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Dùng tất cả các thuốc có 
sẵn với nhiều đặc điểm lý 
tưởng nhất có thể (xem 
Bảng 9)
Sử dụng phối hợp thuốc tự 
do nếu SPCs không có 
sẵn hoặc bệnh nhân 
không thể chi trả được
Dùng thuốc lợi tiểu 
thiazide nếu các thuốc lợi 
tiểu giống thiazide không 
có sẵn
Nếu DHP-CCbs không có 
sẵn hoặc không dung nạp, 
có thể sử dụng các 
phương án thay thế (thuốc 
không có DHP-CCBs; 
diltiazem hoặc verapamil)

Cân nhắc sử dụng thuốc 
chẹn bê-ta trong các bước 
điều trị khi có chỉ định riêng 
cho tác dụng của các thuốc 
đó như suy tim, đau thắt 
ngực, hậu nhồi máu, rung 
nhĩ, hoặc với phụ nữ trẻ có 
ý định mang thai

Nghiệm pháp 
sử dụng thuốc 
phối hợp điều 
trị (SPC)

Bước 1
Kết hợp hai liều thấp #

Bước 2
Kết hợp hai liều đủ

Bước 3
Kết hợp ba liều

Bước 4
(Tăng huyết áp kháng trị) 

Kết hợp 3 liều + 
Spironolactone hoặc các loại 

thuốc khác*

A+Ca,b,c

A+Ca,b,c

A+C+D

A+C+D
Sử dụng thêm 

Spironolactone (12.5 - 
50mg o.d.)d

a) Xem xét điều trị đơn nghiệm pháp ở những bệnh nhân tăng huyết áp độ 1 hoặc tuổi quá cao 
(>80 tuổi) hoặc ở những bệnh nhân dễ bị tổn thương
b) Cân nhắc sử dụng A+D ở bệnh nhân hậu đột quỵ, tuổi quá cao, mới hình thành suy tim hoặc 
không dung nạp CCB
c) Cân nhắc sử dụng A+C+D ở bệnh nhân da đen
d) Khi eGFR <45ml/phút/1.73m2 hoặc K+ >4.5 mmol/L, cần có sự cảnh báo trong việc sử dụng 
spironolactone hoặc các thuốc lợi tiểu giữ kali khác.
A= thuốc ức chế ACE hoặc ARB (thuốc chẹn thụ thể angiotensin)
C= DHP-CCB (Thuốc chẹn kênh can-xi - dihydropyrdine)
D= Thuốc lợi tiểu giống thiazide
Các tài liệu ủng hộ: A+C,69,70 Spironolactone,71 thuốc chẹn bê-ta,72 C+D73.
Các phương án thay thế: Amiloride, doxazosin, eplerenone, clonidine hoặc thuốc chẹn bê-ta
# Liều thấp thường có nghĩa là nửa liều khuyến nghị
Nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên giữa ACE-I’s và ARB’s cho những kết quả không giống nhau ở 
các nhóm bệnh nhân khác nhau. Lựa chọn giữa hai lớp thuốc chẹn RAS sẽ phụ thuộc vào đặc 
điểm bệnh nhân, tính sẵn có, giá thành và tính dung nạp


