
DESMOPRESSIN  
TÊN THUỐC

Desmopressin

LOẠI THUỐC

Chống lợi niệu (tương tự vasopressin). Chống xuất huyết.

DƯỢC LÝ VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Desmopressin là thuốc tổng hợp tương tự vasopressin có tác dụng chống lợi niệu kéo dài. Thuốc làm
tăng tái hấp thu nước do tăng tính thấm tế bào ống góp của thận gây tăng độ thẩm thấu nước tiểu,
đồng thời làm giảm bài niệu. Desmopressin còn có tác dụng chống xuất huyết. Thuốc gây tăng hoạt
tính của yếu tố đông máu VIII và yếu tố Willebrand trong huyết tương. Ngoài ra, thuốc có thể còn có
tác dụng trực tiếp trên thành mạch. Desmopressin gây tăng huyết áp ít hơn nhiều so với vasopressin
và ít tác dụng trên cơ trơn phủ tạng. 

Dược động học 

Hấp thu: Thuốc được hấp thu qua niêm mạc mũi với sinh khả dụng khoảng 10 - 20%. Khi sử dụng
dạng này với liều cho bệnh nhân đái tháo nhạt do thùy sau tuyến yên, tác dụng chống lợi niệu đạt
được trong vòng 15 - 60 phút, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau 1- 5 giờ, tác dụng kéo dài
5 - 21 giờ và cuối cùng hết tác dụng trong vòng 60 - 90 phút nữa. Thời gian tác dụng kéo dài của
desmopressin có thể do sự bất hoạt enzym của desmopressin chậm hơn vasopressin, cũng có thể do sự
tích lũy của thuốc ở màng tế bào. Khi dùng đường uống, thuốc được hấp thu rất ít, sinh khả dụng chỉ
khoảng 5% so với dạng hấp thu qua niêm mạc mũi và khoảng 0,16% so với dạng tiêm tĩnh mạch. Khi
truyền tĩnh mạch, desmopressin làm tăng hoạt tính của yếu tố VIII trong vòng 15 - 30 phút và đạt tác
dụng tối đa trong khoảng 90 phút đến 3 giờ sau truyền, tác dụng kéo dài 4 - 24 giờ ở những người
bệnh bị bệnh hemophilia A nhẹ và kéo dài khoảng 3 giờ ở những người bệnh bị bệnh von Willebrand.
Sự tăng hoạt tính của yếu tố VIII tùy thuộc vào liều, có thể tới tối đa 300 - 400% sau khi truyền tĩnh
mạch liều 0,4 microgam/kg. Hoạt tính kháng nguyên liên quan đến yếu tố VIII trong huyết tương
cũng đạt tối đa trong vòng 3 giờ sau khi truyền thuốc. 

Phân bố: Sự phân bố của desmopressin chưa được xác định đầy đủ. Người ta chưa biết thuốc có qua
nhau thai hay không. Desmopressin được phân bố vào sữa. 

Sự chuyển hóa của thuốc còn chưa biết rõ. Khác với vasopressin, desmopressin không bị thoái giáng
bởi các aminopeptidase hay các peptidase khác cắt oxytocin và vasopressin nội sinh trong huyết
tương ở cuối thai kỳ. 

Thải trừ: Desmopressin thải trừ chủ yếu qua nước tiểu. Với liều dạng phun xịt 150 - 450 microgam
desmopressin acetat (tương đương 1 - 3 lần xịt dung dịch hàm lượng 1,5 mg/ml) nửa đời thải trừ của
thuốc là 3,3 - 3,5 giờ. Với thuốc uống, nửa đời thải trừ của desmopressin acetat là không phụ thuộc
liều và trung bình là 1,5 - 2,5 giờ. Sau khi tiêm tĩnh mạch 2 - 3 microgam desmopressin acetat cho
những người bệnh đái tháo nhạt do thùy sau tuyến yên, nồng độ thuốc trong huyết tương giảm xuống
theo 2 pha với trung bình nửa đời đầu trong huyết tương là 7,8 phút và trung bình nửa đời kết thúc
trong huyết tương là 75,5 phút. Sự thải trừ của desmopressin giảm dần theo sự suy giảm chức năng
thận. Sau khi tiêm tĩnh mạch 2 microgam desmopressin acetat với bệnh nhân có chức năng thận bình



thường (Clcr trung bình 103 ml/ phút), với bệnh nhân suy giảm chức năng thận ở mức độ nhẹ (Clcr
trung bình 72 ml/phút), với bệnh nhân suy giảm chức năng thận ở mức độ trung bình (Clcr trung bình
37 ml/phút), với bệnh nhân suy thận ở mức độ nặng (Clcr trung bình 16 ml/phút), nửa đời thải trừ của
desmopressin trung bình lần lượt là 3,7 giờ ; 4,8 giờ ; 7,2 giờ và 10 giờ.

CHỈ ĐỊNH

Trong đái nhiều và uống nhiều: 

Desmopressin được dùng để dự phòng và kiểm soát hiện tượng đái nhiều, uống nhiều, mất nước đi
kèm với bệnh đái tháo nhạt do thiếu vasopressin (hormon chống bài niệu) của thùy sau tuyến yên
(bệnh đái tháo nhạt do thùy sau tuyến yên); đồng thời được dùng để điều trị hiện tượng đái nhiều và
uống nhiều nhất thời do chấn thương hay phẫu thuật vùng tuyến yên. Do hiệu quả của nó, với ưu
điểm dễ dùng, thời gian tác dụng dài và tương đối ít tác dụng phụ, desmopressin là thuốc được chọn
dùng trong bệnh đái tháo nhạt do trung ương. Để chỉ định cho trẻ em, người ta ưa dùng desmopressin
hơn dùng vasopressin tiêm và các thuốc chống lợi niệu đường uống do thuốc đáp ứng tốt hơn và ít
gặp tác dụng không mong muốn hơn. Desmopressin không có tác dụng trong điều trị đái tháo nhạt do
tâm lý, bệnh thận, hạ kali huyết, tăng calci huyết, hoặc trường hợp dùng demeclocyclin hay lithi. 

Chứng đái dầm ban đêm tiên phát 

Dùng desmopressin dạng nhỏ mũi hoặc phun xịt để điều trị chứng đái dầm tiên phát. Có thể dùng
riêng hoặc kết hợp với các biện pháp không dùng thuốc khác, thuốc tỏ ra có hiệu lực trong một số
trường hợp không đáp ứng với các cách điều trị thông thường. 

Bệnh hemophilia A và bệnh von Willebrand typ I 

Dùng desmopressin dạng tiêm cho những người bệnh bị hemophilia A nhẹ hoặc bệnh von Willebrand
kinh điển từ nhẹ đến trung bình (typ I) có nồng độ yếu tố VIII lớn hơn 5%. Dùng thuốc 15 - 30 phút
trước khi phẫu thuật có tác dụng duy trì cầm máu. Thuốc thường làm ngừng chảy máu ở những người
có tràn máu khớp tự nhiên hoặc do chấn thương, ổ tụ máu trong cơ hoặc chảy máu niêm mạc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Những người quá mẫn với desmopressin acetat hay bất kỳ thành phần nào trong chế phẩm. Không
dùng thuốc trong các trường hợp suy tim và những trường hợp khác cần điều trị bằng các thuốc lợi
niệu. Vì có nguy cơ gây kết dính và giảm tiểu cầu, không nên dùng thuốc ở người mắc bệnh von
Willebrand typ II  B hay typ tiểu cầu (bệnh von Willebrand giả).  Không dùng desmopressin cho
những người có nồng độ yếu tố VIII ≤ 5% hoặc cho người bệnh có kháng thể kháng yếu tố VIII.
Thuốc không được chỉ định để điều trị bệnh von Willebrand typ III và khi có dạng bất thường của
kháng nguyên von Willebrand.  Bệnh  nhân suy  thận  mức độ  trung bình  và  nặng (độ  thanh thải
creatinin < 50 ml/phút), bệnh nhân hạ natri huyết hoặc có tiển sử hạ natri huyết. Bệnh nhân khát nhiều
do tâm lý hoặc khát nhiều ở bệnh nhân nghiện rượu.

THẬN TRỌNG

Trước khi kê đơn dùng desmopressin, cần loại trừ các trường hợp chẩn đoán khát nhiều do tâm lý và
nghiện rượu. Không nên dùng cho người bệnh trên 65 tuổi và những người bị tăng huyết áp hay bị
bệnh tim mạch. Tất cả các chế phẩm desmopressin nên được sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân
có nguy cơ nhiễm độc nước và hạ natri máu. Lượng nước uống nên được hạn chế một cách cẩn thận,



đặc biệt ở trẻ em và người già, để giảm nguy cơ nhiễm độc nước và hạ natri máu. Tất cả các bệnh
nhân điều trị với desmopressin nên được theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng hạ natri máu (ví dụ như
nhức đầu, buồn nôn/ nôn mửa, giảm natri máu, tăng cân, bồn chồn, mệt mỏi, thờ ơ, mất định hướng,
chán nản, mất cảm giác ngon miệng, khó chịu, yếu cơ, co thắt hoặc chuột rút, tâm thần bất thường
như ảo giác, giảm ý thức, rối loạn) các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm co giật, hôn mê, ngừng thở.
Desmopressin nên được sử dụng thận trọng ở bệnh nhân khát nhiều do thói quen hay tâm lý và những
bệnh nhân đang sử dụng một số loại thuốc (ví dụ, thuốc chống trầm cảm ba vòng, các thuốc ức chế
thu hồi chọn lọc serotonin) do tăng nguy cơ hạ natri máu. Desmopressin nên được dùng thận trọng ở
những bệnh nhân có nguy cơ mất cân bằng nước và điện giải (ví dụ như xơ nang, suy tim, rối loạn
chức năng thận). Thận trọng với bệnh nhân suy động mạch vành, bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân
mắc các chứng huyết khối vì thuốc có khả năng ảnh hưởng lên huyết khối. Ở những bệnh nhân đái
tháo nhạt, đái nhiều, khát nhiều mà phải đi kèm phẫu thuật hoặc chấn thương vùng đầu nên kiểm soát
thể tích nước tiểu và áp lực thẩm thấu trong quá trình điều trị với desmopressin.

THỜI KỲ MANG THAI

Trên lâm sàng, khi dùng desmopressin không thấy các tác dụng không mong muốn trên bào thai.
Nghiên cứu về sinh sản ở chuột cống và thỏ khi dùng desmopressin ở liều gấp 12,5 lần liều gây cầm
máu thông thường ở người hoặc gấp 125 lần liều chống lợi niệu đều không phát hiện thấy dấu hiệu có
hại đối với bào thai. Mặc dù thuốc không có tác dụng co bóp tử cung ở liều chống lợi niệu song vẫn
phải cân nhắc giữa khả năng điều trị với những nguy cơ có thể xảy ra.

CHO CON BÚ

Chưa có những nghiên cứu được kiểm định ở người đang cho con bú. Người ta chưa biết thuốc có bài
tiết ra sữa hay không, song vẫn nên dùng thận trọng desmopressin khi đang cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Dạng hấp thu qua niêm mạc mũi: Tác dụng không mong muốn thường ít và nhẹ. Có thể gặp viêm kết
mạc, mắt phù nề, rối loạn chảy nước mắt, đau đầu, chóng mặt, suy nhược, ớn lạnh, nghẹt mũi, đau
mũi, viêm mũi, chảy máu cam, đau họng, ho, nhiễm trùng đường hô hấp trên, đỏ bừng, buồn nôn, nôn
mửa, đau bụng nhẹ hoặc rối loạn tiêu hóa, buồn ngủ, mất ngủ, đau, đau ngực, đánh trống ngực, nhịp
tim nhanh, kích động với liều thông thường. Liều cao có thể gây tăng huyết áp, co giật, hôn mê do hạ
natri huyết. Các tác dụng này thường mất đi khi giảm liều và số lần dùng, hiếm khi phải ngừng thuốc.

Dạng uống: Desmopressin acetat nói chung được dung nạp tốt khi dùng đường uống, nhưng thuốc bị
bất hoạt nhanh bởi trypsin. Thuốc cũng bị bất hoạt ở các mô khác nhau bởi các peptidase. 

Dạng tiêm: Các tác dụng không mong muốn thường ít và nhẹ, tuy nhiên có thể gặp huyết khối (ví dụ,
huyết khối mạch máu não cấp tính, nhồi máu cơ tim cấp tính), đau đầu thoáng qua, buồn nôn, đau
bụng nhẹ, đau âm hộ, ban đỏ tại chỗ, sưng, đau, đỏ bừng mặt, tăng nhẹ huyết áp. Các triệu chứng này
thường biến mất cùng với việc giảm liều. Với liều lớn, desmopressin có thể gây nhịp tim nhanh, hạ
huyết áp. Nhiễm độc nước và hạ natri máu có thể gặp ở những bệnh nhân sử dụng vasopressin không
phải  với  mục  đích  chống  bài  niệu.  Phản  ứng  dị  ứng  nặng,  sốc  phản  vệ  hiếm  khi  xảy  ra  với
desmopressin acetat dạng tiêm và dạng hấp thu qua niêm mạc mũi.

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ ADR

Những tác dụng không mong muốn khi dùng desmopressin thường mất đi khi giảm liều hay giảm số
lần điều trị nhưng rất ít khi cần thiết phải ngừng hẳn thuốc.



LIỀU LƯỢNG – CÁCH DÙNG

Thuốc dùng qua đường mũi 

Đái tháo nhạt do trung ương 

Liều thường dùng ở người lớn: 

Liều khởi đầu 10 microgam, dùng buổi tối trước khi đi ngủ. Có thể tăng thêm các liều 2,5 microgam
vào ban đêm cho tới khi ngủ yên giấc. Nếu lượng nước tiểu vẫn nhiều, có thể cho thêm một liều buổi
sáng 10 microgam và bổ sung thêm liều để thu được tác dụng mong muốn. 

Để duy trì, cho dùng 10 - 40 microgam/ngày, liều duy nhất hay chia thành 2 hoặc 3 liều trong một
ngày. Thường 1/4 đến 1/3 số người bệnh dùng liều duy nhất trong một ngày để duy trì là thích hợp
nhưng cũng có một số người bệnh cần phải dùng 3 liều trong một ngày. 

Liều thường dùng ở trẻ em: 

Chưa xác định được liều dùng cho trẻ dưới 3 tháng tuổi. 

Trẻ từ 3 tháng đến 12 tuổi: Cho liều khởi đầu 5 microgam vào buổi tối trước khi đi ngủ, có thể tăng
thêm các liều 2,5 microgam vào ban đêm cho tới khi ngủ yên giấc. Nếu lượng nước tiểu vẫn nhiều, có
thể cho thêm một liều buổi sáng 5 microgam và điều chỉnh để có đáp ứng mong muốn. Để duy trì,
cho dùng 2 - 4 microgam/kg/ ngày hoặc 5 - 30 microgam/ngày với liều duy nhất hay chia thành 2 liều
trong một ngày. 

Nên dùng liều thấp nhất có hiệu quả cho bệnh nhân. 

Đái dầm ban đêm 

Liều thường dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: 

Khởi đầu bơm vào mỗi mũi 10 microgam vào buổi tối trước khi đi ngủ (tổng liều trong một ngày là
20 microgam). 

Liều duy trì tùy theo đáp ứng của người bệnh, có thể thay đổi từ 10 - 40 microgam trong một ngày. 

Trẻ em dưới 6 tuổi: Chưa xác định được liều dùng. 

Thuốc tiêm 

Chống lợi niệu: Người lớn, tiêm bắp hoặc tĩnh mạch (trực tiếp) hoặc dưới da 2 - 4 microgam/ngày,
thường chia thành 2 liều tiêm vào buổi sáng và buổi tối. 

Chống xuất huyết: Người lớn và trẻ em 3 tháng tuổi trở lên, cân nặng trên 10 kg, truyền tĩnh mạch 0,3
microgam/kg pha loãng trong 50 ml dung dịch tiêm natri clorid 0,9%, truyền chậm 15 - 30 phút, liều
có thể nhắc lại. 

Ở trẻ em 3 tháng tuổi trở lên, cân nặng 10 kg hoặc ít hơn: Truyền tĩnh mạch 0,3 microgam/kg pha
loãng trong 10 ml dung dịch tiêm natri clorid 0,9% và truyền chậm 15 - 30 phút; liều có thể nhắc lại
tùy theo kết quả xét nghiệm và tình trạng của người bệnh. 

Không dùng cho trẻ em dưới 3 tháng tuổi. 

Viên nén 



Đái tháo nhạt do trung ương: Ở người lớn và trẻ em, liều khởi đầu uống 0,1 mg, 3 lần/ngày. Tổng liều
bình thường 0,2 - 1,2 mg/ngày. Liều duy trì là 0,1 - 0,2 mg, 3 lần/ngày. 

Đái dầm ban đêm: Người lớn và trẻ em trên 5 tuổi, uống 0,2 mg vào buổi tối trước khi đi ngủ, chỉ khi
cần mới tăng liều tới 0,4 mg. Cần đánh giá lại nhu cầu tiếp tục điều trị sau ba tháng bằng cách không
dùng desmopressin trong một thời gian ít nhất một tuần.

TƯƠNG TÁC

Ít có tương tác thuốc đặc biệt. Cần thận trọng khi dùng desmopressin ở những người bệnh đang điều
trị bằng lithi, epinephrin liều cao, demeclocyclin, heparin hay rượu vì những chất này có thể làm giảm
tác dụng chống lợi niệu của desmopressin. Các thuốc như clorpropamid, urê hay fludrocortison có thể
làm tăng đáp ứng chống lợi niệu. Nếu dùng clofibrat đồng thời với desmopressin sẽ gây tăng và kéo
dài tác dụng chống lợi niệu của desmopressin. Các chất có tác dụng giải phóng hormon chống lợi
niệu như thuốc chống trầm cảm 3 vòng, clorpromazin và carbamazepin có thể gây tác dụng hiệp đồng
chống lợi niệu và tăng nguy cơ giữ nước trong cơ thể. Indomethacin có thể gây tăng mức độ đáp ứng
với desmopressin nhưng không kéo dài.

ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ BẢO QUẢN

Dung dịch desmopressin acetat dạng nhỏ mũi hoặc phun mù có sẵn trên thị trường được bảo quản ở 2
- 8 oC, tránh làm đông lạnh và tránh ánh sáng. Hạn dùng 1 năm kể từ ngày sản xuất. Mặc dù dạng này
luôn cần được để lạnh, song thuốc cũng bền vững ở nhiệt độ phòng (22 oC) trong 3 tuần, trong lọ kín
và tiệt trùng. Desmopressin acetat tiêm được bảo quản ở 2 - 8 oC, tránh để đông lạnh. Desmopressin
acetat viên được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong khoảng 15 - 30 oC, tránh tiếp xúc với nhiệt độ hay
ánh sáng.

TƯƠNG KỊ

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Dùng quá liều desmopressin có thể dẫn đến giảm natri huyết và co giật. Thuốc làm tăng nguy cơ giữ
nước. Nếu natri huyết giảm, ngừng dùng desmopressin ngay và hạn chế nước cho tới khi natri huyết
thanh trở về bình thường. Nếu bị giữ nước nặng cần dùng furosemid.
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