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Giới thiệu
• Tỉ lệ cơn động kinh thì nhiều hơn ở những người
được chăm sóc lâu dài so với người già ở nhà cộng
đồng [a]
• Tỉ lệ bệnh động kinh thay đổi tùy bệnh kèm theo [a]
• Nhiều thuốc chống co giật ( ASDs) có thể làm xấu
hơn các bệnh kèm theo, gây tương tác thuốc- thuốc,
hoặc gây ra các biến cố bất lợi ( AEs )[b]
• Những bệnh nhân già có tốc độ chuyển hóa và hấp
thu ASDs khác nhaub]

Tỉ Lệ Hiện Mắc của Bệnh Động Kinh ở Mỹ
• Động kinh chiếm gần 1,5% ở người > 65 tuổi [a]
• Động kinh/ co giật chiếm gần 6% đến 8% ở người tại các
nhà dưỡng lão[b]

Tỉ Lệ Bệnh Động Kinh/Co giật ở
Bệnh Nhân Mắc Bệnh lý Thần Kinh

Động Kinh và Bệnh Lý Mạch Máu Não
• 20% đến 50% động kinh ở người già được cho là có
liên quan đến bệnh lý mạch máu não[a]
• Cần phải cẩn thận khi sử dụng ASDs; ví dụ, Phenytoin
và Carbamazepine ở bệnh nhân rối loạn nhịp tim[a]
• Cảnh giác với tương tác thuốc-thuốc tiềm ẩn:[b]
– Các thuốc ASDs cảm ứng men làm tăng chuyển hóa
Warfarin và INR
– Phenytoin và Topiramate tăng chuyển hóa Digoxin

Trường hợp 1
• Một bệnh nam, 84 tuổi, đã từng bị đột quỵ do THA, tăng
cholesterol máu, và các nguy cơ bệnh mạch vành khác
• Khoảng 1 tháng sau đột quỵ, bệnh nhân có cơn co giật
xảy ra ở những thời điểm khác nhau
• Bệnh nhân được khởi đầu điều trị với Carbamazepine
• Xem xét đổi thuốc ?

Tương tác giữa Carbamazepine-Simvastatin
Phenytoin và các thuốc cảm
cảm ứng men CYP3A4 khác
có thể làm
giảm hiệu quả của
Simvastatin

Động Kinh và Nhận Thức
• Gần 10% đến 20% động kinh mới khởi phát ở người già là
do sa sút trí tuệ và các bệnh thoái hóa thần kinh liên
quan đến suy giảm nhận thức
• Vài ASDs có thể làm tăng biến cố bất lợi về nhận thức của
bệnh động kinh
–
–
–
–
–

Topiramate
Zonisamide
Valproic acid
Phenobarbital
Phenytoin

Động kinh và Té ngã
• Té ngã có thể liên quan đến biến cố bất lợi của ASDs, như
choáng váng hay thất điều
• Nguy cơ té ngã tăng theo tuổi
• Thực hành tốt: kê toa ASD có thời gian bán hủy dài để sử
dụng một lần/ ngày vào lúc đi ngủ

Tương Tác Thuốc-Thuốc: Vai Trò của
Chuyển Hóa Gan
• Bệnh nhân được chăm sóc lâu dài thường uống các thuốc
được chuyển hóa bởi phức hợp enzyme CYP
• Nhiều ASDs có khả năng cảm ứng men mạnh:
–
–
–
–

•

•

Phenytoin
Phenobarbital
Carmabazepine
Valproic acid

Tăng cường chuyển hóa làm giảm hiệu quả của ASD và của
các thuốc sử dụng đồng thời
Ngay cả đối với bệnh nhân lớn tuổi tương đối khỏe mạnh,
vẫn xem xét các ASDs có ít tương tác như Lamotrigine và
Levetiracetam

Phòng Ngừa Tương Tác Thuốc
• Cảnh giác với các tương tác tiềm ẩn giữa ASDs và các
thuốc không chống co giật khác:
– Lamotrigine với lithium: ↑ độ thanh thải Lamotrigine,
↑ độ thanh thải lithium
– Lamotrigine với Fluoxetine: ↑ độ thanh thải Lamotrigine,
↑ độ thanh thải Fluoxetine
– Topiramate với Sumatriptan: ↓ nồng độ Sumatriptan,
↑ nồng độ Topiramate

Phòng Ngừa Tương Tác Thuốc (tt)
• Tra cứu hồ sơ y tế điện tử, dữ liệu trực tuyến, hoặc ứng
dụng điện thoại về danh sách các tương tác tiềm ẩn
• Sử dụng các ASDs mới hơn, tính chọn lọc cao hơn
• Yêu cầu danh sách thuốc hiện tại của bệnh nhân mỗi buổi
khám bệnh
• Yêu cầu dược sĩ kiểm tra tương tác tiềm ẩn

Ví Dụ Về Các Tương Tác Khác
Chất

Tác dụng

Ginkgo biloba

Cảm ứng men CYP2C19; co giật tử vong đã được báo cáo [a]

Nước nho

Tăng nồng độ Oxcarbazepine, Eslicarbazepine Acetate, và
Carbamazepine[b]

Antacids

Gây trở ngại cho việc hấp thu ( VD: Carmabazepine,
Phenobarbital, Phenytoin, Gabapentin) [c]

St. John’s wort

Giảm nồng độ Phenytoin và Carmabazepine

Liều Lượng và Chuẩn Độ của các ASDs
• Thông thường, bệnh nhân lớn tuổi đáp ứng với các ASDs
nhiều hơn, ở liều thuốc thấp hơn so với các bệnh nhân
trẻ
• Nên sử dụng thuốc 1 lần/ ngày khi có thể
• Đơn giản hơn cho các điều dưỡng ở các cơ sở chăm sóc
dài hạn
– Nên uống thuốc cử tối khi có thể
– Hữu ích khi tránh các biến cố bất lợi liều đỉnh
– Tăng khả năng dung nạp toàn bộ; ví dụ, với Eslicarbazepine
acetate và Pregabaline
– Tránh Phenobarbital ở bệnh nhân lớn tuổi

Trường hợp 2
• Một cá nhân ở một nhà dưỡng lão đã uống Phenytoin 300
mg/ ngày
• Bác sĩ kiểm tra nồng độ trong máu: phenytoin toàn phần 21
µg/mL
• Mặc dù bệnh nhân không có triệu chứng, Bác sĩ đã giảm liều
còn 100 mg/ ngày
• 2 tuần sau, bệnh nhân có cơn co giật toàn thể kiểu co cứng-co
giật
• Nồng độ phenytoin toàn phần là 6 µg/mL
• Khi liều Phenytoin được tăng trở lại 300 mg/ ngày, nồng độ là
12 µg/mL
• Xem lại các ghi chép cho thấy rằng nồng độ Phenytoin đã dao
động, 9 đến 21 µg/mL, ở liều 300 mg/ngày

Dược Động Học Thay Đổi Theo Tuổi
Phân loại

Tác động

Hấp thu

Sự tiết dịch dạ dày, dòng máu, nhu động dạ dày ruột thì thấp hơn;
giảm nồng độ albumin máu → giảm gắn kết với protein và tăng
thành phần tự do

Phân bố

Tăng tỉ lệ phân bố trong mỡ

Chuyển hóa

Gan: giảm hoạt động của phức hợp enzym CYP

Loại thải

Giảm độ lọc của thận

Độ Thanh Lọc của Thận
• Độ thanh lọc của thận giảm khoảng 10% mỗi thập niên[a]
• Nồng độ Albumin có thể giảm do sự suy giảm chức năng
thận[b]
• Liều ASD có thể được giảm cho phù hợp với sự suy giảm
chức năng thận
• Độ thanh lọc của thận phụ thuộc vào sức khỏe tổng
quát[a]
– Tránh liều dựa trên tuổi

Dao động nồng độ ASD
• Trong nghiên cứu Birnbaum, tất cả bệnh nhân đã được
nhận phenytoin hàng hiệu và không sử dụng bất kì loại
thuốc nào khác có thể làm thay đổi chuyển hóa của
phenytoin
• Tương tự nhưng một vài dao động ít nghiêm trọng có thể
được thấy ở nghiên cứu của Carmabazepine và Valproic
acid
• Những người ốm yếu trong nhà dưỡng lão ở bất kì nhóm
tuổi nào thì có sự thay đổi lớn trong việc hấp thu các ASD
hơn nhóm bệnh nhân ngoại trú lớn tuổi

Điều Trị Co Giật Đơn Độc ở Người Già
Liên hội Quốc tế chống động kinh
định nghĩa động kinh
Là bệnh lý của não được định nghĩa bởi bất kì tiêu chuẩn dưới đây:
Ít nhất 2 cơn động kinh tự phát xảy ra cách nhau > 24h

Một cơn động kinh tự phát ( hay cơn phản xạ) và nguy cơ xuất hiện cơn
tương tự ( ít nhất 60%) sau 2 cơn tự phát, xảy ra trong vòng 10 năm
tiếp theo

Chẩn đoán hội chứng động kinh

Xem Xét Điều Trị Cơn động kinh (seizure) Đơn
Độc
• Chắn chắn điều trị nếu tìm được nguyên nhân
• Nhận ra bệnh nhân lớn tuổi có động kinh có thể không có
co giật, cơn động kinh đầu tiên có thể bị bỏ sót [a]

Xem Xét Điều Trị Cơn Co Giật Đơn Độc (tt)
• Chắc chắn điều trị nếu có bằng chứng mạnh về một cơn
động kinh khác sẽ xảy ra:
– Co giật sau đột quỵ
– Khiếm khuyết thần kinh cục bộ khi khám
– Bệnh nhân có các triệu chứng tái phát

•

Thử nghiệm một ASD có thể giúp chẩn đoán

Kết luận
• Người lớn tuổi thường có bệnh đồng mắc dễ đưa đến
các tương tác thuốc
– Đòi hỏi lựa chọn ASD cẩn thẩn

• Nồng độ ASD có thể dao động dù liều thuốc không đổi

Bài trình bày trên
• https://www.medscape.org/viewarticle/880333

