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ĐỊNH LƯỢNG NỒNG ĐỘ VANCOMYCIN TRONG MÁU 

DS. Đặng Thị Thảo Trang 

I. ĐẠI CƯƠNG VỀ VANCOMYCIN 

 

Hình 1. Cấu trúc phân tử Vancomycin 

- Vancomycin là kháng sinh thuộc nhóm Glycopeptid có phổ kháng khuẩn 

hẹp tập trung chủ yếu trên vi khuẩn hiếu khí Gram dương, bao gồm các chủng 

kháng thuốc như Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA), 

Streptococcus pneumonia kháng penicillin, và Enterococcus kháng ampicillin. 

- Tác dụng diệt khuẩn của Vancomycin phụ thuộc vào thời gian và chịu ảnh 

hưởng của quá trình phân bố chậm của thuốc vào mô. Thông số dược động 

học/dược lực học (pK/pD) bao gồm: AUC/MIC (diện tích dưới đường cong/nồng 

độ ức chế tối thiểu) và Ctrough  (nồng độ đáy) giúp dự báo hiệu quả điều trị cũng 

như độc tính của thuốc.  

- Các thông số khuyến cáo cần đạt được khi sử dụng Vancomycin: 

+ Ctrough : 15 – 20 mg/L (Nhiễm khuẩn có biến chứng). 

    10 – 15 mg/L (Nhiễm khuẩn không có biến chứng). 

+ AUC/MIC: 400 – 600 mcg/mL.hr 

- Nồng độ vancomycin sau pha truyền nên ≤ 5 mg/ml . Trong trường hợp 

phải hạn chế dịch, nồng độ sau pha truyền không lớn hơn 10mg/ml. Nếu đạt nồng 

độ sau pha truyền là 10mg/ml cần truyền thuốc qua tĩnh mạch trung tâm. Có thể 

truyền ngắt quãng từ 60 - 180 phút (tùy theo liều dùng) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục trong 24h. 

II. TẠI SAO PHẢI ĐỊNH LƯỢNG NỒNG ĐỘ VANCOMYCIN 

TRONG MÁU? 

Giám sát nồng độ thuốc trong máu (TDM) là thực hành lâm sàng định lượng 

nồng độ thuốc trong máu theo khoảng thời gian xác định, nhằm tối ưu hóa chế độ 

liều dùng của thuốc.  
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TDM được khuyến cáo với các thuốc có khoảng điều trị hẹp, thuốc có 

dược động học thay đổi, các thuốc khó đạt nồng độ mục tiêu, thuốc có mối 

tương quan giữa nồng độ - hiệu quả - tác dụng phụ. Mục tiêu của TDM là cá 

thể hóa chế độ liều nhằm tối đa hóa hiệu quả điều trị và giảm tác dụng không 

mong muốn của thuốc. 

Vancomycin là một kháng sinh có khoảng điều trị hẹp, và khoảng điều trị 

này đang càng thu hẹp lại trong hai thập kỷ gần đây do mức độ nhạy cảm của vi 

khuẩn với kháng sinh này thay đổi theo thời gian, điểm gãy nhạy cảm MIC của 

vancomycin với tụ cầu vàng cũng được điều chỉnh từ ≤ 4 mg/L xuống ≤ 2 mg/L. 

Khi mới được sử dụng vào những năm 1980, mục tiêu nồng độ đáy vancomycin 

được xác định là 5 – 10 mg/L, nhưng mục tiêu này đã tăng lên 15 – 20 mg/L tại 

khuyến cáo IDSA-ASHP-SIDP năm 2009, nhằm đảm bảo hiệu quả diệt khuẩn 

trong điều trị nhiễm khuẩn phức tạp do MRSA hoặc điều trị các chủng MRSA có 

MIC = 1 mg/L. Mặt khác, khi nồng độ đáy tăng, đặc biệt khi > 15 mg/L, nguy cơ 

gặp độc tính trên thận cũng tăng lên 2,5 lần ở các bệnh nhân nhi, thậm chí 3,6 lần 

với bệnh nhi đang được điều trị tích cực. Vì vậy, việc giám sát nồng thuốc trong 

máu là cần thiết, giúp hạn chế nguy cơ độc tính, đặc biệt là biến cố trên thận liên 

quan đến vancomycin.  

 

Hình 2 - Khoảng điều trị của vancomycin ngày càng thu hẹp dần do 

tình trạng đề kháng kháng sinh 

 

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VANCOMYCIN  

Một số phương pháp định lượng vancomycin đã được thực hiện trên thế 

giới và tại Việt Nam: 

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/phong-tranh-benh-nhiem-khuan-do-tu-cau-vang/
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1. Định lượng nồng độ Vancomycin dựa trên nồng độ đáy (Ctrough hay 

Cmin) 

Các thông số dược động học, dược lực học (PK/PD) khác nhau đã được đề 

xuất làm thông số giám sát điều trị vancomycin, bao gồm T > MIC (thời gian nồng 

độ thuốc lớn hơn giá trị MIC), AUC/MIC (tỷ lệ diện tích dưới đường cong với 

nồng độ ức chế tối thiểu), hay Cmax/MIC (tỷ lệ nồng độ đỉnh với nồng độ ức chế 

tối thiểu). Dựa vào các mô hình nghiên cứu trên động vật, AUC/MIC được xác 

định là thông số phản ánh tốt nhất hiệu quả diệt khuẩn của vancomycin với tụ cầu 

vàng, bao gồm cả MSSA, MRSA, và các chủng tụ cầu vàng đề kháng trung gian 

(VISA). 

Moise-Broder và các cộng sự đã đề xuất mục tiêu AUC/MIC ≥ 400 để đảm 

bảo hiệu quả diệt khuẩn của vancomycin. Tuy nhiên, việc định lượng nhiều nồng 

độ vancomycin để tính toán AUC khó thực hiện trong thực tế lâm sàng, nên nồng 

độ đáy (Ctrough) đã được lựa chọn làm giá trị đại diện cho AUC và được khuyến 

cáo tại hướng dẫn về giám sát điều trị vancomycin của IDSA-ASHP-SIDP năm 

2009. Những năm sau đó, nhiều cơ sở thực hành cũng đưa ra hướng dẫn giám sát 

nồng độ thuốc trong máu với vancomycin dựa trên đồng thuận năm 2009 này. 

Sau khi đồng thuận IDSA-ASHP-SIDP năm 2009 được công bố, việc giám 

sát nồng độ vancomycin bằng Ctrough trở nên phổ biến tại các bệnh viện. Tuy 

nhiên, mức độ tương quan giữa Ctrough và AUC rất khác nhau ghi nhận ở các 

nghiên cứu gần đây. Ctrough dường như không thực sự là giá trị đại diện tốt cho 

AUC. 

Vì vậy, thông số này không còn được khuyến cáo dùng làm thông số giám 

sát nồng độ vancomycin với các trường hợp nhiễm khuẩn nghiêm trọng do MRSA 

tại hướng dẫn cập nhật năm 2020 của IDSA-ASHP-PIDS-SIDP. Với các nhiễm 

khuẩn không nghiêm trọng hoặc nhiễm khuẩn khác, chưa đủ bằng chứng để kết 

luận nên giám sát điều trị vancomycin theo Ctrough hay AUC. Tuy nhiên, theo 

hướng dẫn của hội Dược lý Trung Quốc đăng tải trên tạp chí Clinical Infectious 

Diseases năm 2020, Ctrough vẫn được khuyến cáo với mức độ mạnh tương đương 

AUC tại các cơ sở chưa có điều kiện triển khai TDM vancomycin theo AUC. Mục 

tiêu Ctrough tại hướng dẫn này là 10 – 15 mg/L ở người lớn, hoặc lên tới 20 mg/L 

ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng; mục tiêu Ctrough ở bệnh nhân nhi và sơ sinh 

được khuyến cáo 5 – 15 mg/L. Việc chỉnh liều dựa vào tỷ lệ giữa đích Ctrough 

với Ctrough đo được. 

2. Định lượng nồng độ Vancomycin dựa trên AUC 

Phương pháp này cho phép dự đoán hiệu quả điều trị và độc tính của 

vancomycin tốt hơn phương pháp đo nồng độ đáy. Tuy nhiên, việc lấy mẫu, theo 
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dõi và tính toán điều chỉnh liều phức tạp hơn phương pháp đo nồng độ đáy. Việc 

xử lý các số liệu sau khi định lượng cần có sự hỗ trợ của các phần mềm tính toán. 

Một số phương pháp định lượng nồng độ Vancomycin dựa trên AUC thường 

sử dụng: 

a. Phương pháp PK bậc một (tính theo công thức Sawchuk-Zaske) 

Mô hình dược động học dựa trên phương trình là một cách tiếp cận chính xác 

hơn. Liều dùng Vancomycin có thể được mô hình hóa bằng cách sử dụng mô hình 

một ngăn, trong đó vancomycin phân phối vào một ngăn duy nhất và sau đó được 

loại bỏ qua thận. Mô hình này tương đối hoạt động khá tốt, ngoại trừ vài giờ đầu 

sau khi dùng một liều vancomycin (tức là lúc thuốc đang được phân phối đến các 

mô). Hai điểm xác định đường cong phân rã theo cấp số nhân. Do đó, sử dụng mô 

hình một ngăn, cần có hai nồng độ thuốc để xác định dược động học của 

vancomycin. Điều này hơi tốn công sức hơn so với việc chỉ đo 01 nồng độ đáy, 

nhưng nó cung cấp nhiều thông tin hơn:  

- Đo được hằng số loại bỏ (Ke). Điều này giúp loại bỏ sự mơ hồ của việc 

ước tính chức năng thận dựa trên mức độ creatinine ngẫu nhiên. 

- Việc xác định được các tham số này cho phép tính toán AUC của bệnh 

nhân. 

Phương pháp PK bậc một đòi hỏi phải đo nồng độ vancomycin nhiều hơn. 

Ưu điểm của phương pháp này cho phép đạt mục tiêu nhanh, cá nhân hóa điều trị. 

Cách tính toán liên quan có thể được thực hiện bởi nhiều công thức dược động 

học bao gồm bảng tính Microsoft Excel. 

b. Phương pháp theo mô hình Bayesian 

Phương pháp tính toán dược động học bằng cách sử dụng mô hình toán học 

Bayesian. Để áp dụng phương pháp này cần có cơ sở dữ liệu bệnh nhân liên quan 

đến các thông số dược động học (ví dụ: tuổi, giới tính, cân nặng, creatinine). Cơ 

sở dữ liệu này được sử dụng để tạo ra một mô hình dự đoán dược động học riêng 

lẻ. Ưu điểm chính của chiến lược Bayesian là giảm số lượng nồng độ vancomycin 

cần đo (ví dụ: đo hai nồng độ trong máu, có thể chỉ cần 01 nồng độ đáy). Tuy 

nhiên, phương pháp này cũng có một số hạn chế: 

- Thể tích phân bố thường được ước tính (không được đo trực tiếp). 

-  Mô hình Bayesian được nghiên cứu trong một cỡ mẫu bệnh nhân nhất 

định. Những mô hình như vậy có thể không phù hợp với các cỡ mẫu bệnh nhân 

khác chưa được khảo sát về thông số dược động học. 

- Có nhiều mô hình Bayesian khác nhau được áp dụng, do đó, thành công 

đạt được với một mô hình Bayesian không đảm bảo rằng các mô hình Bayesian 

khác cũng sẽ thành công tương tự. 

- Để sử dụng mô hình Bayesian cần sở hữu một chương trình tính phí nên 

điều này có thể tạo ra sự thiên vị Bayesian trong tài liệu nghiên cứu. 
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Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đang triển khai phương pháp 

định lượng Vancomycin dựa trên nồng độ đáy. 

IV. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG VANCOMYCIN DỰA TRÊN 

NỒNG ĐỘ ĐÁY 

 

 

 

 

 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH CỤ THỂ 

Người 

thực hiện 
Các bước thực hiện Mô tả 

Bác sỹ và 

Dược lâm 

sàng 

1. Xác định bệnh nhân 

cần giám sát nồng độ 

thuốc trong máu 

Xác định đối tượng bệnh nhân cần giám sát nồng 

động thuốc trong máu (Mục 5 – Phụ lục 3 và Mục 

4 - Phụ lục 4) 

Bác sĩ 

Điều 

dưỡng 

2. Liều nạp (liều tải) 

- Bác sĩ chỉ định liều nạp (liều tải) Vancomycin 

theo cân nặng thực tế của bệnh nhân (Mục 2 Phụ 

lục 3 và Mục 1 - Phụ lục 4). 

- Điều dưỡng pha thuốc, thực hiện theo y lệnh của 

bác sĩ, ghi chính xác giờ bắt đầu truyền thuốc 

(Mục 4 - Phụ lục 3 và Mục 3 - Phụ lục 4). 

- Bác sĩ và điều dưỡng ghi lại các thông tin này 

vào Phiếu giám sát nồng độ thuốc trong máu và 

hiệu chỉnh liều Vancomycin – Phụ lục 2 

Bác sĩ 

Điều 

dưỡng 

3. Liều duy trì 

- Bác sĩ chỉ định liều duy trì vancomycin theo Clcr 

của người bệnh (Mục 3 – Phụ lục 3 và Mục 2 - Phụ 

lục 4) 

- Điều dưỡng pha thuốc, thực hiện theo y lệnh của 

bác sĩ, ghi CHÍNH XÁC giờ bắt đầu truyền thuốc. 

- Bác sĩ và điều dưỡng ghi lại các thông tin này 

vào Phiếu giám sát nồng độ thuốc trong máu và 

hiệu chỉnh liều vancomycin (Phiếu giám sát nồng 

độ thuốc trong máu và hiệu chỉnh liều 

Vancomycin – Phụ lục 2) 

Bác sĩ 

Điều 

dưỡng 

Bác 

sĩ/KTV 

hóa sinh 

4. Định lượng  

- Bác sĩ chỉ định thời gian lấy mẫu máu định lượng 

nồng độ thuốc trong máu (Mục 5 Phụ lục 3 và 

Mục 4 - Phụ lục 4) 

- Điều dưỡng lấy máu làm xét nghiệm theo chỉ 

định của bác sĩ, gửi khoa Xét nghiệm – Truyền 

máu. Lưu ý: Không lấy mẫu máu từ đường 

Xác định đối tượng 

bệnh nhân cần định 

lượng vancocmycin 

 

Liều nạp (liều tải) Liều duy trì 

Hiệu chỉnh liều Định lượng Theo dõi 
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Người 

thực hiện 
Các bước thực hiện Mô tả 

truyền Vancomycin vì sẽ làm sai lệch kết quả 

định lượng. 

- Bác sĩ/kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm – Truyền 

máu tiến hành định lượng nồng độ Vancomycin và 

trả kết quả. 

- Điều dưỡng dán kết quả định lượng vào hồ sơ 

bệnh án. 

- Bác sĩ và điều dưỡng ghi lại các thông tin này 

vào phiếu giám sát nồng độ thuốc trong máu và 

hiệu chỉnh liều Vancomycin (Phiếu giám sát nồng 

độ thuốc trong máu và hiệu chỉnh liều 

Vancomycin – Phụ lục 2). 

Bác sỹ 

Dược sĩ 

 

5. Hiệu chỉnh liều 

- Nếu Ctrough đạt nồng độ đích, giữ nguyên chế độ 

liều đang dùng. 

- Nếu Ctrough không đạt nồng độ đích, dược sĩ lâm 

sàng phối hợp với bác sỹ hiệu chỉnh liều theo 

hướng dẫn tại Mục 7 - Phụ lục 3 và Mục 6 - Phụ 

lục 4. 

Bác sỹ và 

Dược lâm 

sàng 

6. Theo dõi 

- Theo dõi đáp ứng của bệnh nhân trên lâm sàng. 

- Định lượng nồng độ vancomycin trong máu 1 

lần/tuần ở bệnh nhân có chức năng thận ổn định 

đã đạt đích nồng độ, đáp ứng tốt trên lâm sàng. 

- Định lượng nồng độ vancomycin trong máu tối 

thiểu 2-3 lần/tuần hoặc định lượng hàng ngày ở 

bệnh nhân có chức năng thận không ổn định, tùy 

thuộc vào diễn biến lâm sàng của người bệnh kể 

cả khi bệnh nhân đạt đích nồng độ. 

- Theo dõi độc tính trên thận thông qua nồng độ 

creatinin máu: 

Xét nghiệm creatinin máu 2 lần/tuần ở bệnh nhân 

có chức năng thận ổn định. 

Xét nghiệm creatinin máu 2 ngày/1 lần ở bệnh 

nhân có chức năng thận không ổn định hoặc phối 

hợp với thuốc khác độc trên thận. 

VI. PHỤ LỤC 

-  Phụ lục 1: Phiếu chỉ định định lượng Vancomycin. 

-  Phụ lục 2: Phiếu Giám sát nồng độ thuốc trong máu và hiệu chỉnh liều 

Vancomycin. 
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-  Phụ lục 3: Hướng dẫn về liều và theo dõi nồng độ Vancomycin trên bệnh nhân 

trưởng thành. 

-  Phụ lục 4: Hướng dẫn về liều và theo dõi nồng độ Vancomycin trên trẻ em. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Quy trình định lượng vancomycin tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021. 

2. Chuyên đề: cách thức mới theo phương pháp Bayesian trong hiệu chỉnh liều 

Vancomycin thông qua nồng độ thuốc trong máu, Bảng tin Dược lâm sàng quý 2 năm 

2020, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới . 

3. Lưu Thị Thu Trang, Vương Mỹ Lượng, Nguyễn Hoàng Anh (b), Giám sát nồng 

độ vancomycin trong điều trị nhiễm khuẩn nặng do MRSA: Hướng dẫn đồng thuận năm 

2020. 

4. Theo dõi nồng độ vancomycin trong máu, Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Vinmec Times City. 
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PHỤ LỤC 1 

 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Mã BN: 

Số bệnh án: 

 

PHIẾU CHỈ ĐỊNH 

   Họ tên:     Tuổi:                           Nam □   Nữ□ 

   Địa chỉ: 

   Khoa:      Số phiếu: 

   Chẩn đoán sơ bộ: 

   Ghi chú: 

 

STT Nội dung Số lượng Nơi thực hiện BN trả 

Sinh hóa     

1 Định lượng Vancomycin 1 Phòng XN  

 

Ngày       tháng         năm 20 

 

 

 

Bác sỹ ký tên 
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Khoa:……………………             PHỤ LỤC 2  

 

PHIẾU GIÁM SÁT NỒNG ĐỘ THUỐC TRONG MÁU VÀ HIỆU 

CHỈNH LIỀU VANCOMYCIN 

 

Họ tên  Tuổi  

Mã bệnh án  Chẩn đoán nhiễm 

khuẩn 

 

Bệnh phẩm cấy 

(nếu có) 

 Vi khuẩn phân lập 

(nếu có) 

 

Chiều cao  Cân nặng  

Creatinin máu  ClCr (ml/p)  

MIC  vancomycin (nếu 

có) 

 Cách truyền  Ngắt quãng 

 Liên tục 

 

Ngày 
Liều 

vancomycin 

Thời gian 

bắt đầu 

truyền 

Tốc độ 

truyền 

Thời gian 

lấy 

mẫu/ngày 

Kết 

quả 

Ctrough 

Liều 

hiệu 

chỉnh 

Ghi 

chú 
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PHỤ LỤC 3 

HƯỚNG DẪN VỀ LIỀU & THEO DÕI NỒNG ĐỘ 

VANCOMYCIN TRÊN BỆNH NHÂN TRƯỞNG THÀNH 

1. Đối tượng áp dụng 

• Bệnh nhân nặng nghi ngờ hoặc nhiễm MRSA (như nhiễm khuẩn huyết, sốc 

nhiễm khuẩn, viêm nội tâm mạc, viêm màng não, viêm tủy xương, viêm phổi).  

2. Liều tải khởi đầu1 

• Mục tiêu: để nhanh chóng đạt được nồng độ mục tiêu điều trị có thể cân nhắc 

dùng liều nạp. 

• Liều nạp: 20-35 mg/kg vancomycin truyền ngắt quãng, dựa theo cân nặng 

thực tế, không quá 3g.  

• Bệnh nhân béo phì: liều nạp là 20-25mg/kg,  tối đa 3g.  

• Liều nên được làm tròn đến 250 mg.  

• Liều tải chỉ dùng 1 liều, sau đó dùng liều duy trì. Khoảng cách giữa liều tải và liều 

duy trì dựa theo chức năng thận. 

• Bảng 1 là liều tải gợi ý theo khoảng cân nặng.  [1] 

Bảng 1. Liều tải gợi ý1 

Cân nặng Liều tải chuẩn 

30-49 kg 1 g  

50-59 kg 1.5 g 

60-74 kg 2 g 

75-89 kg 2.5 g 

≥90 kg 3 g (maximum) 
 

3. Liều duy trì 

• Liều duy trì: 15-20mg/kg1,2 mỗi lần dùng, theo cân nặng thực tế. Bảng 2 là liều duy 

trì gợi ý.  

• Khoảng cách đưa liều: ước tính dựa theo chức năng thận tính theo Cockcroft-Gault2 

(Bảng 3).  
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Bảng 2. Liều duy trì 

Vancomycin1 

Cân nặng Liều 

30-49 kg 500mg 

50-59 kg 750 mg 

60-74 kg 1.000 mg 

75-89 kg 1.250 mg 

90-110 kg 1.500 mg 

> 110 kg 15mg/kg 
 

Bảng 3. Khoảng cách đưa liều duy trì2 

CrCl 

(mL/phút) 
Khoảng cách đưa liều  

> 50 8-12 giờ 

30-49 12-24 giờ 

15-29 24 giờ 

< 15 24-48 giờ 

Lọc máu 

ngắt quãng  

Liều tải: 25mg/kg x 1 

Liều duy trì: 10mg/kg sau mỗi lần 

lọc máu (chế độ 3 lần/tuần). Ngày 

không lọc, không dùng vancomycin.  

Lọc máu 

liên tục 

Liều tải: 20-25mg/kg x 1 

Liều duy trì: 10-15mg/kg mỗi 24 giờ 
 

4. Hướng dẫn truyền thuốc 

• Tốc độ truyền: không vượt quá 10 mg/phút.  

• Nồng độ: tối đa 5 mg/mL.   

• Dung môi: NaCl 0,9%, Glucose 5%, Dextrose 5%, Ringer lactat.  

Bảng 4. Thời gian truyền và thể tích pha loãng3 

Liều ≤1g 1.1-1.5g 1.6-2.0g 

Thời gian truyền 60 phút 90 phút 120 phút 

Thể tích pha loãng 100-250mL 250-500mL 500mL 
 

5. Theo dõi nồng độ đáy (Cđáy) của vancomycin  

• Chỉ định đo nồng độ vancomycin (TDM)4:  

o Thời gian dùng vancomycin tiên lượng > 5 ngày 

o BN thay đổi chức năng thận 

o Nghi ngờ về độc tính (vd: đang dùng các thuốc khác độc thận như 

aminoside, amphotericin, colistin) 

o Nghi ngờ thất bại điều trị (vd: thanh thải thận tăng cường, thể tích phân bố 

thay đổi như bỏng, sốc NK, chấn thương).  

• Thời điểm lấy mẫu máu lần đầu tiên: khi nồng độ thuốc đạt trạng thái cân bằng 

trong máu.  

Bảng 5. Thời điểm lấy mẫu máu2 

Chức năng thận Thời điểm lấy mẫu 

> 50 mL/phút Trong vòng 30 phút trước liều thứ 4 

15-49 mL/phút Trong vòng 30 phút trước liều thứ 3 

< 15 mL/phút  
Mỗi 24 giờ : trong vòng 30 phút trước liều thứ 3 

Mỗi 48 giờ: trong vòng 30 phút trước liều thứ 2 
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Lọc máu ngắt quãng 
Trong vòng 30 phút trước khi lọc máu hoặc 4h sau 

khi hoàn thành lọc máu 

Lọc máu liên tục Trong vòng 30 phút trước liều thứ 3  

 Điều dưỡng cần ghi chính xác thời điểm (ngày/giờ/phút) khi lấy mẫu máu và truyền 

vancomycin vào bệnh án. 

• Tần suất lặp lại TDM: thường mỗi 3 ngày cho đến khi Cmin nằm trong khoảng 

điều trị. Duy trì 1 lần/tuần nếu bệnh nhân ổn định huyết động. Với bệnh nhân ICU 

có thể cần TDM thường xuyên hơn1,4.  

6. Khoảng điều trị Cđáy mục tiêu 

• Tùy mức độ nặng của nhiễm khuẩn mà Cđáy mục tiêu là khác nhau (Bảng 6).  

Bảng 6. Nồng độ đáy mục tiêu1-6 

Chỉ định Cđáy mục tiêu 

NK có biến chứng (Viêm phổi, NK huyết, viêm tủy xương do 

MRSA; NK TKTW (viêm màng não) hoặc viêm nội tâm mạc; NK 

huyết hoặc sốc nhiễm trùng; NK do MRSA có MIC là 1-2 mcg/mL)  

15-20 

mg/L 

NK không biến chứng (NK da và mô mềm với lâm sàng ổn định, 

NK xương khớp (không do MRSA)) 

10-15 

mg/L 
 

7. Điều chỉnh liều theo nồng độ Cđáy
1,4,5 

• Nếu Cđáy rất thấp so với mục tiêu (vd: <5mg/L): khuyến cáo nên mời Dược lâm 

sàng hoặc chuyên gia nhiễm khuẩn. Có thể cần dùng liều tải mới hoặc liệu pháp 

khác.  

• Nếu Cđáy thấp hơn hoặc cao hơn vừa phải so với mục tiêu (vd: 5-10 mg/L hoặc 

20-30 mg/L):  

o Cách 1: thay đổi liều, giữ nguyên khoảng cách đưa thuốc theo nguyên tắc 

tam suất:  

Liều mới = Liềucũ x [Cmin mục tiêu]/[Cmin đo được] 

o Cách 2: giữ nguyên liều, thay đổi khoảng cách đưa thuốc tăng hoặc 

giảm một bậc (mỗi 6h, 8h, 12h, 24h). Vd: kéo dài từ mỗi 8h lên mỗi 12h, 

hoặc rút ngắt từ mỗi 12h xuống còn mỗi 8h.  

• Nếu Cđáy rất cao so với mục tiêu (vd: >30 mg/L): cân nhắc tạm dừng vancomycin 

trong 24h, đo lại nồng độ vancomycin mỗi 24h và tái dùng liều mới (giảm liều) 

khi nồng độ vancomycin đã trở về khoảng trị liệu.  

Tài liệu tham khảo: 

1. Metro South Antimicrobial Stewardship Network. Vancomycin Dosing, 

Administration & Monitoring Guidelines for Adults.  

2. Stanford Health Care (2014). Stanford Hospital & Clinics Vancomycin Dosing 

Guidelines 2014.  

3. South Australian expert Advisory Group on Antibiotic Resistance. Clinical 

Practice Guideline for Dosing and Monitoring of Vancomycin in Adults. 2016.  
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4. Liverpool Hospital. Vancomycin. ICU Guideline. 2018.  

5. University of California. UCSFMC Adult Vancomycin Dosing and Monitoring 

Recommendations.  2013.  

6. Zhi-Kang Ye et al. Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring of 

Vancomycin: A Systematic Review. PLoS One. 2014; 9(6): e99044. 

 

 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ye%20ZK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24932495
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4059638/
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PHỤ LỤC 4 

HƯỚNG DẪN VỀ LIỀU & THEO DÕI NỒNG ĐỘ 

VANCOMYCIN TRÊN TRẺ EM 

1. Liều khuyến cáo với trẻ em chức năng thận bình thường 

 

Bảng 1.1. Liều  Vancomycin 

với trẻ sơ sinh ≤ 1 tháng tuổi1,2  

Tuổi thai Liều 

< 29 tuần 15mg/kg mỗi 24 

giờ 

29-35 tuần 15mg/kg mỗi 12 

giờ 

> 35 tuần 15mg/kg mỗi 8 

giờ 

 

Bảng 1.2. Liều  Vancomycin với trẻ trên 1 

tháng tuổi3  

Tuổi Liều 

2 tháng – 1 năm 11 

tháng 

15mg/kg mỗi 6 giờ (tối đa 

1g) 

2-5 tuổi 20mg/kg mỗi 6 giờ (tối đa 

1g) 

6-13 tuổi 15mg/kg mỗi 6 giờ (tối đa 

1.5g) 

14 tuổi trở lên 15mg/kg mỗi 8h (tối đa 2g) 

• Chú ý liều tải: 1 liều tải là 20-30mg/kg (tối đa 2g) có thể được cân nhắc dùng 1 
lần cho bệnh nhân nhiễm trùng nặng. Sau đó, dùng liều duy trì như trên. Nếu liều 
tải được dùng, liều tải được tính là liều đầu tiên3,4.  

2. Điều chỉnh khoảng cách đưa liều ở bệnh nhân có chức năng thận thay đổi 

• Độ thanh thải creatinine ở trẻ em tính 

theo công thức Schwartz5:  

 
 

 

ClCr (ml/phút)  = 

K x chiều cao (cm) 

Creatinin huyết 

thanh (mg/dL) 

       

  Bảng 2.1. Trong đó, hệ số K tra  

Bảng 2.1: Hệ số K 

Tuổi K 

Sinh nhẹ cân ≤ 1 tuổi 0.33 

Đủ tháng ≤ 1 tuổi 0.45 

> 1 tuổi – 12 tuổi 0.55 

13 tuổi trở lên (gái) 0.55 

13 tuổi trở lên (trai) 0.70 

 Dùng phần mềm online tiện 

hơn 
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• Khoảng cách đưa liều tra Bảng 2.2.  

Bảng 2.2: Khoảng cách đưa liều3,5 

ClCr Khoảng cách đưa liều 

> 90 ml/phút 6 giờ 

70-89 ml/ phút 8 giờ 

46-68 ml/phút 12 giờ 

30-45 ml/phút 18 giờ 

15-29ml/phút 24 giờ 

< 15 ml/phút 24-48 giờ 

Thẩm phân phúc mạc 10mg/kg mỗi 24 giờ 

Lọc máu ngắt quãng 10mg/kg sau mỗi lần lọc máu 

Lọc máu liên tục 10mg/kg mỗi 8 giờ 
 

3. Hướng dẫn truyền thuốc 

• Nồng độ tối đa: 5mg/mL. Tốc độ tối đa: 10mg/phút, ít nhất 60 phút. 

• Dung môi : Nacl 0,9%, Dextrose 5%, Glucose 5%, Ringer lactat. 

Bảng 3. Thời gian truyền và thể tích pha loãng 

Liều ≤1g 1.1-1.5g 1.6-2.0g 

Thời gian truyền 60 phút 90 phút 120 phút 

Thể tích pha loãng 100-250mL 250-500mL 500mL 
 

4. Theo dõi nồng độ đáy (Cđáy) của vancomycin 

• Chỉ định đo nồng độ vancomycin (TDM): 

o Thời gian dùng Vancomycin tiên lượng >5 ngày.  

o BN thay đổi chức năng thận. 

o Nghi ngờ về độc tính (vd: đang dùng các thuốc khác độc thận như aminoside, 

amphotericin, colistin) 

o Nghi ngờ thất bại điều trị (vd: Sốc NK, NK nặng, thể tích phân bố thay đổi 

như bỏng, sốc, chấn thương) 

• Thời điểm lấy mẫu lần đầu tiên: Khi nồng độ thuốc đạt trạng thái ổn định trong 

máu. 

Bảng 4. Thời điểm lấy mẫu máu3 

Chức năng thận Thời điểm lấy mẫu 

BN không nằm tại ICU Trong vòng 30 phút trước liều thứ 4 hoặc thứ 5 

BN tại  ICU Trong vòng 30 phút trước liều thứ 3 hoặc thứ 4 

Lọc máu ngắt quãng 2 giờ sau khi hoàn thành lọc máu 

Lọc máu liên tục, ECMO, thẩm phân 

phúc mạc 
Trong vòng 30 phút trước liều thứ 2  
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• Tần suất lặp lại lấy mẫu máu: Lặp lại mức độ cứ sau 48 đến 72 giờ hoặc 

thường xuyên hơn nếu thay đổi nhanh chóng chức năng thận hoặc bệnh nhân bị 

bệnh nặng4. Nếu đã ổn định thì mỗi lần/tuần để theo dõi.  

5. Nồng độ đáy mục tiêu 

 
 

Bảng 5. Nồng độ đáy mục tiêu 

Chỉ định điều trị Cđáy mục 

tiêu4,5,6 

Nhiễm trùng nhẹ, trung bình (vd: viêm tế bào +/- áp xe, sốt/giảm 

BC trung tính, VP cộng đồng) 

10-15mg/L 

Nhiễm trùng nặng (vd: nhiễm MRSA, viêm tủy xương, NK 

huyết, viêm màng não) 

15-20mg/L 

6. Điều chỉnh liều theo nồng độ Cmin 

Tài liệu tham khảo: 

1. Pediatric Dosage Handbook, 15th Edition, 2008 

2. BNF for children 2018-2019.  

Bảng 6. Điều chỉnh liều theo nồng độ Cmin4 

Cmin 

(mg/L) 

Nhiễm trùng nhẹ, trung bình 

Cđáy mục tiêu 10-15mg/L 

Nhiễm trùng nặng 

Cđáy mục tiêu 15-20mg/L 

<5 Tăng liều 20% và đo lại Cmin trước 

liều thứ 4.  

Tăng liều 20-25% và đo lại  Cmin trước 

liều thứ 4.  

5-10 Tăng liều 15% và đo lại Cmin trước 

liều thứ 4.  

Tăng liều 20% và đo lại  Cmin trước 

liều thứ 4. 

10-15 Duy trì liều hiện tại và đo lại Cmin 

sau 72 giờ. 

Tăng liều 15-20% và đo lại Cmin trước 

liều thứ 4.  

15-20 Giảm liều 15-20% HOẶC kéo dài 

khoảng cách liều (ví dụ từ mỗi 6 giờ 

lên 8 giờ). Đo lại Cmin trước liều thứ 

4. 

Duy trì liều hiện tại và đo lại Cmin sau 

48 đến 72 giờ. 

20-25 Dừng một liều và đo lại Cmin sau 6-8 

giờ. Nếu Cmin < 15 mg/L thì bắt đầu 

lại với liều thấp hơn 20-25% hoặc 

điều chỉnh khoảng cách dùng thuốc. 

Nếu Cmin > 15mg/L, tiếp tục dừng 

liều và đo lại Cmin sau 6 giờ. 

Giảm liều 20% HOẶC thay đổi khoảng 

cách đưa thuốc (ví dụ từ mỗi 6 giờ lên 8 

giờ). Đo lại Cmin trước liều thứ 3 hoặc 

thứ 4. 

> 25 Dừng 2 liều và đo lại Cmin sau 12 giờ. 

Nếu Cmin  <15mg/L thì bắt đầu lại ở 

liều thấp hơn 50% hoặc điều chỉnh 

khoảng cách liều) và đo lại  Cmin 

trước liều kế tiếp. Nếu Cmin > 

15mg/L, tiếp tục dừng liều và đo lại 

Cmin sau 6 giờ. 

Dừng một liều và đo lại Cmin sau 6-8 

giờ. Nếu Cmin <20 mg/L thì bắt đầu lại 

ở liều thấp hơn 25% (hoặc điều chỉnh 

khoảng cách liều).  

Nếu Cmin > 20mg/L, tiếp tục dừng liều 

và đo lại Cmin sau 6 giờ. 
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MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHỈ ĐỊNH THUỐC  

THEO THÔNG TƯ 30/2018/TT-BYT 

DS. Nguyễn Đức Mai Anh 

Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 30/2018/TT-BYT (sau đây 

gọị tắt là Thông tư 30) về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc 

hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng 

của người tham gia bảo hiểm y tế, thay thế cho Thông tư 40/2014/TT-BYT. 

Thông tư 30 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, và việc nắm rõ 

các nội dung của Thông tư 30 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của bác sĩ cũng 

như dược sĩ dược lâm sàng. Các bác sĩ nắm vững về điều kiện thanh toán của 

thuốc theo Thông tư 30 sẽ chỉ định thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả. Trong khi đó, 

các dược sĩ làm công tác dược lâm sàng nắm rõ các điểm cần lưu ý của Thông tư 

30 sẽ tư vấn kịp thời cho bác sĩ, giúp hạn chế tối đa nguy cơ xuất toán BHYT cho 

bệnh viện. 

Ngày 17/03/2022, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến đã 

có Công văn số 121/GĐĐT-NVGĐ gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương về việc thông báo một số nội dung cần kiểm tra, giám định. 

Theo đó, trung tâm đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức kiểm tra, giám định 

nhiều nội dung, trong đó có các chuyên đề liên quan đến xuất toán thuốc sử dụng 

tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

Trong phạm vi bài thông tin thuốc này, các thuốc thường xuyên bị xuất toán 

tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ được nhắc lại để quý bác sĩ lưu ý hơn khi chỉ 

định thuốc (Bảng 1). Thêm vào đó, các thuốc có trong chuyên đề mà bảo hiểm xã 

hội tập trung giám định cũng sẽ được nêu rõ về các lỗi có thể gặp phải để quý bác 

sĩ phòng tránh, giúp giảm thiểu các sai sót tương tự khi chỉ định thuốc (Bảng 2). 

BẢNG 1: THUỐC VÀ CHI PHÍ XUẤT TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC 

 Năm 2020 Năm 2021 

Thời gian 

Chi phí xuất 

toán liên 

quan đến 

thuốc (VNĐ) 

Thuốc liên quan 

Chi phí xuất 

toán liên quan 

đến thuốc 

(VNĐ) 

Thuốc liên quan 

Quý I 3.017.095 

Esomeprazol 

Tobradex 

Alphachymotrypsin 

22.090 Alphachymotrypsin 
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 Năm 2020 Năm 2021 

Thời gian 

Chi phí xuất 

toán liên 

quan đến 

thuốc (VNĐ) 

Thuốc liên quan 

Chi phí xuất 

toán liên quan 

đến thuốc 

(VNĐ) 

Thuốc liên quan 

Quý II 603.339 

Alphachymotrypsin 

Alendronat natri 

+cholecalciferol  

536.994 
Alphachymotrypsin 

Zoledronic acid  

Quý III 5.789.273 

Alphachymotrypsin 

Esomeprazol  

Alendronat natri 

+cholecalciferol  

24.154.820 

Alphachymotrypsin 

Atorvastatin 

Pemetrexed 

Erlotinib 

Quý IV 680.420 

 

Meloxicam 

Fatig 

Atorvastatin 

Bidiferon 

Trimetazidin  

480.960 
Alphachymotrypsin 

Atorvastatin 

Tổng 

cộng 
10.090.127  25.194.864   

 

BẢNG 2: CÁC THUỐC CÓ TRONG CHUYÊN ĐỀ TẬP TRUNG GIÁM 

ĐỊNH BHYT 

STT Thuốc 

Chỉ định thanh toán TT 

30/2018/TT-BYT  và Thông tư 

số 01/2020 

Các lưu ý khi chỉ 

định 

Tên thương 

mại 

1 

Hoạt chất Peptid 

(Cerebrolysin, 

Citicolin, Choline 

alfoscerat) 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 

50% trong các trường hợp: Đột 

quỵ cấp tính; Sau chấn thương 

sọ não; Sau phẫu thuật chấn 

thương sọ não; Sau phẫu thuật 

thần kinh sọ não. 

Chỉ định theo đúng 

các trường hợp được 

thanh toán bảo hiểm 

trong TT30/2018 

Cholinaar 

(citicolin) 

500mg/4ml 

2 
Pantoprazol đường 

tiêm 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 

theo chỉ định trong tờ hướng 

dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ 

sơ đăng ký thuốc đã được cấp 

phép và chỉ định dự phòng loét 

Chỉ định theo đúng 

hồ sơ đăng ký thuốc 

đã được cấp phép 

Pantoprazol 
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STT Thuốc 

Chỉ định thanh toán TT 

30/2018/TT-BYT  và Thông tư 

số 01/2020 

Các lưu ý khi chỉ 

định 

Tên thương 

mại 

dạ dày tá tràng, xuất huyết tiêu 

hóa tại dạ dày, tá tràng do 

stress ở bệnh nhân hồi sức tích 

cực 

3 
Famotidine (dạng 

viên hoặc tiêm) 

Loét tá tràng thể hoạt động 

Loét dạ dày lành tính thể hoạt 

động 

Bệnh trào ngược dạ dày - thực 

quản 

Bệnh lý tăng bài tiết ở đường 

tiêu hóa như hội chứng 

Zollinger- Ellison, đau tuyến 

nội tiết. 

Chỉ định theo đúng 

hồ sơ đăng ký thuốc 

đã được cấp phép 

Vinfadin 

V20 (dạng 

tiêm) 

4 
Rabeprazol đường 

tiêm 

Ức chế sự tiết acid dạ dày trong 

những trường hợp không thể 

dùng bằng đường uống, như: 

- Loét tá tràng, loét dạ dày 

- Trào ngược dạ dày-thực quản 

- Phòng ngừa loét do thuốc 

kháng viêm không steroid 

- Hội chứng Zollinger-Ellison 

và các tình trạng tăng bài tiết 

bệnh lý. 

- Chỉ định dự phòng loét dạ dày 

tá tràng, xuất huyết tiêu hóa tại 

dạ dày, tá tràng do stress ở bệnh 

nhân hồi sức tích cực. 

Chỉ định theo đúng 

hồ sơ đăng ký thuốc 

đã được cấp phép 

Rabeloc I.V 

5 
Piracetam (đường 

tiêm) 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 

trong điều trị giật rung cơ có 

nguồn gốc vỏ não 

Chỉ định theo đúng 

các trường hợp được 

thanh toán bảo hiểm 

trong TT30/2018 

Piracetam 

Kabi 1g/5ml 

6 
Vinpocetin (đường 

uống, tiêm) 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 

trong điều trị triệu chứng thần 

kinh của chứng sa sút trí tuệ do 

nguyên nhân mạch 

Chỉ định theo đúng 

các trường hợp được 

thanh toán bảo hiểm 

trong TT30/2018 

Cavinton 

Forte 10mg 

7 Alfuzosin 
Thuốc được khuyến cáo trong 

điều trị triệu chứng chức năng 

Chỉ định theo đúng 

các trường hợp được 

Xatral XL 

10mg 
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STT Thuốc 

Chỉ định thanh toán TT 

30/2018/TT-BYT  và Thông tư 

số 01/2020 

Các lưu ý khi chỉ 

định 

Tên thương 

mại 

của phì đại lành tính tuyến tiền 

liệt, điều trị phụ trợ trong 

trường hợp bí tiểu cấp phải đặt 

ống thông tiểu do phì đại lành 

tính  tuyến tiền liệt 

thanh toán bảo hiểm 

trong TT30/2018 

8 
Alphachymotrypsin 

(uống) 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 

trong điều trị phù nề sau phẫu 

thuật, chấn thương, bỏng. 

Chỉ định theo đúng 

các trường hợp được 

thanh toán bảo hiểm 

trong TT30/2018 

 

Katrypsin 

Statripsine 

9 

Magnesi hydroxyd 

+ nhôm hydroxyd 

+ simethicon 

Viêm loét dạ dày – tá tràng cấp 

và mạn tính. Trào ngược dạ 

dày -  thực quản 

Chỉ định theo đúng 

các trường hợp được 

thanh toán bảo hiểm 

trong TT30/2018 

Alumag-S 

10 Aminoleban 

Điều trị bệnh lý não do gan ở 

những bệnh nhân suy gan mãn 

tính. 

Chỉ định theo đúng 

các trường hợp được 

thanh toán bảo hiểm 

trong TT30/2018 

Aminoleban 

11 Albumin 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 

trong trường hợp: Nồng độ 

albumin máu ≤ 2,5 g/dl hoặc 

sốc hoặc hội chứng suy hô hấp 

tiến triển; thanh toán 70%. 

Chỉ định theo đúng 

các trường hợp được 

thanh toán bảo hiểm 

trong TT30/2018 

Albunorm 

250g/l, 

Albutein 

12 Sylimarin 

Hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan 

mãn tính, xơ gan, gan nhiễm 

mỡ và tổn thương gan do 

nhiễm độc. Bảo vệ tế bào gan 

trong quá trình điều trị với các 

thuốc gây độc hại gan. 

Chỉ định theo đúng 

các trường hợp được 

thanh toán bảo hiểm 

trong TT30/2018 

Silygamma 

13 Glutathion 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 

cho bệnh nhân sau xạ trị, bệnh 

nhân điều trị ung thư bằng 

cisplatin hoặc carboplatin; 

thanh toán 50%. 

Chỉ định theo đúng 

các trường hợp được 

thanh toán bảo hiểm 

trong TT30/2018 

Glutaone 

300 
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STT Thuốc 

Chỉ định thanh toán TT 

30/2018/TT-BYT  và Thông tư 

số 01/2020 

Các lưu ý khi chỉ 

định 

Tên thương 

mại 

14 Zoledronic acid 

Điều trị ung thư di căn xương 

tại Bệnh viện hạng đặc biệt, 

hạng I, II. 

Điều trị loãng xương tại Bệnh 

viện Lão khoa Trung ương và 

khoa cơ xương khớp của bệnh 

viện hạng đặc biệt, hạng I. 

Chỉ định theo đúng 

các trường hợp được 

thanh toán bảo hiểm 

trong TT30/2018 

Ledrobon 

4mg, Sun-

closen 4mg, 

Zometa 

* Tài liệu tham khảo: 

1. Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của BYT ban hành danh 

mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng 

xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; 

2. Thông tư 01/2020/TT-BYT ngày 16/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung 

Thông tư 30/2018/TT-BYT; 

3. Thông tư 20/2020/TT-BYT ngày 26/11/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

Thông tư 30/2018/TT-BYT. 
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THUỐC MIỄN DỊCH – PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA) 

DS. Đặng Thị Thu Hiếu 

1. Cơ chế 

Pembrolizumab là một kháng thể đơn dòng liên kết với thụ thể PD-11 và 

ngăn chặn sự tương tác của PD-1 với các phối tử của nó là PD-L12 và PD-L23. 

Trong đó PD-L1 là phối tử chính của PD-1. Khi PD-L1 gắn với thụ thể PD-1 gây 

ra hiện tượng bất hoạt và từ đó ức chế hoạt động miễn dịch của tế bào T. Do đó, 

sự liên kết giữa pembrolizumab - PD-1 dẫn đến việc kích hoạt các phản ứng miễn 

dịch qua trung gian tế bào T chống lại các tế bào khối u [1] [3] [6]. 

Chú thích:  

(1) PD-1 là thụ cảm thể có mặt trên bề mặt các tế bào miễn dịch như: lympho 

T hoạt hóa, tế bào tiêu diệt tự nhiên (NK) và tế bào lympho B, đại thực bào, tế 

bào đuôi gai (DC) và bạch cầu đơn nhân;  

(2) PD-L1 là protein xuyên màng biểu hiện trên nhiều tế bào khối u, tế bào 

tạo máu và một số tế bào khác; 

(3) PD-L2 là protein xuyên màng biểu hiện chủ yếu trên tế bào tạo máu.  

2. Chỉ định  

U hắc bào ác tính, ung thư phổi không tế bào nhỏ, u lympho Hodgkin kinh 

điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư đầu cổ, ung thư dạ dày, ung thư có 

tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô 

tế bào gan [5]. 

3. Liều dùng 

Theo đó liều dùng của thuốc Keytruda được Bộ Y tế phê duyệt như sau: 

+ Liều 200mg đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ chưa được điều trị 

trước đây bằng hóa trị liệu, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường 

tiết niệu, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu cổ, ung thư dạ dày, ung thư có tình trạng 

mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào 

gan  

+ Liều dùng 100mg chỉ áp dụng trong 2 trường hợp: đối với ung thư phổi 

không tế bào nhỏ đã được điều trị trước đây bằng hóa trị liệu hoặc đối với 

melanoma [2]. 

4. Phản ứng bất lợi của thuốc 

Độ an toàn của Pembrolizumab dưới dạng đơn trị liệu đã được đánh giá trên 

3.830 bệnh nhân bị Melanoma hoặc ung thư phổi không tế bào nhỏ, U lympho 

Hodgkin kinh điển, Ung thư biểu mô đường tiết niệu tiến triển qua 4 liều trong 

các nghiên cứu lâm sàng. Ở nhóm bệnh nhân này các phản ứng bất lợi thường gặp 
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nhất là mệt mỏi (21%), ngứa (16%), phát ban (13%), tiêu chảy (12%), buồn nôn 

(10%). 

Độ an toàn của Pembrolizumab phối hợp với hóa trị liệu đã được đánh giá 

trên 791 bệnh nhân dùng Pembrolizumab 200mg, 2mg/kg hoặc 10mg/kg mỗi 3 

tuần trong các nghiên cứu lâm sàng. Ở nhóm bệnh nhân này các phản ứng bất lợi 

thường gặp nhất là buồn nôn (49%), thiếu máu (48%), mệt mỏi (38%), táo bón 

(34%), tiêu chảy (31%), giảm bạch cầu trung tính (29%), giảm sự ngon miệng 

(28%) [2]. 

5. Thông tin khác liên quan đến thuốc 

• Ngày 03 tháng 05 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2084/QĐ-

BYT về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda (pembrolizumab) 

miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho 

người bệnh ung thư do Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thực hiện. Theo 

đó, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng là 1 trong các bệnh viện thực hiện chương trình 

thuốc này. Đồng thời quyết định trên đã phê duyệt rõ hình thức hỗ trợ và thời gian 

thực hiện của chương trình như sau: 

- Về hình thức hỗ trợ: Sau 01 chu kỳ điều trị thuốc Keytruda tự chi trả, 

người bệnh được hỗ trợ miễn phí 01 chu kỳ thuốc Keytruda (gọi tắt là Chương 

trình 1 + 1). 

- Về thời gian thực hiện: 

+ Thời gian tiếp nhận người bệnh tham gia kể từ ngày ký Hợp đồng giữa 

Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến hết 

ngày 31/12/2022. 

+ Kết thúc Chương trình vào ngày 31/12/2023 hoặc trước thời hạn này khi 

có thuốc cùng hoạt chất và dạng bào chế với thuốc Keytruda tại Việt Nam [5]. 

• Ngày 12/1/2022, trang Cancer Research UK đã đăng tải thông tin về 

phương pháp mới trong điều trị ung thư phổi được chấp thuận trong NHS 

(National Health Service) ở Anh. 

Theo đó, pembrolizumab (Keytruda), kết hợp với các loại thuốc hóa trị 

liệu carboplatin và paclitaxel, sẽ tiếp tục là một lựa chọn cho người lớn bị ung thư 

biểu mô tế bào vảy ở phổi (đây là dạng ung thư phổi không tế bào nhỏ) chưa được 

điều trị, di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Thêm vào đó các phân tích đã 

chỉ ra rằng những người được dùng pembrolizumab sống trung bình được 17,1 

tháng, so với 11,6 tháng của những người chỉ được hóa trị. Những người được 

điều trị bằng pembrolizumab có thời gian sống với bệnh không tiến triển dài hơn. 

“Sự kết hợp giữa liệu pháp miễn dịch và hóa trị được sử dụng trong thử nghiệm 

này, hiện đã được đưa vào sử dụng thường quy trong NHS ở Anh, là một bước 

https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/cancer-drugs/drugs/pembrolizumab
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/cancer-drugs/drugs/pc-paclitaxel-carboplatin
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32599071/
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đột phá lớn đối với loại ung thư phổi hiếm gặp này, vốn cho đến nay vẫn có rất ít 

lựa chọn điều trị, tiên lượng xấu và tương đối ít nghiên cứu tích cực so với các 

dạng ung thư phổi khác”, theo Bác sỹ Toby Talbot, chuyên khoa ung thư tại Bệnh 

viện Royal Cornwall cho biết [4]. 

6. Tài liệu tham khảo 

[1] http://www.benhvien103.vn/vai-tro-cua-thuoc-uc-che-diem-kiem-soat-

mien-dich-pembrolizumab-trong-dieu-tri-ung-thu-phoi-khong-te-bao-nho/ 

[2]   Hướng dẫn sử dụng thuốc Keytruda. 

[3] Keytruda (Pembrolizumab): First PD-1 Inhibitor Approved for 

Previously Treated Unresectable or Metastatic Melanoma. Trang web: 

https://www.ncbi.nlm .nih.gov/pmc/articles/PMC4665064/#R10. 

[4]  New lung cancer treatment combo approved on NHS in England. Trang 

web: https://news.cancerresearchuk.org/2022/01/12/new-lung-cancer-treatment-

combo-approved-on-nhs-in-england/ 

[5]   Quyết định số 2084/QĐ-BYT ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Bộ Y tế. 

[6] tailieumienphi.vn/doc/tim-hieu-ve-cau-truc-va-vai-tro-cua-thu-the-pd-1-

va-cac-phoi-tu-cua-no-trong-lie-8ffhuq.html 
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THỜI ĐIỂM UỐNG THUỐC SO VỚI BỮA ĂN 

DS. Lê Thị Hải Yến 

Thời điểm dùng thuốc có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả điều trị, tác 

dụng không mong muốn cũng như việc tuân thủ của bệnh nhân. Một số yếu tố 

quyết định thời điểm uống thuốc bao gồm sự tương tác giữa thuốc với thức ăn, 

thuốc sẽ được hấp thu, phân phối hay chuyển hóa nhanh hay chậm tùy thuộc vào 

tình trạng dạ dày (rỗng hay đầy thức ăn). Hơn nữa một số loại thuốc còn gây ra 

khó chịu và kích ứng dạ dày. Vì vậy việc tư vấn hướng dẫn thời điểm dùng thuốc 

hợp lý cho người bệnh là rất cần thiết. 

Đa phần những trường hợp thức ăn làm tăng hấp thu thuốc thì thuốc đó được 

khuyến cáo uống cùng thức ăn để tăng nồng độ thuốc trong máu. Tuy nhiên, với 

những thuốc mà nồng độ máu quá cao có thể gây độc thì nên tránh uống vào bữa 

ăn. Những thuốc bị thức ăn làm giảm hấp thu thì phải uống xa bữa ăn. Các trường 

hợp còn lại nên uống vào bữa ăn để giảm tác dụng không mong muốn trên đường 

tiêu hóa.  

- Các loại thuốc nên uống sau khi đã ăn no: 

• Các loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có chất kích ứng mạnh 

dễ gây viêm, kích ứng đường tiêu hóa hoặc corticoid có tác dụng phụ gây viêm 

loét dạ dày như Ibuprofen, Meloxicam, Methylprednisolon… 

- Các thuốc uống cùng bữa ăn hoặc uống trước khi ăn từ 5-10 phút hoặc ngay 

sau bữa ăn: 

• Thuốc tan nhiều trong dầu mỡ như vitamin A, D, E… 

• Thuốc trợ tiêu hóa giúp bổ sung enzyme tiêu hóa… 

- Các loại thuốc uống cách xa bữa ăn (30-60 phút trước khi ăn hoặc uống sau 

bữa ăn 1-2 giờ): 

• Thuốc giúp giảm tiết acid dạ dày như nhóm ức chế bơm proton (PPI) và 

nhóm kháng histamine H2 dùng khi bụng rỗng giúp tối ưu hóa hiệu quả của thuốc. 

• Các loại thuốc yếu trong môi trường axit dạ dày như erythromycin... 

• Thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày để điều trị chữa loét dạ dày như sucralfat… 

- Thuốc uống vào buổi sáng: Thuốc lợi tiểu hoặc kích thích thần kinh trung 

ương... 

- Thuốc uống vào buổi tối: Các thuốc an thần, thuốc ngủ. Khi uống thuốc 

không nên nằm ngay vì để thuốc có thời gian xuống dạ dày, phát huy tác dụng. 

Lưu ý: Một số thuốc đặc biệt khác còn phải tùy thuộc vào quyết định kê đơn, 

thời điểm uống theo chẩn đoán của bác sĩ và cần tham khảo thêm các tài liệu 

khác.  

https://www.vinmec.com/en/thong-tin-duoc/su-dung-thuoc-toan/dac-diem-thuoc-chong-viem-khong-steroid-nsaid/
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Bảng dưới đây trình bày một số nhóm thuốc hiện đang được sử dụng tại bệnh 

viện nên uống lúc đói (1 giờ trước khi ăn hay 2 giờ sau khi ăn), uống cùng bữa 

ăn hay uống trước bữa ăn (từ 30 phút đến 1 giờ). 

Nhóm thuốc Thuốc Biệt dược 
Thời gian 

sử dụng 
Chú ý 

THUỐC KHÁNG SINH 

Beta-lactam 

Amoxicilin + 

Acid 

clavulanic  

Curam 625mg 

Iba-Mentin 1000mg/ 

62.5mg 

Augmentin 625mg 

Nên uống cùng 

bữa ăn 

Dùng thuốc cùng bữa ăn 

để giảm thiểu khả năng 

không dung nạp của 

đường tiêu hóa 

Cefadroxil 
CEFADROXIL 

500MG 

Nên uống cùng 

bữa ăn 

Dùng thuốc cùng bữa ăn 

để giảm bớt các tác 

dụng phụ trên đường 

tiêu hóa 

Cefaclor Cefaclor 500mg 
Uống thuốc lúc 

bụng đói 
 

Cefpodoxim 
CEBEST 100 

CEBEST 200 

Nên uống cùng 

bữa ăn 

Nên được uống cùng 

thức ăn để tăng sự hấp 

thu của thuốc qua đường 

tiêu hóa 

Cefuroxime 

axetil 

Zinnat Tablets 

500mg 

Zinnat Tablets 250 

mg 

Xorimax 500mg 

Nên uống ngay 

sau bữa ăn 

Nên uống ngay sau bữa 

ăn để đạt được hấp thu 

tối ưu 

Tetracycline Doxycycline Doxycycline 100mg 
 Tránh uống cùng với 

sữa 

Quinolon 

Levofloxacin Floxaval 500mg 

Có thể uống 

thuốc trong bữa 

ăn hoặc giữa 

hai bữa ăn. 

Nên uống ít nhất 2 giờ 

trước hoặc sau khi dùng 

các chất muối sắt, kẽm, 

các chất kháng acid 

chứa magiê hoặc nhôm, 

hoặc didanosin (chỉ 

công thức didanosin 

phối hợp các chất chứa 

nhôm hoặc magiê), và 

sucralfat, vì các chất này 

có thể làm giảm sự hấp 

thu Floxaval. 

Ciprofloxacin 
Ciprobay 500mg 

Ciprofloxacin 

Nên uống thuốc 

2 giờ sau ăn 

Cần uống nhiều nước và 

không uống thuốc chống 

toan dạ dày trong vòng 2 

giờ sau khi uống thuốc 



 

Bản tin Dược lâm sàng – Thông tin thuốc số 1-2022  28 

 

Nhóm thuốc Thuốc Biệt dược 
Thời gian 

sử dụng 
Chú ý 

Macrolide 

Erythromycin 

(dạng base hay 

stearat) 

Erythromycin 

250/500mg 

Nếu bị kích 

ứng tiêu hóa thì 

có thể uống 

cùng bữa ăn 

Không được uống với 

sữa hoặc đồ uống có 

tính acid 

THUỐC KHÁNG NẤM 

Dẫn chất 

của imidazol 
Tinidazol Tinidazol 

Thường dùng 

uống với liều 

duy nhất trong 

hoặc sau khi 

ăn. 

 

THUỐC KHÁNG VIRUS 

Nhóm ức 

chế enzym 

phiên mã 

ngược 

Tenofovir 

(TDF) 
SaVi Tenofovir 300 

Uống thuốc 

trong bữa ăn 

hoặc khi ăn 

nhẹ.  

Thuốc hấp thu tốt nhất 

khi no và khi thức ăn có 

nhiều chất béo. 

THUỐC TIÊU HÓA 

PPI Esomeprazole Esoragim 40 

Uống thuốc ít 

nhất 1 giờ trước 

bữa ăn 

Không được bẻ đôi, 

nhai hay nuốt viên thuốc 

Chống nôn Ondansetron Slandom 8 

Uống trước 

dùng hóa chất 

30’ hoặc 1-2 

tiếng trước xạ 

trị. 

Khi quên uống 1 lần và 

cảm thấy mệt, nôn: uống 

ngay khi nhớ ra, càng 

sớm càng tốt. Khi quên 

uống 1 lần và không cảm 

thấy mệt, nôn: Uống liều 

tiếp theo như lịch thông 

thường. Không uống liều 

gấp đôi. 

Thuốc 

nhuận tràng 
Lactulose Duphalac 

Nếu dùng liều 

đơn, nên uống 

cùng 1 thời 

điểm trong 

ngày, ví dụ 

uống  buổi sáng 

Lactulose hầu như 

không được hấp thu ở 

đường tiêu hóa 

Thuốc điều 

trị những 

triệu chứng 

về dạ dày-

ruột 

Itoprid 

hydrochlorid 
Elthon 50mg 

Uống trước bữa 

ăn 
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Nhóm thuốc Thuốc Biệt dược 
Thời gian 

sử dụng 
Chú ý 

THUỐC GIẢM ĐAU HẠ SỐT 

Giảm đau 

hạ sốt 
Paracetamol PARTAMOL TAB  

Thức ăn giàu 

carbohydrat làm giảm tỷ 

lệ hấp thu của 

paracetamol. 

NSAID giảm 

đau, chống 

viêm 

Meloxicam Mobic 
Uống cùng bữa 

ăn. 

Uống nguyên vẹn cả 

viên với nước hoặc thức 

uống lỏng khác 

Ibuprofen Goldprofen 
Nên uống sau 

khi ăn 

 

THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM 

Nhóm chống 

trầm cảm 3 

vòng 

Amitriptylin 

(hydroclorid

) 

Amitriptylin 
Nên uống 1 lần 

vào buổi tối 

 

THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT 

Nhóm ức 

chế xanthin 

oxidase 
Allopurinol Milurit 300mg 

Nên được uống 

1 lần mỗi ngày 

sau bữa ăn 

 

THUỐC RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH 

Nhóm kháng 

histamin H1 
Cinnarizine Stugeron 25mg 

Nên uống sau 

bữa ăn 

Có thể gây khó chịu 

vùng thượng vị, uống 

thuốc sau bữa ăn có thể 

giảm kích ứng dạ dày. 

 

THUỐC TIM MẠCH 

Chất ức chế 

beta-1 

Metoprolol  

succinat 
Betaloc Zok 50mg 

Nên uống thuốc 

lúc đói  

ACEI Perindopril 

Coversyl 

Perindopril 

Erbumine 

Nên uống trước 

bữa ăn 
 

Chống đau 

thắt ngực 
Trimetazidin Vastarel MR 

Uống cùng bữa 

ăn 
 

HORMONE 

Thyroid Levothyroxin Berlthyrox 100 

Trước ăn sáng 

30 phút 

 

Thận trọng khi dùng các 

thực phẩm như đậu 

tương, quả óc chó, thực 

phẩm chứa nhiều chất 

xơ. 
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Nhóm thuốc Thuốc Biệt dược 
Thời gian 

sử dụng 
Chú ý 

Thiamazol Thyrozol 5mg 

Liều duy trì có 

thể dùng 1 lần 

vào buổi sáng, 

trong hay sau 

bữa sáng. 

Không bị ảnh hưởng bởi 

thức ăn. Tuy nhiên 

những ca kém dung 

nạp, đáp ứng điều trị 

kém thì nên cho uống 

trước ăn (theo kinh 

nghiêm cho thấy hiệu 

quả lâm sàng) 

THUỐC CHỐNG THIẾU MÁU 

Ion 
Sắt protein 

succinylat 
Ferlatum 800mg 

Tốt nhất là 

uống thuốc 

trước bữa ăn 

Nếu kích ứng tiêu hóa 

có thể uống sau ăn 2h 

THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 

Chất ức chế 

tyrosin 

kinase 

Erlotinib Tarceva 100 mg 

Uống ít nhất 

một giờ trước 

hoặc hai giờ 

sau khi ăn. 

 

Afatinib (dưới 

dạng Afatinib 

dimaleat) 

Giotrif 

Không nên 

uống cùng thức 

ăn 

Không nên ăn ít nhất 3 

giờ trước hoặc ít nhất 1 

giờ sau khi uống 

Giotrif. Nên nuốt trọn 

viên thuốc với nước. Bỏ 

qua liều quên nếu liều 

kế tiếp uống trong vòng 

8 giờ. 

Imatinib (dưới 

dạng Imatinib 

mesylat tinh 

thể) 

Glivec 100mg 
Nên uống cùng 

bữa ăn 

Uống cùng thức ăn và 

ly nước đầy để giảm 

thiểu nguy cơ rối loạn 

tiêu hóa 

Nhóm kháng 

chuyển hóa 
Capecitabin 

Xalvobin 500mg  

film-coated tablet 

Uống khoảng 

30 phút sau bữa 

ăn. 

 

Nhóm điều 

hòa miễn 

dịch 

Thalidomid 
Domide Capsules 

50mg 

Uống ít nhất là 

l giờ sau khi ăn 

Để giảm tác dụng trên 

hệ thần kinh trung ương 

(như buồn ngủ, ngủ gật. 

an thần trong ngày, 

thông thường dùng 1 

liều thalidomid vào buổi 

tối. 

Chất ức chế 

aromatase 
Exemestane 

Aromasin Tabs 

25mg 30's 

Nên uống sau 

khi ăn 
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* Tài liệu tham khảo: 

1. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện. 

2. Dược thư quốc gia năm 2018. 

3. Thời điểm uống thuốc so với bữa ăn, Bệnh viện Đại học Y dược Huế. 
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CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TÍNH AN TOÀN CỦA HAI 

KHÁNG SINH CEFTRIAXONE VÀ CLINDAMYCIN 

DS. Nguyễn Thục Huyền 

I. Tính an toàn của Ceftriaxone 

1.1. Tổng quan về Ceftriaxone 

Ceftriaxone là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3, có tác động diệt 

khuẩn bằng cách ức chế sự tổng hợp peptidoglycan của thành tế bào vi khuẩn. 

Ceftriaxone được chỉ định để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nặng do các vi 

khuẩn nhạy cảm, bao gồm: 

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp: viêm phổi, viêm phế quản cấp. 

- Nhiễm khuẩn ở thận, đường tiết niệu – sinh dục (kể cả lậu cầu). 

- Nhiễm khuẩn huyết, viêm màng trong tim, viêm màng não mủ. 

- Nhiễm khuẩn xương, khớp, da, mô mềm và các vết thương. 

- Nhiễm khuẩn ổ bụng. 

- Dự phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật. 

Các tác dụng không mong muốn (ADR) của Ceftriaxone gồm có: 

- Thường gặp (ADR > 1/100): tiêu chảy, phản ứng da, ngứa, nổi ban. 

- Ít gặp (1/100 > ADR > 1/1000): sốt, viêm tĩnh mạch, phù; tăng bạch cầu ưa 

eosin, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu; nổi mày đay. 

- Hiếm gặp (ADR < 1/1000): đau đầu, chóng mặt, phản vệ; thiếu máu, mất 

bạch cầu hạt, rối loạn đông máu; viêm đại tràng màng giả; ban đỏ đa dạng; tiểu 

tiện ra máu, tăng creatinin huyết thanh. 

1.2. Thông tin mới về tính an toàn của Ceftriaxone 

Ngày 16/11/2021, Cơ quan quản lý Dược phẩm Úc (TGA - Therapeutic 

Goods Administration) đã ghi nhận 38 báo cáo viêm gan, 10 báo cáo tắc mật, 3 

báo cáo về bệnh lý gan to và 1 báo cáo tổn thương tế bào gan, tất cả đều có liên 

quan đến ceftriaxone. 

TGA cũng ghi nhận 3 báo cáo về bệnh lý não khi sử dụng ceftriaxon. Hai 

trong số đó được mô tả trong 1 nghiên cứu đánh giá các trường hợp bệnh nhân bị 

nhiễm độc thần kinh liên quan đến cephalosporin tại vùng phía Tây Úc. 

Chính vì vậy, các cảnh báo về bệnh lý não và viêm gan đã được bổ sung vào 

tờ thông tin sản phẩm lưu hành của ceftriaxon dựa trên các bằng chứng được công 

bố trong y văn và từ dữ liệu về biến cố bất lợi sau khi thuốc lưu hành trên thị 

trường Úc và các nước khác, cụ thể: 

- Ở Mục 4.4. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: bổ sung thông tin “Bệnh 

lý não đã được báo cáo khi bệnh nhân sử dụng ceftriaxon, đặc biệt ở người cao 

tuổi bị suy thận nặng hoặc rối loạn hệ thần kinh trung ương. Nếu khi ngờ bệnh lý 
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não có liên quan đến ceftriaxon (ví dụ: giảm ý thức, thay đổi trạng thái tâm thần, 

run cơ, co giật), nên xem xét ngừng sử dụng thuốc”.  

- Ở Mục 4.8. Tác dụng không mong muốn: bổ sung thông tin: “Ceftriaxone 

có khả năng gây viêm gan và tắc mật (chưa xác định tần suất) và bệnh lý não (ở 

tần suất hiếm gặp)”. 

Các biến cố bất lợi trên có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân, 

do đó, bác sĩ kê đơn cần nhận thức được về các nguy cơ này. 

Các trường hợp bệnh lý não đặc biệt liên quan đến người cao tuổi bị suy thận 

nặng hoặc rối loạn hệ thần kinh trung ương đã được báo cáo. Vì vậy, nếu nghi 

ngờ bệnh nhân bị bệnh lý não, cân nhắc ngừng sử dụng thuốc. 

2. Tính an toàn của Clindamycin 

2.1. Tổng quan về Clindamycin 

Clindamycin thuộc nhóm lincosamid, có tác dụng kìm khuẩn ở nồng độ thấp 

và diệt khuẩn ở nồng độ cao. 

Clindamycin ức chế tổng hợp protein ở vi khuẩn nhạy cảm bằng cách gắn 

với tiểu đơn vị 50S ribosom, tác dụng chính là ức chế sự tạo thành các liên kết 

peptid. 

Clindamycin được chỉ định để điều trị những bệnh nhiễm vi khuẩn nhạy cảm 

với clindamycin như Bacteroiodes fragilis và Staphylococcus aureus, và đặc biệt 

điều trị những người bệnh bị dị ứng với penicillin. Clindamycin được dùng trong 

các trường hợp sau: 

- Phòng ngừa viêm màng trong tim hoặc nhiễm khuẩn do cấy ghép phẫu 

thuật. 

- Viêm phổi sặc và áp xe phổi, nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng do các vi 

khuẩn kỵ khí, Streptococcus, Staphylococcus và Pneumococcus. 

- Nhiễm khuẩn trong ổ bụng như viêm phúc mạc và áp xe trong ổ bụng. 

- Nhiễm khuẩn vết thương mưng mủ (phẫu thuật hoặc chấn thương). 

- Nhiễm khuẩn huyết. 

- Nhiễm trùng phụ khoa: viêm màng trong tử cung, áp xe vòi trứng không do 

lậu cầu, viêm tế bào chậu hông, nhiễm khuẩn băng quấn ở âm đạo sau khi phẫu 

thuật do vi khuẩn kỵ khí. 

- Chấn thương xuyên mắt. 

- Hoại thư sinh hơi. 

Các tác dụng không mong muốn của Clindamycin gồm có: 

- Thường gặp (ADR > 1/100): buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy do 

Clostridium difficile, viêm thực quản, vị khó chịu hoặc có vị kim loại. 
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- Ít gặp (1/100 > ADR > 1/1000): mày đay, nổi mề đay, phản ứng tại chỗ sau 

khi tiêm bắp, viêm tắc tĩnh mạch sau khi tiêm tĩnh mạch. 

- Hiếm gặp (ADR < 1/1000): 

+ Tim mạch: Tim ngừng đập (tiêm tĩnh mạch). 

+ Sinh dục - niệu: Viêm âm đạo. 

+ Thận: Chức năng thận bất thường. 

+ Toàn thân: Sốc phản vệ. 

+ Da: Ban đỏ da, viêm tróc da. 

+ Máu: Tăng bạch cầu ưa eosin; giảm bạch cầu trung tính hồi phục được, 

chứng mất bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu. 

+ Tiêu hóa: Viêm đại tràng giả mạc, viêm thực quản. 

+ Gan: Vàng da, chức năng gan bất thường. 

2.2. Thông tin mới về tính an toàn của Clindamycin 

Vào ngày 17/11/2021, TGA đã nhận được báo cáo về 5 trường hợp suy giảm 

chức năng thận và 5 trường hợp tổn thương thận cấp có liên quan đến sử dụng 

clindamycin tác dụng toàn thân. Không có trường hợp suy thận cấp nào được báo 

cáo ở Úc. Tuy nhiên, suy thận cấp đã được báo cáo với tần suất hiếm gặp ở các 

quốc gia khác. 

Tại Úc, các thuốc chứa clindamycin thường được bán trên thị trường với tên 

thương mại là Dalacin C dạng tiêm và Dalacin C dạng viên nang, cũng như các 

thuốc generic khác. Tờ thông tin sản phẩm của Dalacin dạng tiêm và dạng viên 

nang đã được cập nhật các thông tin sau: 

- Ở Mục 4.4 Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: bổ sung thông tin 

“Clindamycin có khả năng gây độc thận. Tổn thương thận cấp bao gồm suy thận 

cấp đã được báo cáo. Do đó, nên xem xét theo dõi chức năng thận trong quá trình 

sử dụng thuốc ở bệnh nhân có tiền sử suy giảm chức năng thận hoặc đang sử dụng 

thuốc gây độc thận và nên tiến hành theo dõi chức năng thận nếu sử dụng liệu 

pháp kéo dài”. 

- Ở Mục 4.8 Tác dụng không mong muốn: bổ sung thông tin “Sau khi thuốc 

ra thị trường, các rối loạn chức năng thận và đường tiết niệu đã được ghi nhận, 

trong đó tổn thương thận cấp không rõ tần suất”. 

Cần lưu ý rằng các thuốc clindamycin dạng bôi ngoài da không bị ảnh hưởng 

bởi vấn đề an toàn của thuốc này. 

3. Tài liệu tham khảo 

1. Dược thư quốc gia Việt Nam. 

2. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của Ceftriaxone EG 1g/10 ml và Clyodas 

(Clidamycin). 
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3. https://www.tga.gov.au/publication-issue/ceftriaxone-and-risk-hepatitis-

and-encephalopathy#hp. 

4. https://www.tga.gov.au/publication-issue/clindamycin-capsules-and-

injections-acute-kidney-injury. 

 


