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PHẦN 1: BẢNG TIN COVID-19 

 

  

SỬ DỤNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG ĐƯỜNG TIÊM GIÚP NGĂN 

CHẶN COVID – 19 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA 

MỘT THỬ NGHIỆM 

DS. CKI. Lê Thị Hà Thu 

 Kết quả của một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả 

dược được công bố trực tuyến trên tạp chí New England Journal of Medicine ngày 4 

tháng 8 năm 2021 xác định sự kết hợp của hai kháng thể đơn dòng dùng đường tiêm 

dưới da đã có tác dụng phòng ngừa COVID-19 ở những bệnh nhân có nguy cơ nhiễm 

bệnh cao do phơi nhiễm với những người trong gia đình. 

Trong tuần đầu tiên, hỗn hợp các kháng thể đơn dòng casirivimab và 

imdevimab (REGEN-COV, Regeneron Pharmaceuticals) làm giảm nguy cơ nhiễm 

bệnh tương đối của người tham gia khoảng 72% so với giả dược. Sau tuần đầu tiên, 

mức giảm rủi ro tăng lên 93%. 

 Bác sĩ David Wohl, giáo sư y khoa tại Khoa bệnh truyền nhiễm Đại học Bắc 

Carolina ở Chapel Hill, cho biết: “Trong thời gian dài sau khi bạn phơi nhiễm với gia 

đình, việc sử dụng hỗn hợp kháng thể này có tác động lâu dài ngăn cản bạn lây lan 

trong cộng đồng”. Ông cũng là một điều tra viên của thử nghiệm này nhưng không 

phải là tác giả nghiên cứu. 

 Những người tham gia đã được lựa chọn trong vòng 96 giờ sau khi một người 

nào đó trong gia đình của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Những người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên một liều 1,200 mg REGEN-COV 

tiêm dưới da hoặc giả dược. Dựa trên xét nghiệm huyết thanh học, những người tham 

gia nghiên cứu không có bằng chứng nào về việc nhiễm SARS-CoV-2 ở thời điểm 

tham gia hoặc trước đây. Độ tuổi trung bình của những người tham gia là 42.9, 

nhưng 45% là nam thanh thiếu niên (12-17 tuổi). 

 Trong nhóm được dùng REGEN-COV, 11 trong 753 người tham gia có triệu 

chứng mắc Covid – 19, so với 59 trong 752 người tham gia được dùng giả dược. 

Mức giảm nguy cơ tương đối trong thời gian 4 tuần của nghiên cứu là 81.4% (P 

<0.001). Trong số những người tham gia có nhiễm SARS-CoV-2, những người được 
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dùng REGEN-COV có triệu chứng nhẹ nhàng hơn. Hiện tượng nhiễm mà không có 

triệu chứng xuất hiện ở 25 người đối với nhóm được nhận REGEN-COV so với 48 

người ở nhóm giả dược. Nguy cơ tương đối xuất hiện các trường hợp nhiễm SARS-

CoV-2 có triệu chứng hoặc không có triệu chứng đã giảm 66.4% khi sử dụng 

REGEN-COV (P <0.001). 

 Trong số những bệnh nhân có triệu chứng, các triệu chứng thuyên giảm trung 

bình trong vòng 1.2 tuần đối với nhóm được dùng REGEN-COV, sớm hơn 2 tuần so 

với nhóm dùng giả dược. Những bệnh nhân này cũng có khoảng thời gian có tải 

lượng vi rút cao ngắn hơn (>104 copies/mL). Rất ít tác dụng phụ được báo cáo trong 

nhóm điều trị hoặc nhóm giả dược. Wohl nói rằng các kháng thể đơn dòng “có vẻ 

cực kỳ an toàn”. 

 

 Tác giả nghiên cứu Myron Cohen, giáo sư và là một chuyên gia về bệnh truyền 

nhiễm và cũng là giáo sư dịch tễ học tại Đại học Bắc Carolina, cho biết: “Những 

kháng thể đơn dòng này đã chứng minh chúng có thể làm giảm sự nhân lên của virus 

trong mũi”. 

 Chính phủ Hoa Kỳ đã mua khoảng 1.5 triệu liều REGEN-COV từ Regeneron 

và đã đồng ý cung cấp dùng điều trị miễn phí cho bệnh nhân. 

 Nhưng mặc dù miễn phí, sẵn có và được hỗ trợ bởi các dữ liệu một cách đầy 

hứa hẹn, việc sử dụng kháng thể đơn dòng để điều trị COVID-19 vẫn chưa thực sự 

thành công. Wohl cho rằng: “Vấn đề là, trước tiên nó đòi hỏi kiến thức và nhận thức 
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của con người. “Rất nhiều người không biết những thông tin này. Thành thật mà nói, 

việc tiêm phòng đã chiếm hết mối quan tâm của tất cả mọi người”. 

 Cohen cũng đồng ý với điều này. Ông nói, một lý do cho việc tiếp cận thuốc 

chậm có thể là do việc cung cấp thuốc thuộc sở hữu của chính phủ chứ không phải 

một công ty dược phẩm nào. Chưa có một động thái tiếp thị mạnh mẽ và rõ ràng nào 

để giúp các bác sĩ và người tiêu dùng biết đến. Ngoài ra, “khâu cung ứng cũng đang 

khó khăn”, không gian văn phòng nơi nhiều bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân “thường 

không thích hợp cho những bệnh nhân nghĩ rằng họ bị SARS-CoV-2”. 

 Wohl nói: “Hiện tại, vẫn chưa có cơ chế” để quản lý và sử dụng thuốc cho 

những người đáng ra có thể được hưởng lợi từ nó. Những bệnh nhân đủ điều kiện là 

những người bị suy giảm miễn dịch và không có khả năng đáp ứng miễn dịch đầy đủ 

với việc tiêm chủng, hoặc không được tiêm chủng đầy đủ. Họ có lẽ đã tiếp xúc với 

người nhiễm bệnh hoặc có khả năng bị phơi nhiễm cao do nơi họ sống, chẳng hạn 

như trong nhà tù hoặc viện dưỡng lão. Wohl cho biết các bác sĩ địa phương không 

phải là người chỉ định chính của thuốc. “Làm thế nào để chúng tôi áp dụng điều này 

cho những người phù hợp với tiêu chí?”. 

 Ngoài ra thời gian sử dụng thuốc cũng là một vấn đề cần lưu ý. REGEN-COV 

có hiệu quả nhất khi được sử dụng sớm, Cohen nói: “Các kháng thể đơn dòng chỉ 

thực sự hoạt động tốt trong giai đoạn sao chép”. Nhiều bệnh nhân đủ điều kiện sẽ trì 

hoãn việc chăm sóc cho đến khi họ hết các triệu chứng trong vài ngày, và khi đó 

REGEN-COV không còn có tác dụng như mong muốn. 

 Cuối cùng, Wohl nghi ngờ nhu cầu sẽ tăng lên khi mọi người nhận ra REGEN-

COV có thể giúp những người bị COVID-19 và những người đã bị phơi nhiễm. 

Nhưng trước đó, “chúng tôi phải nghĩ về cách tích hợp quy trình này vào quy trình 

làm việc mà ai cũng có thể truy cập mà không bị nhầm lẫn”. 

 Thử nghiệm đã được thực hiện trước khi việc tiêm chủng diễn ra rộng rãi, vì 

vậy đối với những người đã được tiêm chủng kết quả của việc sử dụng nó vẫn chưa 

được xác định. Cohen và Wohl cho biết có nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra về việc 

liệu các kháng thể đơn dòng có thể bổ sung cho việc tiêm chủng hay không và liệu có 

khả năng tiếp tục sử dụng các liệu pháp này hàng tháng hay không. 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/956057 
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FDA CHẬP THUẬN ĐẦY ĐỦ CHO VẮC XIN COVID CỦA PFIZER 

DS. Nguyễn Đức Mai Anh 

 Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp phép đầy đủ 

cho vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19. 

 Đây là vắc xin COVID-19 đầu tiên được cấp phép đầy đủ ở Mỹ. Nó sẽ được 

tiêu thụ trên thị trường với tên thương mại là Comirnaty. 

 Sự chấp thuận áp dụng cho các cá nhân từ 16 tuổi trở lên. Vắc xin vẫn có sẵn để 

sử dụng khẩn cấp cho những người từ 12 đến 15 tuổi. 

 Sự chấp thuận chính thức của FDA dường như không có tính đột phá gì sau 

nhiều tháng vắc xin đã được sử dụng trên thế giới với hàng triệu liều được phân phối 

đại trà. Nó được đưa ra sau nhiều tháng được xem xét kỹ lưỡng bởi cơ quan quản lý 

dữ liệu thử nghiệm lâm sàng. 

 Tuy nhiên, việc phê duyệt này giúp vắc-xin có cơ sở pháp lý vững chắc hơn và 

dự kiến sẽ thúc đẩy một loạt các yêu cầu tiêm chủng mới của các chủ sở hữu lao 

động, trường học và trường đại học. 

 Tổng thống Joe Biden cho biết trong phát biểu từ Nhà Trắng: “Sự chấp thuận 

của FDA là tiêu chuẩn vàng, những người đã chờ đợi sự chấp thuận đầy đủ nên đi và 

tiêm chủng ngay bây giờ. Điều này có thể cứu mạng bạn hoặc cuộc sống của những 

người bạn yêu thương”.  

 Ông Biden cũng kêu gọi các doanh nghiệp yêu cầu tiêm vắc xin COVID cho 

nhân viên của họ. 

 Thật vậy, ngay sau khi sự chấp thuận được công bố, Bộ trưởng Quốc phòng 

Lloyd Austin cho biết loại vắc-xin này sẽ được yêu cầu tiêm cho tất cả 1.4 triệu 

người đang phục vụ trong quân đội. 

 “Sự chấp thuận đầy đủ của FDA sẽ thuyết phục một số người tiêm vắc xin”. 

 Hiệp hội sức khỏe cộng đồng xem sự chấp thuận đầy đủ là một công cụ quan 

trọng để tăng tỷ lệ tiêm chủng ở Mỹ và đã chỉ trích FDA vì mất quá nhiều thời gian 

để cấp giấy phép cho vắc xin. 

 Trong một cuộc họp báo về việc phê duyệt, Tiến sĩ, bác sĩ Peter Marks, Giám 

đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh học của FDA, cho biết cơ quan này đã 

cố gắng hết sức có thể. 

 Marks lưu ý rằng nhóm của ông đã xem xét hàng chục nghìn trang dữ liệu thử 
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nghiệm lâm sàng - đến mức độ của từng bệnh nhân. Họ cũng kiểm tra các địa điểm 

thử nghiệm lâm sàng và cơ sở sản xuất, đồng thời xem xét thông tin thu thập được 

sau khi vắc xin được phép sử dụng. 

 “Đã 97 ngày kể từ khi Pfizer hoàn thành việc đăng ký BLA [đơn xin cấp phép 

sinh học], điều này có nghĩa là chúng tôi đã hoàn thành việc này với khoảng 40% 

thời gian thông thường cho một bản đệ trình tầm cỡ này”, ông nói. “Mọi người đã 

làm việc cả ngày lẫn đêm”. 

 Cơ quan này đã chống lại áp lực phải đẩy nhanh quá trình phê duyệt, mà cho 

rằng cần phải xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo niềm tin của công chúng. 

 Quyền Ủy viên FDA - Janet Woodcock cho biết trong một thông cáo báo chí: 

“Trong khi hàng triệu người đã được tiêm vắc-xin COVID-19 một cách an toàn, 

chúng tôi nhận thấy rằng đối với một số người, việc FDA chấp thuận đầy đủ  có thể 

tạo thêm niềm tin để tiêm vắc-xin. Cột mốc quan trọng ngày hôm nay đưa chúng ta 

tiến một bước gần hơn đến việc thay đổi tiến trình của đại dịch này”. Các chuyên gia 

nhất trí rằng động thái này có thể làm tăng niềm tin của công chúng. 

 Bác sĩ William Schaffner, một giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học 

Vanderbilt ở Nashville, Tennessee, cho biết: “Tôi không mong đợi sẽ có nhiều người 

xếp hàng dài bên ngoài các điểm tiêm chủng vào chiều nay hoặc sáng mai, nhưng nó 

sẽ thuyết phục được một số người chấp nhận tiêm chủng”. 

 Một cuộc thăm dò gần đây của Tổ chức Kaiser Family cho thấy cứ 10 người 

trưởng thành chưa được tiêm chủng thì có 3 người nói rằng nếu vắc xin được chấp 

thuận đầy đủ, nhiều khả năng hơn họ sẽ đi tiêm vắc xin. 

 Quan trọng hơn, Schaffner cho biết, sự chấp thuận của FDA sẽ tạo cơ sở cho 

các yêu cầu về tiêm vắc xin. “Tôi nghĩ rằng các yêu cầu này là cần thiết để giúp 

chúng tôi đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 80%”. 

 Đánh giá nghiêm ngặt 

 Khi chấp thuận, cơ quan đã xem xét một lượng dữ liệu kỷ lục từ hơn 40,000 

người tham gia thử nghiệm lâm sàng. Cơ quan này cho biết khoảng 12,000 người đã 

được theo dõi trong ít nhất 6 tháng. 

 FDA cũng đã xem xét dữ liệu an toàn được thu thập kể từ khi cấp phép sử dụng 

khẩn cấp cho các mũi tiêm vào tháng 12. 

 Dựa trên kết quả từ thử nghiệm lâm sàng, vắc xin này có hiệu quả 91% trong 
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việc ngăn ngừa bệnh COVID-19. Tuy nhiên, ước tính đó lấy từ dữ liệu được thu thập 

trước khi biến thể Delta trở nên phổ biến. 

 Các tác dụng phụ được báo cáo phổ biến nhất trong thử nghiệm lâm sàng là 

đau, đỏ và sưng tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ hoặc khớp, ớn lạnh và sốt. 

 FDA cho biết vắc xin này có hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19 và các 

hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, bao gồm nhập viện và tử vong. 

 Dựa trên dữ liệu an toàn được xem xét kể từ khi vắc-xin hai liều được phê 

duyệt, FDA cho biết dữ liệu cho thấy nguy cơ viêm tim tăng lên - lâm sàng gọi là 

viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim - đặc biệt là trong vòng 7 ngày sau khi tiêm 

liều thứ hai. Nguy cơ cao nhất ở nam giới dưới 40 tuổi so với phụ nữ và nam giới lớn 

tuổi. 

 Thông tin kê đơn bao gồm thông tin về những rủi ro này. FDA cho biết các nhà 

sản xuất phải tiếp tục nghiên cứu những rủi ro và ảnh hưởng lâu dài đối với những 

người bị viêm cơ tim sau khi tiêm chủng. 

 Việc triển khai nhanh chóng vắc-xin COVID-19 ở Mỹ diễn ra chưa đầy một 

năm sau khi những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện ở nước này, và 

được nhiều người coi là một thành tựu khoa học mang tính lịch sử. 

 Một nghiên cứu gần đây của Đại học Yale và Quỹ The Commonwealth ước tính 

rằng vắc-xin COVID-19 đã cứu sống gần 280,000 người và ngăn chặn 1.25 triệu ca 

nhập viện ở Mỹ vào cuối tháng 6 năm 2021. 

 Không dành cho trẻ nhỏ 

 Như thường lệ, một khi FDA chấp thuận một loại thuốc hoặc liệu pháp nào đó, 

các bác sĩ có thể tự do kê đơn khi họ thấy phù hợp. Một số người lo lắng rằng điều 

này sẽ cho phép bác sĩ chỉ định vắc-xin cho trẻ em. 

 Woodcock cho biết vắc xin COVID đã được chính phủ mua và chỉ phân phối 

cho các nhà cung cấp sau khi họ ký thỏa thuận với CDC. Thỏa thuận yêu cầu các nhà 

cung cấp phải tuân thủ các yêu cầu nhất định để sử dụng. 

 Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố không khuyến 

khích ý tưởng này. 

 “Chúng tôi không có dữ liệu về độ an toàn cũng như tính hiệu quả của vaccine 

đối với trẻ em”, cô nói trong một cuộc họp báo, lưu ý rằng những nghiên cứu này vẫn 

đang được tiếp tục thực hiện. 
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 “Chúng tôi không khuyến cáo trẻ em dưới 12 tuổi tiêm vắc xin này. Điều đó là 

không phù hợp”. 

 Chủ tịch AAP – Bác sĩ Lee Savio Beers cho biết trong một tuyên bố: “Chúng 

tôi biết các bậc cha mẹ rất mong muốn có thể cung cấp cho con mình sự bảo vệ từ 

vắc-xin này và Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ chia sẻ cảm giác thôi thúc đó”. 

 “Biến thể Delta đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng trẻ em và người lớn bị 

nhiễm vi-rút. Trong khi chúng tôi chờ đợi một loại vắc-xin được phép sử dụng cho 

trẻ nhỏ hơn, điều quan trọng là tất cả những người đủ điều kiện nên tiêm vắc-xin 

ngay bây giờ. Điều đó sẽ giúp làm giảm sự lây lan của vi rút và bảo vệ những trẻ còn 

quá nhỏ chưa tiêm chủng được”. 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/957036 

  

https://www.medscape.com/viewarticle/957036
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BỆNH NHÂN UNG THƯ CÓ THỂ TIÊM VẮC XIN COVID-19? 

DS. Lê Thị Hải Yến 

Bài viết này nhằm cung cấp nhận định của giới chuyên môn trên thế giới đến bệnh 

nhân ung thư, cũng như giúp nhân viên y tế làm việc trong lĩnh vực ung thư tham khảo 

đưa ra lựa chọn tư vấn đối với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho bệnh nhân của 

mình trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra trên toàn cầu. Các khuyến nghị trong các tài 

liệu này dựa trên ý kiến và thảo luận từ các nghiên cứu, hướng dẫn lâm sàng và có thể 

thay đổi nhanh chóng khi có thông tin mới.  

Đến nay, Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng 6 loại vắc xin phòng Covid-19, bao gồm 

AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm, Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson [1]. 

 

Theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế, các bệnh nhân ung thư được xếp 

trong 16 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm phòng vắc xin (người mắc bệnh mạn tính và 

người trên 65 tuổi) do có nguy cơ biến chứng cao khi mắc COVID-19 [2]. 

Bệnh nhân ung thư có nguy cơ cao bị nhiễm SARS-CoV-2 và các biến chứng, bao 

gồm cả tử vong, do cả bệnh ác tính và các liệu pháp liên quan. Tuy nhiên, mức độ và 

thời gian đáp ứng miễn dịch đối với các loại vắc xin ở bệnh nhân ung thư, cũng như ý 

nghĩa của chúng về khả năng bảo vệ chống lại coronavirus, vẫn chưa được xác định. 

Hai nghiên cứu được công bố vào ngày 01/06/2021 trên tạp chí JAMA 

Oncology về COVID-19 và bệnh nhân ung thư đều nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc tiêm chủng ở bệnh nhân ung thư nhưng nghiên cứu này bị giới hạn bởi thiết kế và 

có thể có sự thiên vị lựa chọn của những bệnh nhân sau tiêm chủng. Trong thời gian 
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chờ đợi, một số nghiên cứu tiền cứu (ví dụ:  NCT04715438 ,  NCT04865133 ) đang điều 

tra phản ứng miễn dịch với tiêm chủng COVID-19 ở bệnh nhân ung thư và sẽ mang lại 

thông tin có giá trị về tính an toàn và hiệu quả của việc tiêm chủng cũng như thời gian 

miễn dịch bảo vệ trong dân số này [4].   

Theo hướng dẫn lâm sàng tạm thời của Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch 

bệnh (CDC) của Mỹ cũng đã bàn luận về những người bị suy giảm miễn dịch. Những 

người bị suy giảm miễn dịch vẫn có thể tiêm vắc xin phòng Covid-19 nếu họ không có 

chống chỉ định tiêm chủng. Tuy nhiên, họ nên được tư vấn về các vấn đề an toàn và 

hiệu quả của vắc xin chưa rõ trong quần thể bị suy giảm miễn dịch cũng như khả năng 

đáp ứng miễn dịch với vắc xin và cần phải tiếp tục tuân theo tất cả những hướng dẫn 

hiện hành để tự bảo vệ mình chống lại Covid. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, mặc dù 

một số bệnh nhân suy giảm miễn dịch có thể giảm phản ứng với vắc xin nhưng nó vẫn 

có thể mang lại lợi ích và điều quan trọng là làm giảm nguy cơ lây nhiễm và giảm mức 

độ nghiêm trọng của Covid-19 với bệnh nhân ung thư khi nhiều bằng chứng gần đây 

cho thấy họ có tỉ lệ nhiễm trùng nặng cao hơn [5]. 

CDC xem tiền sử có những điều sau đây là chống chỉ định tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 [5]: 

• Phản ứng dị ứng nghiêm trọng (ví dụ: sốc phản vệ) sau một liều trước đó hoặc 

với một thành phần của vắc xin COVID-19. 

• Phản ứng dị ứng tức thì với bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào với liều trước đó 

hoặc dị ứng đã biết (được chẩn đoán) với thành phần của vắc xin. 

Hiện tại, CDC khuyến cáo rằng những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ vừa 

phải cần được tiêm một liều bổ sung. Khuyến cáo này áp dụng cho những người có 

[6]: 

• Đang được điều trị ung thư tích cực cho các khối u hoặc ung thư máu. 

• Được cấy ghép nội tạng và đang dùng thuốc để ức chế hệ thống miễn dịch. 

• Được cấy ghép tế bào gốc trong vòng 2 năm qua hoặc đang dùng thuốc ức chế 

hệ thống miễn dịch. 

• Suy giảm miễn dịch nguyên phát trung bình hoặc nghiêm trọng (chẳng hạn như 

hội chứng DiGeorge, hội chứng Wiskott-Aldrich). 

• Nhiễm HIV giai đoạn nặng hoặc không được điều trị. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04715438
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04865133
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• Điều trị tích cực bằng corticosteroid liều cao hoặc các loại thuốc khác có thể ức 

chế đáp ứng miễn dịch của bạn. 

Theo khuyến nghị của Ủy ban Tư vấn Tiêm chủng của Mạng lưới Ung thư Quốc 

Gia Hoa Kỳ- NCCN COVID-19 [7]: 

▪ Những bệnh nhân đang bị ung thư và những người đang được điều trị nên được 

ưu tiên tiêm chủng và nên được chủng ngừa khi có bất kỳ loại vắc xin nào đã được 

FDA cho phép sử dụng. 

▪ Tiêm chủng được khuyến khích cho tất cả bệnh nhân đang được điều trị tích cực, 

với sự cập nhật rằng có dữ liệu mới về hiệu quả ở những bệnh nhân này. 

▪ Những lý do trì hoãn vắc xin cũng tương tự như những lý do cản trở việc cung 

cấp cho người bệnh (ví dụ, có tiếp xúc gần đây với COVID-19), và các yếu tố đặc hiệu 

về ung thư. Tiêm phòng nên được trì hoãn ít nhất 3 tháng sau khi cấy ghép tế bào tạo 

máu (HCT) hoặc được điều trị liệu pháp tế bào (ví dụ, tế bào T thụ thể kháng nguyên 

chimeric [CAR]) để tối đa hóa hiệu quả của vắc xin. 

▪ Những người chăm sóc và những người tiếp xúc trong nhà / gần gũi nên được 

chủng ngừa bất cứ khi nào có thể. 

▪ Ủy ban hỗ trợ việc sử dụng bất kỳ loại vắc xin nào có sẵn được EUA phê duyệt 

(Pfizer / BioNTech [Vắc xin mRNA BNT162b2], Moderna [vắc xin mRNA-1273 

SARS-CoV-2] và Janssen/Johnson & Johnson [Ad26.COV2.S Vắc xin vectơ 

Adenovirus]) ở những bệnh nhân đủ điều kiện. 

Theo PGS. TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân & Ung 

bướu, cùng quan điểm với bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Đơn nguyên Cấp cứu 

và Chăm sóc giảm nhẹ, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, 

cho biết hệ thống tiêm chủng tại Việt Nam cũng chưa cho phép người được tiêm 

chủng được tự lựa chọn loại vắc xin. Tất cả khuyến cáo trên thế giới đều đề nghị bệnh 

nhân ung thư nên được tiêm phòng ngay khi có thể nếu không có chống chỉ định, giúp 

giảm nhẹ triệu chứng hoặc mức độ nghiêm trọng khi mắc bệnh. Vì vậy bệnh nhân ung 

thư cũng giống như mọi người, sẽ được tiêm chủng theo sự phân phối vaccine của 

chính phủ. Theo bác sĩ, các vaccine phòng Covid-19 đã được chứng minh tính an toàn 

và hiệu quả trên dân số chung, nhưng các dữ liệu trên bệnh nhân ung thư vẫn chưa đầy 

đủ. Đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về việc tăng các tác dụng phụ của vaccine khi 

tiêm trên bệnh nhân ung thư. “Các vaccine hiện có ở Việt Nam không chứa virus sống 
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hoặc chứa vector virus đã được biến đổi nên không gây ra các nguy hiểm tức thì cho 

người suy giảm miễn dịch như bệnh nhân ung thư”, bác sĩ phân tích. Bệnh nhân ung 

thư cũng không cần trì hoãn quá trình xạ trị nếu hiện tại không có tác dụng phụ gì 

nghiêm trọng của xạ trị. Để yên tâm hơn, bạn có thể trao đổi với bác sĩ điều trị để có 

thời điểm tiêm chủng phù hợp nhất [2]. 

Đối với các bệnh nhân ung thư và đang điều trị ung thư, điều quan trọng là phải 

nói chuyện với bác sỹ điều trị của mình trước khi tiêm liều đầu tiên của bất kỳ loại vắc 

– xin nào. Các yếu tố để xem xét như loại vắc xin, loại ung thư mà một người đã mắc 

phải, nếu họ vẫn đang được điều trị ung thư, và hệ thống miễn dịch của họ có hoạt 

động bình thường hay không. Bác sỹ điều trị ung thư sẽ thảo luận về rủi ro, lợi ích, 

lịch trình và những điều bệnh nhân ung thư nên lưu ý trước khi tiêm liều vắc xin đầu 

tiên. Cần giám sát và theo dõi chặt chẽ bệnh nhân ung thư sau khi tiêm vắc xin 

COVID-19 để đánh giá các tác dụng phụ có thể xảy ra và đo lường kết quả lâm sàng. 

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân ung thư có nguy cơ gia tăng cần được ưu tiên tiêm 

chủng để giảm thiểu lây truyền bệnh viện. Các biện pháp cách xa vật lý, khẩu trang, 

tấm che mặt, chất khử trùng và các biện pháp vệ sinh khác vẫn được yêu cầu trong thời 

gian xảy ra đại dịch, kể cả đối với bệnh nhân ung thư và chắc chắn phải đi kèm với các 

chiến lược tiêm chủng [8]. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. Cổng thông tin điện tử : https://covid19.hochiminhcity.gov.vn/. 

2. https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8456. 

3. https://vnexpress.net/ung-thu-co-nen-tiem-vaccine-covid-19-4344080.html. 

4. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/06/cancer-patients-show-

good-covid-immune-response-vaccine-infection. 

5. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-

vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines 

%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html. 

6. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-

considerations/immunocompromised.html. 

7. https://www.nccn.org/docs/default-source/covid-19/2021_covid-

19_vaccination_guidance_v3-0.pdf?sfvrsn=b483da2b_60. 

8. https://www.esmo.org/covid-19-and-cancer/covid-19-vaccination. 

https://vnexpress.net/nguoi-dang-xa-tri-hoa-tri-co-nen-tiem-vaccine-covid-19-4343975.html
https://covid19.hochiminhcity.gov.vn/
https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8456
https://vnexpress.net/ung-thu-co-nen-tiem-vaccine-covid-19-4344080.html
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/06/cancer-patients-show-good-covid-immune-response-vaccine-infection
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/06/cancer-patients-show-good-covid-immune-response-vaccine-infection
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%20%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%20%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%20%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/immunocompromised.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/immunocompromised.html
https://www.nccn.org/docs/default-source/covid-19/2021_covid-19_vaccination_guidance_v3-0.pdf?sfvrsn=b483da2b_60
https://www.nccn.org/docs/default-source/covid-19/2021_covid-19_vaccination_guidance_v3-0.pdf?sfvrsn=b483da2b_60
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PHẦN 2: SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ, AN TOÀN, HIỆU QUẢ 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG ĐÔNG KHÁNG 

VITAMIN K ĐƯỜNG UỐNG ACENOCOUMAROL 

DS. Đặng Thị Thảo Trang 
 

Biệt dược: Vincerol 4mg, Sintrom 4mg (hoạt chất: Acenocoumarol) 

              

Dược động học của Acenocoumarol 

Thuốc 
Thời gian 

bán thải (giờ) 

Thời gian tác 

dụng (ngày) 

Chuyển hóa tại gan 

của các đồng phân 

Tỷ lệ liên kết với 

protein huyết tương 

Acenocoumarol 8-11 2-3 

S : CYP2C9 

R : 1A2, 2C9, 2B19, 

3A4 

97 % 

1. CHỈ ĐỊNH  

- Bệnh tim gây tắc mạch. 

- Nhồi máu cơ tim. 

- Điều trị huyết khối tĩnh mạch.  

- Dự phòng huyết khối trong ống thông. 

2. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Mẫn cảm đã biết với các dẫn chất coumarin hay thành phần có trong thuốc.  

- Các trường hợp có nguy cơ xuất huyết (suy gan nặng, tai biến mạch máu não, 

mới can thiệp ngoại khoa…). 

- Tăng huyết áp (nặng), suy thận nặng (Clcr< 20 ml/phút).  

- Giãn tĩnh mạch thực quản, loét dạ dày - tá tràng đang tiến triển.  
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3. LIỀU DÙNG  

- Người lớn: Liều khởi đầu 4 mg/ngày, dùng trong 2 ngày đầu. Từ ngày thứ ba, 

việc kiểm tra sinh học (INR) sẽ cho phép xác định liều điều trị. Liều duy trì từ 1 - 8 

mg/ngày tùy theo đáp ứng sinh học.  

- Trẻ em: 0.05 đến 0.14 mg/kg/ngày. 

- Liều ở người cao tuổi: Liều khởi đầu phải thấp hơn liều người lớn. Liều trung 

bình cân bằng trong điều trị thường chỉ bằng 1/2 tới 3/4 liều người lớn. 

4. MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ  

Điều chỉnh liều trên bệnh nhân để đạt giá trị INR như sau: 

Bảng : Giá trị INR mục tiêu trong các chỉ định điều trị 

Chỉ định INR mục tiêu 

Điều trị tiếp nối heparin trong huyết khối tĩnh mạch và tắc nghẽn tĩnh 

mạch phổi. 

Phòng ngừa tiên phát huyết khối tĩnh mạch (phẫu thuật khớp háng). 

Phòng ngừa tắc mạch hệ thống trong rung nhĩ hoặc nhồi máu cơ tim 

cấp, bệnh van tim, hoặc van sinh học. 

2.5 (2 đến 3) 

Người bệnh có huyết khối. 

Đặt van cơ học.  

Bệnh van hai lá. 

Sau nhồi máu cơ tim. 

Hội chứng kháng phospholipid. 

INR cao hơn (3 đến 4.5) có thể được khuyến cáo cho tắc mạch tái phát. 

2.5 đến 3.5 
 

5. GIÁM SÁT SINH HỌC VÀ HIỆU CHỈNH LIỀU THEO INR  

Nhịp độ kiểm tra sinh học:  

- Lần kiểm tra đầu tiên tiến hành 48 giờ ± 12 giờ sau uống thuốc.  

- Nếu INR cao hơn giá trị mục tiêu, phải giảm bớt liều (tiến hành từng nấc 1mg). 

- Những lần kiểm tra sau tiến hành hàng ngày hoặc cách nhật cho tới khi INR ổn 

định, sau đó cách xa dần tùy theo đáp ứng, thường 1 lần/tháng, dài nhất là 12 tuần một 

lần.  

- Việc cần làm trong trường hợp INR cao hơn giá trị mục tiêu: 

Giá trị INR Triệu chứng Xử lý 

2.5 < INR < 4  Kiểm tra INR lại ngày hôm sau 

4 ≤ INR < 6  Uống cách liều 

6 ≤ INR < 10 Không chảy máu hoặc có chảy 

máu nhẹ 

Dừng điều trị và uống vitamin K1 

(1 – 2mg) 

10 ≤ INR  Dừng điều trị và uống vitamin K1 

(5mg)  

Bất kể giá trị INR Chảy máu nặng Dừng điều trị, dùng vitamin K1 (5-
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10 mg uống hoặc tiêm tĩnh mạch) 

phối hợp với phức hợp 

prothrombin. 

 Nếu gặp chấn thương nặng 

hoặc khi có dấu hiệu chảy máu 

hoặc phối hợp thêm thuốc khác  

Phải kiểm tra lại giá trị INR để có 

hưởng xử trí phù hợp 

6. CÁCH DÙNG  

- Dùng vào buổi tối. 

- Trong trường hợp quên thuốc, có thể uống liều bị bỏ quên trong vòng 8 giờ sau 

giờ dùng thường ngày. Nếu vượt quá thời gian này, bỏ qua liều đã quên và dùng liều 

tiếp theo vào giờ dự kiến thông thường.  

- KHÔNG được dùng liều gấp đôi để bù liều đã quên. Cần ghi lại việc bỏ quên này 

vào sổ theo dõi. 

7. LƯU Ý VỀ TƯƠNG TÁC THUỐC: 

Tương tác thuốc 

cần thận trọng khi 

sử dụng thuốc 

kháng vitamin K 

Tăng tác dụng chống 

đông và nguy cơ 

chảy máu 

-  Nội tiết tố androgen. Hormon tuyến giáp. 

- Thuốc chống trầm cảm nhóm ức chế tái thu hồi chọn lọc 

serotonin. 

-  Kháng sinh nhóm cephalosporin, nhóm cyclin, kháng sinh nhóm 

fluoroquinolon, kháng sinh nhóm macrolid, sulfamethoxazol. 

-  Dẫn chất 5 nitro-imidazol (metronidazol), cisaprid, colchicin.  

-  Thuốc hạ mỡ máu: nhóm fibrat (fenofibrat, gemfibrozil), statin. 

-  Một số thuốc chống nấm: fluconazol, itraconazol, voriconazol. 

-  Cimetidin (liều ≥ 800 mg/ngày). 

-  Glucocorticoid. 

-  Heparin khối lượng phân tử thấp và heparin không phân đoạn. 

-   Allopurinol, amiodaron, paracetamol, tramadol. 

-  Proguanil, propafenon, tamoxifen, viloxazin, vitamin E (liều ≥ 

500 mg/ngày). 

Giảm tác dụng của 

thuốc kháng vitamin 

K 

 - Thuốc chống động kinh gây cảm ứng enzym (phenytoin, 

phenobarbital, phenytoin, primidon), thuốc kích thích ăn ngon, 

azathioprin, cholestyramin, efavirenz, griseofulvin, mercaptopurin, 

nevirapin, rifampicin, ritonavir, sucralfat. 

8. LƯU Ý VỀ CHẾ ĐỘ ĂN:   

Nhiều loại thực phẩm chứa vitamin K, gây cản trở tác dụng của thuốc này. Vì thế 

cần một chế độ ăn ổn định ít thay đổi và nên hạn chế ăn các loại thực phẩm có chứa 

vitamin K bao gồm: 

- Cải xoăn, bông cải xanh, cải bắp, củ cải, rau chân vịt, súp lơ, mùi tây, hành xanh, 

rau muống, măng tây và rau diếp. 

- Mù tạc. 

- Trà xanh. 
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- Bơ. 

- Gan động vật, thịt cừu, thịt bò. 

- Dầu đậu tương, đậu nành dầu hướng dương, đậu (đậu Hà Lan, đậu xanh). 

9. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế (2018), Dược thư Quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học. 

2. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Vincerol của nhà sản xuất. 

3. Danh mục thuốc được sử dụng tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021. 

4. Sử dụng hợp lý an toàn thuốc chống đông kháng vitamin K, Trung tâm 

DI&ADR quốc gia. 

5. ISTH Criteria for Bleeding, The International Society on Thrombosis and 

Haemostasis (ISTH). 
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HY VỌNG ĐỘT PHÁ CHO VIỆC TĂNG HIỆU QUẢ CỦA LIỆU 

PHÁP MIỄN DỊCH TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI 

DS. Đặng Thị Thu Hiếu 

Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư. Các phương pháp 

điều trị hiện tại thường sử dụng liệu pháp miễn dịch kết hợp với hóa trị, nhưng lợi ích 

cho bệnh nhân vẫn còn ít. Trong một nghiên cứu tiền lâm sàng, các nhà nghiên cứu 

thuộc tổ chức EPFL (nơi có hơn 350 phòng thí nghiệm và nhóm nghiên cứu, mỗi 

phòng thí nghiệm đều làm việc đi đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ) đã 

nghiên cứu một phương pháp được chứng minh là có thể tăng cường hiệu quả liệu 

pháp miễn dịch cho các bệnh ung thư khác. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science 

Translational Medicine. 

Amaia Martinez-Usatorre, tác giả chính của nghiên cứu, đang thực hiện  nghiên 

cứu sinh sau tiến sỹ trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Michele De Palma cho biết: 

“Phong tỏa điểm kiểm soát miễn dịch (ICB) là liệu pháp miễn dịch được phê duyệt để 

điều trị ung thư phổi, nằm trong nhóm thuốc có thể kích hoạt các tế bào miễn dịch T 

CD8 tấn công khối u”. “Thật không may, chỉ khoảng 1/5 số bệnh nhân ung thư phổi 

được hưởng lợi từ ICB và các đáp ứng kéo dài là rất hiếm”. 

Các nhà khoa học đang cố gắng cải thiện hiệu quả của ICB trong ung thư phổi, 

thường bằng cách kết hợp ICB với các loại thuốc khác để tăng cường tác dụng của tế 

bào T CD8. Nhưng nếu không có đủ tế bào T CD8 trong khối u - thường là trường hợp 

ung thư phổi - thì điều này không hiệu quả. 

Nhóm nghiên cứu đã xem xét các mô hình ung thư phổi với các khối u được biến 

đổi gen để có các đột biến được tìm thấy trong bệnh ung thư phổi ở người. Martinez-

Usatorre giải thích: “Những khối u này phát triển giống như ung thư phổi ở người và 

rất khó điều trị bằng các loại thuốc chống ung thư hiện có”. 

Các phòng thí nghiệm De Palma trước đây đã cho thấy rằng có thể làm tăng số 

lượng tế bào T CD8 trong các khối u vú bằng cách sử dụng các loại thuốc chống tăng 

sinh mạch làm cho các mạch máu của khối u mở cửa với các tế bào T CD8 (tăng sinh 

mạch là quá trình các mạch máu hình thành và phát triển trong các khối u). Khi thuốc 

chống tạo mạch được kết hợp với ICB, nhiều tế bào T CD8 hơn được tuyển chọn vào 

các khối u. Được ICB trao quyền, đội quân tế bào T CD8 được củng cố này có khả 

năng chống lại khối u tốt hơn.  

Phương pháp mới này cũng đã được thử nghiệm trên bệnh nhân và cải thiện việc 

https://stm.sciencemag.org/content/9/385/eaak9670
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điều trị một số loại ung thư khác, chẳng hạn như ung thư gan, mà gần đây nó đã trở 

thành một liệu pháp được chấp thuận. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sự kết hợp thuốc này không hoạt 

động trên các mô hình ung thư phổi.  Martinez-Usatorre giải thích : “Trên thực tế, 

chúng tôi phát hiện ra rằng một số khối u phổi có vẻ phát triển  nhanh hơn khi chúng 

tôi kết hợp thuốc chống tạo mạch với ICB. “Đây là rõ ràng là một nghịch lý… và là 

một bước lùi”. 

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy thủ phạm có thể là: cùng với các tế bào T CD8, 

thuốc chống tạo mạch đang thúc đẩy việc tuyển chọn một loại tế bào T khác, được gọi 

là tế bào T điều hòa, hoặc Tregs. Trong các cơ quan khỏe mạnh, hai loại tế bào T này 

hoạt động phối hợp với nhau, tế bào T CD8 giúp loại bỏ các tế bào bị nhiễm bệnh và 

Tregs bảo vệ mô để ngăn ngừa tổn thương có thể xảy ra về lâu dài. 

Ece Kadioglu, một nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm De Palma và đồng tác 

giả nghiên cứu, cho biết: “Đây là một tin xấu, bởi vì Tregs được biết đến là ức chế 

miễn dịch, có nghĩa là chúng có thể ngăn cản phản ứng miễn dịch của tế bào T CD8 

chống lại ung thư. ICB không thể phân biệt giữa các tế bào T CD8 'tốt' và các Tregs 

'xấu'. Nó đã trao quyền cho cả hai. Nhiều Tregs hơn đồng nghĩa với tác dụng ức chế 

miễn dịch nhiều hơn, tạo điều kiện cho khối u phát triển”.  

Để chống lại điều này, các nhà nghiên cứu sau đó đã xác định các lỗ hổng trong 

Tregs. Họ phát hiện ra rằng sự sống sót của chúng trong các khối u phụ thuộc vào một 

loại tế bào miễn dịch khác, được gọi là đại thực bào. Các đại thực bào này không chỉ 

giúp Tregs phát triển mà còn hỗ trợ sự phát triển của ung thư theo nhiều cách. 

Martinez-Usatorre cho biết: “Khi chúng tôi phân tích bộ dữ liệu về ung thư phổi, 

chúng tôi nhận thấy rằng càng nhiều đại thực bào, thì càng có nhiều Tregs trong khối u 

phổi. “Điều này khẳng định rằng, những gì chúng tôi thấy trong các mô hình khối u 

thử nghiệm có liên quan đến bệnh tật ở người. Các đại thực bào và Tregs thiết lập mối 

liên hệ nguy hiểm trong bệnh ung thư phổi. Để nâng cao hiệu quả của ICB, chúng tôi 

cần phải chia rẽ mối liên hệ này”. 

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng có hai loại đại thực bào khác nhau có mặt 

trong các khối u phổi - cả hai đều góp phần hỗ trợ Tregs. Để xác định các phân tử  

nhắm mục tiêu chúng về mặt dược lý, họ đã “lập hồ sơ” cho chúng. 

Một loại đại thực bào liên quan đến khối u biểu hiện protein CSF1R và cần nó để 
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tồn tại, vì vậy có thể loại bỏ nó khỏi khối u bằng cách sử dụng một kháng thể để ngăn 

chặn CSF1R. Nhưng điều này không hoạt động trên loại thứ hai, bởi vì nó không thể 

hiện CSF1R và không phụ thuộc vào CSF1R. Tuy nhiên, họ phát hiện ra nó rất nhạy 

cảm với một dạng hóa trị, gọi là cisplatin, thường được dùng để điều trị cho bệnh nhân 

ung thư phổi. 

Cuộc tấn công hai mặt này kết hợp cisplatin và kháng thể CSF1R đã loại bỏ cả 

hai loại đại thực bào và để lại rất ít đại thực bào trong khối u. Đến lượt Tregs cũng bị 

loại bỏ, vì bây giờ chúng thiếu sự hỗ trợ quan trọng của đại thực bào. 

Khi các đại thực bào và Tregs bị loại bỏ, chỉ còn lại các tế bào T CD8 'tốt' trong 

các khối u. Với sự gia tăng số lượng tế bào T CD8 mà không bị Tregs cản trở, hoạt 

động của ICB được giải phóng chống lại các khối u, mang lại những lợi ích đáng kể. 

Martinez-Usatorre cho biết: “Chúng tôi thực sự có thể gây ra sự thoái lui của 

khoảng 70% các khối u. Để so sánh, chỉ có 15-20% khối u ung thư phổi ở người hiện 

đáp ứng với ICB. Vì vậy, sẽ rất ấn tượng nếu chiến lược này có thể được thực hiện 

trên bệnh nhân ”. 

Giáo sư Michele De Palma cho rằng: “Sự kết hợp này đầy hứa hẹn và có thể 

được thử nghiệm ở những bệnh nhân bị ung thư phổi. Đó là một thành tựu thực sự cho 

nghiên cứu này. Chúng tôi hiện đang thảo luận để đưa nó vào thử nghiệm lâm 

sàng. Và bởi vì các loại thuốc chúng tôi sử dụng trong thí nghiệm này - cisplatin và 

kháng thể CSF1R - là những phương pháp điều trị đã được phê duyệt cho một số bệnh 

ở người, điều này có thể thúc đẩy quá trình thử nghiệm lâm sàng của chiến lược này”.  

 
Nguồn: https://scitechdaily-com.cdn.ampproject.org/v/s/scitechdaily.com/lung-cancer-

breakthrough-offers-hope-for-increasing-immunotherapy-

efficacy/amp/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#

aoh=16306917841931&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=T%E1%BB

%AB%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fscitechdaily.com%2Flung-cancer-

breakthrough-offers-hope-for-increasing-immunotherapy-efficacy%2F 
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CÁCH THỰC HIỆN PHÁC ĐỒ R-CHOP TRÊN NGƯỜI LỚN TẠI 

CANCERCARE MANIBOTA (CCMB) – CANADA  

DS. Đặng Thị Thảo Trang 

Cập nhật:   9/2/2021. 

Liệu trình:  Chu kỳ 21 ngày, điều trị trong 6 chu kỳ. 

Chỉ định: Bệnh nhân U lympho không Hodgkin. 

     Tiến hành điều trị nếu: 

 Bạch cầu trung tính ≥ 0.8 x 109/L            VÀ        Tiểu cầu ≥ 100 x 109/L 

  ❖ Cần tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ huyết học nếu các chỉ số này không đạt 

THỨ TỰ DÙNG THUỐC  

 

 

TRƯỚC KHI ĐIỀU TRỊ THEO PHÁC ĐỒ 

 Thuốc Liều dùng Hướng dẫn dùng thuốc theo CCMB  

Hướng dẫn bệnh nhân uống nhiều nước (600-900 mL) vào buổi sáng ngày điều trị 

cyclophosphamide. 

(Bệnh nhân tự thực hiện tại nhà) 

Allopurinol* 300 mg Uống 1 lần mỗi ngày trong 10 ngày bắt đầu 3 

ngày trước chu kỳ 1 và theo hướng dẫn của bác 

sĩ cho các chu kỳ tiếp theo (bệnh nhân tự thực 

hiện tại nhà). 

 * Chỉ những bệnh nhân có nguy cơ mắc hội 

chứng ly giải khối u mới được kê đơn 

allopurinol. 

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ – LYMP – R-CHOP 

 Thiết lập đường truyền với dung dịch nước muối sinh lý 500ml.  

Thuốc Liều dùng Hướng dẫn dùng thuốc theo CCMB 

Chu kỳ 1 

Ngày 1 

Prednisone  100 mg Uống 1 lần vào buổi sáng cùng với thức ăn 

(Bệnh nhân tự dùng thuốc tại nhà). 

Prednisone được cho dùng vào ngày 1 bất kể Phác đồ 

RCHOP được thực hiện trong 1 ngày hay trong 2 

ngày.  

Acetaminophen 650 mg Uống 30 phút trước khi truyền Rituximab. 

Dexamethasone** 20 mg Hòa trong 50 mL NaCl 0.9%  truyền tĩnh mạch trong 

hơn 15 phút. 

Diphenhydramine 50 mg Hòa trong 50 mL NaCl 0.9%  truyền tĩnh mạch trong 

hơn 15 phút. 
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Rituximab (tiêm tĩnh 

mạch) 
375 mg/m2 Truyền chậm (nếu trước đó chưa dùng Rituximab hoặc 

đã dùng cách đây hơn 6 tháng): Pha loãng thuốc 

trong   trong NaCl 0.9% để đạt đến nồng độ 1 mg/ml. Bắt  

  đầu truyền tốc độ 50 mg/giờ trong 60 phút và tăng 

dần tốc độ thêm 50 mg/giờ mỗi 30 phút cho đến khi 

đạt tốc độ tối đa 400 mg/giờ. 

 

 
  HOẶC 

  Truyền chậm (Nếu đã dùng Rituximab trong vòng 6 

tháng gần đây): Pha loãng thuốc trong NaCl 0.9% đến 

nồng độ 1 mg/ml. 

  Bắt đầu truyền với tốc độ 100 mg/giờ trong 30 phút. 

.and   Tăng tốc độ truyền thêm 100 mg/giờ mỗi 30 phút. 

cho đến   Khi đạt tốc độ tối đa là 400 mg/giờ. 
  *Lưu ý điều dưỡng: tráng ống truyền TM bằng 

Rituximab. 
  *Cảnh báo: Đảm bảo tên thương hiệu trên nhãn thuốc 

trùng với    tên thuốc trong đơn. 

Ondansetron** 16 mg Uống 30 phút trước khi truyền hóa chất. 

Doxorubicin 50 mg/m2 Tiêm truyền trong từ 10 đến 15 phút. 

Vincristine 1.4 mg/m2; tối đa 

2mg 

Hòa trong NaCl 0.9% 25 mL truyền trong từ 2 đến 3 

phút tốc độ tối đa (xả tự do). 

  Thuốc phụ thuộc nồng độ: Nhân viên pha chế sẽ 

điều chỉnh khối lượng  dung môi để thuốc đạt 

được độ ổn định. 
 

Cyclophosphamide 

 

750 mg/m2 

Hòa trong NaCl 0.9% 250 mL truyền tĩnh mạch 

trong hơn 1 giờ. 

Ngày 2, 3, 4 and 5   

Prednisone  100 mg Uống 1 lần/ngày vào buổi sáng cùng với thức ăn 

  (Bệnh nhân tự thực hiện tại nhà). 

**Nếu R-CHOP thực hiện trong 2 ngày, dùng dexamethasone 12 mg và ondansetron trước CHOP 

vào Ngày 2. 

Chu kỳ 2 và tiếp theo   

Ngày 1   

Prednisone 100 mg Uống 1 lần/ngày vào buổi sáng cùng với thức ăn 

(Bệnh nhân tự thực hiện tại nhà). 

Acetaminophen 650 mg Uống 30 phút trước khi truyền Rituximab. 

Dexamethasone 12 mg Hòa trong 50 mL Nacl 0.9%, truyền tĩnh mạch trong 

hơn 15 phút 

Diphenhydramine 50 mg Hòa trong 50 mL Nacl 0.9% , truyền tĩnh mạch trong 

hơn 15 phút. 

Rituximab 

(Tiêm dưới da) 
 

1400 mg 

(1400 mg = 11.7 mL) 

Tiêm dưới da: Tiêm tại ví trí bụng trong hơn 5 phút 

Cần cầm ống tiêm trong tay 5 phút để làm ấm và 

giảm độ nhớt.  Dùng kim tiêm 25G. 

*Lưu ý điều dưỡng: Phải đảm bảo rằng thuốc được sử 

dụng là  Rituximab dạng tiêm dưới da. 
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HOẶC 

THEO DÕI 

- Tất cả các chu kỳ: 

• Công thức máu, creatinine máu, urea, điện giải, men gan, LDH, bilirubin toàn 

phần, uric acid và albumin theo chỉ định của bác sĩ 

- Theo dõi chức năng tim: 

• Phân suất tống máu thất trái (LVEF) định kỳ và theo chỉ định lâm sàng. 

- Rituximab truyền tĩnh mạch: 

• Theo dõi dấu hiệu sinh tồn đầy đủ (nhiệt độ, nhịp tim, nhịp thở, huyết áp và độ 

bão hòa oxy) trước mỗi liều và theo chỉ định lâm sàng 

•  Nếu sau khi truyền, bệnh nhân ổn định, có thể cho bệnh nhân xuất viện mà 

không cần phải theo dõi thêm (ngay cả khi bệnh nhân có phản ứng khi truyền thuốc). 

Rituximab (dạng tiêm 

tĩnh mạch) 
375 mg/m2 Truyền nhanh: Hòa trong NaCl 0.9% truyền trong hơn 

90 phút: Nếu hòa trong NaCl 0.9% 250ml: truyền 

50ml đầu tiên trong 30 phút, phần còn lại trong 60 

phút. Nếu hòa trong NaCl 0.9% 500ml: truyền 100ml 

đầu tiên trong 30 phút, phần còn lại trong 60 phút. 

     *Cảnh báo: Kiểm tra đúng tên thuốc trước khi truyền  

  Nhân viên pha chế sẽ điều chỉnh khối lượng dung 

môi để thuôc đạt được độ ổn định. 

  HOẶC 

  Truyền chậm: Pha loãng thuốc đạt đến nồng độ 

1mg/ml. Bắt đầu truyền ở tốc độ  100 mg/giờ trong 

30 phút và tăng tốc độ  lên thêm 100 mg/giờ mỗi 30 

phút cho đến khi đạt tốc độ tối đa. 

  *Lưu ý điều dưỡng: tráng ống truyền TM bằng 

Rituximab. 
  *Cảnh báo: Đảm bảo tên thương hiệu trên nhãn thuốc 

trùng với tên thuốc ghi trong đơn. 

Ondansetron 16 mg Uống 30 phút trước khi truyền hóa chất. 

Doxorubicin 50 mg/m2 Tiêm truyền trong từ 10 đến 15 phút. 

Vincristine 1.4 mg/m2; tối đa  

2 mg 

Hòa trong NaCl 0.9% 25 mL truyền trong từ 2 đến 3 

phút, tốc độ tối đa (xả tự do). 

Nhân viên pha chế sẽ điều chỉnh khối lượng dung 

môi để thuốc đạt được độ ổn định. 

Cyclophosphamide 750 mg/m2 Hòa trong NaCl 250 mL truyền tĩnh mạch trong hơn 

1 giờ. 

Ngày 2, 3, 4 and 5   

Prednisone 100 mg Uống 1 lần/ngày vào buổi sáng cùng với thức ăn  

(Bệnh nhân tự thực hiện tại nhà) 
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- Rituximab tiêm dưới da: 

• Theo dõi dấu hiệu sinh tồn đầy đủ (nhiệt độ, nhịp tim, nhịp thở, huyết áp và độ 

bão hòa oxy) trước mỗi liều điều trị, trước khi xuất viện và theo chỉ định lâm sàng. 

• Cần theo dõi bệnh nhân 15 phút sau khi tiêm. 

THUỐC HỖ TRỢ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 

 Thuốc Liều Hướng dẫn dùng thuốc theo CCMB  

Metoclopramide 10 – 20 mg Nếu có triệu chứng nôn và buồn nôn, uống thuốc 

mỗi 4 giờ 

 
HƯỚNG DẪN KHI XUẤT VIỆN 

- Hướng dẫn bệnh nhân: 

✓ Tiếp tục dùng thuốc chống nôn tại nhà. 

✓ Duy trì uống 2 lít nước (8 ly) mỗi ngày. 

✓ Đi tiểu mỗi 2 giờ và trước khi đi ngủ trong 24 giờ sau khi truyền 

cyclophosphamide. 

✓ Liên hệ với bác sĩ nếu: 

❖ Có hội chứng của viêm bàng quang xuất huyết (Ví dụ: tiểu khó, tiểu máu). 

❖   Không thể uống nước đúng như khuyến nghị. 

- Cần liên hệ với bác sĩ nếu các phản ứng quá mẫn xảy ra sau khi xuất viện. 

- Prednisone là một thuốc trong phác đồ điều trị. Nhắc bệnh nhân uống thuốc tại 

nhà. 

- Tăng cường các biện pháp xử lý an toàn có thể áp dụng đối với thuốc, máu 

và dịch cơ thể trong 48 giờ sau khi hoàn thành hóa trị liệu. 

THÔNG TIN THÊM 

• Liều Doxorubicin tích lũy nên được tính toán và không nên vượt quá 450 

mg/m2. 

• Nhắc nhở điều dưỡng ghi lại toàn bộ các phản ứng liên quan khi truyền 

Rituximab. 

• Đảm bảo không có phản ứng độ 3 và độ 4 liên quan đến sử dụng Rituximab ở 

bất cứ lần truyền nào trước đây trước khi tiêm dưới da hoặc truyền tĩnh mạch nhanh. 

• Rituximab dạng tiêm tĩnh mạch có nhiều tên thương mại. Tên thương mại 

thường nằm trong ngoặc đơn sau tên hoạt chất. Đảm bảo tên thuốc trên nhãn thuốc 

trùng với tên thuốc được kê. 

Nguồn tài liệu: https://www.cancercare.mb.ca/export/sites/default/For-Health-

Professionals/.galleries/files/treatment-guidelines-rro-files/regimen-reference-

orders/lymphoproliferative-disorders/LYMP-R-CHOP.pdf 
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PHẦN 3: ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC 

 

 

SỬ DỤNG HỢP LÝ, AN TOÀN THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON 

Thuốc ức chế bơm proton (PPI) là một trong những thuốc được sử dụng rộng rãi và 

có hiệu quả cao trong việc làm giảm các triệu chứng gây ra do tăng tiết acid dịch vị và 

được dung nạp khá tốt.  

Sử dụng PPI 

Các PPI được chỉ định để: 

- Điều trị bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GORD), bao gồm cả bệnh thực quản 

Barrett. 

- Dự phòng loét dạ dày - tá tràng liên quan đến NSAIDs. 

- Điều trị loét dạ dày - tá tràng lành tính. 

- Diệt Helicobacter pylori (phối hợp với kháng sinh). 

- Điều trị hội chứng Zollinger - Ellison. 

Đặc tính dược lý của thuốc ức chế bơm proton: 

PPI là các tiền thuốc. Sau khi uống, thuốc được chuyển từ dạng không có hoạt tính trở 

thành có hoạt tính, không bền trong môi trường acid nên được bào chế ở dạng bao tan trong 

ruột để bảo vệ thuốc. Tại ruột non, PPI được hấp thu vào máu, thời gian bán thải khoảng 1-

1,5 giờ. Chất chuyển hóa có hoạt tính liên kết không thuận nghịch với bơm proton H+/K+-

ATPase ở tế bào viền, ngăn cản sự bài xuất của các ion H+ vào dịch vị trong 10-14 giờ, cần 

sau 5 ngày để đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, khoảng 1/4 số bơm proton trong mỗi tế bào 

viền vẫn hoạt động ngay cả khi dùng liều cao PPI. 

Gastrin là hormon kích thích tế bào viền tiết acid dịch vị. Gần đây, một số nghiên cứu 

gợi ý rằng khi ngừng sử dụng PPI, cơ thể sẽ tiếp tục sản xuất gastrin với lượng cao hơn so 

với trước khi điều trị, gây hiện tượng tăng tiết acid hồi ứng. 

Liều khởi đầu phù hợp là omeprazol 20 mg, 1 lần/ngày (tùy thuộc chỉ định). Với một 

số bệnh nhân, có thể cần tăng liều lên 40 mg (dùng hàng ngày) nếu không kiểm soát được 

triệu chứng, nhưng liều khởi đầu omeprazol 40 mg (1 lần/ngày) hiếm khi được chỉ định 

trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sau đó, tùy theo chỉ định, có thể giảm liều PPI, ví dụ: 

giảm liều omeprazol từ 20 mg xuống 10 mg (dùng hàng ngày), hoặc dùng “khi cần” 

nếu các triệu chứng đã được kiểm soát thích hợp. 
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Lưu ý: 

Sử dụng PPI có thể che giấu các triệu chứng liên quan đến ung thư dạ dày. 

Pantoprazol là lựa chọn thay thế cho cả 2 phác đồ trên nếu bệnh nhân không dung nạp 

omeprazol. Lansoprazol không được chỉ định để dự phòng loét ở bệnh nhân đang dùng 

NSAID, nhưng có thể được dùng để điều trị loét. 

Các thuốc PPI có hiệu quả tương tự nhau khi được dùng ở liều khuyến cáo.  

Diệt trừ H. pylori 

Sử dụng PPI được khuyến cáo trong phác đồ bộ 3 diệt trừ H. pylori. Ví dụ, một liệu 

trình điều trị 7 ngày bao gồm: 

- Omeprazol 20 mg, 2 lần/ngày; phối hợp với 

- Clarithromycin 500 mg, 2 lần/ngày; và 

- Amoxicilin 1 g, 2 lần/ngày (hoặc metronidazol 400 mg, 2 lần/ngày, cho người bệnh dị 

ứng với penicilin). 

Khi nào có thể cân nhắc ngừng sử dụng PPI? 

Bệnh nhân thực quản Barrett cần sử dụng PPI kéo dài và sẽ không phù hợp nếu ngừng 

thuốc. Với các bệnh nhân có tiền sử viêm loét thực quản nặng, cân nhắc ngừng PPI sau 

khi trao đổi với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Với bệnh nhân dùng PPI kéo dài, nên đánh 

giá lại sự cần thiết phải tiếp tục điều trị trong tất cả các lần tái khám. 

Tư vấn cho bệnh nhân về nguy cơ tăng tiết acid hồi ứng 

Tăng tiết acid hồi ứng có thể xảy ra khi ngừng sử dụng PPI. Định lượng chỉ thị huyết 

thanh gợi ý có sự tiết acid 1 tuần sau khi ngừng điều trị PPI nhưng sau đó trở lại bình 

thường trong vòng 2 tuần. 

Các triệu chứng tăng tiết acid hồi ứng, như trào ngược dạ dày - thực quản, cũng là 

những triệu chứng để chỉ định PPI. Nên trao đổi với bệnh nhân về nguy cơ tăng tiết acid 

hồi ứng để bệnh nhân chuẩn bị sẵn sàng sau khi ngừng sử dụng PPI. Các antacid và chất 

chống đầy hơi có thể có hiệu quả điều trị tăng tiết acid hồi ứng tốt nhất. Các thuốc này có 

thể được kê đơn như thuốc “giải nguy” và nếu có tái phát triệu chứng. 

 Tính an toàn của PPI? 

Các biến cố bất lợi của PPI có thể xảy ra như: 

- Gây đau đầu và rối loạn hệ tiêu hóa, như buồn nôn, nôn, đau bụng, đầy hơi, tiêu 

chảy hoặc táo bón. Các biến cố bất lợi trên tiêu hóa của PPI đôi khi có thể bị nhầm lẫn với 
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triệu chứng của GORD, làm cho bác sĩ điều trị tăng liều PPI đang dùng cho bệnh nhân vì 

cho rằng thuốc chưa đạt hiệu quả mong đợi.  

- Ở mức độ ít gặp hơn, dùng PPI có thể gây khô miệng, phù ngoại vi, hoa mắt, rối 

loạn giấc ngủ, mệt, rối loạn cảm giác, đau khớp, đau cơ, phát ban, ngứa và viêm thận kẽ. 

Nên tránh dùng PPI liều cao hơn ở bệnh nhân có bệnh gan mức độ trung bình hoặc 

nặng, do giảm chuyển hóa ở gan có thể gây tích lũy thuốc. 

Một số biến cố bất lợi khác được ghi nhận trên nghiên cứu như: 

- Tăng nguy cơ nhiễm trùng từ các căn nguyên ở đường tiêu hóa hay hô hấp, dù 

nguy cơ khá thấp.  

- Kém hấp thu các chất dinh dưỡng. Đặc biệt ở bệnh nhân cao tuổi có chế độ dinh 

dưỡng kém, đang dùng PPI kéo dài, cần cân nhắc xét nghiệm vitamin B12 định kỳ. 

- Dùng PPI kéo dài liên quan đến tăng nhẹ nguy cơ gãy xương. Tăng nguy cơ loãng 

xương nên được cân nhắc ở phụ nữ sau mãn kinh sử dụng PPI kéo dài, đặc biệt nếu bệnh 

nhân có các yếu tố nguy cơ khác, như tiền sử gia đình có người bị loãng xương hoặc sử 

dụng corticoid kéo dài. Khi đó, có thể làm giảm nguy cơ này bằng cách dùng PPI ở liều 

thấp nhất có hiệu quả, hoặc dùng “khi cần” nếu phù hợp. 

- Hạ magnesi máu nặng, có thể cải thiện khi ngừng PPI. Bệnh nhân có tiền sử 

nghiện rượu hoặc sử dụng thuốc lợi tiểu, ciclosporin hoặc kháng sinh aminoglycosid 

đồng thời với PPI làm tăng nguy cơ hạ magnesi máu. Các triệu chứng thường không rõ 

ràng, có thể bao gồm chuột rút, yếu cơ, dễ bị kích thích hoặc lú lẫn. Tăng sử dụng đồ ăn 

giàu magnesi, ví dụ các loại hạt, rau mồng tơi, lúa mì, hoặc thực phẩm bổ sung có chứa 

magnesi có thể giúp cải thiện nồng độ magnesi máu trong quá trình điều trị bằng PPI. 

- Giảm natri máu liên quan đến việc sử dụng PPI gặp ở rất ít bệnh nhân và thường gặp 

hơn ở người cao tuổi. 

Tương tác thuốc: tương tác giữa omeprazol và clopidogrel không chắc chắn có ý nghĩa 

lâm sàng, tăng nhẹ tác dụng chống đông của warfarin. Bệnh nhân đang dùng warfarin nên 

được đánh giá trị số INR thường xuyên hơn khi bắt đầu dùng, hoặc ngừng PPI để đảm bảo 

không gặp tương tác có ý nghĩa lâm sàng. 

Nguồn: http://magazine.canhgiacduoc.org.vn/Magazine/Details/133 
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SỬ DỤNG HỢP LÝ CÁC THUỐC GIẢM ĐAU THƯỜNG DÙNG 

Thuốc giảm đau được Tổ chức Y tế Thế giới phân loại thành ba nhóm:  

- Nhóm I: trước đây gọi là thuốc giảm đau ngoại biên, gồm các loại thuốc không 

opioid như paracetamol, acid acetylsalicylic (aspirin) và thuốc chống viêm không 

steroid (gọi tắt là các NSAID). Các thuốc nhóm này thường được dùng để điều trị cơn 

đau nhẹ đến trung bình, không gây ra sự phụ thuộc về thể chất hoặc tinh thần và tất cả 

đều có một tác dụng trần. 

- Nhóm II: gồm các thuốc opioid yếu như codein và tramadol, thích hợp điều trị 

các cơn đau cường độ trung bình.  

- Nhóm III: gồm các thuốc opioid mạnh như morphin, điều trị các cơn đau nghiêm 

trọng, dữ dội và/hoặc không có đáp ứng với các thuốc giảm đau nhóm I và nhóm II. 

  1. Thuốc giảm đau nhóm I 

Paracetamol 

Paracetamol là thuốc cơ bản trong điều trị các cơn đau từ nhẹ đến trung bình cũng 

như trong các trường hợp cần hạ sốt.  

 Bảng 1: Liều paracetamol 

Người lớn 
3 g/ngày, chia làm 4 hoặc 6 lần, cách nhau ít nhất 4 giờ. 

Không nên vượt quá 3 g/ngày, liều tối đa có thể được tăng lên đến 4 g/ngày. 

Trẻ em 

60 mg/kg/ngày, chia làm 4 hoặc 6 lần, tức là 15 mg/kg mỗi 6 giờ hoặc 10 

mg/kg mỗi 4 giờ. 

Trên thực tế, liều sử dụng thường cao hơn, dao động từ 10 đến 15 mg/kg 

mỗi 4 giờ, đặc biệt là đối với cơn đau sau phẫu thuật. 

Paracetamol không có tác dụng chống viêm như aspirin và NSAID. Một số trường 

hợp hiếm gặp xuất hiện dị ứng trên da và giảm tiểu cầu. Hai chống chỉ định chính của 

paracetamol là quá mẫn với thuốc và suy giảm chức năng tế bào gan (chú ý 1).  

 Chú ý 1: Thông tin liên quan đến độc tính trên gan của paracetamol 

Mức liều nào có thể gây tình trạng ngộ độc paracetamol? 

Quá liều, từ 10 g với liều duy nhất ở người lớn và 150 mg/kg khối lượng cơ thể trong một 

liều duy nhất ở trẻ em (tùy theo bệnh nhân). 

Tại sao paracetamol gây độc? 

Khi sử dụng liều quá cao, lượng N-acetyl benzoquinoneimin-chất chuyển hóa 

trung gian tạo thành tăng lên, tạo ra liên kết cộng hóa trị với tế bào gan, gây hoại tử 

gan. 

Các triệu chứng chính khi quá liều paracetamol: 

Buồn nôn, nôn, chán ăn, xanh xao và đau bụng, tăng men gan, nhiễm toan chuyển hóa và 

hội chứng não – gan, hôn mê và tử vong.  
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Những yếu tố nguy cơ gia tăng độc tính của paracetamol: 

Một số yếu tố nguy cơ như suy gan, nghiện rượu mạn tính, người cao tuổi, người suy 

dinh dưỡng, phụ nữ mang thai, bệnh nhân dùng các thuốc có khả năng gây tăng men 

gan, ... có nguy cơ gặp độc tính cao hơn. 

Các biện pháp cần làm khi quá liều: 

Cần chuyển ngay bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị càng sớm càng tốt, các thuốc 

giải độc đặc hiệu của paracetamol như N-acetylcystein tĩnh mạch hoặc đường uống, nếu 

có thể trước giờ thứ mười.  

Tương tác giữa paracetamol với thuốc chống đông đường uống làm tăng tác dụng 

của các thuốc chống đông đường uống và nguy cơ chảy máu khi dùng paracetamol 

với liều tối đa (4 g/ngày) trong ít nhất 4 ngày. Cần theo dõi thường xuyên giá trị INR 

để có thể chỉnh liều. 

Acid acetylsalicylic (aspirin) 

Acid acetylsalicylic vừa là một thuốc hạ sốt, chống viêm, vừa là một thuốc giảm đau 

(bảng 2). 

Chống chỉ định: quá mẫn với thuốc; tiền sử hen do sử dụng salicylat hoặc thuốc có 

cơ chế tác dụng tương tự bao gồm NSAID; phụ nữ ở 3 tháng cuối của thai kỳ và cho 

con bú, loét dạ dày tá tràng giai đoạn tiến triển, rối loạn yếu tố đông máu, suy gan 

nặng, suy thận, suy tim không kiểm soát, sử dụng methotrexat ở liều cao hơn 15 

mg/tuần hoặc các thuốc chống đông đường uống khi đang dùng aspirin liều cao 

trong các bệnh lý về khớp. 

Tác dụng không mong muốn: rối loạn tiêu hóa, thần kinh, chảy máu, quá mẫn. 

 Bảng 2: Liều dùng aspirin 

Người lớn 

và trẻ em có 

cân nặng trên 

50 kg  

Đau và sốt: 

- 1 g/lần, có thể lặp lại sau mỗi 4 giờ nếu cần, không vượt quá 3 g mỗi 

ngày (2 g ở người cao tuổi); bệnh nhân không nên dùng aspirin kéo dài trên 3 

ngày để hạ sốt và trên 5 ngày để giảm đau mà không được tư vấn của bác sĩ. 

Trẻ em 

Cần hiệu chỉnh liều theo cân nặng và chọn dạng bào chế phù hợp. 

Liều dùng hàng ngày được khuyến cáo là: 60 mg/kg/ngày, chia làm 4 hoặc 6 

lần; tức là 15 mg/kg mỗi 6 giờ hoặc 10 mg/kg mỗi 4 giờ. 

Các NSAID không phải loại salicylat 

Các thuốc nhóm này được sử dụng đầu tay với liều cao để đạt hiệu quả chống viêm và 

liều thấp hơn trong các trường hợp đau nhẹ và trung bình. Khi sử dụng liều thấp, một số 

NSAID chỉ thể hiện tác dụng giảm đau mà không thể hiện tác dụng chống viêm: ≤1,200 

mg/ngày (ibuprofen); <300 mg/ngày (ketoprofen); <680 mg/ngày (naproxen); 

diclofenac liều đơn 12.5 mg; <1,500 mg/ngày (acid mefenamic). 
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Kết hợp các thuốc này với các thuốc giảm đau mạnh thậm chí có thể tăng hiệu quả 

trong điều trị đau do ung thư. 

Chống chỉ định: quá mẫn, dị ứng với các thuốc trong nhóm, loét dạ dày tá tràng tiến 

triển, suy tế bào gan, suy thận nặng, suy tim, tiền sử mới mắc viêm ruột và chảy máu 

trực tràng, mất nước hoặc suy dinh dưỡng, trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ có thai (từ tháng 

thứ 6) và cho con bú. 

Tác dụng không mong muốn bao gồm: rối loạn tiêu hóa, suy thận cấp, rối loạn hô 

hấp, tăng huyết áp, rối loạn huyết học, tăng kali máu, tăng men gan, phát ban mề đay, 

hiếm gặp như hội chứng Lyell, Stevens-Johnson, phù Quincke, sốc phản vệ, …. 

Tương tác thuốc của NSAID: các NSAID khác, aspirin, thuốc chống đông đường 

uống, heparin không phân đoạn, heparin khối lượng phân tử thấp (ở liều điều trị hoặc sử 

dụng trên người cao tuổi), lithium, methotrexat sử dụng với liều lớn hơn 20 mg/tuần và 

pemetrexed (trên bệnh nhân có suy thận trung bình, nặng). 

  2. Thuốc giảm đau nhóm II 

Đây là các opioid yếu, thường sử dụng kết hợp với paracetamol. Thuốc có thể thích hợp 

trong ít nhất ba tình huống: 

- Điều trị thất bại hay không có hiệu quả khi dùng một thuốc giảm đau nhóm I; 

- Điều trị tức thì trong các tình huống bệnh lý có cơn đau (chấn thương, phẫu thuật); 

- Điều trị thay thế bằng đường uống sau khi sử dụng morphin đường tiêm. 

Codein 

Codein được chuyển hóa nhanh thành morphin trong cơ thể với tỷ lệ 10%. Do vậy, thuốc 

có thời gian tác dụng tương đối dài với hiệu lực bằng khoảng 1/5 so với morphin.  

Bảng 3: Liều lượng codein* 

Người lớn 
30-60 mg, lặp lại mỗi 4-6 giờ (với chỉ định điều trị ho, liều 10 mg mỗi 3-

4 giờ). 

Trẻ em 

Codein trong các dạng siro có thể được sử dụng với liều 1-3 

mg/kg/ngày, không vượt quá 6 mg/kg/ngày ở trẻ trên 1 tuổi. 

Khi sử dụng liều trên 10 mg/kg/ngày, trẻ có nguy cơ co giật. 

 - Chống chỉ định: quá mẫn với thuốc, ho có đờm, nghiện ma túy, tình trạng phụ thuộc 

opioid, suy hô hấp, hen, suy tim nặng, thời kỳ mang thai và cho con bú. 

- Tác dụng không mong muốn: táo bón, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, nôn. Đặc biệt 

đã ghi nhận được báo cáo về trường hợp co thắt phế quản, dị ứng hoặc suy hô hấp. Ngoài ra, 

thuốc còn có nguy cơ gây nghiện, hội chứng cai thuốc cho người dùng.  



29 
 

- Các thuốc khuyến cáo không dùng phối hợp: Opioid chủ vận - đối kháng 

(nalbuphin, buprenorphin, pentazocin). Tránh sử dụng thuốc cùng với rượu hoặc đồ uống 

có cồn do tăng tác dụng an thần của thuốc. 

Tramadol 

Khi sử dụng ở liều điều trị, thuốc ít tác động trên tiêu hóa, hô hấp, ít gây phụ thuộc hơn 

so với morphin. Hiệu lực giảm đau của tramadol bằng khoảng 1/10 đến 1/6 morphin.  

Bảng 4: Liều dùng của tramadol 

Dạng viên: 

Cơn đau cấp: liều tấn công 100 mg, liều duy trì 50 mg hoặc 100 mg mỗi 4-6 giờ, 

không vượt quá 400 mg/24 giờ. 

Cơn đau mạn: liều tấn công 50 hoặc 100 mg, liều duy trì 50 mg hoặc 100 mg mỗi 4-6 giờ, 

không vượt quá 400 mg/24 giờ. 

Dạng dung dịch tiêm: 

Tramadol có thể tiêm tĩnh mạch chậm (2-3 phút) hoặc pha trong dịch truyền. 

Cơn đau nặng: liều tấn công 100 mg. Trong vòng 1 giờ sau liều tần công, bổ sung 50 mg 

mỗi 10-20 phút, không vượt quá tổng liều 250 mg (bao gồm cả liều tấn công). Sau đó, có thể 

sử dụng 50 hoặc 100 mg mỗi 4-6 giờ, không vượt quá 600 mg/ngày. 

Cơn đau trung bình: 50 hoặc 100 mg trong giờ đầu tiên. 

Chống chỉ định: quá mẫn với tramadol, các opioid, suy hô hấp nặng, suy gan nặng, 

trẻ em dưới 15 tuổi (viên nang và tiêm), phụ nữ cho con bú trong trường hợp điều trị 

kéo dài, động kinh mất kiểm soát, kết hợp với các thuốc ức chế men mono-aminoxidase 

(IMAO). 

Tác dụng không mong muốn: buồn nôn, nôn, buồn ngủ, đau đầu, chóng mặt, vã mồ 

hôi, mệt mỏi, khô miệng, táo bón, rối loạn thần kinh - tâm thần.  

3. Thuốc giảm đau nhóm III 

Các thuốc giảm đau nhóm III, còn gọi là opioid mạnh, được chia thành ba nhóm: 

chất chủ vận toàn phần (morphin), chất chủ vận từng phần (buprenorphin) và chất đối 

kháng (nalbuphin). Nguyên tắc chung là không được kết hợp chất chủ vận từng phần 

và chất đối vận với chất chủ vận toàn phần do tác dụng đối kháng của các thuốc. 

Thuốc giảm đau opioid 

Morphin 

Morphin thích hợp cho các trường hợp đau dai dẳng, dữ dội hay khó điều trị (đặc 

biệt là đau ung thư). Sử dụng thuốc không hợp lý luôn kèm theo nguy cơ lệ thuộc 

thuốc. 

Nên ưu tiên sử dụng đường uống. Liều khởi đầu thông thường là 60 mg/ngày, tiếp 

theo cần dò liều để xác định mức liều thấp nhất có hiệu quả. Cách đơn giản nhất là sử 
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dụng morphin dạng tác dụng nhanh mỗi 4 giờ và chỉnh liều mỗi 8 giờ bằng cách tăng 

liều từ 30% đến 50%. Tổng liều hàng ngày đã sử dụng là cơ sở tính liều cho ngày 

hôm sau và cho 2-3 ngày tiếp theo cho đến khi ổn định. Khi đạt liều ổn định, nên 

chuyển đổi sang sử dụng dạng giải phóng kéo dài (LP). Không có giới hạn tối đa 

liều morphin cho tất cả các đường dùng. 

Chống chỉ định: quá mẫn với thuốc, trẻ em dưới 6 tuổi, suy hô hấp mất bù, suy 

gan nặng, bệnh cấp tính, động kinh không kiểm soát, phụ nữ cho con bú và khi khôi 

phục hoặc tiếp tục một phác đồ điều trị kéo dài sau khi sinh con. 

Phản ứng bất lợi: táo bón, buồn ngủ, buồn nôn và nôn. Các phản ứng khác có thể 

bao gồm: hưng phấn, ác mộng, lú lẫn, ảo giác; suy hô hấp, có thể ngừng thở do quá 

liều; tăng áp lực nội sọ; bí tiểu và ứ đọng nước tiểu trong trường hợp ung thư tiền 

liệt tuyến hoặc hẹp niệu đạo; hội chứng cai thuốc khi ngừng đột ngột. Ở người già 

hay bệnh nhân suy thận, có nguy cơ co giật khi dùng quá liều hoặc tăng liều quá 

nhanh. Trường hợp quá liều opioid có thể xảy ra suy hô hấp với dấu hiệu nhận biết là 

tình trạng lơ mơ. Nếu xảy ra tình trạng này, cần thông khí hỗ trợ và sử dụng naloxon. 

Không nên kết hợp với các thuốc tác dụng tương tự opioid, thuốc an thần, barbiturat, 

thuốc ngủ (benzodiazepin), thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamin H1, thuốc hạ 

huyết áp trung ương (methyldopa), baclofen và thalidomid.  

Fentanyl 

Đây là thuốc giảm đau mạnh có cơ chế tác dụng tương tự như morphin nhưng tác dụng 

nhanh và kéo dài. Tác dụng giảm đau của fentanyl mạnh hơn morphin 100 lần. Fentanyl 

được chỉ định cho cơn đau mạn tính và nghiêm trọng không thể giải quyết được bằng thuốc 

giảm đau opioid khác. Một số chế phẩm fentanyl hấp thu qua da đã được phát triển để thay 

thế cho đường uống khi cơn đau ổn định và có ít tác dụng phụ hơn so với morphin. Liều 

lượng không nên cố định mà được tính toán dựa vào phác đồ opioid trước đó. Hấp thu 

fentanyl có thể tăng lên ở bệnh nhân tiếp xúc với nhiệt. 

Chống chỉ định: quá mẫn cảm, đau cấp tính ngắn sau phẫu thuật (do không thể chỉnh liều 

trong một thời gian ngắn), rối loạn nghiêm trọng hệ thần kinh và người bệnh chưa bao giờ 

dùng opioid. 

Tác dụng không mong muốn: trên tim, thần kinh, da và mô dưới da; rối loạn tiêu hóa.  

Các tương tác thuốc của fentanyl tương tự morphin. 

Nguồn: http://magazine.canhgiacduoc.org.vn/Magazine/Details/155 


