
B Ả N  T I N  
T H Ô N G  T I N  T H U Ố C

S Ố  2 / 2 0 2 2

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG
KHOA DƯỢC- TỔ DƯỢC LÂM SÀNG

Đ à  N ẵ n g ,  t h á n g  6 / 2 0 2 2



 II. ĐIỂM TIN

         Sử dụng thuốc kháng nấm trong nhiễm nấm xâm
lấn................................................................................13

MỤC LỤC

         Quy trình sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu
thuật vú - phụ khoa tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng...02

       FDA phê duyệt liệu pháp Vonoprazan điều trị vi
khuẩn H. pylori............................................................21

MHRA: Pregabalin và kết luận từ nghiên cứu an toàn về
nguy cơ trong thai kỳ...................................................24

Health Canada: Domperidon và nguy cơ rối loạn nhịp
thất nghiêm trọng, kéo dài khoảng QT và đột tử do
tim................................................................................29

TGA: Tổn thương thận cấp và clindamycin dạng viên
nang, dạng tiêm...........................................................27

Không khuyến cáo sử dụng fluoroquinolon để điều trị
viêm bàng quang cấp ở phụ nữ: Thông tin từ bản tin
BIP số 1/2022 (Pháp)....................................................26

I. SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN HỢP LÝ

TGA: Nguy cơ viêm gan và bệnh lý não liên quan đến
ceftriaxon.....................................................................31



SỬ DỤNG THUỐC
AN TOÀN HỢP LÝ

1



NKVM: Nhiễm khuẩn vết mổ
KS:  Kháng sinh
KSDP: Kháng sinh dự phòng
PT:  Phẫu thuật

I. TỪ NGỮ VIẾT TẮT:

QUY TRÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH 
DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT 

VÚ – PHỤ KHOA TẠI BỆNH VIỆN UNG
BƯỚU ĐÀ NẴNG

Ds. Đặng Thị Thảo Trang

 Định nghĩa
Kháng sinh dự phòng (KSDP) là việc sử dụng kháng sinh trước khi xảy ra
nhiễm khuẩn nhằm mục đích ngăn ngừa hiện tượng này. 
KSDP nhằm giảm tần suất nhiễm khuẩn tại vị trí hoặc cơ quan được phẫu
thuật, không dự phòng nhiễm khuẩn toàn thân hoặc vị trí cách xa nơi được
phẫu thuật.
KSDP được chỉ định cho tất cả các can thiệp phẫu thuật thuộc phẫu thuật
sạch - nhiễm.
Phẫu thuật nhiễm và phẫu thuật bẩn: kháng sinh đóng vai trò trị liệu. KSDP
không ngăn ngừa nhiễm khuẩn mà ngăn ngừa nhiễm khuẩn đã xảy ra không
phát triển.

Lựa chọn loại kháng sinh nhạy cảm với các tác nhân gây NKVM thường gặp
nhất tại bệnh viện và đối với loại phẫu thuật được thực hiện. 
Tiêm KSDP trong vòng 30 phút trước rạch da. Không tiêm kháng sinh sớm
hơn 1 giờ trước khi rạch da. Đối với người bệnh đang điều trị kháng sinh,
vào ngày phẫu thuật cần điều chỉnh thời điểm đưa kháng sinh vào cơ thể
sao cho gần cuộc mổ nhất có thể. 

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
1.

   2. Nguyên tắc áp dụng [1][3]:
      Để đạt hiệu quả phòng ngừa cao, sử dụng KSDP cần tuân theo 4 nguyên tắc
      sau: 
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Loại PT Đặc điểm
Nguy cơ
NKVM (%)

Loại I -Sạch

Là những phẫu thuật không có nhiễm khuẩn, không mở vào
đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục và tiết niệu. Các vết thương
sạch được đóng kín kỳ đầu hoặc được dẫn lưu kín. Các phẫu
thuật sau chấn thương kín.

1-5

Loại II -
Sạch

nhiễm

Là các phẫu thuật mở vào đường hô hấp, tiêu hoá, sinh dục và
tiết niệu trong điều kiện có kiểm soát và không bị ô nhiễm bất
thường. Trong trường hợp đặc biệt, các phẫu thuật đường mật,
ruột thừa, âm đạo và hầu họng được xếp vào loại vết mổ sạch
nhiễm nếu không thấy có bằng chứng nhiễm khuẩn/ không phạm
phải lỗi vô khuẩn trong khi mổ.

5-10

Loại III -
Nhiễm

Các vết thương hở, chấn thương có kèm vết thương mới hoặc
những phẫu thuật để xảy ra lỗi vô khuẩn lớn hoặc phẫu thuật để
thoát lượng lớn dịch từ đường tiêu hoá. Những phẫu thuật mở
vào đường sinh dục tiết niệu, đường mật có nhiễm khuẩn, phẫu
thuật tại những vị trí có nhiễm khuẩn cấp tính nhưng chưa hoá
mủ.

10-15

Loại IV -
Bẩn

Các chấn thương cũ kèm theo mô chết, dị vật hoặc ô nhiễm
phân. Các phẫu thuật có nhiễm khuẩn rõ hoặc có mủ.

>25

Duy trì nồng độ diệt khuẩn trong huyết thanh và ở mô/tổ chức trong suốt
cuộc mổ cho đến vài giờ sau khi kết thúc cuộc mổ. 
Với hầu hết các phẫu thuật chỉ nên sử dụng 1 liều KSDP. Có thể cân nhắc tiêm
thêm 1 liều KSDP trong các trường hợp: 

Không dùng KSDP kéo dài quá 24 giờ sau phẫu thuật.

        (1) Phẫu thuật kéo dài > 4 giờ; 
        (2) Phẫu thuật mất máu nhiều (trên 1500ml); 
        (3) Phẫu thuật ở người bệnh béo phì. 

**Lưu ý: Một chiến lược KSDP hiệu quả vẫn không thể thay thế một kỹ thuật ngoại
khoa tốt và một chăm sóc hậu phẫu tốt.
    3. Phân loại phẫu thuật [2][7]
Để có thể dự đoán chính xác hơn về tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ và có phương án dự
phòng, chăm sóc hậu phẫu thích hợp, các chuyên gia đã phân loại phẫu thuật như
sau:
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STT Phẫu thuật Phân loại

1 Cắt u lành phần mềm đường kính bằng và trên 5 cm Sạch

2 Cắt u máu/u bạch mạch dưới da đường kính từ 5 - 10cm Sạch

3 Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, Sạch

4 Cắt u vú/ tuyến vú có hoặc không có vét hạch/tạo hình vú Sạch

5 Đặt buồng tiêm truyền dưới da Sạch

6 Gỡ dính sau mổ lại Sạch

7 Nội soi ổ bụng chẩn đoán/sinh thiết Sạch

8 Phẫu thuật cắt u phúc mạc/ u sau phúc mạc/thành ngực Sạch

9 Phẫu thuật chuyển vạt da cân có cuống mạch máu Sạch

10 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein Sạch

11 Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa Sạch

12 Phẫu thuật nạo vét hạch  (Chưa bao gồm dao siêu âm.) Sạch

13
Phẫu thuật mở bụng/nội soi cắt u buồng trứng/lạc nội mạc tử cung (và/hoặc phần
phụ)

Sạch

14 Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi Sạch

15 Phẩu thuật vú phì đại Sạch

16 Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú Sạch

17 Bóc nang âm đạo, tầng sinh môn, nhân Chorio âm đạo Sạch Nhiễm

18 Bóc nang tuyến Bartholin Sạch Nhiễm

19 Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo Sạch Nhiễm

20 Cắt âm hộ (có hoặc không vét hạch bẹn hai bên) Sạch Nhiễm

22 Cắt u thành âm đạo Sạch Nhiễm

24 Dẫn lưu cùng đồ Douglas Sạch nhiễm

26 Khâu vết thương thành bụng Sạch nhiễm

27 Khoét chóp cổ tử cung Sạch nhiễm

   4.Danh sách phân loại một số phẫu thuật sạch và sạch – nhiễm thường gặp
trong phẫu thuật vú - phụ khoa tại bệnh viện [4]:
Dựa theo nguyên tắc phân loại phẫu thuật như trên, có thể thấy rằng, đa số các
trường hợp phẫu thuật vú được xếp loại phẫu thuật sạch [10]. Tuy nhiên, trên đối
tượng bệnh nhân nguy cơ cao như bệnh nhân ung thư, kháng sinh dự phòng vẫn
được khuyến cáo sử dụng để giảm thiểu biến chứng nhiễm trùng vết mổ. 
Các phẫu thuật phụ khoa thường được xếp vào phân loại II trở lên. Sau đây là danh
sách phân loại một số loại phẫu thuật vú - phụ khoa tại bệnh viện:
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STT Phẫu thuật Phân loại

28 Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung Sạch nhiễm

29
Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối
lớn

Sạch nhiễm

30 Phẫu thuật mở bụng/nội soi bóc u xơ tử cung Sạch nhiễm

31 Phẫu thuật nội soi cắt Polip buồng tử cung/cắt u nang buồng trứng xoắn Sạch nhiễm

32 Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa Sạch nhiễm

Danh sách này chỉ liệt kê một số PT sạch và sạch nhiễm tiêu biểu, không nêu đầy đủ
toàn bộ các PT sạch và sạch nhiễm thực hiện tại bệnh viện. Cần dựa vào phân loại
PT để xếp loại PT không có trong danh sách.
Các PT liệt kê trong danh sách này bao gồm cả PT nội soi và PT mở.
Các cơ quan được PT liệt kê trong danh sách này không bị nhiễm khuẩn trước PT,
không phải do vết thương hở. Nếu có nhiễm khuẩn, phân loại như PT nhiễm/bẩn

  5. Phác đồ KSDP trong phẫu thuật vú – phụ khoa [3][5][7][8][9][10]:
Kháng sinh cephalosporin thế hệ I thường được lựa chọn để dự phòng nhiễm
khuẩn vết mổ (do giá cả hợp lý, phổ tác dụng phù hợp với các chủng thường gây ra
NKVM, an toàn khi sử dụng). Cefazolin được ưu tiên lựa chọn trước (và đã được
chứng minh là có hiệu quả trong phòng ngừa NKVM). Cefuroxim cũng có thể được
lựa chọn sử dụng, tuy nhiên, mức độ đề kháng của vi khuẩn đối với kháng sinh này
ngày càng gia tăng. Cefoxitin và cefotetan cũng có thể được lựa chọn vì có tác dụng
tốt trên vi khuẩn kỵ khí.
Đối với bệnh nhân dị ứng với cephalosporin, có thể lựa chọn vancomycin (15-
20mg/kg) hoặc clindamycin (600-900mg) thay thế. Trong một vài trường hợp, nếu
nghi ngờ có khả năng nhiễm vi khuẩn gram âm, có thể lựa chọn thêm một số KS có
phổ tác dụng tốt trên chủng vi khuẩn này, cụ thể theo bảng sau:

Loại phẫu thuật Phác đồ ưu tiên Phác đồ thay thế

1. VÚ KS lựa chọn Liều dùng KS lựa chọn Liều dùng

Phẫu thuật thu nhỏ ngực/Tạo
hình vú/cắt bỏ khối u vú Không khuyến

cáo

   

Cắt bỏ vú dự phòng    
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Loại phẫu thuật Phác đồ ưu tiên Phác đồ thay thế

1. VÚ KS lựa chọn Liều dùng KS lựa chọn Liều dùng

Các thủ thuật ung thư vú (ví dụ:
bóc tách hạch nách, cắt bỏ vú cho

bệnh ung thư vú …) 
Cefazolin IV

<120 kg: 2 g; Phác đồ  

≥120 kg: 3 g;  

Vancomycin
15 mg/kg (max

2 g)

Hoặc  

Cindamycin 900 mg IV

2. PHỤ KHOA KS lựa chọn Liều dùng KS lựa chọn Liều dùng

Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử
trí bệnh lý phụ khoa

Không
khuyến cáo

   

Bóc nang âm đạo, tầng sinh môn,
nhân Chorio âm đạo

Cefazolin ,
cefoxitin

hoặc
cefotetan

 
  Cefazolin IV
<120 kg: 2 g;
≥120 kg: 3 g;

Cefoxitin
hoặc

Cefotetan IV:
2g

1. Phác đồ  

Bóc nang tuyến Bartholin
Ampicillin-
sulbactam 

3 g IV

Bóc nhân ung thư nguyên bào
nuôi di căn âm đạo

2. Phác đồ  

Cắt âm hộ (có hoặc không vét
hạch bẹn hai bên)

Clindamycin
hoặc

900 mg IV 

Cắt toàn bộ tử cung đường bụng/
đường âm đạo (có hoặc không có
cắt phần phụ + vét hạch chậu 2
bên)

Vancomycin 

15 mg/kg IV
(không vượt
quá 2 g mỗi

liều) 

Cắt u thành âm đạo
Kết hợp

thêm 1 trong
số KS sau:

 

Dẫn lưu cùng đồ Douglas
Gentamicin

hoặc

5 mg/kg IV (nếu
thừa cân hoặc
béo phì, dựa

trên trọng
lượng cơ thể
điều chỉnh)

Khâu rách cùng đồ âm đạo
Aztreonam

hoặc
2 g IV

Khoét chóp cổ tử cung
Fluoroquinol

one(1)
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Loại phẫu thuật Phác đồ ưu tiên Phác đồ thay thế

2. PHỤ KHOA KS lựa chọn Liều dùng KS lựa chọn Liều dùng

Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung

  

3. Phác đồ  

Phẫu thuật cắt ung thư buồng
trứng + tử cung hoàn toàn + 2
phần phụ + mạc nối lớn

Metronidazole 500 mg IV 

Phẫu thuật mở bụng/nội soi bóc
u xơ tử cung

Kết hợp thêm 1
trong số KS sau:

 

Phẫu thuật nội soi cắt Polip
buồng tử cung/cắt u nang buồng
trứng xoắn

Gentamicin hoặc

5 mg/kg IV
(nếu thừa cân
hoặc béo phì,

dựa trên trọng
lượng cơ thể
điều chỉnh)

Phẫu thuật nội soi trong sản phụ
khoa

Fluoroquinolone
(1)

 

Cắt u tiểu khung thuộc tử cung,
buồng trứng to, dính

  

Phẫu thuật mở bụng/nội soi cắt
u buồng trứng/lạc nội mạc tử
cung (và/hoặc phần phụ)

  

3. PHẪU THUẬT KHÁC KS lựa chọn Liều dùng KS lựa chọn Liều dùng

Cắt u lành phần mềm đường
kính bằng và trên 5 cm

Không
khuyến cáo

   

Cắt u máu/u bạch mạch dưới da
đường kính từ 5 - 10cm

Đặt buồng tiêm truyền dưới da

Gỡ dính sau mổ lại

Nội soi ổ bụng chẩn đoán/sinh
thiết

Phẫu thuật chuyển vạt da cân có
cuống mạch máu
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Loại phẫu thuật Phác đồ ưu tiên Phác đồ thay thế

3. PHẪU THUẬT KHÁC KS lựa chọn Liều dùng KS lựa chọn Liều dùng

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn
bằng phương pháp Lichtenstein

Không
khuyến cáo

   

Phẫu thuật thắt các mạch máu
lớn ngoại vi

Sinh thiết hạch gác (cửa) trong
ung thư vú

Phẫu thuật cắt u phúc mạc/ u
sau phúc mạc/thành ngực

Cắt ung thư phần mềm chi trên
hoặc chi dưới đường kính bằng
và trên 5cm

Cefazolin IV

<120 kg: 2 g; Phác đồ  

Khâu vết thương thành bụng
≥120 kg: 3 g;

 

Vancomycin
15 mg/kg (max

2 g)

Phẫu thuật nạo vét hạch
Hoặc  

Cindamycin 900 mg IV

Kháng sinh Thời điểm dùng

Ampicillin-sulbactam Bắt đầu truyền tĩnh mạch không quá 60 phút trước phẫu thuật.

Cephalosporins Tiêm tĩnh mạch trong 3 - 5 phút ngay trước thủ thuật

(1): Ciprofloxacin 400 mg IV hoặc levofloxacin 500 mg IV hoặc moxifloxacin 400 mg IV.
Fluoroquinolon chống chỉ định trong thời kỳ mang thai và phụ nữ đang cho con bú

  6. Thời điểm dùng KSDP trước khi rạch da [4][7][9]
Thời gian sử dụng kháng sinh dự phòng nên trong vòng 60 phút trước khi tiến hành
phẫu thuật và gần thời điểm rạch da. Đối với một số loại KSDP thường dùng, thời
điểm đưa thuốc cụ thể như sau:
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Kháng sinh Thời điểm dùng

Ampicillin-sulbactam Bắt đầu truyền tĩnh mạch không quá 60 phút trước phẫu thuật.

Cephalosporins Tiêm tĩnh mạch trong 3 - 5 phút ngay trước thủ thuật

Vancomycin và
fluoroquinolones

Bắt đầu truyền từ 60 – 120 phút  trước phẫu thuật và HOÀN
THÀNH việc truyền trước khi bắt đầu rạch da

Clindamycin Truyền xong trước 10 - 20 phút

Gentamicin
Dùng 1 liều duy nhất 5 mg/kg để tối đa hóa sự thấm vào mô và
giảm thiểu độc tính.Nếu người bệnh lọc máu hoặc ClCr < 20
ml/phút, dùng liều 2 mg/kg

Metronidazol Bắt đầu truyền tĩnh mạch không quá 60 phút trước phẫu thuật.

Thuốc Liều thường dùng
Thời gian cần bổ

sung lại liều
trong PT

Số liều tối
đa sau PT

Cefazolin 2 grams> 120 kg = 3 grams
Mỗi 4 giờ (mỗi 2
giờ đối với phẫu

thuật tim)
2

Clindamycin 900 mg Mỗi 6 giờ 2

Vancomycin

< 80 kg = 1 gram
80 – 99 kg = 1.25 gram
120 kg = 1.5 grams
>120 kg = 2 grams

Mỗi 12 giờ 1

  7.Liều dùng và thời gian dùng kháng sinh dự phòng:
Liều KSDP tương đương liều điều trị mạnh nhất của kháng sinh đó [7]
Liều dùng, khoảng cách đưa liều và thời gian dùng của các kháng sinh như sau [9]:
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Thuốc Liều thường dùng
Thời gian cần bổ

sung lại liều
trong PT

Số liều tối
đa sau PT

Ampicillin-sulbactam 3 grams Mỗi 2 giờ 3

Aztreonam 2 grams Mỗi 4 giờ 2

Cefotetan 2 grams Mỗi 6 giờ 1

Cefoxitin  2 grams Mỗi 2 giờ 3

Ciprofloxacin 400 mg Mỗi 8 giờ 1

Gentamicin 
5 mg/kg (liều duy nhất)Nếu CrCl <20,
2mg/kg (liều duy nhất) hoặc tham
khảo ý kiến  Dược sỹ

Không 0

Levofloxacin 500 mg; 750mg nếu ghép phổi Không 0

Metronidazole  500 mg Mỗi 12 giờ 2

STT Bước thực hiện Nội dung

1
Xem loại PT thực

hiện

Nếu loại PT không thuộc nhóm PT sạch hoặc PT sạch nhiễm:
Không đánh giá
Nếu loại PT thuộc nhóm PT sạch hoặc PT sạch nhiễm có sử
dụng KSDP: Tiếp tục đánh giá, xem tiếp mục 2

 Quy trình thực hiện cho từng bệnh nhân.
 Xem xét từng KS nếu dùng phối hợp nhiều KS.
 Quy tên biệt dược KS theo tên hoạt chất trước khi đánh giá. 
Sử dụng phiếu Giám sát sử dụng KS dự phòng phẫu thuật trong vú - phụ khoa
để điền kết luận đánh giá.

  8.Quy trình đánh giá sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật:
Để đánh giá việc sử dụng KSDP có tuân thủ theo quy trình hay không, nhân viên y tế
cần đánh giá các tiêu chí căn cứ theo bảng sau:
**Lưu ý khi đánh giá:
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STT Bước thực hiện Nội dung

2
BS có cho KS dùng

trước PT?

Nếu không: Đưa kết luận:
Chọn vào ô KS không phù hợp (nếu PT yêu cầu KSDP)
Lý do không phù hợp: Chọn ô Thiếu KS dự phòng
Nếu có: Xem tiếp 2.1

2.1
Xem thời điểm

bắt đầu dùng KS Chọn vào ô KS không phù hợp
Lý do không phù hợp: Chọn ô Sai thời điểm dùng KS
Nếu không, xem tiếp mục 2.2

Cho nhiều ngày trước PT hoặc trước rạch da hơn 1 giờ, đối với
vancomycin hoặc fluoroquinolones cho trước thời điểm rạch da
hơn 120 phút

2.2
Xem loại KS sử

dụng

Nếu không: Đưa kết luận
Chọn vào ô KS không phù hợp
Lý do không phù hợp: Chọn ô Sai loại
Nếu có, xem tiếp mục 2.3

Loại KS phù hợp vưới hướng dẫn?

2.3
Xem liều KS sử

dụng

Nếu không: Đưa kết luận
Chọn vào ô KS không phù hợp
Lý do không phù hợp: Chọn ô Sai liều 
Nêu có, xem tiếp mục 2.4

Liều KS phù hợp vưới hướng dẫn?

2.4
Xem đường sử

dụng

Nếu không: Đưa kết luận
Chọn vào ô KS không phù hợp
Lý do không phù hợp: Chọn ô Sai cách sử dụng 
Nếu có, xem tiếp mục 2.5

Có dùng đường tĩnh mạch?

2.5
Xem thời gian và

số liều KS sử dụng
Nếu không: Đưa kết luận
Chọn ô KS không phù hợp
Lý do không phù hợp: Chọn ô Sai thời gian 
Nếu có, kết luận KS phù hợp

Có ngừng sử dụng KS trong vòng 24 giờ sau PT hoặc dùng 1 liều
duy nhất? 
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I.   TỔNG QUAN VỀ THUỐC KHÁNG NẤM
Dự phòng và điều trị sớm bằng thuốc kháng nấm toàn thân có thể giúp cải
thiện hiệu quả điều trị và giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Trải qua 60 năm, việc phát
triển thuốc kháng nấm toàn thân có những tiến bộ đáng kể nhưng số lượng
thuốc được sử dụng trong điều trị vẫn tương đối hạn chế, với chỉ 10 hoạt chất
thuộc 4 nhóm thuốc, bao gồm nhóm azol (fluconazol, itraconazol, voriconazol,
posaconazol và isavuconazol), nhóm polyen (amphotericin B), nhóm
echinocandin (caspofungin, anidulafungin và micafungin) và nhóm ức chế tổng
hợp thymidylat (flucytosin) [2]. Bài viết này tóm tắt một số thông tin chung về
thuốc kháng nấm, cũng như một số đặc điểm đặc trưng, phác đồ điều trị của
các nhóm thuốc điều trị nhiễm nấm xâm lấn đang sử dụng hiện nay tại Bệnh
viện Ung bướu Đà Nẵng.

SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG NẤM TRONG ĐIỀU
TRỊ NHIỄM NẤM XÂM LẤN

Ds. Lê Thị Hải Yến

Nhiễm nấm xâm lấn là một trong các bệnh lý nhiễm trùng có tiên
lượng nặng và tỷ lệ tử vong cao. Nhiễm nấm xâm lấn thường xảy ra
trên các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như suy giảm miễn dịch, ghép
tạng, ung thư máu [1].

Hình 1: Quá trình phát triển các thuốc kháng nấm
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Hình 2: Phổ tác dụng của các thuốc kháng nấm (Lewis RE, 2011)

Chú thích: AMB: amphotericin B; FLU: fluconazol; ITRA: itraconazol; VORI: voriconazol; POSA:
posaconazol; ANID: anidulafungin; CAS: caspofungin; MICA: micafungin; 5-FC: flucytosin.

Hình 3: Các độc tính điển hình của các thuốc kháng nấm
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STT Tên hoạt chất
Đường
dùng

Liều thông
thường

Liều dùng cho
bệnh nhân suy

thận

Liều dùng cho bệnh
nhân suy gan

I. NHÓM POLYEN

1
Amphotecin B
Deoxycolat

Truyền
TM

Người lớn:
Liều thường dùng:
0,8 - 1 mg/kg/ngày
Liều tối đa: 1,5
mg/kg/ngày (đối
với BN nặng)

Không cần 
chỉnh liều

Không cần 
chỉnh liều

2
Amphotericin B 
phức hợp lipid

Truyền
TM

Người lớn: 3 - 5
mg/kg/ngày

Không cần 
chỉnh liều

Không cần 
chỉnh liều

II. NHÓM ECHINOCANDIN

3 Caspofungin
Truyền

TM

Người lớn:
Liều nạp: 70
mg/ngày đầu 
Liều duy trì:
 - Cân nặng ≤ 80
kg: liều 50
mg/ngày
 - Cân nặng > 80
kg: liều 70
mg/ngày

Không cần
chỉnh liều

Người lớn:
Suy gan mức độ TB
(Child-Pugh từ 7 - 9
điểm): 
Liều nạp: 70 mg/ ngày
đầu. 
Liều duy trì: 35
mg/ngày 
Suy gan mức độ
nặng: Chưa có dữ liệu
lâm sàng

Trẻ em (12 tháng -
17 tuổi): 
Liều nạp: 70
mg/m2/ngày đầu
(không vượt quá
70 mg)
Liều duy trì: 50
mg/m2/ngày. 
Có thể tăng liều
lên 70
mg/m2 (không
vượt quá 70
mg/ngày)

Trẻ em: chưa có dữ
liệu lâm sàng

LIỀU DÙNG CỦA MỘT SỐ THUỐC KHÁNG NẤM 
HIỆN CÓ TẠI BỆNH VIỆN
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STT Tên hoạt chất
Đường
dùng

Liều thông thường
Liều dùng cho bệnh

nhân suy thận

Liều dùng cho
bệnh nhân 

suy gan

I. NHÓM AZOL

4 Fluconazol
Uống

Truyền
TM

Người lớn
Liều nạp: 800
mg/ngày đầu (12
mg/kg) 
Liều duy trì: 400
mg/ngày (6 mg/kg)

Clcr ≤ 50 ml/phút:
Giảm 50% liều mỗi
24 giờ
Lọc máu ngắt quãng:
bổ sung 100% liều
sau lọc (ngày không
lọc tính liều theo
Clcr)
Lọc máu liên tục:
200-400 mg mỗi 24
giờ Không cần 

chỉnh liều
Trẻ em từ 28 ngày
tuổi - 17 tuổi: 6 - 12
mg/kg/ngày. 
Tối đa 400 mg/ngày

Chưa có nghiên cứu
trên trẻ em suy thận

Trẻ sơ sinh 0 - 14
ngày tuổi: 6 - 12
mg/kg mỗi 72 giờ
Trẻ sơ sinh 15 - 27
ngày tuổi: 6 - 12
mg/kg mỗi 48 giờ

5 Itraconazol

Truyền
TM

Người lớn:
Liều nạp: 200mg
mỗi 12 giờ (ngày 1
và 2) 
Liều duy trì: 200mg
mỗi 24 giờ (từ ngày
thứ 3 trở đi)
Trẻ em: dữ liệu còn
hạn chế. Khuyến
cáo không nên sử
dụng.

Clcr < 30 ml/phút:
Chống chỉ định do
tích lũy tá dược
hydroxypropyl-β-
cyclodextrin

Sử dụng 
thận trọng

Uống
(viên)

Người lớn: 200 mg
mỗi 12 giờ
Trẻ em: Khuyến cáo
không sử dụng.

Không cần chỉnh liều
Sử dụng thận trọng

Sử dụng thận
trọng
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Amphotericin B deoxycholat: amphotericin B dạng quy ước, được bào chế dưới
dạng bột đông khô pha truyền, tạo dung dịch keo trong nước. 
Amphotericin B deoxycholat hệ phân tán keo (Amphotericin B colloidal
dispersion - ABCD).
Amphotericin B liposom (Liposomal amphotericin B - L-AMB).
Amphotericin B phức hợp lipid (Amphotericin B lipid complex - ABLC).

            Trên thế giới, hiện nay có 4 dạng bào chế khác nhau, bao gồm:

     Không có sự khác biệt về hiệu quả lâm sàng giữa các dạng bào chế của
amphotericin B nhưng việc sử dụng dạng bào chế lipid là giải pháp an toàn hơn cho
bệnh nhân để giảm thiểu độc tính.

Các tình trạng lâm sàng cần cân nhắc ưu tiên sử
dụng amphotericin B dạng phức hợp lipid

Các thuốc có độc tính trên thận

● Suy thận trước khi bắt đầu điều trị
● Đang sử dụng hoặc trước đó có sử dụng thuốc
lợi tiểu hoặc các thuốc khác cùng độc tính trên
thận (Bảng 2)
● Hạ kali huyết thanh trước khi bắt đầu điều trị
● Hạ magie huyết thanh trước khi bắt đầu điều trị
● Đa niệu
● Bệnh nhân đã được điều trị trước đó tại đơn vị
hồi sức tích cực hoặc đang được điều trị tại các
đơn vị này tại thời điểm chỉ định thuốc kháng nấm
● Bệnh nhân ghép tạng rắn (bao gồm cả ghép tủy
xương)
● Cao tuổi

●  Thuốc kháng virus: acyclovir, adefovir
dipivoxil, cidofovir, foscarnet, ganciclovir,
ganciclovir, tenofovir, valacyclovir,
valganciclovir
●  Kháng sinh aminoglycosid: gentamicin,
neltimicin, streptomycin, tobramycin,
amikacin
●  Các kháng sinh khác: colistin, vancomycin,
teicoplanin
●  Thuốc ức chế calcineurin: cyclosporin,
tacrolimus
●  Thuốc điều trị ung thư: carboplatin,
camustin, cisplatin, cyclophosphamid,
ifosfamid, methotrexat, streptozotocin
● Thuốc cản quang: amidotrizoat, ioxithamat
meglumin, ioxagalat, iopamidol, iohexol,
iomeprol, iopentol, ioversol, iopromid,
iobitridol, iodixanol, iotrolan

 II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẦN LƯU Ý CỦA CÁC NHÓM THUỐC KHÁNG
NẤM 
 1. Nhóm polyen

Amphotericin B

MỘT SỐ TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CẦN CÂN NHẮC ƯU TIÊN SỬ
DỤNG AMPHOTERICIN B DẠNG PHỨC HỢP LIPID (WADE RL, 2013)
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                 Tác dụng không mong muốn điển hình:
                 Độc tính trên thận:  
Nếu creatinin huyết thanh > 260 µmol/L, nên dừng thuốc hoặc giảm liều cho tới khi
chức năng thận cải thiện. Cần kiểm tra chức năng thận và nồng độ kali và magie
máu thường xuyên.
                  Phản ứng dị ứng liên quan đến tiêm truyền
-Các biểu hiện thường xuất hiện vào ngày đầu dùng thuốc bao gồm sốt, rét run,
đau đầu, đau khớp, nôn, buồn nôn và tụt huyết áp. Để dự phòng các phản ứng dị
ứng liên quan đến tiêm truyền có thể giảm tốc độ truyền (thời gian truyền từ 2-6
giờ) và sử dụng một số thuốc trước khi truyền Amphotericin B deoxycholate như
aspirin, thuốc hạ sốt, kháng histamin, chống nôn. Phản ứng liên quan đến tiêm
truyền không hoàn toàn giảm đi khi sử dụng các dạng bào chế lipid của
amphotericin B.

Hình 4: Hướng dẫn dự phòng phản ứng dị ứng do tiêm truyền Amphotericin B
phức hợp lipid hoặc Amphotericin B quy ước
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Điều trị ban đầu Điều trị thay thế Điều trị khác

Caspofungin với liều nạp
70mg, sau đó duy trì
50mg IV q24h.
Hoặc Micafungin 100mg
q24h.
Hoặc Anidulafungin* với
liều nạp 200mg, sau đó
duy trì 100mg q24h

Fluconazole ở những
bệnh nhân không có
biểu hiện lâm sàng và
không có nhiễm loại
Candida kháng
fluconazole. 
Uống hoặc truyền tĩnh
mạch với liều nạp
800mg (12mg/kg). 
Sau đó duy trì 400mg
(6mg/kg) q24h.

Dẫn xuất lipid của
Amphotericin B (3 -
5 mg/kg/ngày)
được chỉ định khi
bệnh nhân không
dung nạp hoặc
kháng với các thuốc
chống nấm khác.

2. Nhóm echinocandin

Caspofungin
Các dẫn chất echinocandin hấp thu kém qua đường
tiêu hóa nên phải dùng đường truyền tĩnh mạch. Các
thuốc này đều có thời gian bán thải kéo dài nên chỉ cần
sử dụng thuốc 1 lần trong ngày.

Tác dụng không mong muốn: 
Thường gặp: Tim mạch: hạ huyết áp. Da: phát ban. Tiêu hóa: tiêu chảy. Gan mật:
↑ ALAT, ↑ ALAT, ↑ ALP. Khác: sốt, phản ứng tại vị trí truyền, run. 
Nghiêm trọng: Da: hội chứng Stevens - Johnson/Lyell. Tiêu hóa: viêm tụy. Gan mật:
hoại tử tế bào gan, suy gan. Miễn dịch: phản vệ, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm
trùng. Thận: suy thận. Hô hấp: tràn dịch màng phổi, suy hô hấp. Khác: phù mạch.

 III. MỘT SỐ PHÁC ĐỒ THAM KHẢO THEO HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ
CỦA BỘ Y TẾ BAN HÀNH

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG NHIỄM CANDIDA XÂM LẤN

Có thể cân nhắc sử dụng methylprednisolon với liều tương đương (20 mg
hydrocortison tương đương với 4 mg methylprednisolon) để thay thế khi không có
hydrocortisone.
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Lựa chọn ưu tiên Lựa chọn thay thế Lựa chọn khác

Voriconazole 6mg/kg mỗi
12h truyền TM trong ngày
đầu sau đó 4 mg/kg truyền
TM mỗi 12h trong các ngày
tiếp theo
Hoặc voriconazole đường
uống 400mg ngày đầu,
những ngày sau 200-
300mg
Bệnh nhân giảm bạch cầu
hạt: ưu tiên
Isavuconazole* 200mg
truyền TM mỗi 8giờ trong
48 giờ đầu, sau đó
200mg/ngày (có thể uống)

Amphotericin B
liposomal 3 mg/kg
ngày truyền TM.
Itraconazole 200mg
mỗi 6h truyền TM

Amphotericin B phức hợp
lipid 5mg/kg/ngày truyền TM. 
Hoặc amphotericin B thông
thường (dạng
deoxycholate)  0,5 -
1mg/kg/ngày
Hoặc Caspofungin 70mg/ngày
đầu rồi 50mg/ngày, các ngày
tiếp theo 
Hoặc Micafungin 100-
150mg/ngày, truyền 
Hoặc Posaconazole đường
uống 600mg/ngày chia 2-3
lần
Hoặc Itraconazole đường
uống 200mg mỗi 12h

Điều trị ban đầu Điều trị duy trì

Dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3-5mg/kg/ngày 
Hoặc Caspofungin liều nạp 70 mg, sau đó 50 mg/ngày 
Hoặc Micafungin 100 mg/ngày 
Hoặc Anidulafungin* 200mg liều nạp, sau đó 100 mg/ngày
trong vài tuần.

Fluconazole đường
uống 400 mg (6 mg/kg)
hàng ngày

ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM CANDIDA XÂM LẤN NỘI TẠNG (GAN, LÁCH)

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG NHIỄM NẤM ASPERGILLUS 
XÂM LẤN PHỔI

Lưu ý: cAmB: amphotericin B thông thường (dạng deoxycholate) nguy cơ độc với gan, thận, mắt,
rối loạn điện giải dẫn đến rung thất. Trong những trường hợp này cần lựa chọn Amphotericin B
liposomal* hoặc ABLC.

Quyết định số  3429/QĐ-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2021
Dược lý lâm sàng sử dụng thuốc kháng nấm trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn,
Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai

                Tài liệu tham khảo:
1.
2.
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FDA PHÊ DUYỆT HAI LIỆU PHÁP
VONOPRAZAN ĐIỀU TRỊ 

VI KHUẨN H. PYLORI
Ds .Đặng Thị Thảo Trang

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt hai phương
pháp điều trị vonoprazan đối với bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori: Voquezna
Triple Pak – Liệu pháp bộ ba (vonoprazan, amoxicillin, clarithromycin) và Voquezna
Dual Pak – Liệu pháp bộ đôi (vonoprazan, amoxicillin). Vonoprazan là sản phẩm của
công ty Phathom Pharmaceuticals.
Trong một bản tin công bố phê duyệt, Terrie Curran, chủ tịch và giám đốc điều
hành của Phathom Pharmaceuticals đã cho biết: “Vonoprazan là một loại thuốc
ngăn chặn axit cạnh tranh kali và là thuốc ức chế axit cải tiến đầu tiên từ nhóm
thuốc mới được phê duyệt ở Mỹ trong hơn 30 năm qua" .
Curran lưu ý rằng: “Tỷ lệ diệt trừ H. pylori ngày một giảm đi, một phần do tình trạng
kháng kháng sinh, ức chế axit không đầy đủ và phác đồ điều trị phức tạp, dẫn đến
thất bại điều trị và biến chứng cho bệnh nhân. Cần phải có những liệu pháp mới có
tiềm năng giải quyết những hạn chế của các phương pháp điều trị hiện tại và chúng
tôi mong muốn mang đến những lựa chọn điều trị mới dựa trên vonoprazan cho
hàng triệu người bị nhiễm H. pylori ở Mỹ”.

Sự chấp thuận của FDA đối với liệu pháp bộ ba và bộ đôi
vonoprazan dựa trên dữ liệu an toàn và hiệu quả từ thử
nghiệm PHALCON-HP giai đoạn 3 với 1046 bệnh nhân.

Trong các báo cáo trước đây được công bố tại Medscape Medical News, cả hai phác
đồ điều trị đều không thua kém liệu pháp điều trị bộ ba dựa trên PPI (lansoprazole
với amoxicillin và clarithromycin) ở những bệnh nhân có chủng H pylori không
kháng với clarithromycin hoặc amoxicillin lúc ban đầu. Trên nhóm bệnh nhân này,
tỷ lệ diệt trừ H pylori là 78,8% với liệu pháp bộ ba dựa trên PPI, so với 84,7% với
liệu pháp bộ ba vonoprazan và 78,5% với liệu pháp bộ đôi vonoprazan.
Liệu pháp bộ ba và bộ đôi vonoprazan đều vượt trội hơn so với liệu pháp bộ ba dựa
trên PPI ở tất cả các bệnh nhân, bao gồm cả bệnh nhân nhiễm H pylori kháng
clarithromycin.
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https://www.globenewswire.com/news-release/2022/05/03/2435147/0/en/Phathom-Pharmaceuticals-Announces-FDA-Approval-of-VOQUEZNA-TRIPLE-PAK-vonoprazan-amoxicillin-clarithromycin-and-VOQUEZNA-DUAL-PAK-vonoprazan-amoxicillin-for-the-Treatment-of-H-pylo.html


Trong số những bệnh nhân nhiễm H pylori kháng clarithromycin, 31,9% đạt được
hiệu quả diệt trừ H. Pylori với liệu pháp bộ ba PPI, so với 65,8% với liệu pháp bộ ba
vonoprazan và 69,6% với liệu pháp bộ đôi vonoprazan.
Trong số tất cả các bệnh nhân, 68,5% đạt được hiệu quả diệt trừ với liệu pháp bộ
ba PPI, 80,8% với liệu pháp bộ ba vonoprazan và 77,2% với liệu pháp bộ đôi
vonoprazan.
Tỷ lệ biến cố bất lợi đối với phác đồ dựa trên vonoprazan tương đương với liệu
pháp bộ ba lansoprazole. Thông tin kê đơn đầy đủ của vonoprazan đã có sẵn trực
tuyến .

Bác sĩ William D. Chey, trưởng khoa tiêu hóa & gan
tại Đại học Michigan, Ann Arbor, cho biết: "Là một
bác sĩ hành nghề, tôi rất vui mừng về tiềm năng của
hai phương pháp mới này trong điều trị bước một
bệnh nhân nhiễm H pylori. Tôi tin rằng việc có thêm
hai liệu pháp hiệu quả, bao gồm một lựa chọn liệu
pháp bộ đôi vonoprazan không chứa clarithromycin,
mang lại tiềm năng cải thiện kết quả lâm sàng ở
bệnh nhân nhiễm H pylori”.

Công ty dự kiến sẽ tung ra cả hai sản phẩm vào quý 3 năm 2022. Cả hai phác đồ
điều trị sẽ được cung cấp dưới dạng vỉ tiện lợi để giúp thúc đẩy sự tuân thủ sử
dụng thuốc trên bệnh nhân.

 Tài liệu tham khảo:
https://www.medscape.com/viewarticle/973403
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MHRA: PREGABALIN VÀ KẾT LUẬN 
TỪ NGHIÊN CỨU AN TOÀN VỀ 

NGUY CƠ TRONG THAI KỲ
Một nghiên cứu mới chỉ ra pregabalin có thể
làm tăng nhẹ nguy cơ dị dạng thai nhi nghiêm
trọng nếu được sử dụng trong thai kỳ. Bệnh
nhân nên tiếp tục sử dụng các biện pháp tránh
thai có hiệu quả trong thời gian sử dụng thuốc
và tránh sử dụng thuốc trong thai kỳ nếu
không thực sự cần thiết. 

Nguy cơ tiềm ẩn đối với thai nhi (tham khảo tờ thông tin cho bệnh nhân).
Sự cần thiết phải sử dụng biện pháp tránh thai có hiệu quả trong thời gian sử
dụng thuốc.

Sử dụng liều tối thiểu có hiệu quả
Báo cáo tất cả các phản ứng có hại nghi ngờ do thuốc, kể cả biến cố trên thai
nhi

Khuyến cáo cho nhân viên y tế
Một nghiên cứu quan sát bao gồm hơn 2.700 thai kỳ phơi nhiễm pregabalin cho
thấy việc sử dụng thuốc trong 3 tháng đầu thai kỳ có liên quan đến việc tăng nhẹ
nguy cơ dị dạng thai nhi nghiêm trọng, so với không phơi nhiễm thuốc chống động
kinh hoặc phơi nhiễm lamotrigin hoặc duloxetin.
 
Tiếp tục tư vấn bệnh nhân đang sử dụng pregabalin về:

Tiếp tục tránh sử dụng pregabalin trong thai kỳ, trừ trường hợp thực sự cần thiết
và lợi ích dành cho bệnh nhân vượt trội rõ ràng nguy cơ đối với thai nhi. Đảm bảo
bệnh nhân hiểu rõ và đầy đủ về lợi ích và nguy cơ của thuốc, các phương án điều trị
thay thế, và đảm bảo bệnh nhân có quyền quyết định.
Khuyến cáo bệnh nhân đang có dự định mang thai trong thời gian điều trị đến gặp
bác sĩ để thảo luận về tình trạng sức khỏe và các thuốc mà bệnh nhân đang sử
dụng.
 
Trong trường hợp lợi ích vượt trội rõ ràng so với nguy cơ, và thực sự cần thiết phải
sử dụng pregabalin trong thai kỳ, nên:
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Nhanh chóng chuyển bệnh nhân đang có dự định mang thai hoặc nghi ngờ
đang mang thai cho bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn về phác đồ điều trị
động kinh.
Nếu bệnh nhân có dự định mang thai, tư vấn cho bệnh nhân sử dụng acid folic
5 mg mỗi ngày trước khi mang thai.

Khi bắt đầu điều trị, và trong các buổi tái
khám bệnh nhân động kinh, thảo luận nguy
cơ của các thuốc chống chống động kinh,
nguy cơ nếu không điều trị động kinh trong
thai kỳ, và điều chỉnh phác đồ điều trị dựa
trên lâm sàng và hoàn cảnh của bệnh nhân.

Nhắc nhở khi kê đơn thuốc chống động kinh

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2171/MHRA-
Pregabalin-va-ket-luan-tu-nghien-cuu-an-toan-ve-nguy-co-trong-thai-
ky.htm
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KHÔNG KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG
FLUOROQUINOLON ĐỂ ĐIỀU TRỊ VIÊM BÀNG
QUANG CẤP Ở PHỤ NỮ: THÔNG TIN TỪ BẢN

TIN BIP SỐ 1/2022 (PHÁP)
 
Năm 2018, Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Pháp (SPILF) đã khuyến cáo không sử dụng
fluoroquinolon để điều trị viêm bàng quang cấp ở phụ nữ. Cơ quan Y tế Quốc gia
Pháp (HAS) cũng kết luận rằng nhóm kháng sinh này “không có đủ lợi ích” đối với
chỉ định trên. Các thuốc bao gồm ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin,
lomefloxacin, và norfloxacin. Quyết định này dựa trên cơ sở tình trạng kháng
fluoroquinolon ngày càng phổ biến, trong khi thuốc có nhiều tác dụng phụ nghiêm
trọng trên gân, cơ xương, gây rối loạn giấc ngủ, co giật, mê sảng, tăng xu hướng tự
tử, v.v.

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2170/Khong-
khuyen-cao-su-dung-fluoroquinolon-de-dieu-tri-viem-bang-quang-cap-
o-phu-nu-thong-tin-tu-ban-tin-BIP-so-1-2022-Phap.htm
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TGA: 
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP
VÀ CLINDAMYCIN DẠNG
VIÊN NANG, DẠNG TIÊM

Cảnh báo mới về khả năng gây độc trên thận của clindamycin khi sử
dụng đường uống và đường tiêm được bổ sung vào Tờ thông tin sản
phẩm lưu hành tại Úc. Đây là phản ứng có hại liên quan đến thuốc
chưa được biết đến trước đây. Các nhân viên y tế nên xem xét theo
dõi chức năng thận ở một số bệnh nhân trong quá trình sử dụng
clindamycin.

Tại Úc, clindamycin được cấp phép để điều trị nhiễm khuẩn nặng gây ra bởi các
chủng vi khuẩn Streptococci, Pneumococci, Staphylococci và các chủng vi khuẩn kỵ
khí. Kháng sinh này thường được sử dụng cho bệnh nhân dị ứng penicillin hoặc ở
những bệnh nhân sử dụng penicillin được đánh giá là không phù hợp.
 
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. Lưu ý rằng các thuốc clindamycin dạng bôi ngoài da không bị ảnh hưởng bởi
vấn đề an toàn thuốc này. Mọi thông tin chi tiết có sẵn trong Tờ tóm tắt đặc tính
sản phẩm của Dalacin C dạng tiêm và  dạng viên nang.
Tín hiệu này được phát hiện lần đầu dựa trên dữ liệu phản ứng có hại ở một số
quốc gia trên thế giới và TGA đã đánh giá vấn đề này.

Tờ thông tin sản phẩm của Dalacin dạng tiêm và dạng viên nang đã được cập nhật
bao gồm các thông tin sau:

Phần 4.4 Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc
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.
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Phần 4.8 Tác dụng không mong muốn
Sau khi thuốc ra thị trường, cácrối loạn chức năng thận và đường tiết niệu đã được
ghi nhận: Tổn thương thận cấp (không rõ tần suất)
Báo cáo phản ứng có hại tại Úc
Tổn thương thận cấp liên quan đến clindamycin đã được báo cáo tại Úc. 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.

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2122/TGA-ton-
thuong-than-cap-va-clindamycin-dang-vien-nang-dang-tiem.htm
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HEALTH CANADA: 
DOMPERIDON VÀ NGUY CƠ RỐI LOẠN NHỊP
THẤT NGHIÊM TRỌNG, KÉO DÀI KHOẢNG

QT VÀ ĐỘT TỬ DO TIM

Domperidon là thuốc kê đơn được lưu hành ở
Canada từ năm 1985. Thuốc được chỉ định điều trị
triệu chứng rối loạn nhu động đường tiêu hóa trên
liên quan đến bệnh viêm dạ dày mạn tính hoặc
bán cấp và bệnh liệt dạ dày do đái tháo đường. 

Thuốc cũng được sử dụng để phòng ngừa triệu chứng trên đường tiêu hóa liên
quan đến việc sử dụng các thuốc điều trị Parkinson’s chủ vận dopamin.
Domperidon chưa được cấp phép sử dụng để kích thích tiết sữa ở Canada, tuy
nhiên thuốc được kê off-label để kích thích tiết sữa ở phụ nữ sau sinh.

Health Canada đã thông tin về các nguy cơ trên tim liên quan đến việc sử dụng
domperidon cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Thông tin sản phẩm lưu hành ở
Canada đã được bổ sung cảnh báo về biến cố có thể xảy ra trên tim, bao gồm đột
tử do tim. Nhãn sản phẩm cũng được cập nhật khuyến cáo liều dùng tối đa hàng
ngày là 30 mg và chú ý hạn chế sử dụng ở bệnh nhân có tình trạng bệnh lý làm tăng
nguy cơ biến cố trên tim, hoặc đang sử dụng thuốc có thể tương tác với
domperidon.
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Liều tối đa hàng ngày được khuyến cáo đối với các chỉ định được cấp phép là
30 mg.
Nhân viên y tế cần báo cáo tất cả cácphản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến
domperidon.

Nghiên cứu đã đánh giá nguy cơ rối loạn nhịp thất nghiêm trọng, kéo dài khoảng QT
và đột tử do tim liên quan đến việc sử dụng domperidon off-label để kích thích tiết
sữa ở phụ nữ sau sinh. Health Canada đã tiến hành đánh giá thông tin hiện có và
kết luận rằng không có nguy cơ an toàn mới trên tim, và thông tin an toàn hiện tại
của thuốc là phù hợp. Tuy nhiên, do tình trạng sử dụng thuốc off-label ở phụ nữ
sau sinh, nhân viên y tế cần lưu ý:

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-
products/medeffect-canada/health-product-infowatch/january-
2022.html#domperidone
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2119/Health-
Canada-domperidon-va-nguy-co-roi-loan-nhip-that-nghiem-trong-keo-
dai-khoang-QT-va-dot-tu-do-tim.htm
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TGA: NGUY CƠ VIÊM GAN VÀ
BỆNH LÝ NÃO LIÊN QUAN

ĐẾN CEFTRIAXON

Tờ thông tin sản phẩm (PI) của ceftriaxon vừa cập nhật cảnh báo liên quan đến
bệnh lý não, đặc biệt ở người cao tuổi bị suy thận hoặc rối loạn hệ thần kinh trung
ương. Viêm gan cũng là một biến cố bất lợi tiềm tàng của ceftriaxon.

Ceftriaxon (hay ceftriaxon natri) là kháng sinh
cephalosporin phổ rộng chỉ định cho trẻ em và người lớn
để điều trị viêm phổi, nhiễm khuẩn da, nhiễm khuẩn
đường tiết niệu, bệnh lậu, nhiễm khuẩn huyết, viêm
màng não, nhiễm khuẩn xương-khớp và được sử dụng
để dự phòng phẫu thuật.

Cảnh báo về bệnh lý não và viêm gan được bổ sung vào PI của ceftriaxon dựa trên
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.
 
Cảnh báo bổ sung được thêm vào mục 4.4 của PI “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 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.”
 
“Viêm gan và tắc mật (chưa xác định tần suất)” và “bệnh lý não (hiếm gặp)” đã
được bổ sung vào mục 4.8 của PI như các biến cố bất lợi tiềm tàng.

                        Biến cố bất lợi được báo cáo tới TGA
Ngày 16/11/2021, TGA 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 ceftriaxon.
TGA cũng ghi nhận 3 báo cáo về bệnh lý não khi sử dụng ceftriaxon. 2 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.
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                 Thông tin cho nhân viên y tế

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.

https://www.tga.gov.au/publication-issue/ceftriaxone-and-risk-hepatitis-
and-encephalopathy#hp
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2106/TGA-nguy-co-
viem-gan-va-benh-ly-nao-lien-quan-den-ceftriaxon.htm
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