyển hóa yếm khí (LDH, adenosine)
kích thích các đầu mút thần kinh của hệ mạch vành, gây nên cơn
đau thắt ngực.

Hình 3.1: Sơ đồ diễn tiến của mảng xơ vữa động mạch
(Vệt mỡ có thể hình thành từ những thập niên đầu tiên của cuộc
đời, khi mảng xơ vữa bị nứt vỡ sẽ dẫn đến quá trình hình thành cục
máu đông và xảy ra hội chứng động mạch vành cấp tùy mức độ)
(Nguồn: Stary HC et al. Circulation 1995;92:1355-1374)
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1. SINH LÝ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
Cơ chế điều hòa huyết áp ở người bình thường
2. Dung tích
Tiểu tĩnh mạch

3. Bơm máu
Tim

Hệ thần kinh trung ương
Thần kinh giao cảm

4. Thể tích
Thận

1. Sức cản
Tiểu động mạch

Renin

Aldosterone

Angiotensin

Hình 4.1: Sơ đồ cơ chế sinh lý điều hoà huyết áp
(Nguồn: Bertram Katzung, Anthony Trevor. Basic and clinical
pharmacology 13e 2014, p.170)
- Ở người bình thường, huyết áp được duy trì bởi sự điều
hòa liên tục giữa cung lượng tim và sự kháng trở mạch
máu ngoại vi thông qua hệ thần kinh giao cảm và hệ
thống hormon tại 3 vị trí chính:
• Tim: điều hòa sức co bóp, sự dẫn truyền, tần số tim.
• Thận: thông qua điều hòa thể tích trong lòng mạch, sự
bài tiết renin.
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- Tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch: vai trò trong điều hòa
kháng trở mạch máu và thể tích lòng mạch. Bên cạnh đó
còn có sự giải phóng các chất giãn mạch nội tại từ các
tế bào nội mô cũng liên quan đến điều hòa kháng trở
mạch máu.
Cơ chế hạ huyết áp của thuốc chẹn thụ thể β:
- Thuốc chẹn beta giao cảm tác động lên huyết áp ở cả 3
vị trí:
• Tim: làm giảm tần số tim, giảm co bóp, giảm dẫn truyền.
• Thận: giảm tiết renin từ các tế bào cạnh cầu thận.
• Tiểu động mạch: thông qua cơ chế giãn mạch của một
số thuốc có tác dụng ức chế thụ thể alpha hoặc giải
phóng NO.
Thu ốc chẹn β giao c ảm

- Giảm nhịp tim
- Giảm co bóp
- Giảm dẫn truyền

Giãn mạch:
- Ức chế thụ thể α
- Giải phóng NO

Giảm tiết renin từ
tế bào cạnh cầu thận

Giảm hoạt tính hệ
RAA

-

Hiệu quả l ên tim m ạch
Giảm huyết áp
Giảm nhu cầu O2 cơ tim
Giảm giữ muối nước
Giảm đáp ứng viêm, oxy hóa
Giảm tái cấu trúc tim mạch

Hình 4.2: Cơ chế hạ huyết áp của thuốc chẹn beta

CHƯƠNG IV: VAI TRÒ CỦA THUỐC CHẸN BETA
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2. PHÂN LOẠI THUỐC CHẸN BETA
Các thuốc chẹn beta được phân thành 3 nhóm:
- Nhóm chẹn chọn lọc thụ thể beta 1:
• Atenolol, metoprolol, bisoprolol.
• Ức chế thụ thể β1 ở liều thấp, thụ thể β2 có thể bị ức
chế ở liều cao hơn. Tỷ lệ giữa mức độ ức chế thụ thể β1/
β2 cũng khác nhau giữa các thuốc trong nhóm.
• Tác động chủ yếu ức chế chọn lọc thụ thể β1 nên tác
dụng chính làm chậm tần số tim, giảm co bóp cơ tim
đồng thời giảm tiết renin từ các tế bào cạnh cầu thận
dẫn đến giảm huyết áp.

Hình 4.3: Tỷ lệ chẹn chọn lọc β1/β2 của một số loại thuốc chẹn β.
(Nguồn: Wellstein A et al. J Cardiovasc Pharmacol 1986; 8 (Suppl. 11):
36-40 Wellstein A et al. Eur Heart J 1987; 8 (Suppl. M): 3-8)
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Nồng độ noradrenaline
huyết thanh thấp
Nồng độ noradrenaline
huyết thanh cao

Tử vong do mọi nguyên nhân %

114

Năm theo dõi

Hình 4.7: Tỷ lệ tử vong của 600 bệnh nhân tăng huyết áp
trong 6 năm theo dõi
(Nguồn: Peng YX et al. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2006
Mar;33(3):227-31.)
- Điều này cũng được làm rõ hơn trong các nghiên cứu
về hiệu quả của các thuốc điều trị tăng huyết áp ở bệnh
nhân trẻ tuổi.
• Nghiên cứu UKPDS-39, so sánh hiệu quả của atenolol
và captopril trong điều trị tăng huyết áp người trẻ,
theo dõi sau 9 năm cho thấy cả atenolol và captopril
đều làm giảm nguy cơ đột quỵ. Và đáng chủ ý hơn là
trong cả 7 kết cục (tử vong do mọi nguyên nhân, tỷ lệ
NMCT, đột quỵ, bệnh mạch ngoại biên, bệnh vi mạch,
suy tim, đái tháo đường), atenolol đều làm giảm nhiều
hơn so với captopril.
• Nghiên cứu của Deary A (2002) trên 34 bệnh nhân từ
28 - 55 tuổi, so sánh hiệu quả của bisoprolol, amlodipine,
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Huyết áp (mmHg) và tần số tim

doxazosin, lisinopril và giả dược, theo dõi sau 6 tuần
cho thấy bisoprolol có hiệu quả cao hơn các thuốc khác
trong kiểm soát huyết áp 24 giờ.
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Hình 4.8: Hiệu quả kiểm soát huyết áp và tần số tim
của 5 loại thuốc điều trị huyết áp
(Nguồn: Deary Ạ et al. J Hypertens. 2002 Apr;20(4):771-7)
- Nghiên cứu GENRES: nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên,
mù đôi, bắt chéo, kiểm chứng với giả dược trên 208 bệnh
nhân THA trung bình (tuổi 35 - 60) được điều trị 4 tuần
với các thuốc hạ áp ở 4 nhóm khác nhau: amlodipine
5 mg, bisoprolol 5 mg, hydrochlorothiazide 25 mg, hoặc
losartan 50 mg mỗi ngày. Mỗi bệnh nhân được dùng
mỗi đơn trị liệu trong 4 nhóm thuốc trên theo thứ tự
ngẫu nhiên, 4 tuần dùng giả dược trước và giữa các giai
đoạn dùng thuốc. Kết quả cho thấy đáp ứng mức giảm

136

THUỐC CHẸN BETA TRONG LÂM SÀNG TIM MẠCH

Liều thuốc chẹn beta trong điều trị suy tim EF

BẢNG 5.2 giảm theo khuyến cáo điều trị suy tim ESC 2016

và AHA 2017

Thuốc

Liều khởi đầu

Liều tối đa

Bisoprolol

1,25 mg/1 lần/ngày

10 mg/1 lần/ngày

Carvedilol

3,125 mg/2 lần/ngày

50 mg/2 lần/ngày

Carvedilol CR

10 mg/1 lần/ngày

80 mg/1 lần/ngày

Metoprolol
Succinate

12,5 - 25 mg/1 lần/ngày

200 mg/1 lần/ngày

Nebivolol*

1,25/1 lần/ngày

10 mg/1 lần/ngày

(*Nebivolol chỉ được chấp thuận bởi ESC 2016)

3. CHẸN BETA VÀ SUY TIM EF BẢO TỒN (SUY TIM
TÂM TRƯƠNG)
3.1. Các bằng chứng của thuốc chẹn beta và suy tim EF
bảo tồn
Cho đến thời điểm hiện tại, thuốc chẹn beta vẫn còn là chủ
đề có rất nhiều tranh cãi về lợi ích khi điều trị cho những bệnh
nhân suy tim EF bảo tồn.
Thuốc chẹn beta có những tác dụng trong suy tim EF bảo tồn
qua một vài nghiên cứu. Metoprolol không chỉ ngăn chặn sự phì
đại thất trái mà còn ngăn ngừa quá trình của rối loạn chức năng
tâm trương và cải thiện tử vong ở chuột có suy tim tâm trương.

CHƯƠNG V: THUỐC CHẸN BETA TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM
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Tác dụng của metoprolol trong xơ hóa cơ tim được coi là
một trong những cơ chế ngăn chặn sự tiến triển đó. Khi dùng
bisoprolol, đặc biệt ở liều cao, đã cải thiện tỷ lệ tử vong ở suy
tim tâm trương thông qua sự thay đổi quá trình viêm và oxi hóa.
Những dữ kiện này chỉ ra thuốc chẹn beta có tác dụng có lợi trong
suy tim tâm trương qua các nghiên cứu thực nghiệm. Nghiên cứu
J-DHF là một nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên, mở và làm mù kết
cục, kết quả của nghiên cứu cho thấy carvedilol liều tiêu chuẩn có
hiệu quả ở bệnh nhân suy tim EF bảo tồn.
Những dữ liệu gần đây cho thấy trong số những bệnh nhân
nhập viện do suy tim EF bảo tồn và xuất viện với tần số tim ≥ 70
chu kỳ/phút, liều cao chẹn beta làm giảm đáng kể tử vong do mọi
nguyên nhân nhưng không làm giảm tỷ lệ nhập viện do suy tim.
Nghiên cứu KorAHF là nghiên cứu tiến cứu đa trung tâm tại Hàn
Quốc trên 5625 bệnh nhân. Kết quả phân tích ở những bệnh nhân
suy tim EF bảo tồn cũng cho thấy chẹn beta làm giảm tử vong do
mọi nguyên nhân nhưng không làm giảm tái nhập viện. Những
dữ liệu trên đây cho thấy chẹn beta có thể có những lợi ích nhất
định trong suy tim EF bảo tồn.
Tuy nhiên, khi phân tích tổng hợp ở mức độ cá thể của 11
nghiên cứu RCT cho thấy thuốc chẹn beta có thể cải thiện chức
năng thất trái và tiên lượng ở những bệnh nhân suy tim EF giảm
và nhịp xoang (bằng chứng mạnh mẽ nhất với EF < 40%). Đối với
LVEF từ 40 - 49%, thuốc chẹn beta không làm giảm đáng kể tử
vong do mọi nguyên nhân nhưng làm giảm tử vong do nguyên
nhân tim mạch. Đối với LVEF ≥ 50%, thuốc chẹn beta không làm
giảm tử vong do mọi nguyên nhân cũng như tử vong do nguyên
nhân tim mạch. Hơn nữa, một vài nghiên cứu khác chỉ ra rằng
dùng thuốc chẹn beta ở những bệnh nhân suy tim EF bảo tồn
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không đem lại lợi ích mà còn làm tăng các nguy cơ biến cố tim
mạch kết hợp. Đặc biệt, sử dụng chẹn beta ở bệnh nhân suy tim
EF bảo tồn mà không có tiền sử nhồi máu cơ tim làm tăng nguy
cơ tử vong do mọi nguyên nhân, các biến cố tim mạch chính và
nhập viện do suy tim.
Từ những mâu thuẫn của các nghiên cứu trên đây có thể
thấy rằng suy tim EF bảo tồn là một thuật ngữ chung liên quan
đến những cơ chế sinh lý bệnh phức tạp và không phải chỉ đơn
thuần là một bệnh. Các nghiên cứu có thể đều đã thiếu một cỡ
mẫu thích hợp để bao trùm mọi khía cạnh, dẫn đến các kết quả
khác nhau. Do đó vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa để giải
quyết vấn đề còn tranh cãi này.
3.2. Khuyến cáo sử dụng thuốc chẹn beta trong điều trị
suy tim EF bảo tồn hiện nay
Dựa trên các dữ liệu lâm sàng từ các nghiên cứu lớn về hiệu
quả của các thuốc điều trị suy tim EF giảm ứng dụng trên đối
tượng suy tim EF bảo tồn cho thấy chưa thu được những kết quả
khả quan như kỳ vọng. Trong đó có cả vai trò của thuốc chẹn beta,
cho tới nay vẫn còn nhiều tranh cãi.
ESC và AHA đều đồng thuận trong khuyến cáo điều trị suy
tim EF bảo tồn rằng điều trị nội khoa cốt lõi là điều trị làm thuyên
giảm triệu chứng, và điều trị các yếu tố nguy cơ và bệnh lý đi kèm
có khả năng làm tình trạng suy tim xấu đi.
Hiện nay chưa có bằng chứng xác đáng về việc sử dụng
thuốc chẹn beta một cách thường quy cho tất cả các bệnh nhân
suy tim EF bảo tồn nhằm cải thiện tỷ lệ tử vong hay cải thiện tiên
lượng bệnh.

CHƯƠNG

VI

THUỐC CHẸN BETA TRONG
ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM

1. ĐẠI CƯƠNG
Thuốc chống rối loạn nhịp bao gồm nhiều nhóm thuốc khác
nhau tác dụng dưới những cơ chế khác nhau làm giảm gánh nặng
về rối loạn nhịp, cải thiện triệu chứng và dự phòng tử vong. Các
rối loạn nhịp có thể khởi phát từ tầng trên thất (các cơn tim nhanh
trên thất, cơn nhanh nhĩ, cuồng nhĩ hay rung nhĩ) hay từ tầng thất
(ngoại tâm thu thất, cơn tim nhanh thất, rung thất). Những rối
loạn nhịp này có thể nguyên phát hoặc xuất hiện thứ phát trên
nền bệnh tim thực tổn như suy tim, nhồi máu cơ tim, … làm nặng
thêm tình trạng bệnh, thậm chí trực tiếp hoặc gián tiếp khiến
bệnh nhân tử vong.
Hiện nay, có khá nhiều cách phân loại các thuốc chống rối
loạn nhịp khác nhau. Tuy nhiên, các thuốc chống rối loạn nhịp
được phân chia theo bảng phân loại kinh điển Vaughan Williams
là phổ biến nhất. Trong đó, thuốc chẹn beta được xếp vào nhóm
II trong bốn nhóm các thuốc chống loạn nhịp.
Bảng phân loại Vaughan Williams:
Nhóm I (Chẹn kênh Na+)
- Nhóm IA: Procainamide, Quinidine
- Nhóm IB: Lidocaine
- Nhóm IC: Flecainide
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Sử dụng chẹn beta hay verapamil/diltiazem còn phụ thuộc
triệu chứng, huyết động, chức năng tâm thu thất trái (LVEF) của
bệnh nhân vì diltiazem/verapamil có thể gây tác dụng inotrope
âm tính.
Kiểm soát tần số rung nhĩ

LVEF < 40% hoặc
có suy tim sung huyết

LVEF ≥ 40%

Thuốc chẹn beta liều thấp nhất có hiệu quả
Nếu LVEF quá thấp, huyết động không ổn
định thì amiodarone là lựa chọn.
Mục tiêu tần số tim
lúc nghỉ < 110 nhịp/phút

Thuốc chẹn beta hoặc
verapamil/diltiazem.
Kiểm tra để tránh các chống chỉ định.
Mục tiêu tần số tim
lúc nghỉ < 110 nhịp/phút

Thêm digoxin để đạt mục tiêu
tần số tim lúc nghỉ < 110 nhịp/phút

Thêm digoxin để đạt mục tiêu
tần số tim lúc nghỉ < 110 nhịp/phút

Trành làm nhịp chậm.
Ghi điện tim theo dõi.
Cân nhắc dùng thuốc chống đông

Hình 6.1: Hướng dẫn kiểm soát tần số tim trong rung nhĩ
Trong kiểm soát tần số tim lâu dài, đơn trị bằng chẹn beta
thường là lựa chọn đầu tay dựa trên các nghiên cứu cho thấy
khả năng kiểm soát tần số tim tốt hơn digoxin. Một điều thú vị
là tiên lượng về lợi ích của chẹn beta được thấy rõ trong suy tim
EF giảm khi bệnh nhân có nhịp xoang nhưng lại mất đi khi bệnh
nhân rung nhĩ.

CHƯƠNG VI: THUỐC CHẸN BETA TRONG ĐIỀU TRỊ
RỐI LOẠN NHỊP TIM
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Nhịp nhanh nhĩ đơn ổ

Huyết động không ổn định
Không

Có

Adenosine
(Loại IIa B)

Sốc điện chuyển nhịp
(Loại I B)

Không hiệu quả

Truyền TM
Verapamil hoặc
Diltiazem
(Loại IIa C)

Truyền TM thuốc
chẹn beta
(Loại IIa C)

Không hiệu quả
Truyền TM
Ibutilide
Flecainide
Propafenone
Amiodarone
(Loại IIb C)

Không hiệu quả

Hình 6.2: Phác đồ xử trí cấp cơn tim nhanh nhĩ đơn ổ
(theo ESC 2019)
Đối với những cơn tim nhanh nhĩ đơn ổ tái phát nhiều lần
hoặc mạn tính, thuốc chẹn beta cũng đóng vai trò quan trọng
trong điều trị đặc biệt trong những trường hợp không sẵn sàng
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hoặc bệnh nhân không muốn lựa chọn phương pháp thăm dò
điện sinh lý và triệt đốt để điều trị. Thuốc chẹn beta còn có thể sử
dụng kết hợp cùng ivabradine để kiểm soát cơn nhanh nhĩ.

Nhịp nhanh nhĩ đơn ổ

Tái phát hoặc không cắt cơn

Triệt đốt
(Loại I B)

Không

Nguyện vọng điều trị
bằng thuốc
Có
Chẹn beta hoặc Verapamil
hoặc Diltiazem hoặc
Propafenone hoặc Flecainide
(Loại IIaC)
Không hiệu quả
Ivabradine kết hợp chẹn beta
giao cảm
(Loại IIb C)
Không hiệu quả

Không hiệu quả hoặc
không dung nạp

Amiodarone
(Loại IIb C)

Hình 6.3: Phác đồ xử trí cơn tim nhanh nhĩ đơn ổ mạn tính
hoặc tái phát (theo ESC 2019)

CHƯƠNG

VIII

THUỐC CHẸN BETA:
CÁC TÁC DỤNG KHÔNG
MONG MUỐN VÀ XỬ TRÍ

C

hẹn beta là thuốc có tỷ số lợi ích/nguy cơ cao, tuy nhiên một
số bệnh nhân vẫn gặp các tác dụng không mong muốn.
Các loại thuốc trong nhóm chẹn beta là không giống nhau, hiệu
quả và tác dụng không mong muốn cũng thay đổi rất nhiều tùy
thuộc vào:
- Mức độ chọn lọc thụ thể β1
- Có hoạt tính giao cảm nội tại hay không
- Các đặc tính khác như tác động lên thụ thể α (labetalol
và carvedilol) hoặc hoạt tính chống rối loạn nhịp nhóm
III (sotalol)
- Mức độ tan trong mỡ
- Chuyển hóa thuốc khác biệt nhiều giữa các cá thể (ví dụ:
metoprolol).

Như một quy luật chung, các tác dụng không mong muốn
của chẹn beta sẽ giảm dần theo thời gian, khi dùng thuốc kéo dài,
thường gặp khi dùng liều cao và khi điều trị cho bệnh nhân cao
tuổi. Tất cả các thuốc chẹn beta đều có tác dụng phụ liên quan
đến chẹn thụ thể β1, đó là:
- Nhịp tim chậm: hiếm khi có triệu chứng.
- Mệt mỏi: có xu hướng giảm dần theo thời gian (chẹn thụ
thể β2, tác động trực tiếp lên cơ).
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- Lạnh đầu chi: liên quan đến giảm cung lượng tim và
co mạch.
- Suy tim: khi cung lượng tim bị giảm quá mức kiểm soát.
- Hạ huyết áp có triệu chứng: hiếm gặp, có khả năng xảy ra
nhiều hơn ở người cao tuổi hoặc nhồi máu cơ tim nặng.

1. BIẾN CỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIM MẠCH
1.1. Nhịp tim chậm
Nhịp tim chậm không phải ít gặp ở người bình thường. Ở
nam giới trung niên khỏe mạnh, nhiều trường hợp tần số tim
khi nghỉ chỉ từ 40 - 50 nhịp/phút (Bảng 8.1). Thuốc chẹn beta tác
động làm giảm trương lực của nhịp xoang và giảm dẫn truyền
qua nút nhĩ thất. Do đó có thể gây nhịp chậm xoang, hoặc block
nhĩ thất nếu sử dụng ở liều cao.

BẢNG 8.1

Tần suất nhịp chậm
ở 2.000 nam giới trung niên khỏe mạnh

Tần số tim (chu kỳ/phút)

Tần suất (%)

40 - 49

9

50 - 59

36

≥60

55

(Nguồn: Erikssen J, Rodahl K. Resting heart rate in apparently
healthy middle-aged men. Eur J Appl Physiol Occup Physiol.
1979 Sep;42(1):61-9)

CHƯƠNG VIII: THUỐC CHẸN BETA: CÁC TÁC DỤNG
KHÔNG MONG MUỐN VÀ XỬ TRÍ
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a. Bệnh nhân có tăng huyết áp
Theo Andersson và cộng sự, trên các bệnh nhân THA,
hiếm khi cần phải ngừng điều trị chẹn beta vì nhịp tim chậm có
triệu chứng; chỉ 1 trong số 610 bệnh nhân đang điều trị bằng
propranolol phải ngừng thuốc vì lý do này.
Trong bài tổng quan về bệnh nhân đang điều trị bằng
atenolol, các tác dụng phụ (mệt mỏi, lạnh đầu chi, chóng mặt) có
liên quan với tần số tim lúc nghỉ (Bảng 8.2).

Mệt mỏi

Tất cả các tác
dụng phụ

Các tác dụng phụ

BẢNG 8.2

63/141
36/91
286/923
1092/4851
14/141
16/91
122/923
332/4851

41 - 50

51 - 60

> 60

< 40

41 - 50

51 - 60

> 60

N

7

13

18

10

23

31

40

45

%

Bệnh viện (N=6006)

< 40

Tần số tim
(nhịp/phút)

41/405

25/328

12/73

2/6

119/405

100/328

24/73

5/6

N

10

8

13

33

29

30

33

83

%

Phòng khám (N=812)

17/86

13/73

7/16

-

53/86

42/73

10/16

-

N

20

18

44

-

62

57

63

-

%

Sau NMCT (N=165)

Các bệnh nhân tăng huyết áp (N=6818)

Tần số tim và tần suất tác dụng phụ trên bệnh nhân tăng huyết áp và sau
nhồi máu cơ tim được điều trị bằng chẹn beta tại bệnh viện và phòng khám
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CHƯƠNG

IX

TÓM TẮT MỘT SỐ ĐIỂM
CẦN LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC
CHẸN BETA TRÊN LÂM SÀNG

T

rong chương này, chúng tôi xin tóm tắt lại một số điểm cần
lưu ý khi sử dụng thuốc chẹn beta trên lâm sàng, các vấn đề
đã được trình bày chi tiết trong các chương trước, để tiện cho bác
sĩ ghi nhớ và thực hành.

1. LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG THUỐC CHẸN BETA
1.1. Lựa chọn thuốc chẹn beta
Cần cân nhắc chỉ định, dữ liệu thử nghiệm lâm sàng và tính
chất của từng thuốc chẹn beta trước khi sử dụng cho người bệnh.
Các thuộc tính chính bao gồm:
- Thời gian tác dụng: Các thuốc tác dụng kéo dài được lựa
chọn nhiều hơn.
- Tính hòa tan trong nước hoặc trong lipid, sẽ ảnh hưởng
đến tác dụng phụ.
- Tính chọn lọc trên tim.
Các nhóm thuốc chính:
- Không chọn lọc trên tim: Propranolol, Sotalol.
- Chọn lọc trên tim: Atenolol, Bisoprolol, Metoprolol.
- Không chọn lọc trên tim, có kèm tính chất giãn mạch:
Carvedilol, Labetalol.

236

THUỐC CHẸN BETA TRONG LÂM SÀNG TIM MẠCH

- Chọn lọc trên tim, kèm tính chất giãn mạch: Nebivolol.
1.2. Liều lượng
- Liều thuốc chẹn beta tối ưu thường được cho là liều kiểm
soát được tần số tim khi nghỉ ngơi từ 50-60 nhịp/phút.
- Liều khởi đầu và liều đích của thuốc chẹn beta được liệt
kê trong bảng 9.1.
- Đối với bệnh nhân có tần số tim chậm, suy tim, huyết áp
thấp, dùng nhiều thuốc hạ huyết áp hoặc người cao tuổi,
thì cần cân nhắc bắt đầu với liều thấp hơn.
- Để đảm bảo hiệu quả bảo vệ tim mạch tối ưu, cần đạt
mục tiêu đến liều tối đa có thể dung nạp. Lưu ý các thận
trọng khi dùng thuốc.
BẢNG 9.1

Liều các thuốc chẹn beta
được dùng trong suy tim

Loại thuốc

Liều khởi đầu

Liều tối ưu

Bisoprolol trong
suy tim

2,5 mg/24h

Tăng liều chậm trong 10 - 12
tuần. Liều đích: 10 mg/24h

Carvedilol trong
suy tim

3,125 mg x 2
lần/24h

Tăng liều chậm
trong 10 - 12 tuần.
Liều đích: 25 mg x 2 lần/24h

Metoprolol
succinate trong
suy tim

12,5 mg/24h

Tăng liều chậm trong 10 - 12
tuần. Liều đích: 200 mg/24h

Nebivolol trong
suy tim*

1,25 mg/24h

Tăng liều chậm trong 10 - 12
tuần. Liều đích: 10 mg/24h

(*Nebivolol chỉ được chấp thuận bởi ESC 2016)

CHƯƠNG IX: TÓM TẮT MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý
DÙNG THUỐC CHẸN BETA TRÊN LÂM SÀNG

BẢNG 9.2
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Liều thuốc chẹn beta
thường dùng trong tăng huyết áp

Loại thuốc

Liều khởi
đầu

Liều thường
dùng

Lần dùng/
ngày

Bisoprolol

2,5 - 5 mg

2,5 - 10 mg

1 lần/24h

Metoprolol succinate/
tartrate

25 mg

50 - 100 mg

1-2
lần/24h

Carvedilol

6,25 mg

12,5 - 50 mg

2 lần/24h

Nebivolol

2,5 mg

5 - 40 mg

1 lần/24h

BẢNG 9.3

Liều chẹn beta thường dùng
trong trường hợp khác

Loại thuốc

Liều khởi đầu

Liều thường dùng

Atenolol

25 - 50 mg/24h

50 - 100 mg/24h

Bisoprolol

5 mg/24h

10 - 20 mg/24h

Carvedilol

3,125 x 2 lần/24h 6,25 - 25 x 2 lần/24h

Metoprolol succinate/
tartrate

25 mg/24h

100 - 200 mg/24h

Nebivolol

5 mg/24h

5 - 40 mg/24h

Propranolol

40 - 80 mg/24h,
chia 2 - 4 lần

80 - 320 mg/24h,
chia 2 - 4 lần
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BẢNG 9.4

So sánh metoprolol succinate
và metoprolol tartrate

Chỉ định dùng

Metoprolol
tartrate

Metoprolol
succinate

Suy tim

Không

Có

Tăng huyết áp

Có

Có

Cơn đau thắt đau ngực

Có

Có

Rối loạn nhịp tim

Ưu tiên hơn

Có thể dùng

Hội chứng ĐM chủ cấp

Ưu tiên hơn

Có thể dùng

1.3. Chỉ định
- Suy tim: Cho tất cả bệnh nhân bị suy tim có triệu chứng và
giảm chức năng tâm thu thất trái, bắt đầu càng sớm càng
tốt, ngay khi bệnh nhân ổn định về lâm sàng. Hiện nay
chỉ bisoprolol, carvedilol, nebivolol, metoprolol có bằng
chứng trong điều trị suy tim.
- Tăng huyết áp: Ưu tiên ở nhóm bệnh nhân có cường giao
cảm, THA cần kiểm soát tần số tim nhanh hoặc có kèm
theo các chỉ định dùng thuốc chẹn beta khác (suy tim,
đau thắt ngực…).
- Dự phòng thứ phát sau nhồi máu cơ tim: Tất cả bệnh nhân
sau nhồi máu cơ tim, bắt đầu sớm trong giai đoạn điều trị
nội trú.

