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Đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ ba ở hầu hết các nước
trên thế giới. Cụ thể theo thống kê, nó chịu trách nhiệm cho khoảng 10% tổng số
tử vong. Trong đột quỵ thiếu máu não, rung nhĩ không do bệnh van tim là nhóm
căn nguyên quan trọng, là nguyên nhân của khoảng 15% số trường hợp đột quỵ
thiếu máu não, chiếm hơn 50% tổng số đột quỵ do lấp mạch từ tim. Đột quỵ ở
bệnh nhân rung nhĩ có tỉ lệ tử vong gấp đôi so với bệnh nhân không rung nhĩ, và
nếu sống sót thì có tỉ lệ tàn phế cao hơn, đồng thời tỉ lệ tái phát cũng cao hơn.
Để phòng ngừa đột quỵ liên quan đến rung nhĩ, thuốc kháng đông uống là
phương pháp điều trị đã được chứng minh qua nhiều công trình nghiên cứu, tính
chung có thể giúp giảm được 62% nguy cơ tương đối của biến cố đột quỵ, giảm
26% nguy cơ tương đối của tử vong do mọi nguyên nhân. Vai trò của thuốc
kháng đông đã được chứng minh cho cả phòng ngừa tiên phát lẫn thứ phát đột
quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ. Việc chỉ định thuốc kháng đông uống được thực hiện
dựa vào nguy cơ đột quỵ đánh giá bằng thang điểm CHADS2, hoặc thang điểm
CHA2DS2-VASc, trong đó CHA2DS2-VASc là thang điểm cải tiến từ CHADS2
để tăng độ chính xác tiên đoán nguy cơ và hiện được ưu tiên sử dụng hơn.
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Ngoài ra, việc chỉ định kháng đông còn được xem xét dựa trên nguy cơ
biến chứng xuất huyết có thể xảy ra, đánh giá bằng thang điểm HAS-BLED

Theo khuyến cáo của Hội Tim mạch và Hội Đột quỵ Hoa Kỳ, cũng như
Hội Tim mạch Châu Âu, nếu điểm CHA2DS2-VASc từ 2 trở lên thì có chỉ định
dùng kháng đông uống. Thuốc kháng đông kinh điển được sử dụng là thuốc đối
kháng vitamin K (VKA – vitamin K antagonist), tức warfarin, hoặc phổ biến ở
Việt Nam là acenocoumadin. Việc sử dụng thuốc kháng đông uống lâu dài gặp
nhiều khó khăn trên thực tế, do đòi hỏi phải xét nghiệm máu định kỳ để đảm bảo
INR luôn ở trong khoảng cửa sổ điều trị, từ 2.0 đến 3.0. Để đảm bảo INR trong
cửa sổ điều trị như vậy, ngoài việc theo dõi INR thường xuyên thì cũng phải điều
chỉnh liều thường xuyên, trong khi các thuốc kháng vitamin K lại có đáp ứng
khó dự đoán, có khởi phát và chấm dứt tác dụng chậm, có nhiều tương tác với
thức ăn và các thuốc khác. Chính vì vậy, tỉ lệ bệnh nhân được điều trị bằng
kháng đông uống thực sự khá thấp tính trên tổng số những người có rung nhĩ lẽ
ra phải được sử dụng, chỉ vào khoảng 35 đến 65%. Tỉ lệ bệnh nhân không được
sử dụng kháng đông hiện diện ở mọi điểm số CHADS2, kể cả các điểm số cao,
theo nghiên cứu Kakkar và cộng sự.

Hình 1: Tỉ lệ bệnh nhân rung nhĩ chỉ được dùng chống tiểu cầu hoặc không điều trị gì

Hơn nữa, ngay ở những bệnh nhân được dùng kháng đông, thì thời gian
bệnh nhân có INR nằm trong cửa sổ điều trị cũng không cao, tức là nhiều bệnh
nhân vẫn không được bảo vệ đầy đủ dù đang dùng thuốc kháng đông.

Để nâng cao tỉ lệ điều trị kháng đông và đảm bảo tỉ lệ bảo vệ, các thuốc
kháng đông mới ra đời với các đặc tính rất thuận lợi, gồm liều dùng cố định,
không cần phải theo dõi thường quy, có đặc tính dược động học dự đoán được,
với khởi đầu và chấm dứt tác dụng nhanh, ít tương tác thuốc và không tương tác
với thức ăn. Các thuốc kháng đông mới hiện có gồm một chất ức chế trực tiếp
thrombin là dabigatran, và hai chất ức chế trực tiếp yếu tố Xa là rivaroxaban và
apixaban. Hai trong ba thuốc này đã hiện diện chính thức tại Việt Nam, là
rivaroxaban và dabigatran.
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Hình 2: Vị trí tác động của các thuốc kháng đông

Các thuốc kháng đông mới đã được chuẩn thuận cho điều trị một số tình
trạng bệnh lý, trong đó có dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ không có
bệnh van tim.

Hình 3: Hiệu quả dự phòng đột quỵ và thuyên tắc hệ thống cùng đặc tính an toàn của
các thuốc kháng đông mới qua các thử nghiệm ngẫu nhiên, so sánh với warfarin.

Như vậy các thuốc kháng đông mới đã được chứng minh hiệu quả tương
đương hoặc hơn kháng vitamin K trong phòng ngừa đột quỵ ở bệnh nhân rung
nhĩ, đồng thời an toàn hơn ở các tiêu chí chảy máu nặng hoặc chảy máu nội sọ.
Đặc biệt ở các bệnh nhân châu Á, các phân tích cho thấy khi dùng kháng
đông uống, thời gian có INR trong ngưỡng điều trị ở nhóm bệnh nhân này thấp
hơn so với nhóm bệnh nhân ngoài châu Á (54,5% so với 66,2%), tỉ lệ biến cố
lấp mạch cao hơn (3,06%/năm so với 1,48%/năm) trong khi biến chứng xuất
huyết nặng cũng cao hơn (3,82%/năm so với 3,53%/năm). Khi dùng kháng đông
mới, mức giảm đột quỵ hoặc thuyên tắc hệ thống đạt được cao hơn so với người
ngoài châu Á (HR = 0,45 so với 0,72 của nhóm ngoài châu Á – với dabigatran
150 mg x2), đồng thời nguy cơ chảy máy nặng so với warfarin giảm đáng kể
(HR=0,57, so với 1,0 ở nhóm bệnh nhân ngoài châu A, liều dabigatran 150mg
x2).
Với những đặc tính như vậy, các thuốc kháng đông mới đã được khuyến
cáo sử dụng trong phòng ngừa đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ ở nhiều quốc gia,
điển hình như trong hướng dẫn của Hiệp hội Tim Hoa Kỳ/Trường môn Tim Hoa
Kỳ 2014, Hiệp hội Tim Châu Âu 2012.
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Hình 4: Hướng dẫn chỉ định thuốc kháng đông theo ACC/AHA 2014 và ESC 2012

Kết luận: Rung nhĩ là một căn nguyên quan trọng của đột quỵ, gắn với tử
vong cao hơn, tàn phế nhiều hơn, và tái phát nhiều hơn. Kháng đông uống là trị

liệu dự phòng đã được chứng minh, nhưng tỉ lệ thực tế được điều trị không cao,
do nhiều hạn chế, khó khăn trong sử dụng, theo dõi, chỉnh liều, tương tác thuốc,
và biến chứng gặp phải khi sử dụng thuốc kháng đông uống kinh điển là chất đối
kháng vitamin K. Thuốc kháng đông mới gồm thuốc ức chế trực tiếp thrombin
(dabigatran) và thuốc ức chế trực tiếp yếu tố Xa (rivaroxaban và apixaban) có
nhiều lợi điểm như dễ sử dụng, liều cố định, không phải theo dõi cận lâm sàng
thường quy, dược động học ổn định. Quan trọng nhất là các thuốc kháng đông
mới, trong đó rivaroxaban và dabigatran đã có mặt chính thức tại Việt Nam, đã
được chứng minh qua các thử nghiệm lâm sàng có hiệu quả bảo vệ tốt và an toàn
hơn so với kháng vitamin K. Cả hiệu quả và độ an toàn đều tốt hơn ở người châu
Á so với người ngoài châu Á. Như vậy một tương lai tươi sáng hơn đang đến với
các bệnh nhân rung nhĩ và đột quỵ.
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