
PHỤ LỤC 3: CÁC THUỐC PHUN KHÍ DUNG THƯỜNG DÙNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH HÔ HẤP

Thuốc Cơ chế tác dụng Tác dụng Tác dụng phụ

1. Thuốc giao cảm

Thuốc đồng vận beta 2
tác dụng nhanh (SABA):
salbutamol, fenoterol,
dạng BXĐL, BHBK,
phun khí dung qua
máy hoặc oxy

Thuốc giao cảm tác dụng chọn
lọc β2, hoạt hóa men adenyl
cyclase làm tăng AMP vòng gây:

- Giãn cơ trơn phế quản
- Ức chế sự tăng tính thấm

thành mạch
- Giảm phóng thích hóa

chất trung gian từ dưỡng
bào

- Tăng hoạt động nhung
mao [13]

- Dạng khí dung có tác
dụng giãn phế quản nhanh
và mạnh.

- Thời gian bắt đầu tác dụng
5 phút, tối đa 15-20 phút,
kéo dài 4-6 giờ [13]

- Run cơ do tăng kích thích
thần kinh cơ.

- Nhịp tim nhanh do giãn
mạch ngoại biên.

- Hạ kali máu do sự dịch
chuyển kali vào trong nội tế
bào [13]

- Bất cân xứng thông khí/ tưới
máu gây tím.



Thuốc đồng vận beta 2
tác dụng kéo dài
(LABA):
Salmeterol
Formoterol

Cơ chế tác dụng giống SABA - Thời gian tác dụng kéo dài
12 giờ do tính chất tan
trong mỡ và phóng thích
chậm.

- Chỉ định dùng phối hợp
với corticosteroid dạng hít
(ICS) khi không đạt được
kiểm soát tốt bệnh hen với
ICS đơn thuần (Salmeterol
> 4 tuổi, Formoterol > 6
tuổi) [13].

- LABA có thể liên quan đến
nhịp tim nhanh, đau đầu
hoặc chuột rút.

- LABA không được sử dụng
đơn độc mà phải kết hợp với
ICS trong phòng ngừa hen.

Adrenaline
(tác dụng α, β1, β2)

- Racemic
epinephrine (hỗn
hợp 1:1 của D và
L-isomers)

- L-Adrenaline
[13]

Làm co thắt các tiểu động mạch ở
niêm mạc đường thở trên và giảm
áp lực thủy tĩnh mao mạch, dẫn
đến sự tái hấp thu dịch và cải
thiện phù nề đường thở.
Không có sự khác biệt về hiệu
quả của racemic epinephrine và
L-Adrenalin [12].

- Adrenalin làm giảm suy
hô hấp trong vòng 10 phút
sau khi dùng thuốc và kéo
dài hơn 1 giờ.

- Tác dụng của x`adrenaline
mất hẳn trong vòng 2 giờ
sau khí dung [12].

- Nhịp tim nhanh
- Tăng huyết áp
- Không có sự khác biệt về tác

dụng phụ giữa racemic
epinephrine và L-Adrenaline
[12]

2. Thuốc kháng cholinergic



Thuốc kháng Muscarinic
tác dụng nhanh
(SAMA): Ipratropium
Bromide

- Dẫn xuất ammonium bậc
bốn của atropin

- Giãn phế quản bằng cách
ức chế co thắt phế quản
qua trung gian cholinergic,
không có sự tương tác
acetylcholine với các thụ
thể muscarinic trên các tế
bào cơ trơn phế quản và
làm giảm nồng độ
guanosine nội bào [16].

- Phối hợp với SABA trong
điều trị cắt cơn hen.

- Thời gian bắt đầu tác dụng
sau 20 phút, tối đa sau 60
phút [14].

- Ho, khô miệng, kích thích
vùng họng.

- Tác dụng phụ toàn thân
ít, thuốc không qua hàng
rào máu não, không có
các biểu hiện của tác
dụng kháng cholinergic
trung ương, nhược cơ và
mờ mắt đã được báo cáo.

Thuốc kháng
Muscarinic tác dụng
kéo dài (LAMA:
Tiotropium bromide

Tác dụng tương tự SAMA Phóng thích chậm, Phối hợp
với ICS+ LABA ở hen bậc 4,

5
(> 6t) [15].
Chỉ định: > 6 tuổi

Tác dụng phụ tương tự
SAMA

3. Magnesium sulfate

Magnesium sulfate khí
dung

- Ức chế sự hấp thu calci
qua màng của tế bào cơ
trơn từ đó làm giãn cơ
trơn phế quản.

- Magnesium sulfate là 1
đồng yếu tố điều chỉnh

Phối hợp với beta 2-agonist
và Ipratropium bromide
trong cơn hen cấp, đặc biệt ở
những bệnh nhân có cơn hen
nặng. Tuy nhiên, cần có nhiều
nghiên cứu thêm [16].

Ngoại tâm thu trên thất:
hiếm [17]



hoạt động của các enzyme
và tế bào trong cơ thể bao
gồm adenyl cyclase và
Na+/K+-ATPase làm tăng
cường tác động của các
chất đồng vận β2.

- Ức chế giải phóng
acetylcholin từ các sợi
cholinergic.

- Giảm phóng thích
histamin từ các tế bào
mast [13].

4. Thuốc corticosteroid

Beclomethasone
Budesonide
Fluticasone
propionate

Khí dung:
Budesonide
Fluticasone
propionate

Tác dụng qua gen:
Corticosteroid vào tế bào, gắn kết
với thụ thể corticosteroid, thay
đổi sự sao chép DNA, giảm tổng
hợp các hoá chất gây viêm.

- Tăng thoái hóa mRNA và
do đó ngăn chặn sản xuất
các cytokine tiền viêm.

- Tăng tổng hợp protein
chống viêm.

- Tăng khả năng gắn kết

Phòng ngừa hen
Bắt đầu tác dụng chậm vài giờ
đến vài ngày với liều thấp và
trung bình.

Fluticasone:
T1/2: 24 giờ [52]

Cắt cơn hen khi dùng liều cao:
Bắt đầu tác dụng nhanh sau 20
phút.
Hết tác dụng sau 60 phút
Phối hợp với thuốc giãn phế quản

- Ho
- Khan tiếng
- Nấm miệng
- Dùng liều cao kéo dài ảnh

hưởng đến mật độ xương và
chiều cao.



beta 2 agonist vào beta 2
receptor

Tác dụng không qua gen:
ICS kết hợp trực tiếp với receptor
ngay trên bề mặt tế bào gây co
mạch máu đường thở, ức chế sự
thoát mạch vào đường thở giảm
phù nề lòng phế quản [18].

trong điều trị cắt cơn hen [18].

5. Natri clorua ưu trương 3%

Natri clorua ưu trương
3%

Trong viêm tiểu phế quản cấp:
tăng độ dày lớp niêm dịch đường
thở, hấp thụ nước từ niêm mạc và
dưới niêm mạc giảm phù nề biểu
mô, cải thiện đặc tính nhầy và
tăng tốc độ vận chuyển nhung
mao [53].

Loãng đờm và kích thích ho, giúp
làm sạch đàm từ đường hô hấp,
cải thiện tắc nghẽn đường thở.

- Co thắt phế quản
- Ho tăng


