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Có nhiều con đường dẫn truyền thần kinh
có thể gây buồn nôn và nôn, bao gồm
vùng kích hoạt thụ thể hóa học ở tầng của
não thất thứ tư và trung tâm nôn ở hành
tủy với đầu vào từ nhân đường nhân và
dây thần kinh phế vị. Phản ứng nôn được
trung gian thông qua nhiều chất dẫn
truyền thần kinh bao gồm histamine,
dopamine, serotonin, acetylcholine và
neurokinin.

 1. GIỚI THIỆU

2. SINH LÝ HỌC

Buồn nôn và nôn là những triệu chứng thường gặp do nhiều nguyên nhân, bao
gồm nhiễm trùng, ung thư, mang thai và các tác dụng phụ của nhiều loại thuốc.

THUỐC CHỐNG NÔN
DS. ĐINH VY HẠNH
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BẢNG PHÂN LOẠI THUỐC CHỐNG NÔN

P H Â N  N H Ó M C Ơ  C H Ế  T Á C  Đ Ộ N G

Metochlopramide
Domperidone
Prochlorperazine,
Chlorpromazine
Droperidol, Haloperidol

Đối kháng thụ thể Dopamine

Olanzapine

- Chặn thụ thể dopamine
loại 2 (D2) ở trung tâm vùng
kích hoạt hóa thụ thể
(chemoreceptor trigger
zone – CTZ) và ở ngoại vi
ống tiêu hóa.
- Domperidone chỉ chặn các
thụ thể D2 ngoại vi.
- Ở liều cao hơn, phong tỏa
các thụ thể serotonin,
histamine, adrenergic và
muscarinic.
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    3. PHÂN LOẠI THUỐC CHỐNG NÔN

Các loại thuốc chống nôn khác nhau tác động vào các con đường gây nôn
khác nhau để giảm buồn nôn và nôn, bao gồm chất đối kháng dopamine,
serotonin, neurokinin, histamine và acetylcholine. Ngoài ra, các chất chủ
vận cannabinoid, corticosteroid và benzodiazepin cũng có tác dụng chống
nôn.

- Chặn thụ thể Serotonin (5-
HT3) ở vùng CTZ và ống tiêu
hóa

BẢNG 1: PHÂN LOẠI THUỐC CHỐNG NÔN

Ondansetron
Granisetron
Palonosetron
Tropisetron

Đối kháng thụ thể Serotonin
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P H Â N  N H Ó M C Ơ  C H Ế  T Á C  Đ Ộ N G

Aprepitant
Fosaprepitant
Netupitant
Phối hợp Netupitant/
Palonosetron

Đối kháng thụ thể Neurokinin

- Chặn các thụ thể
neurokinin loại 1 trong hệ
thần kinh trung ương và
ngoại vi.
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    3. PHÂN LOẠI THUỐC CHỐNG NÔN

Doxylamine
Cyclizine
Pheniramine
Promethazine

Thuốc kháng histamine - Chặn thụ thể H1.
- Cyclizine, doxylamine,
promethazine và pheniramine
chặn các thụ thể muscarinic.
- Promethazine cũng ngăn
chặn các thụ thể dopamine
D2.

Hyoscine

Thuốc kháng cholinergic - Chặn các thụ thể muscarinic
trong nhân tiền đình, trung
tâm nôn và các trung tâm não
thất cao hơn.

BẢNG 1: PHÂN LOẠI THUỐC CHỐNG NÔN

BẢNG PHÂN LOẠI THUỐC CHỐNG NÔN
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P H Â N  N H Ó M C Ơ  C H Ế  T Á C  Đ Ộ N G

Dexamethasone
Corticosteroids - Ức chế trung ương tổng

hợp prostaglandin và phóng
thích encephalin. Khi kết
hợp với thuốc đối kháng 5-
HT3, nồng độ serotonin
trong ruột giảm và tăng
nhạy cảm của thụ thể 5-
HT3 với thuốc chống nôn.
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    3. PHÂN LOẠI THUỐC CHỐNG NÔN

Lorazepam
Benzodiazepines - Chủ vận thụ thể GABA

- Tác động lên vùng CTZ để
ngăn chặn hoạt động của
dopamine

BẢNG 1: PHÂN LOẠI THUỐC CHỐNG NÔN

BẢNG PHÂN LOẠI THUỐC CHỐNG NÔN
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Đối kháng thụ thể Serotonin

Corticosteroids

Đối kháng thụ thể Dopamine

Đối kháng thụ thể Serotonin

4.LỰA CHỌN THUỐC CHỐNG NÔN CHO TỪNG NGUYÊN NHÂN CỤ THỂ

NÔN VÀ BUỒN NÔN DO THUỐC
GÂY NGHIỆN

NÔN VÀ BUỒN NÔN DO HÓA TRỊ

NÔN VÀ BUỒN NÔN SAU PHẪU THUẬT

NÔN VÀ BUỒN NÔN DO XẠ TRỊ

Đối kháng thụ thể Neurokinin

Đối kháng thụ thể Dopamine

Benzodiazepines

Đối kháng thụ thể Serotonin

Đối kháng thụ thể Dopamine

Đối kháng thụ thể Serotonin

Đối kháng thụ thể Dopamine

Thuốc kháng histamine

Corticosteroids

Đối kháng thụ thể Neurokinin Benzodiazepines

Corticosteroids
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ĐIỀU TRỊ NÔN VÀ BUỒN NÔN
DO NGUYÊN NHÂN HÓA TRỊ LIỆU & XẠ TRỊ

Khả năng gây kích ứng của các loại thuốc
hóa trị khác nhau. Ví dụ, paclitaxel ít có
khả năng gây buồn nôn và nôn, do đó có
thể được điều trị bằng thuốc đối kháng
serotonin. Trong khi các thuốc có khả
năng gây kích ứng cao như cisplatin, sẽ
yêu cầu kết hợp thuốc đối kháng
serotonin, chất đối kháng neurokinin và
dexamethasone.
Haloperidol và olanzapine có hiệu quả
đối với buồn nôn và nôn do hóa trị liệu.
Thuốc kháng histamine, metoclopramide
và prochlorperazine ít hiệu quả hơn
trong trường hợp buồn nôn và nôn do
hóa trị liệu. Benzodiazepine như
lorazepam có thể được sử dụng như một
liệu pháp bổ trợ, giúp làm giảm tình
trạng lo lắng ở bệnh nhân.

Mức độ nghiêm trọng của buồn nôn và
nôn do bức xạ phụ thuộc vào vùng cơ thể
bị chiếu xạ. Ví dụ, chiếu xạ toàn thân có
nguy cơ cao gây buồn nôn và nôn, vì thế
cần điều trị kết hợp thuốc đối kháng
serotonin và dexamethasone. Bức xạ lên
đầu và cổ có nguy cơ thấp hơn và có thể
được kiểm soát bằng đơn trị liệu thuốc đối
kháng serotonin.
Thuốc đối kháng serotonin có hiệu quả
hơn thuốc đối kháng dopamine đơn trị liệu
hoặc khi kết hợp với dexamethasone. Phối
hợp dexamethasone và chất đối kháng
serotonin tăng tác động làm giảm buồn
nôn và nôn do bức xạ.
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ĐIỀU TRỊ NÔN VÀ BUỒN NÔN
TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

Thiếu bằng chứng để hướng dẫn lựa chọn
thuốc chống nôn trong chăm sóc giảm nhẹ.
Tuy nhiên, một số phác đồ được áp dụng để
làm giảm tình trạng khó chịu ở bệnh nhân và
đã đưa ra những kết quả khả quan:
- 40% trường hợp bệnh nhân đáp ứng với
Metoclopramide 10 mg x 3 lần / ngày.
- 47% trường hợp bệnh nhân đáp ứng với
Haloperidol 1,5–5 mg/ ngày.
- 70% trường hợp bệnh nhân đáp ứng với
Chlorpromazine 25 mg x 4 lần / ngày.

Nguyên nhân của buồn nôn và nôn trong chăm
sóc giảm nhẹ có thể được chia thành:
- Nguyên nhân do tình trạng bệnh (ví dụ: ung thư,
tắc ruột, tăng u máu trong bệnh thận hoặc phù
đường tiêu hóa trong suy tim)
- Nguyên nhân do điều trị (ví dụ: do hóa trị liệu
hoặc do opioid gây ra)
- Nguyên nhân do sinh hóa (ví dụ như tăng
canxi huyết)
- Nguyên nhân do qua trung gian độc tố (thứ phát
sau hội chứng chán ăn-suy mòn).

Thuốc kháng cholinergic như hyoscine được sử
dụng trong chăm sóc giảm nhẹ, nhưng tác động
chủ yếu không phải để giảm buồn nôn, mà
thường được kê đơn cho trường hợp tiết quá
nhiều dịch vị và tắc ruột giai đoạn cuối.

Corticosteroid như dexamethasone (4–8 mg
mỗi ngày) có hiệu quả trong việc kiểm soát
buồn nôn và nôn do hóa trị liệu, tắc ruột và
tăng áp lực nội sọ. Dexamethasone, với liều
thấp 2 mg mỗi ngày, giúp tăng cường kiểm soát
buồn nôn và nôn khi được bổ sung điều trị kết
hợp với tropisetron và metoclopramide hoặc
chlorpromazine.

THUỐC KHÁNG CHOLINERGIC

CORTICOSTEROID
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5. TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC CHỐNG NÔN5. TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC CHỐNG NÔN

PHẢN ỨNG NGOẠI THÁP
Hệ thống ngoại tháp là một tập hợp
nhóm tế bào thần kinh nhân xám tại vị
trí đáy não, hệ thống ngoại tháp sẽ
cùng với tiểu não tác động đến các tế
bào não vùng vận động với mục đích
chi phối các cử động cũng như điều
hòa trương lực cơ của cơ thể. Do đó,
bất kỳ nguyên nhân nào gây tổn
thương hệ ngoại tháp cũng có thể dẫn
đến các rối loạn vận động ở ngoại
biên. Các rối loạn vận động ngoại biên
đó gồm tay chân run rẩy, cứng cơ,
múa giật hoặc người bệnh đi lại chậm
chạp...Nguy cơ gây ra hội chứng ngoại
tháp tăng cao hơn khi tiêm tính mạch
nhanh thuốc chống nôn. 

Do nguy cơ xuất hiện các triệu chứng
ngoại tháp, đặc biệt với thuốc đối
kháng dopamine ở liều cao, cần thận
trọng ở bệnh nhân lớn tuổi, đặc biệt là
những người bị bệnh Parkinson. 

KÉO DÀI KHOẢNG QT
Cần cân nhắc nguy cơ kéo
dài khoảng QT trên điện
tâm đồ khi kê đơn thuốc
chống nôn. Thuốc đối
kháng serotonin gây ra sự
kéo dài khoảng QT phụ
thuộc vào liều và có thể
phục hồi được sau khi
ngưng thuốc

Thuốc đối kháng dopamine
gây kéo dài khoảng QT và bị
Cục Quản lý Thực phẩm và
Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã
đưa ra cảnh báo “black box”
đối với droperidol và
haloperidol.

TÁC DỤNG KHÁNG
CHOLINERGIC

Nhiều loại thuốc chống nôn có
tác dụng phụ kháng cholinergic
bao gồm lú lẫn, mê sảng, ảo giác,
rối loạn thị giác, bí tiểu, táo bón
và nhịp tim nhanh.

Ở những bệnh nhân lớn tuổi, tác
động kháng cholinergic có liên
quan đến tăng nguy cơ suy giảm
nhận thức, té ngã và tử vong. 

TÁO BÓN

Táo bón là một phản
ứng có hại phổ biến khi
sử dụng các thuốc đối
kháng serotonin như
ondansetron và thuốc
kháng cholinergic như
hyoscine.

Các thuốc đối kháng
dopamine như
metoclopramide và
domperidone có thể là
lựa chọn tốt hơn cho
những bệnh nhân bị táo
bón.
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6.KẾT LUẬN6.KẾT LUẬN

Cần cân nhắc cẩn thận các yếu tố khi bắt đầu chỉ định thuốc
chống nôn cho bệnh nhân, bao gồm tuổi tác, chỉ định điều trị,
thời kỳ mang thai, bệnh lý đi kèm và nguy cơ tác dụng phụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Athavale A, Athavale T, Roberts DM. Antiemetic drugs: what to
prescribe and when. Australian Prescriber. 2020 Apr;43(2):49.
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THẬN TRỌNG VỚI CÁC DẠNG BÀO CHẾ KHÁC NHAU 

CỦA PACLITAXEL 

DS. NGUYỄN THỤC HUYỀN 

Công thức của paclitaxel  

Paclitaxel là một loại thuốc chống ung thư nhóm taxan. Paclitaxel có sẵn trên 

thị trường như một loại thuốc chống ung thư từ năm 1993, bao gồm cả thuốc có tên 

biệt dược là Taxol. Paclitaxel được chỉ định để điều trị một số bệnh ung thư buồng 

trứng, vú và phổi, cũng như sarcoma Kaposi tiến triển liên quan đến AIDS. 

Paclitaxel kém tan trong nước. Do 

đó, cần sử dụng các dung môi trung 

gian như dầu thầu dầu polyoxyetyl hóa, 

Cremphor EL và ethanol để tăng khả 

năng hòa tan của paclitaxel. 

Nhờ sự phát triển của công nghệ 

bào chế, Paclitaxel có thể được liên kết 

với albumin ở dạng hạt nano (nab-

paclitaxel). Điều này giúp giảm thiểu 

độc tính liên quan đến Cremophor, cải 

thiện tính an toàn của thuốc. Đồng thời, lớp albumin bao quanh thuốc có tác dụng 

hỗ trợ vận chuyển các hạt nano vào bên trong tế bào khối u, dẫn đến lượng thuốc 

được phân phối đến được khối u nhiều hơn so với khi sử dụng hệ dung môi cũ. [1] 

Năm 2008, Abraxane đã được cấp phép và bào chế dưới dạng nab-paclitaxel. 

Đến năm 2019, Pazenir đã được phê duyệt và được thử tương đương sinh học với 

Abraxane. Cả hai thuốc Abraxane và Pazenir đều được chỉ định để điều trị một số 

bệnh ung thư vú, tuyến tụy và phổi.  

Hai loại thuốc nab-paclitaxel được cấp phép tương đương sinh học với nhau, 

nhưng có các đặc tính khác biệt đáng kể so với các công thức paclitaxel thông 

thường. Vì vậy, có một cảnh báo trong thông tin sản phẩm và trên bao bì cho cả 
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Abraxane và Pazenir rằng chúng không được thay thế cho các công thức paclitaxel 

khác. 

Chính sự liên kết của paclitaxel với albumin trong các hạt nano đã làm thay 

đổi cách thức mà thuốc được vận chuyển qua các tế bào. Do đó, liều khuyến cáo và 

thời gian dùng khác biệt đáng kể so với paclitaxel sử dụng hệ dung môi thông 

thường. Ví dụ, Abraxane và Pazenir thường được tiêm tĩnh mạch trong khoảng 

thời gian 30 phút, trong khi hướng dẫn đối với paclitaxel thông thường là tiêm tĩnh 

mạch trong khoảng thời gian 3 giờ. Những khác biệt khác về các thông số dược 

động học bao gồm tốc độ thanh thải trong huyết tương và thể tích phân bố. 

Ngày 18/01/2022, Cơ quan Quản lý y tế Anh (MHRA) cảnh báo: Các công 

thức paclitaxel liên kết với albumin để tiêm truyền (nab-paclitaxel; biệt dược 

Abraxane, Pazenir) khác với các thuốc paclitaxel thông thường ở các chỉ định được 

phép, dược động học, liều lượng khuyến cáo, hướng dẫn pha chế và sử dụng. Các 

chuyên gia chăm sóc sức khỏe nên thận trọng khi kê đơn, pha chế và sử dụng bất 

kỳ công thức paclitaxel nào để ngăn ngừa sai sót thuốc có thể gây hại.[2] 

Lời khuyên dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe: [2]  

- So với các công thức thông thường, thuốc paclitaxel được bào chế dưới dạng 

hạt nano liên kết với albumin (nab-paclitaxel; tên biệt dược Abraxane, Pazenir) có 

các chỉ định, dược động học, liều lượng, hướng dẫn chuẩn bị và sử dụng được phê 

duyệt khác nhau.  

- Các công thức paclitaxel thông thường và nab-paclitaxel không thể thay thế 

cho nhau.  

- Mặc dù MHRA chưa nhận được báo cáo cho thấy tác hại đã xảy ra ở Anh do 

sự nhầm lẫn các công thức paclitaxel này, sai sót trong liều lượng hoặc cách sử 

dụng có thể gây ra hậu quả tiềm tàng đối với đáp ứng lâm sàng và tăng độc tính 

hoặc phản ứng có hại trong quá trình điều trị ung thư. 

- Phân biệt rõ ràng giữa các công thức paclitaxel khi kê đơn, cấp phát, sử dụng 

và truyền thông về các loại thuốc này - nên sử dụng các tên biệt dược đối với các 

công thức nab-paclitaxel.  

- Xác minh tên sản phẩm và liều lượng trước khi sử dụng và đảm bảo tuân 

11
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theo các hướng dẫn cụ thể của tóm tắt đặc tính sản phẩm trong hồ sơ đăng ký thuốc 

để chuẩn bị và sử dụng. 

- Báo cáo các phản ứng có hại của thuốc bị nghi ngờ, bao gồm cả sai sót trong 

sử dụng thuốc với tác hại liên quan đến người bệnh. 

 

Nguồn: 

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17875482/ 

2. https://www.gov.uk/drug-safety-update/paclitaxel-formulations-

conventional-andnab-paclitaxel-caution-required-due-to-potential-for-

medication-error 
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DANH MỤC LASA 
TẠI BỆNH VIÊN UNG BƯỚU 

ĐÀ NẴNG
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DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU 

STT Biệt dược Hoạt chất 

Hàm 

lượng 

/Nồng độ 

Mô tả 
Quy 

cách 
Hình ảnh 

1 

Endoxan Cyclophosphamid 200mg 

Mẫu mã 

và màu 

sắc trên 

vỏ hộp 

giống 

nhau 

Hộp 

1 lọ 

 

Holoxan Ifosfamid 1g 
Hộp 

1 lọ 

Endoxan Cyclophosphamid 500mg 
Hộp 

1 lọ 

2 

Irinotecan 

bidiphar  
Irinotecan 

100mg/ 

5ml Mẫu mã 

và màu 

sắc trên 

vỏ hộp 

giống 

nhau 

Hộp 

1 lọ 

 

Irinotecan 

bidiphar  
Irinotecan 

40mg/2

ml 

Hộp 

1 lọ 

3 

Bigemax 1g Gemcitabin 1g Mẫu mã 

và màu 

sắc trên 

vỏ hộp 

giống 

nhau 

Hộp 

1 lọ 

 

Bigemax 

200mg 
Gemcitabin 200mg 

Hộp 

1 lọ 

4 

Avastin 

400mg/16mL 
Bevacizumab 

100mg/ 

4ml Mẫu mã 

và màu 

sắc trên 

vỏ hộp 

giống 

nhau 

Hộp 

1 lọ 

 

Avastin 

100mg/4mL 
Bevacizumab 

400mg/ 

16ml 

Hộp 

1 lọ 
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STT Biệt dược Hoạt chất 

Hàm 

lượng 

/Nồng độ 

Mô tả 
Quy 

cách 
Hình ảnh 

5 

Epirubicin 

Bidiphar 10 
Epirubicin 10mg Mẫu mã 

và màu 

sắc trên 

vỏ hộp 

giống 

nhau 

Hộp 

1 lọ 

 

Epirubicin 

Bidiphar 50 
Epirubicin 50mg 

Hộp 

1 lọ 

6 

Glutaone Glutathion 200mg 
Mẫu mã, 

màu sắc, 

kích 

thước lọ 

giống 

nhau 

Hộp 

1 lọ 

 

Clyodas Clindamycin 

Tiêm-

600mg/

lọ/bột 

đông 

khô 

Hộp 

1 lọ 

7 

Navelbine Vinorelbine 30mg 
Mẫu mã, 

kích 

thước 

giống 

nhau 

Hộp 1 

viên 

 

Navelbine Vinorelbine 20mg 
Hộp 1 

viên 

8 

Arimidex Anastrozol 

1mg/vi

ên nén 

bao 

phim 

Vỉ thuốc 

có màu 

và mẫu 

mã 

giống 

nhau 

Hộp 

2 vỉ x  

14 

viên 

 

Casodex Bicalutamid 

50mg/v

iên nén 

bao 

phim 

Hộp 

2 vỉ x  

14 

viên 
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STT Biệt dược Hoạt chất 

Hàm 

lượng 

/Nồng độ 

Mô tả 
Quy 

cách 
Hình ảnh 

9 

Vinsolon 

125mg 

Methyl 

prednisolon 
125mg 

Mẫu mã 

giống 

nhau 

Hộp 

10 

ống 

 

Vinsolon 

40mg 

Methyl 

prednisolon 
40mg 

Hộp 

05 

ống 

10 

Alvotinib 

100mg 
Imatinib 100mg Mẫu mã, 

màu sắc 

hình dáng 

bên ngoài 

giống 

nhau 

Hộp 

120 

viên 

 

Xalvobin 

500mg 
Capecitabin 500mg 

Hộp 

120 

viên 

11 

Doxorubicin 

Bidiphar 
Doxorubicin 50mg 

Mẫu mã 

và màu 

sắc trên 

vỏ hộp 

giống 

nhau 

Hộp 

1 lọ 

 

Doxorubicin 

Bidiphar 
Doxorubicin 10mg 

Hộp 

1 lọ 

12 

Katrypsin 
Alpha 

chymotrypsin 
4,2mg 

Viên nén 

nhỏ, 

màu 

trắng 

giống 

nhau 

Hộp 

15 vỉ 

x 10 

viên 

 

Kavasdin Amlodipine  5mg 

Hộp 

10 vỉ 

x 10 

viên 
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STT Biệt dược Hoạt chất 

Hàm 

lượng 

/Nồng độ 

Mô tả 
Quy 

cách 
Hình ảnh 

13 

Piperacilin 

4g 
Piperacilin 4g 4g 

Mẫu mã 

giống 

nhau 

Hộp 

10 lọ 

 

Piperacillin 

/Tazobactam 

Piperacillin/ 

Tazobactam 

4g + 

0,5g 

Hộp 

10 lọ 

14 

Zidimbiotic Ceftazidime  
1000m

g 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

10 lọ 

 

Tenafathin  Cephalothin 
1000m

g  

Hộp 

10 lọ 

15 

Tenafathin  Cephalothin 
1000m

g 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

10 lọ 

 

Tenamyd-

Ceftazidime 

1000 

Ceftazidime  
1000m

g 

Hộp 

10 lọ 

16 

Ondasetron Ondasetron 
8mg/4

ml 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hôp 

10 

ống 

 

Acid 

Tranexamic 
Tranexamic acid 

250mg/

5ml 

Hôp 

5 

ống 
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STT Biệt dược Hoạt chất 

Hàm 

lượng 

/Nồng độ 

Mô tả 
Quy 

cách 
Hình ảnh 

17 

Diclofenac  Diclofenac natri 
75mg/3

ml 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

10  

ống 

 

Dimedrol 
Diphenhydramin  

HCL 

10mg/

ml 

Hộp 

100  

ống 

18 

Acupan 
Nefopam 

 hydrochloride 

20mg/2

ml 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

5 ống 

 

Vincopan 
Hyoscin- N 

 - butylbromid 

20mg/

ml 

Hộp 

10 

ống 

19 

Dexamethaso

ne 
Dexamethasone 4mg/ml 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

10 

ống 

 

Lidocain Lidocain 2mg/ml 

Hộp 

100  

ống 

20 

Vinhepa 
L-Ornithin-L-

Aspartat 
1000mg 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

10 

ống 

 

Vincynon Etamsylat 
500mg/

4ml 

Hộp 

10 

ống 
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STT Biệt dược Hoạt chất 

Hàm 

lượng 

/Nồng độ 

Mô tả 
Quy 

cách 
Hình ảnh 

21 

Vinsolon 
Methyl 

prednisolon 
40mg 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

10 

ống 

 

Vinphason Hydrocortison  100mg 

Hộp 

10 

ống 

22 

Slandom Ondasetron 8mg 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

30 

viên 

 

Savi pamol 

plus 

Paracetamol + 

Tramadol HCl 

325mg

+ 

37.5mg 

Hộp 

30 

viên 

23 

Premilin Pregabalin 75mg 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

30 

viên 

 

Morphin Morphin 30mg 

Hộp 

21 

viên 

24 

Metoran  
Metoclopramide 

Hydrochloride 

10mg/ 

2ml 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

10 

ống 

 

Meloxicam Meloxicam 
15mg/ 

1,5ml 

Hộp 

10 

ống 
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STT Biệt dược Hoạt chất 

Hàm 

lượng 

/Nồng độ 

Mô tả 
Quy 

cách 
Hình ảnh 

25 

Vinstigmin 
Neostigmin 

methylsulfat 

0,5mg/

ml 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

10 

ống 

 

Vinterlin Terbutalin sulfat 
0,5mg/

ml 

Hộp 

50 

ống 

26 

Gentamicin 

kabi  
Gentamicin  40mg 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp  

10 

ống 

 

Octreotid Octreotid 
0,1mg/

ml 

Hộp 

10 

ống 

27 

Calcilinat 

F100 
Acid Folinic  100mg 

Mẫu mã  

giống 

nhau 

Hộp 

1 lọ 

 

Calcilinat 

F50 
Acid Folinic  100mg 

Hộp 

1 lọ 
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 DANH MỤC THUỐC PHÁT ÂM GẦN GIỐNG NHAU 

    

STT Tên thuốc phát âm gần giống nhau 

1 Endoxan Holoxan 

2 Arimidex Casodex 

3 Menison 16 Menison 4 

4 Bestdoxel 80 Bestdoxel 20 

5 Sadapron 300 Sadapron 100 

6 Peg-Grafeel Grafeel 

7 Campto 100 Campto 40 

8 Eloxatin 100 Eloxatin 50 

9 Navelbin 30 Navelbin 20 

10 BFS-Noradrenalin BFS-Adrenalin 

11 Piperacilin 4g Piperacillin 4g/Tazobactam 0,5g 

12 Vinsolon 40 mg Vinphason 100mg 

13 Katrypsin Kavasdin 

14 Diazepam viên Dizepam ống 

15 Doxorubicin Bidiphar 50mg Doxorubicin Bidiphar 10mg 

16 Lidocain 2mg/ml Lidocain spray 10% -38g 

17 Gemnil 1000mg Gemnil 200mg 

18 Biludacil 500mg Biludacil 250mg 

19 Dipherelin 11,25mg Dipherelin 3,75mg 

20 Lidonalin 36mg/0,018ml Lidocain 2mg/ml 

21 Tenafathin 1000 Tenafathin 500 
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Bắt đầu mùa đông và mùa cúm, TGA nhắc lại cho cán bộ y tế và 

bệnh nhân việc không nên sử dụng thuốc kháng histamin thế hệ 1, bao 

gồm cả những loại thuốc không kê đơn (OTC) để điều trị các triệu 

chứng ho, cảm lạnh và cúm ở trẻ em dưới 6 tuổi. Thuốc kháng histamin 

thế hệ 1 cũng không nên sử dụng cho trẻ dưới 2 tuổi với tất cả các chỉ 

định. 

  

Thuốc kháng histamin thế hệ 1 ra đời vào những năm 1940 và vẫn 

được sử dụng hiện nay. Cơ chế tác dụng của thuốc là tác động lên các 

thụ thể histamin ở não và tủy sống. Thuốc đi qua hàng rào máu não và 

có thể gây buồn ngủ. 

 

Ngược lại, thuốc kháng histamin thế hệ 2 được phát triển đầu tiên từ 

những năm 1980, ít gây buồn ngủ hơn thuốc kháng histamin thế hệ 1 và 

tương tác với ít thuốc hơn. 

 

Thuốc kháng histamin thế hệ 1 bao gồm các chế phẩm có chứa các 

hoạt chất sau: alimemazin (trimeprazin), brompheniramin, 

chlorphenamin, dexchlorpheniramin, diphenydramin, doxylamin, 

pheniramin, promethazin, triprolidin. 

 

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, tất cả các sản phẩm OTC đường 

uống có chứa thuốc kháng histamin thế hệ 1 có tác dụng an thần được 

yêu cầu phải có cảnh báo “Không sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi”. Các 

chế phẩm uống điều trị ho, cảm lạnh và cúm cũng phải có cảnh báo: 

“Không sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Chỉ nên sử dụng cho trẻ em 

từ 6 đến 11 tuổi theo khuyến cáo của bác sĩ, dược sĩ hoặc điều dưỡng”. 

 

Thông tin dành cho bệnh nhân 

CẢNH BÁO TRÁNH SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG 

HISTAMIN THẾ HỆ 1 CHO TRẺ NHỎ ĐIỀU TRỊ HO, 

CẢM LẠNH VÀ CÚM 
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Không sử dụng thuốc kháng histamin thế hệ 1 cho trẻ em dưới 6 

tuổi trong điều trị các triệu chứng ho, cảm lạnh và cúm; và không sử 

dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi trong với tất cả các chỉ định. Các sản phẩm 

này có thể gây hại nghiêm trọng cho trẻ nhỏ. 

 

Ngoài ra, việc sử dụng thuốc kháng histamin thế hệ 1 trong điều trị 

rối loạn giấc ngủ và hành vi, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên, có 

thể gây nguy hiểm và không được khuyến khích. 

  

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2232/TGA-canh-

bao-tranh-su-dung-thuoc-khang-histamin-the-he-1-cho-tre-nho-dieu-tri-

ho-cam-lanh-va-cum.htm 
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Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Ireland (HPRA) thông báo, tờ 

thông tin sản phẩm của các thuốc chống động kinh (AEDs) (bao gồm 

phenytoin, phenobarbital, carbamazepin, pregabalin và valproat) đã 

được cập nhật dựa trên kết quả mới nhất về các phản ứng có hại liên 

quan đến dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Sử dụng một số thuốc AED 

trong thời kỳ mang thai có liên quan đến dị tật bẩm sinh nghiêm trọng 

(MCMs) và rối loạn phát triển não bộ ở trẻ em.  

AEDs được chỉ định điều trị các dạng động kinh, một số có thêm 

chỉ định điều trị các bệnh lý tâm thần.  

Tóm tắt các thông tin đánh giá gần đây:  

- Phenytoin, phenobarbital và carbamazepin làm tăng nguy cơ gặp 

MCMs khoảng 2-3 lần. Kết quả nghiên cứu về nguy cơ rối loạn phát 

triển não bộ vẫn còn mâu thuẫn, tuy nhiên không thể loại trừ nguy cơ 

này nếu chỉ dựa trên bằng chứng tới thời điểm hiện tại.  

- Pregabalin đơn trị liệu: dữ liệu hiện có cho thấy sử dụng thuốc 

trong ba tháng đầu, làm tăng nguy cơ MCMs so với việc không dùng 

pregabalin, hoặc sử dụng lamotrigin hoặc duloxetin.  

- Valproat: dữ liệu dịch tễ đã chứng minh sử dụng đơn trị liệu 

valproat trong thai kỳ làm tăng nguy cơ MCMs khoảng 11% (4-5 lần) và 

30-40% đối với nguy cơ rối loạn phát triển não bộ ở trẻ em.  

 

Khi kê đơn AEDs cho phụ nữ đang trong độ tuổi sinh nở, các nhân 

viên y tế cần xem xét và loại trừ những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến 

phơi nhiễm thuốc trong thai kỳ, cũng như đưa ra khuyến nghị về thời 

gian bắt đầu thai kỳ hợp lý, thực hiện các xét nghiệm cần thiết trong 

trường hợp nghi ngờ/xác nhận mang thai. 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2222/WHO-

Thuoc-chong-dong-kinh-nguy-co-di-tat-bam-sinh-nghiem-trong-va-roi-

loan-phat-trien-nao-bo.htm 

  

WHO: THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH – NGUY CƠ DỊ 

TẬT BẨM SINH NGHIÊM TRỌNG VÀ RÓI LOẠN 

PHÁT TRIỂN NÃO BỘ 
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Paracetamol được sử dụng an toàn bởi hàng triệu người trên khắp 

thế giới, tuy nhiên ngộ độc paracetamol là nguyên nhân hàng đầu dẫn 

đến suy gan cấp tính và tử vong do thuốc. N-acetylcystein là thuốc giải 

độc paracetamol, an toàn khi sử dụng do ít tác dụng phụ. Gần đây ISMP 

Canada nhận được báo cáo tử vong khi truyền quá liều N-acetylcystein 

do sai sót khi đặt tốc độ bơm tiêm truyền. Điểm tin này cảnh báo các sai 

sót dẫn đến tử vong và khuyến cáo đánh giá quy trình truyền N-

acetylcystein. 

  

Ví dụ sai sót 
Một bệnh nhân nhập viện khi bị ngộ độc paracetamol và được 

truyền tĩnh mạch N-acetylcystein. Quy trình gồm truyền liều nạp sau đó 

truyền liều duy trì từ cùng một túi dịch truyền với tốc độ chậm hơn. Tuy 

nhiên liều duy trì đã được tiếp tục truyền cùng tốc độ với liều nạp. Bệnh 

nhân có biểu hiện buồn nôn, nôn và co giật, sau đó đã tử vong.  

ISMP Canada đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do quá liều N-

acetylcystein. Cả hai đều liên quan đến bệnh nhân dưới 18 tuổi, có quy 

trình tiêm truyền tương tự nhau, đều sai sót khi đặt tốc độ bơm tiêm 

truyền và đều dẫn đến tử vong.  

  

Bối cảnh 
Phản ứng có hại nghiêm trọng, bao gồm tử vong do quá liều N-

acetylcystein hiếm gặp nhưng đã được báo cáo trong y văn. Quá liều N-

acetylcystein (4-16 lần) khi truyền tĩnh mạch dẫn đến phản ứng có hại 

nghiêm trọng đe dọa tính mạng bao gồm tan huyết, hội chứng ure tan 

máu, phù não, co giật. Do N-acetylcystein để truyền tĩnh mạch được pha 

trong dung dịch 5% dextrose, việc truyền quá liều dẫn đến truyền một 

lượng lớn dịch và thành phần tăng áp lực thẩm thấu, điều này có thể dẫn 

đến tác hại nghiêm trọng trên lâm sàng.  

ISMP CANADA: CẢNH BÁO VỀ SAI SÓT  

DẪN ĐẾN TỬ VONG KHI TRUYỀN QUÁ LIỀU  

N-ACETYLCYSTEIN 
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Bàn luận 
Hiện có nhiều quy trình chuẩn bị và truyền tĩnh mạch N-

acetylcystein được sử dụng khắp Canada. Đánh giá sơ bộ các báo cáo sai 

sót đã xác định được yếu tố quan trọng là giao diện sử dụng bơm tiêm 

truyền.  

Trong ví dụ sai sót ở trên, y tá cần cài đặt lại tốc độ bơm truyền thủ 

công để truyền liều duy trì sau khi truyền xong liều nạp. Trong khi đặt 

tốc độ truyền của liều duy trì, tốc độ liều nạp được gợi ý khi lựa chọn, 

làm tăng khả năng chọn sai tốc độ truyền. Một số bơm tiêm truyền thông 

minh có tính năng hiệu chỉnh liều từng bước và lập trình tuần tự, cho 

phép lập trình bơm tự động chuyển từ tốc độ truyền liều nạp sang tốc độ 

truyền liều duy trì.  

 

Bơm tiêm truyền trong sai sót trên không có tính năng này và cần 

thay đổi tốc độ truyền thủ công. 

 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2231/ISMP-

Canada-canh-bao-ve-sai-sot-dan-den-tu-vong-khi-truyen-qua-lieu-N-

acetylcystein.htm 
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Tại Nhật, Bộ Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) và Cơ quan 

quản lý Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) thông báo tờ thông tin sản 

phẩm của chế phẩm máu không chiếu xạ sẽ đượcbổ sung yêu cầu chiếu 

xạ trước khi sử dụng để phòng tránh bệnh ghép chống chủ bất kể mức 

độnguy cơ của người bệnh. Trước đây yêu cầu chiếu xạ sản phẩm được 

giới hạn chỉ với việc sử dụng sản phẩm cho các bệnh nhân có nguy cơ 

bệnh ghép chống chủ cao.  

  

Các chế phẩm máu liên quan bao gồm khối tiểu cầu, máu nhân tạo 

và khối hồng cầu.  

  

MHLW và PMDA đãxem xét các hướng dẫn quốc gia về truyền 

máu và các chế phẩm máu, và yêu cầu điều chỉnh thông tin sản phẩm 

theo các hướng dẫn. 

 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2224/WHO-can-

chieu-xa-cac-che-pham-mau-de-phong-tranh-benh-ghep-chong-chu.htm 
 

  

WHO: CẦN CHIẾU XẠ CÁC CHẾ PHẨM MÁU ĐỂ 

PHÒNG TRÁNH BỆNH GHÉP CHỐNG CHỦ 
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Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) đã khuyến cáo 

cập nhật thông tin sản phẩm cho vắc xin COVID19 AstraZeneca 

(ChAdOx1-S, Vaxzevria®) và vắc xin COVID-19 Janssen (vắc xin 

Ad26.COV2-S, COVID-19 Janssen®) về nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các 

trường hợp viêm tủy ngang (Transverse myelitis - TM) hiếm gặp, được 

báo cáo sau khi tiêm chủng. 

  

Viêm tủy ngang là rối loạn thần kinh hiếm gặp, đặc trưng bởi tình 

trạng viêm một hoặc cả hai bên của tủy sống.  

  

PRAC đã cân nhắc những thông tin sẵn có về các trường hợp được 

báo cáo trên toàn cầu, bao gồm các trường hợp nghi ngờ về tác dụng 

không mong muốn trong cơ sở dữ liệu châu Âu và dữ liệu từ y văn. 

PRAC đã kết luận rằng có khả năng có mối quan hệ nhân quả liên quan 

giữa vắc xin và viêm tủy ngang. Thông tin về lợi ích-rủi ro của vắc-xin 

vẫn không thay đổi.  

  

Các nhân viên y tế nên cảnh giác với các dấu hiệu và triệu chứng 

của TM nhằm chẩn đoán sớm, hỗ trợ chăm sóc và điều trị. Những người 

sử dụng một trong hai loại vắc-xin này nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế 

ngay lập tức nếu họ xuất hiện các triệu chứng của tình trạng trên. 

 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2225/WHO-

vaccin-Covid-19-AstraZeneca-Janssen-tiem-tang-nguy-co-viem-tuy-

ngang.htm 
 

 

 

 

 

WHO: VẮC XIN COVID-19 ASTRAZENECA VÀ 

JANSSEN – TIỀM TÀNG NGUY CƠ 

VIÊM TỦY NGANG. 
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