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THÔNG BÁO 

Về nguy cơ ung thư da liên quan đến các thuốc có chứa hydroclorothiazid 

Kính gửi : Khoa lâm sàng 
 

 

Ngày 06/11/2018, Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp cảnh báo nguy cơ ung thư da liên 

quan đến các thuốc có chứa hydroclorothiazid (HCTZ). Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra một 

sự gia tăng nguy cơ ung thư da hoặc môi (ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế 

bào vảy) ở những bệnh nhân sử dụng hydrochlorothiazid liều cao trong nhiều năm.  

Thông tin cho nhân viên y tế: 

 Các nghiên cứu về dịch tễ dược cho thấy gia tăng nguy cơ ung thư da không u sắc tố ác 

tính (ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy) khi ở liều tích lũy cao với 

HCTZ 

 Bệnh nhân dùng HCTZ đơn độc hoặc kết hợp với các thuốc khác nên được thông báo về 

nguy cơ trên và cần thường xuyên theo dõi và báo lại cho bác sỹ về mọi tổn thương mới 

hoặc nặng hơn trên da. 

 Nên đi khám khi nghi ngờ có tổn thương da. Sinh thiết có thể cần thiết cho chẩn đoán mô 

bệnh học. 

 Để giảm thiểu nguy cơ ung thư da, bệnh nhân được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với ánh 

sáng mặt trời và tia UV và có biện pháp bảo vệ thích hợp khi tiếp xúc với ánh nắng. 

 Cân nhắc thận trọng khi sử dụng HCTZ ở những bệnh nhân có tiền sử ung thư da. 

 

Trân trọng./. 
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