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DỰ PHÒNG TỔN THƯƠNG THẬN
CẤP DO THUỐC CẢN QUANG

Ds. Đặng Thị Thảo Trang

   1. Thuốc cản quang: là những thuốc gây tăng hấp thu tia X và các loại tia khác khi
chiếu qua cơ thể, do đó thuốc làm hiện rõ cấu trúc của cơ quan tập trung nhiều
thuốc, có tác dụng hỗ trợ cho việc chẩn đoán bệnh.

    2. Tổn thương thận cấp (CI- AKI) do thuốc cản quang:

Nồng độ creatinin tăng ≥ 0,3mg/dl (hoặc ≥ 26,5µmol/l), hoặc
tăng ≥ 1,5 lần so với giá trị ban đầu.
Lượng nước tiểu giảm ≤ 0,5ml/kg/giờ trong ít nhất 6 giờ.

Hiệp hội chẩn đoán hình ảnh niệu sinh dục Châu Âu (ESUR) [1]:
Nồng độ creatinin tăng ≥ 0,3mg/dl (hoặc ≥ 26,5µmol/l), hoặc tăng ≥
1,5 lần so với giá trị ban đầu trong vòng 48 – 72 giờ sau khi tiêm tĩnh
mạch thuốc cản quang.
Hội đồng thuốc và thuốc cản quang của Trưởng môn Chẩn đoán
hình ảnh Hoa Kỳ [3]:
Trong vòng 48 giờ sau khi sử dụng thuốc cản quang xuất hiện 1 trong
những biến cố sau:

   3. Các giai đoạn tổn thương thận cấp do thuốc cản quang:
Sự phân chia giai đoạn tổn thương thận cấp do thuốc cản quang theo KDIGO 2012
như sau:
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Giai đoạn Creatinin huyết thanh Nước tiểu

1
1,5 - 1,9 lần mức nền hoặc tăng ≥ 0,3 mg/dl (≥
26,5 µmol/l) 

< 0,5 mL/kg/h
trong 6 -12 giờ

2 2,0 - 2,9 lần mức nền
< 0,5 mL/kg/h
trong ≥ 12 giờ

3

3,0 lần mức nền hoặc tăng creatinin máu ≥ 4
mg/dl (≥ 353,6 µmol/l) 
Hoặc bắt đầu điều trị lọc máu hoặc bệnh nhân
< 18 tuổi, giảm eGFR < 35 ml/phút/1,73 m2

< 0,3 mL/kg/h
trong ≥ 24 giờ
Hoặc vô niệu ≥
12 giờ

                     4.   Cơ chế bệnh sinh
Suy thận cấp do thuốc cản quang thường tiến triển sau 24 đến 48 giờ phơi nhiễm
với thuốc cản quang chứa iod, với nồng độ creatinin huyết thanh tăng cao nhất ở
thời điểm ngày thứ 3 đến ngày thứ 5. Sau khi thuốc cản quang đi vào cơ thể, thuốc
gây giãn mạch thoáng qua, sau đó thuốc gây co mạch mạnh, làm thay đổi nồng độ
calci nội bào của tế bào cơ trơn, và adenosin (trái với tác dụng của nó trên tim,
adenosin gây kéo dài sự co mạch ở thận). Hậu quả là làm giảm dòng máu tới thận
và có nguy cơ dẫn đến suy thận cấp do thuốc. Ngoài ra, đường dùng thuốc rất quan
trọng trong xác định nguy cơ suy thận cấp, các thuốc cản quảng có ít nguy cơ gây
suy thận cấp hơn khi tiêm tĩnh mạch so với tiêm vào động mạch.

                 5.  Các phản ứng có hại liên quan đến thuốc cản quang có chứa iod
Có nhiều cách phân loại phản ứng có hại của thuốc cản quang, bao gồm phân loại
dựa trên cơ chế sinh lý bệnh (phản ứng dạng dị ứng/quá mẫn và phản ứng dạng
độc tính hóa học), dựa trên hệ cơ quan chịu ảnh hưởng (phản ứng liên quan đến
thận và phản ứng không liên quan đến thận) và dựa trên thời gian khởi phát (phản
ứng cấp tính và phản ứng xuất hiện muộn). Áp suất thẩm thấu là một trong những
tác nhân chính liên quan đến phản ứng quá mẫn cấp tính (immediate
hypersensitivity reactions - IHR):
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PHẢN ỨNG CÓ HẠI LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC CẢN QUANG CÓ CHỨA IOD

Phản ứng có hại không liên quan đến thận

Mức
độ

nặng

Phản ứng dạng di
ứng/ quá mẫn

Phản ứng dạng độc tính hóa
học

Nguy cơ

Phản ứng cấp tính (xảy ra trong vòng 1 giờ)

Nhẹ

Phản ứng trên
da
Nổi mẩn nhẹ
Ngứa nhẹ
Ban đỏ

Buồn nôn/ nôn nhẹ
Nóng bừng/ ớn lạnh
Bồn chồn/ lo lắng
Phản ừng thần kinh phế
vị có thể tự phục hồi

Dị ứng với thuốc cản quang
Hen phế quản
Viêm da toppy
Bệnh tự miễn
Bênh lý thận/ tim mạch
Bệnh huyết học/ chuyển hóa

 - Trẻ em, người cao tuổi
 - Bệnh nhân có tiền sử:

 - Sử dụng thuốc cản quang dạng
ion hóa có áp suất thẩm thấu
cao
 - Thuốc sử dụng đồng thời:
thuốc chẹn beta, thuốc ức chế
men chuyển, thuốc ức chế bơm
proton, interleukin-2, metformin
 - Tốc độ tiêm/ truyền thuốc

Trung
bình

Nổi mẩn trung
bình
Co thắt phế
quản nhẹ
Phù mặt, phù
thanh quản

Phản ứng thần kinh phế
vị
Thoát mạch: Loét da,
sưng phồng, hoại tử mô
mềm và hội chứng chèn
ép khoang

Nặng

Sốc tụt huyết
áp
Ngừng hô hấp
Ngừng tim

Loạn nhịp tim
Co giật

Phản ứng xuất hiện muộn (xảy ra từ sau 1 giờ cho đến vài tuần sau khi ngưng thuốc)

Phản ứng dạng dị ứng/ quá mẫn trên da (ban đỏ, mày đay, dát sẩn), trên hệ tiêu hóa (nôn, buồn nôn,
đau vùng thượng vị), trên hệ thần kinh trung ương (chóng mặt, đau đầu), rối loạn toàn thân (rét run,
sốt) được ghi nhận với tần suất từ 0,5 - 14% [3].

Phản ứng IHR mức độ từ nhẹ đến trung bình xảy ra trong khoảng từ 5 - 13%
lượt tiêm thuốc cản quang ion hóa có áp suất thẩm thấu cao và từ 0,2 - 3% lượt
tiêm thuốc cản quang không ion hóa có áp suất thẩm thấu thấp.
Phản ứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng cấp tính xuất hiện với tỷ lệ từ 0,04 -
0,22% lượt tiêm thuốc cản quang ion hóa có áp suất thẩm thấu cao và từ 0,004
- 0,04% lượt tiêm thuốc cản quang không ion hóa có áp suất thẩm thấu thấp.

Chi tiết những phản ứng thường gặp và các yếu tố nguy cơ được tóm tắt trong
bảng.
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Nhiễm độc tuyến giáp

Bệnh nhân có tiền sử:
Bệnh Graves
Bướu giáp đa nhân và bệnh lý tuyến giáp tự miễn,
đặc biệt là người cao tuổi/ hoặc người sống trong
vùng dịch tễ thiếu iod

Phản ứng có hại liên quan đến thận

Nồng độ creatinin tăng ≥ 0,3mg/dl (hoặc ≥
26,5µmol/l), hoặc tăng ≥ 1,5 lần so với giá
trị ban đầu.
Lượng nước tiểu giảm ≤ 0,5ml/kg/giờ
trong ít nhất 6 giờ.

** Tổn thương thận cấp sau khi dùng thuốc
cản quang:
 * Định nghĩa theo Hiệp hội chẩn đoán hình
ảnh niệu sinh dục Châu Âu (ESUR) [1]:
Nồng độ creatinin tăng ≥ 0,3mg/dl (hoặc ≥
26,5µmol/l), hoặc tăng ≥ 1,5 lần so với giá trị
ban đầu trong vòng 48 – 72 giờ sau khi tiêm
tĩnh mạch thuốc cản quang.
* Định nghĩa theo Hội đồng thuốc và thuốc
cản quang của Trưởng môn Chẩn đoán hình
ảnh Hoa Kỳ [3]:
Trong vòng 48 giờ sau khi sử dụng thuốc cản
quang xuất hiện 1 trong những biến cố sau:

** Tần suất xuất hiện: Từ 3,3 - 13,1% [5] tùy
thuộc cách định nghĩa tổn thương thận trong
từng nghiên cứu.

Bệnh nhân có MLCT < 45 ml/phút/1,73 m2 da
trước khi dùng thuốc cản quang qua đường
động mạch
Tiêm động mạch liều cao

Bệnh nhân có MLCT < 30 ml/phút/1,73 m2 da
trước khi dùng thuốc cản quang qua đường
động mạch
Bệnh nhân nằm ở khoa ICU.
Nghi ngờ có tổn thương thận, mất nước, bệnh
lý tim mạch.
Thuốc cản quang có qáp suất thẩm thấu cao.
Tiêm thuốc cản quang nhiều lần trong 48 - 72
giờ.

Ở thời điểm mới xuất hiện, phản ứng có thể chỉ
ở mức độ nhẹ, tuy nhiên sau đó có thể tiến
triển nặng hơn.
Sự lo lắng của bệnh nhân có thể gây ra một số
triệu chứng sau khi sử dụng thuốc cản quang
(hiệu ứng Lalli). Khi thuốc cản quang lần đầu
được sử dụng trong khoa phòng, các phản ứng
có hại thường được báo cáo nhiều hơn so với
thực tế (hiệu ứng Weber)

 - Thận phơi nhiễm với thuốc lần đầu:

 -  Thận với nhiễm với thuốc lần thứ hai:

** Lưu ý [1]:

Trong giai đoạn 2006-2017, rối loạn toàn thân được báo cáo nhiều nhất với tỷ trọng
ngày càng tăng lên (từ 35,11 lên 43,89%), trong đó tần suất của phản ứng phản
vệ/sốc phản vệ đã tăng từ 9,57 lên 24,83%. Rối loạn da và mô dưới da là ADR phổ
biến thứ hai sau rối loạn toàn thân, chiếm từ 25,18% (2006-2011) lên 27,46%
(2012-2017) tổng số báo cáo liên quan đến thuốc cản quang. Rối loạn tiêu hóa và
rối loạn hô hấp lần lượt chiếm các vị trí tiếp theo. Cơ sở dữ liệu cũng ghi nhận một
số phản ứng ít gặp khác như hạ calci huyết, tăng men gan, ù tai, … 
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CÁC HỆ CƠ QUAN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THUỐC CẢN QUANG

STT Hệ cơ quan bị ảnh hưởng
Tần số
(2006 -
2011)

Tỷ lệ %
(n=282)

Tần số
(2012 -
2017)

Tỷ lệ % 
(n=1066)

1

Rối loạn toàn thân (phản vệ/ sốc phản vệ, sốt,
rét run, kích thích,..)

99 35,11 585 43,89

Phản vệ/ sốc phản vệ 27 9,57 331 24,83

2
Rối loạn da và mô dưới da (ban da, mày đay,
mẩn ngứa, dát sẩn,...)

71 25,18 366 27,46

3
Rối loạn tiêu hóa (buồn nôn, nôn, đau thượng
vị,..)

35 12,41 161 12,08

4
Rối loạn hô hấp (khó thở, nóng họng, co thắt
phế quản, ho,...)

16 5,67 92 6,90

5
Rối loạn TKTW và ngoại biên (đau đầu, chóng
mặt, liệt chi dưới)

19 6,74 58 4,35

6
Rối loạn mạch (viêm tắc tĩnh mạch, thoát mạch
ngoại vi, vỡ ven, sưng phồng nơi tiêm,...)

3 1,06 32 2,40

7
Rối loạn tim mạch (tăng huyết áp, loạn nhịp
tim, mạch nhanh,...)

31 10,99 25 1,88

8 Rối loạn thị giác (đỏ mắt, chảy nước mắt) 0 0,00 4 0,30

9
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng (hạ calci
huyết)

3 1,06 0 0,00

10 Rối loạn thính giác và tiền đình (ù tai) 1 0,35 1 0,08

11 Rối loạn gan mật (tăng enzym gan) 1 0,35 1 0,08

12 Rối loạn tiết niệu (vô niệu) 0 0,00 1 0,08

13 Thiếu thông tin về ADR 3 1,06 7 0,58

 Tổng 282 100,00 1210 100,00
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Sử dụng các thuốc cản quang có độ thẩm thấu thấp, không ion hóa.
 Sử dụng liều lượng thuốc cản quang thấp nhất có thể. Manske đề nghị lượng
thuốc cản quang tối đa            (SCr: nồng độ Creatinin huyết thanh, mg/dl)
nhưng không vượt quá 300ml đối với bệnh nhân đái tháo đường cần tiêm
thuốc cản quang.

   7.  Điều trị và dự phòng:
Điều trị
Hiện tại chưa có điều trị đặc hiệu cho bệnh thận do thuốc cản quang, điều trị như
các tổn thương thận cấp do các nguyên nhân khác.
Dự phòng
** Các biện pháp không dùng thuốc

Trong khi tổn thương thận là phản ứng có hại đã được ghi nhận trong y văn thì hệ
thống báo cáo tự nguyện chỉ thu được 01 trường hợp vô niệu. Để tìm hiểu rõ hơn
về tần suất xuất hiện của phản ứng này, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã phối hợp
với 2 cơ sở điều trị thực hiện hoạt động giám sát tích cực tổn thương thận liên
quan đến thuốc cản quang trên bệnh nhân. Kết quả cho thấy tổn thương thận xảy
ra trong khoảng từ 6,1 - 7,1% số bệnh nhân sử dụng thuốc cản quang, trong đó tỷ lệ
bệnh thận do thuốc cản quang có ý nghĩa lâm sàng là 1,1%.
   6.  Các yếu tố nguy cơ

Bệnh thận mạn tính
Bệnh đái tháo đường, đặc biệt bệnh nhân có biến chứng trên thận
Thiếu máu
Thiếu dịch lòng mạch
Đang dùng các thuốc độc cho thận
Huyết áp thấp
Suy tim giảm cung lượng
Tuổi trên 70
Dùng bóng đối xung động mạch chủ
Xác định hoặc nghi ngờ suy thận cấp
Huyết áp thấp

Yếu tố nguy cơ từ người bệnh

Sử dụng thuốc cản quang đường động mạch
Thuốc cản quang có độ thẩm thấu cao
Sử dụng thuốc nhiều lần trong vòng 72 giờ
Sử dụng liều thuốc cản quang lớn

Yếu tố nguy cơ từ thủ thuật
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Natri clorua 0.9% Natri bicarbonate

1ml/kg/giờ tối đa 100ml /giờ trong
12 giờ trước và 12-24 giờ sau tiêm
thuốc cản quang tĩnh mạch.
Bệnh nhân suy tim (LVEF<40%):
0.5ml/kg/giờ ( tối đa 50ml/ giờ)
Trong tình huống can thiệp cấp cứu:
Bolus 3ml/kg trước thủ thuật.
Truyền dịch trong và hoặc sau thủ
thuật 12 giờ tùy thuộc tình trạng
lâm sàng.

150 mEq Natri bicarbonate pha
vào 850ml glucose 5%.
Bolus 3ml/kg ( tối đa 300ml) 1
giờ trước khi làm thủ thuật.
Duy trì 1ml/kg/giờ ( tối đa
100ml/giờ) trong và tiếp tục cho
tới 6 giờ sau thủ thuật.
Bệnh nhân có vấn đề về dường
máu bao gồm cả bệnh nhân ĐTĐ:
Cân nhắc pha natri bicarbonate
trong 1 lít nước cất thay cho
glucose 5%.

Không nên lặp lại thủ thuật sử dụng thuốc cản quang trong vòng 24- 72 giờ để
giảm thiểu nguy cơ CI – AKI.
Nguy cơ CI – AKI khi sử dụng đường động mạch là cao hơn dùng đường tĩnh
mạch.
Ngừng các thuốc gây độc cho thận: Cyclosporin A, aminoglycosid, NSAIDs…
nên được tạm ngưng trước khi dùng các thuốc cản quang 48 giờ để tránh
nguy cơ hiệp đồng gây tổn thương lên thận.
Ngừng metformin trước khi dùng các thuốc cản quang 48 giờ do tăng khởi
phát toan lactic.

Truyền dịch
**Các biện pháp dùng thuốc

Đây là biện pháp đơn giản và được chứng minh hiệu quả giảm thiểu CI – AKI qua
nhiều nghiên cứu. Truyền dịch nhằm 2 mục đích chính: duy trì thể tích nội mạch
để tăng tưới máu thận, tăng lọc cầu thận và giảm nồng độ thuốc cản quang tại
ống thận.
Phác đồ truyền dịch dự phòng CIN (contrast-induced nephropathy – Bệnh thận do
thuốc cản quang) theo hiệp hội Xquang Hoa Kỳ
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Đường dùng Cách dùng

Đường uống thông thường

600 -1200mg/ liều x 4 liều
Hai liều uống trước khi tiêm thuốc cản quang, cách
nhau 12 giờ.
Hai liều uống sau khi tiêm thuốc cản quang, cách nhau
12 giờ.

Đường uống trong tình
huống cấp cứu 

600- 1200 mg/ liều
1 liều trước và 3 liều sau khi thực hiện thủ thuật

Đường tĩnh mạch
600- 1200mg truyền tĩnh mạch tối thiểu 15 phút
Sau đó 600 -1200 mg/ liều mỗi 12 giờ x 4 liều sau thủ
thuật có nguy cơ rất cao phát triển CI – AKI.

N - Acetylcystein (NAC)
NAC có khả năng làm giảm phản ứng oxy hóa do các gốc tự do gây ra nhờ tạo ra
phức hợp với các gốc này, giảm tổn thương tế bào đồng thời gây giãn mạch nhẹ.
NAC không dùng đơn độc mà cần phải kết hợp với truyền dịch.
Tác dụng của NAC trong dự phòng CI-AKI còn nhiều tranh cãi.

Lọc máu

Một số thuốc khác.

Theo KDIGO, IHD (thẩm tách máu ngắt quãng) và HF (siêu lọc máu) được khuyến
cáo không sử dụng như là biện pháp dự phòng CI- AKI nhằm loại bỏ chất cản quang
ở bệnh nhân có nguy cơ CI-AKI.
Một phân tích tổng hợp năm 2012 bao gồm 8 nghiên cứu về HD (lọc máu thông
thường) và 3 nghiên cứu HF/HDF (thẩm tách kết hợp siêu lọc máu) cho thấy không
có lợi ích của biện pháp thay thế thận dự phòng trong giảm thiểu nguy cơ CI-AKI.
Ngoài ra, không có nghiên cứu nào ủng hộ việc lọc máu ngay lập tức sau khi dùng
thuốc cản quang nội mạch để bảo tồn chức năng thận còn sót lại hoặc hạn chế nguy
cơ phản ứng dị ứng hoặc độc với thuốc cản quang ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo

 - Statin
 - Dopamine
 - Fenoldopam
 - Theophyline

 - Prostaglandine E1
 - Chẹn kênh canxi
 - Acid ascorbic
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Tuy nhiên hiệu quả của các thuốc này đều được báo cáo trong các nghiên cứu riêng
lẻ, quy mô nhỏ, cần thêm các nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn để đánh giá tác dụng
thật sự trong dự phòng CI - AKI.
Sơ đồ dự phòng bệnh thận do thuốc cản quang theo nguy cơ mắc bệnh tính theo
thang điểm Mheran của bệnh nhân trước can thiệp mạch vành.

HÌnh 1: Phác đồ dự phòng CI - AKI

10



Liệu pháp truyền dịch  

NaCl 0.9% 1ml/kg/h khoảng 12 giờ trước và sau chỉ định thuốc cản quang.
NaCl và NaHCO3 đẳng trương 3ml/kg/h trước 1-3 giờ và 6h sau chỉ định thuốc
cản quang.
NaHCO3 150mEq trong 850 ml Glucose 5% với liều 3ml/kg/h khoảng 1 giờ trước
và với liều 1ml/kg/h khoảng 6 giờ sau chỉ định thuốc cản quang.

Truyền dịch tĩnh mạch
1.
2.

3.

(Một người lớn trung bình  nên nhận được khoảng 300 - 500ml dịch truyền tĩnh
mạch trước khi thuốc cản quang được chỉ định).

Hình 2: Phác đồ dự phòng CI - AKI theo Hiệp hội điện quang Canada năm 2011
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STT Hoạt chất Liều cho người lớn (chức năng gan, thận bình thường  

1.

 
  Ampicillin-
sulbactam

  

9 gam mỗi 8 giờ (9g/lần x 3 lần/ngày), mỗi lần truyền trong 4
giờ HOẶC 27 gam truyền liên tục trong 24 giờ
Nếu nhiễm khuẩn nhẹ do CRAB còn nhạy ampicillin-
sulbactam, có thể cân nhắc liều 3 gam mỗi 4 giờ (3g/ lần x 6
lần/ngày), đặc biệt nếu không dung nạp hoặc nguy cơ gặp độc
tính với chế độ liều cao

2. Cefiderocol
2 gam mỗi 8 giờ (2g/lần x 3 lần/ngày), mỗi lần truyền trong 3
giờ  

3.  Colistin
Theo đồng thuận quốc tế về sử dụng polymyxin 2019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7437259/  

HƯỚNG DẪN CỦA IDSA TRONG
ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN GRAM ÂM
- ACINETOBACTER BAUMANNII
KHÁNG CARBAPENEM (CRAB)

Ds. Đặng Thị Thu Hiếu

Hiện tại, IDSA tiếp tục cập nhật hướng dẫn về điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn
Gram âm đa kháng thuốc vào tháng 11/2021, tập trung vào 3 tác nhân chủ yếu:
Enterobacterales sinh men AmpC β-lactamase (AmpC-E), Acinetobacter baumanii
kháng carbapenem (CRAB) và Stenotrophomonas maltophilia. Nội dung là trả lời
các câu hỏi liên quan đến điều trị dựa trên đánh giá toàn diện kinh nghiệm lâm
sàng và ý kiến chuyên gia. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế về bằng chứng y văn, quy
mô và tính có hệ thống của nghiên cứu, nên hướng dẫn KHÔNG đưa ra dưới dạng
“khuyến cáo”, mà chỉ dừng lại ở việc “đề xuất hướng tiếp cận trong điều trị”
nhiễm khuẩn.

     1.LIỆU PHÁP KINH NGHIỆM

LIỀU KHÁNG SINH ĐỀ NGHỊ TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN DO
ACINETOBACTER BAUMANNII KHÁNG CARBAPENEM (CRAB)
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STT Hoạt chất Liều cho người lớn (chức năng gan, thận bình thường  

4. Eravacyclin  
1mg/kg mỗi 12 giờ (1mg/kg/lần x 2 lần/ngày), tiêm truyền tĩnh
mạch

5.
Imipenem-
cilastatin *

Viêm bàng quang: 500 mg mỗi 6 giờ (500mg/lần x 4 lần/ngày),
mỗi lần truyền trong 30 phút
Các loại nhiễm khuẩn khác: 500 mg mỗi 6 giờ (500mg/lần x 4
lần/ngày), mỗi lần truyền trong 3 giờ

6.
 

  Meropenem*
  

Viêm bàng quang: 1 gam mỗi 8 giờ (1g/lần x 3 lần/ngày), mỗi lần
truyền trong 30 phút
Nhiễm khuẩn khác do CRAB: 2 gam mỗi 8 giờ (2g/lần x 3
lần/ngày), mỗi lần truyền trong 3 giờ

7. Minocyclin 
Đường tĩnh mạch hoặc đường uống: 200mg mỗi 12 giờ
(200mg/lần x 2 lần/ngày)

8. Polymyxin B
Theo đồng thuận quốc tế về sử dụng polymyxin 2019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7437259/

9. Tigecyclin
Liều nạp: truyền 200mg
Liều duy trì: truyền 100mg mỗi 12 giờ (100mg/lần x 2 lần/ngày)

Lựa chọn kháng sinh ban đầu nên dựa theo tác nhân gây bệnh thường gặp, mức độ
nặng của nhiễm trùng và nguồn nhiễm thường gặp. Bác sĩ cũng cần cân nhắc các
yếu tố khác như: tiền sử bệnh nhiễm khuẩn trong sáu tháng gần nhất, tiền sử dùng
kháng sinh trong vòng 30 ngày… Tóm lại, lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm nên
được điều chỉnh dựa trên sự định danh và tính nhạy cảm của tác nhân gây bệnh
cũng như dựa trên việc xác định bất kỳ gen β-lactamase nổi bật nào.
Đối với CRAB, cần phân biệt giữa quần cư vi khuẩn không gây bệnh và thực sự gây
bệnh vì chỉ định kháng sinh không cần thiết sẽ làm gia tăng tính đề kháng của vi
khuẩn và nguy cơ gặp tác dụng phụ của thuốc. Mặt khác, các phác đồ kháng sinh
theo kinh nghiệm thường không có hiệu quả trong điều trị nhiễm trùng do CRAB; Vì
vậy, cần cân nhắc đánh giá lợi ích-nguy cơ sau khi xem xét kết quả nuôi cấy vi sinh,
biểu hiện lâm sàng, tiền sử & cơ địa người bệnh, và các tác dụng phụ của thuốc để
quyết định lựa chọn điều trị kháng sinh kinh nghiệm.

**Chú thích:
*: Cân nhắc kết hợp thêm ít nhất 2 loại kháng sinh khác trong điều trị vi khuẩn đa kháng
Kháng sinh STT 1,5,6 là kháng sinh hiện có trong bệnh viện.
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Không có quy định chính xác về thời gian điều trị cho các bệnh nhiễm trùng, nhưng
các liệu trình điều trị kéo dài cho nhiễm khuẩn do các vi khuẩn kháng thuốc gây ra
được khuyên là không cần thiết, so với các trường hợp nhiễm trùng do cùng một
loài vi khuẩn với kiểu hình nhạy cảm hơn. Ví dụ, viêm bàng quang thường là một
bệnh nhiễm trùng nhẹ; nếu lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm không phù hợp với
kết quả kháng sinh đồ nhưng lại có đáp ứng về mặt lâm sàng, các chuyên gia đồng ý
rằng không cần thiết phải cấy lại nước tiểu, thay đổi kháng sinh điều trị hoặc kéo
dài thời gian điều trị ban đầu.
Tuy nhiên, đối với đa số các bệnh nhiễm trùng, nếu kháng sinh đồ cho thấy kháng
sinh kinh nghiệm không có hiệu quả với nhiễm trùng đang mắc, thì thay đổi phác
đồ điều trị được khuyến khích với thời gian điều trị được tính kể từ khi đổi kháng
sinh. Ngoài ra, thời gian điều trị nên được cá thể hóa phù hợp với khả năng miễn
dịch, và đáp ứng của bệnh nhân. Cuối cùng, nên cân nhắc xuống thang kháng sinh
đường uống nếu bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí sau: (1) tính nhạy cảm với kháng
sinh đường uống thích hợp được chứng minh, (2) bệnh nhân có huyết động ổn
định, (3) đã thực hiện các biện pháp kiểm soát nguồn nhiễm hợp lý và (4) không
gặp vấn đề với hấp thu đường ruột. Việc đáp ứng các tiêu chí này có thể là một
thách thức với nhiễm trùng do CRAB.

2. THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG

3. HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ ACINETOBACTER BAUMANNII
KHÁNG CARBAPENEM (C RAB)

CRAB được phân lập chủ yếu từ mẫu bệnh phẩm đường hô hấp hoặc vết thương. Vì
vậy, khó phân biệt CRAB chỉ là quần cư không gây bệnh hay thực sự gây nhiễm
khuẩn trên bệnh nhân nặng có các yếu tố như thở máy hay bỏng diện rộng. Hoặc
khi đã xác định CRAB gây nhiễm khuẩn thì cũng khó xác định đáp ứng lâm sàng kém
là do chưa tối ưu hoá kháng sinh hay do các yếu tố nặng sẵn có của bệnh nhân.
Việc sản xuất các carbapenemase như kiểu OXA-24/40 và kiểu OXA-23 làm trung
gian đề kháng với carbapenem. Các phân lập CRAB cũng có thể tạo ra men metallo-
β-lactamase và bổ sung thêm men serine carbapenemase, làm hạn chế hơn nữa
công dụng của các hoạt chất carbapenem.
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Mức độ nhiễm khuẩn nhẹ: phác đồ 1 kháng sinh, đề xuất ampicillin-sulbactam
như kháng sinh ưu tiên

Mức độ nhiễm khuẩn trung bình – nặng: phác đồ phối hợp ít nhất 2 kháng
sinh, nếu được thì đều có hoạt tính in vitro. Fosfomycin và rifampin KHÔNG
được đề xuất sử dụng trong phác đồ phối hợp.

Các kháng sinh được cân nhắc trong phối hợp điều trị bao gồm ampicillin-
sulbactam (ưu tiên), dẫn xuất tetracycline (minocyclin, tigecyclin), polymyxin B,
meropenem truyền kéo dài hoặc cefiderocol. Nếu vi khuẩn đề kháng với
ampicillin-sulbactam, thuốc vẫn được đề xuất sử dụng trong phối hợp.
Việc kết hợp meropenem và colistin (hoặc polymyxin B) không được đề xuất do
kết quả của hai nghiên cứu lâm sàng không cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê giữa colistin đơn trị và colistin phối hợp meropenem về tỷ lệ tử vong
trong vòng 28 ngày hoặc tỷ lệ thất bại lâm sàng. Tuy nhiên, có thể xem xét kết
hợp ampicillin-sulbactam, meropenem và polymyxin B.
Không đủ chứng cứ ủng hộ sử dụng rifampin hoặc fosfomycin trong phác đồ
phối hợp khi các nghiên cứu không cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
giữa colistin đơn trị và colistin phối hợp rifampin hoặc fosfomycin về đáp ứng
lâm sàng hoặc tỷ lệ tử vong trong vòng 28 ngày.
Cân nhắc xuống thang kháng sinh điều trị đơn trị nếu lâm sàng đã cải thiện
hoặc bệnh lý nhiễm khuẩn phải điều trị kéo dài, như viêm tuỷ xương.

3.1 Tiếp cận chung trong điều trị nhiễm khuẩn CRAB

      Có thể bao gồm nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn da và mô mềm, viêm khí
quản với những dấu hiệu lâm sàng hướng tới nhiễm khuẩn mà không phải tình
trạng vi khuẩn quần cư không gây bệnh và bệnh nhân có huyết động ổn định. Các
điều trị thay thế khác cho nhiễm khuẩn CRAB nhẹ bao gồm minocycline, tigecycline,
polymyxin B (colistin cho điều trị viêm bàng quang), cefiderocol. Trong trường hợp
vi khuẩn không nhạy với ampicillin-sulbactam, có thể dùng ampicillin-sulbactam chế
độ liều cao hoặc phối hợp thêm với 1 kháng sinh khác.

3.2 Vai trò của phác đồ kháng sinh phối hợp
Phác đồ kết hợp ít nhất 2 kháng sinh được đề xuất chỉ định trong điều trị nhiễm
khuẩn CRAB mức độ trung bình – nặng và sử dụng cho đến khi ít nhất có cải thiện
lâm sàng.
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Có thể cân nhắc phác đồ đơn trị polymyxin B cho
nhiễm khuẩn CRAB mức độ nhẹ hoặc kết hợp với ít
nhất một kháng sinh khác để điều trị nhiễm khuẩn
CRAB trung bình – nặng.
Đề xuất dùng colistin thay vì polymyxin B đối với
nhiễm khuẩn CRAB tiết niệu.
Theo dõi sát nguy cơ độc thận và độc thần kinh khi
dùng các polymyxin.

3.4 Vai trò của các polymyxin

Kháng sinh đồ cho thấy CRAB còn nhạy ampicillin-
sulbactam: ưu tiên sử dụng ampicillin-sulbactam liều
cao
Đề xuất ưu tiên đơn trị liệu ampicillin-sulbactam liều
cao kể cả khi chỉ nhiễm khuẩn nhẹ và kháng sinh đồ
cho thấy vi khuẩn còn nhạy ampicillin-sulbactam. Tuy
nhiên, có thể cân nhắc chế độ liều tiêu chuẩn nếu
bệnh nhân không dung nạp hoặc nguy cơ gặp độc
tính khi dùng liều cao.
Kháng sinh đồ cho thấy CRAB đã kháng ampicillin-
sulbactam: cân nhắc sử dụng liều cao ampicillin-
sulbactam phối hợp với kháng sinh khác.

3.3 Vai trò của ampicillin-sulbactam

Có thể cân nhắc phác đồ đơn trị sử dụng các dẫn xuất tetracyclin cho nhiễm
khuẩn CRAB nhẹ và kết hợp ít nhất một kháng sinh khác để điều trị nhiễm
khuẩn CRAB trung bình – nặng.
Ưu tiên minocyclin vì nhiều kinh nghiệm dùng trong lâm sàng và sự sẵn có
về tiêu chí phiên giải tính nhạy cảm theo CLSI (Viện tiêu chuẩn xét nghiệm
lâm sàng Hoa Kỳ). Tigecyclin liều cao là 1 thay thế. KHÔNG đề xuất
eravacyclin trong điều trị nhiễm khuẩn CRAB vì chưa đủ dữ liệu lâm sàng.
20 - 40% bệnh nhân bị buồn nôn khi dùng minocyclin hoặc tigecyclin, nhất
là khi dùng liều cao. Vì vậy, cần cân nhắc chuyển phác đồ đơn trị từ điều trị
phối hợp sau khi đáp ứng lâm sàng để giảm thiểu tác dụng phụ do kháng
sinh

3.5 Vai trò của các dẫn xuất nhóm tetracyclin
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Có thể cân nhắc meropenem liều cao – truyền kéo dài cùng kháng sinh khác để
điều trị nhiễm khuẩn CRAB trung bình – nặng.
KHÔNG ĐỀ XUẤT kết hợp polymyxin và meropenem mà không có kháng sinh
thứ ba.
Dữ liệu in vitro gợi ý rằng phác đồ phối hợp ba thuốc bao gồm (1) meropenem,
ampicillin-sulbactam và minocyclin hoặc (2) meropenem, ampicillin-sulbactam
và polymyxin B có thể đạt hiệu quả diệt khuẩn đối với CRAB.
Có thể thay thế meropenem bằng imipenem-cilastatin. Khi sử dụng kết hợp
ampicillin-sulbactam và meropenm hoặc imipenem-cilastatin với chế độ liều
cao, cần theo dõi nguy cơ tác dụng phụ liên quan thần kinh.

Chỉ nên giới hạn trong điều trị nhiễm khuẩn CRAB kháng trị hoặc không dung
nạp với các kháng sinh khác. Đề xuất phối hợp cefiderocol với các kháng sinh
khác trong điều trị nhiễm khuẩn CRAB.

Mặc dù các nghiên cứu in vitro và trên động vật đầy hứa hẹn (đặc biệt đối với
rifabutin), hội đồng IDSA không ủng hộ dùng rifabutin hoặc các rifamycin khác
(rifampin, rifapentin) trong điều trị nhiễm khuẩn do CRAB cho đến khi lợi ích
trên lâm sàng được chứng minh.

3.6 Vai trò của meropenem truyền kéo dài

3.7 Vai trò của cefiderocol

3.8 Vai trò của rifamycin

3.9 Vai trò của kháng sinh đường khí dung trong
nhiễm khuẩn hô hấp do CRAB
KHÔNG ĐỀ XUẤT bổ sung kháng sinh đường khí dung
để điều trị nhiễm khuẩn hô hấp do CRAB.
Ba nghiên cứu lâm sàng không cho thấy có sự cải
thiện lâm sàng trên bệnh nhân điều trị viêm phổi thở
máy do A. baumannii giữa nhóm dùng kháng sinh
đường khí dung (colistin/ amikacin/ fosfomycin) so
với nhóm dùng giả dược. Nguyên nhân có thể do
kháng sinh đường khí dung không thấm/phân bố tốt
đến tế bào phổi để đạt hiệu quả diệt khuẩn.

http://bvbinhdan.com.vn/vn/tiep-can-dieu-tri-vi-khuan-gram-am-da-
khang-cap-nhat-idsa-2021-.html
https://benhvien108.vn/duoc-lam-sang/luoc-dich-huong-dan-cua-idsa-
trong-dieu-tri-nhiem-khuan-gram-am-khang-thuoc-phien-ban-2-0.htm
https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance-2.0/

Tài liệu tham khảo:
1.

2.

3.
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VONOPRAZAN –
THUỐC HỨA HẸN
TRONG ĐIỀU TRỊ
BỆNH VIÊM THỰC
QUẢN ĂN MÒN

Ds. Đặng Thị Thảo Trang
Theo kết quả của thử nghiệm PHALCON-EE
giai đoạn 3 , thuốc chẹn axit cạnh tranh kali
(PCAB) vonoprazan có hiệu quả điều trị
không thua kém và vượt trội hơn thuốc ức
chế bơm proton (PPI) lansoprazole đối với
bệnh viêm thực quản ăn mòn.
Vonoprazan đạt được tỷ lệ chữa lành và
duy trì tỷ lệ chữa lành cao hơn
lansoprazole, lợi ích chủ yếu đạt được trên
những bệnh nhân bị viêm thực quản nặng.

Theo báo cáo của bác sĩ Loren Laine, Trường Đại học Y Yale, New Haven,
Connecticut, và các đồng nghiệp, sự khác biệt về tỷ lệ chữa lành được thể hiện rõ
ràng sau 2 tuần điều trị và được duy trì trong suốt 24 tuần.
Nghiên cứu được công bố trực tuyến trên Tạp chí Gastroenterology.
Ức chế axit mạnh hơn
Bệnh trào ngược dạ dày thực quản là một trong những rối loạn phổ biến nhất của
đường tiêu hóa, và viêm thực quản ăn mòn là biến chứng phổ biến nhất của nó.
Mặc dù liệu pháp PPI tiêu chuẩn có hiệu quả chữa lành bệnh viêm thực quản ăn
mòn, tuy nhiên, một số bệnh nhân không đạt được thành công với phương pháp
điều trị thông thường này.
Các nghiên cứu cho thấy rằng, khoảng 5 - 20% bệnh nhân không thể chữa lành
bệnh viêm thực quản ăn mòn với 8 tuần điều trị PPI, tỷ lệ này lên đến 30% được
báo cáo ở những bệnh nhân bị viêm thực quản nặng.
PCAB vonoprazan có khả năng ức chế axit dạ dày mạnh hơn PPIs và được coi là một
giải pháp thay thế tiềm năng. Tuy nhiên, dữ liệu về hiệu quả của nó đối với bệnh
viêm thực quản ăn mòn còn hạn chế.
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878 bệnh nhân khỏi bệnh sau đó được phân ngẫu nhiên lại để sử dụng vonoprazan
10 mg, vonoprazan 20 mg, hoặc lansoprazole 15 mg mỗi ngày một lần trong 24
tuần trong giai đoạn duy trì.
Về hiệu quả điều trị vào tuần thứ 8, vonoprazan không thua kém lansoprazole
trong phân tích chính và vượt trội hơn lansoprazole trong một phân tích thăm dò
xác định trước (92,9% so với 84,6%; P < 0,0001).
Các phân tích thứ cấp cho thấy vonoprazan không thua kém lansoprazole về trung
bình những ngày không ợ chua trong 24 giờ và tỷ lệ chữa lành cao hơn ở tuần thứ 2
đối với viêm thực quản cấp độ C/D (70,2% so với 52,6%; P = 0,0008).
Để duy trì hiệu quả điều trị ở tuần thứ 24, vonoprazan không thua kém
lansoprazole trong phân tích chính và vượt trội hơn trong phân tích thứ cấp về tỷ lệ
chữa lành (80,7% đối với vonoprazan 20 mg và 79,2% đối với vonoprazan 10 mg so
với 72,0% đối với lansoprazole; P < 0,0001 cho cả hai so sánh).
Tác dụng ngoại ý phổ biến nhất được báo cáo trong giai đoạn điều trị là tiêu chảy
và trong giai đoạn duy trì là COVID-19. Hai trường hợp tử vong đã xảy ra, đều do
COVID-19, trong giai đoạn duy trì ở nhóm vonoprazan 20 mg.
Theo kết quả nghiên cứu, gastrin huyết thanh tăng mức độ nhiều hơn ở bệnh nhân
sử dụng vonoprazan so với lansoprazole, với mức> 500 pg/mL ở 16% những người
dùng 20 mg vào cuối điều trị duy trì. Sau khi ngừng vonoprazan, nồng độ gastrin
giảm khoảng 60 - 65% trong vòng 4 tuần.

Thử nghiệm PHALCON-EE thực hiện
trên 1024 bệnh nhân trưởng thành từ
Hoa Kỳ và Châu Âu bị viêm thực quản
ăn mòn mà không nhiễm Helicobacter
pylori hoặc Barrett thực quản.
Những người tham gia được chọn
ngẫu nhiên để sử dụng vonoprazan 20
mg hoặc lansoprazole 30 mg mỗi ngày
một lần và dùng trong 8 tuần.

Lựa chọn mới đầy hứa hẹn

Ông Avin Aggarwal, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và là giám đốc
y tế của Banner Health's South Campus, đồng thời là trợ lý giáo
sư lâm sàng tại Đại học Arizona ở Tucson, cho biết: "PCAB là
một lựa chọn mới đầy hứa hẹn, chúng có tác dụng ức chế axit
mạnh hơn. Kết quả của thử nghiệm PHALCON-EE xác nhận hiệu 
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quả điều trị không thua kém của PCAB so với liệu pháp PPI tiêu chuẩn ở người
phương Tây sau khi được chứng minh trong nhiều nghiên cứu ở châu Á".
Ông Aggarwal lưu ý rằng PCAB hoạt động giống như PPI, bằng cách chặn các bơm
proton, nhưng thời gian bán hủy dài hơn và tác động trên cả kênh proton hoạt
động và không hoạt động, do đó PCAB ức chế axit nhiều hơn. Ảnh hưởng lâu dài
của liệu pháp PCAB từ việc ức chế axit mạnh hơn và dẫn đến tăng đường huyết vẫn
chưa được xác định.

Đầu năm nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và
Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp nhận phê
duyệt thuốc mới của công ty Phathom
Pharmaceuticals cho vonoprazan để điều trị
viêm thực quản ăn mòn.
Tháng 5 năm ngoái, FDA đã phê duyệt hai liệu
pháp vonoprazan để điều trị nhiễm khuẩn H
pylori, theo Medscape Medical News.

https://www.medscape.com/viewarticle/982598?src=

21



ĐIỂM TIN

22



Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ả Rập Xê-út (SFDA) đã ghi nhận tín hiệu
an toàn đối với pembrolizumab (Keytruda®) và nguy cơ tiềm ẩn ứ mật. 

Năm 2021, SFDA đã phát hiện tín hiệu qua tổng hợp đánh giá y văn. SFDA đã trích
xuất và xem xét những báo cáo ca hoàn chỉnh nhất (điểm đầy đủ >0,8) từ cơ sở dữ
liệu trong nước và toàn cầu của WHO. Thang đánh giá quan hệ nhân quả của WHO
được sử dụng để đánh giá các trường hợp được trích xuất và hầu hết quy kết có
mối liên hệ (trong số 33 báo cá: 1 trường hợp được đánh giá là chắc chắn, 10
trường hợp có khả năng và 7 trường hợp có thể). SFDA kết luận đã có đủ bằng
chứng để xác định mối quan hệ nhân quả giữa pembrolizumab và ứ mật.

 Tín hiệu này cần được điều tra thêm để khẳng định nguy cơ, và nhân viên y tế nên
hiểu rõ về phản ứng bất lợi tiềm ẩn này.

WHO: PEMBROLIZUMAB VÀ 
NGUY CƠ TIỀM ẨN Ứ MẬT

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2275/WHO
-Pembrolizumab-va-nguy-co-tiem-an-u-mat.htm
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Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) và Cơ quan Quản lý Dược phẩm và
Thiết bị y tế Nhật Bản (PMDA) thông báo bổ sung nguy cơ gây viêm dạ dày nghiêm
trọng vào tờ thông tin sản phẩm của pembrolizumab.
 
Pembrolizumab là thuốc được chỉ định điều trị ung thư, kể cả ung thư tế bào hắc tố
(malignant melanoma). Các trường hợp viêm dạ dày nặng được báo cáo ở Nhật Bản
đã được đánh giá (12 trường hợp liên quan tới pembrolizumab). Mối quan hệ nhân
quả giữa pembrolizumab và nguy cơ viêm dạ dày được xác định là có thể trong 3
báo cáo. Nguyên nhân gây viêm dạ dày của Pembrolizumab được xem là do phản
ứng miễn dịch gây ra. 

WHO: PEMBROLIZUMAB VÀ 
NGUY CƠ VIÊM DẠ DÀY

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2267/WHO
-Pembrolizumab-va-nguy-co-viem-da-day.htm
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WHO: METRONIDAZOL - NGUY CƠ KÉO DÀI
KHOẢNG QT VÀ NHỊP NHANH THẤT

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) và
Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thiết bị y tế Nhật
Bản (PMDA) đã khuyến cáo bổ sung nguy cơ kéo
dài khoảng QT và nhịp nhanh thất (bao gồm xoắn
đỉnh) trên tờ thông tin sản phẩm có chứa
metronidazol.

Metronidazol là một loại thuốc kháng sinh và
kháng sinh vật nguyên sinh. Khuyến cáo bổ sung
nguy cơ trên được áp dụng cho dạng chế phẩm
đường uống và tiêm. Các báo cáo liên quan đến
kéo dài khoảng QT và/hoặc nhịp nhanh thất (bao
gồm xoắn đỉnh) ở Nhật Bản và trên thế giới đã
được đánh giá. Trong một báo cáo, mối quan hệ
nhân quả giữa thuốc và phản ứng có hại được
đánh giá là có thể.

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2263/WHO-
Metronidazol-nguy-co-keo-dai-khoang-QT-va-nhip-nhanh-that.htm

Metronidazol
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Olaparib được chỉ định đơn trị liệu để điều trị cho bệnh nhân trưởng thành mắc
ung thư vú HER2 (-) di căn và có hoặc nghi ngờ có đột biến gen BRCA, trước đó đã
được điều trị bằng hóa trị. 
Trong năm 2021, SFDA đã ghi nhận tín hiệu an toàn của olaparib và đánh giá tất cả
các bằng chứng trước đó. Qua kiểm tra cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO và địa
phương, SFDA đã xác định được 4 báo cáo ca. SFDA đã sử dụng thang đánh giá
quan hệ nhân quả của WHO, và 1 báo cáo ca cho thấy có mối quan hệ. Sự chênh
lệch giữa số lượng trường hợp quan sát được và số báo cáo ca (IC = 1,1) cùng với
một trường hợp được ghi nhận trong y văn cũng cho thấy mối quan hệ nhân quả
này. 
 Các nhân viên y tế cần nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn của olaparib và phải theo
dõi 

SFDA: OLAPARIB VÀ NGUY CƠ MẮC VIÊM
PHỔI DO PNEUMOCYSTIS JIROVECII (PJP)

Gần đây, Cơ quan Thực phẩm &
Dược phẩm Ả Rập Xê Út (SFDA)
đã đưa ra tín hiệu an toàn liên
quan đến olaparib và nguy cơ
mắc viêm phổi do Pneumocystis
jirovecii (PJP). PJP (trước đây là
Pneumocystis carinii) là một bệnh
nhiễm trùng phổi do vi nấm
Pneumocystis jirovecii gây ra.

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2274/SFDA-
olaprarib-va-nguy-co-mac-viem-phoi-do-Pneumocystis-jirovecii-PJP.htm
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Mặc dù hầu hết các hướng dẫn điều trị đều khuyến cáo metformin là liệu pháp đầu
tay trong điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường type 2, nhưng hiện nay một số
chuyên gia y tế đã ủng hộ việc khởi đầu điều trị với các thuốc mới (ví dụ các thuốc
ức chế thụ thể SGLT-2 và các thuốc đồng vận GLP-1). Trong phân tích chi phí và hiệu
quả liên quan đến điều trị, các nhà nghiên cứu đã thực hiện các thử nghiệm lâm
sàng, ngẫu nhiên có đối chứng trên một cơ sở dữ liệu lớn bệnh nhân nhằm ước tính
tuổi thọ trung bình cũng như chi phí điều trị nếu bệnh nhân sử dụng các thuốc đái
tháo đường mới như thuốc ức chế SGLT-2 hoặc thuốc đồng vận GLP-1 như liệu
pháp điều trị đầu tay thay vì metformin.
 
Việc khởi đầu điều trị với thuốc ức chế SGLT-2 hoặc thuốc đồng vận GLP-1 có liên
quan đến giảm 5% tỷ lệ biến chứng mạch máu lớn (suy tim, bệnh thiếu máu cục bộ
cơ tim, hoặc đột quỵ) so với sử dụng metformin. Đồng thời các thuốc mới này được
ghi nhận làm tăng tuổi thọ trung bình khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, so với metformin,
các thuốc ức chế SGLT-2 và các thuốc đồng vận GLP-1 đường uống này có chi phí
lần lượt lên tới hơn 500 và 800 ngàn đô la trên mỗi QALY đạt được (chỉ số QALY là
số năm sống điều chỉnh theo chất lượng cuộc sống – bằng tích hệ số chất lượng
sống nhân số năm sống) (Lưu ý: Thuốc đồng vận GLP-1 đường tiêm có thể kém hiệu
quả hơn metformin, chủ yếu do giảm chất lượng cuộc sống liên quan đến sử dụng
thuốc đường tiêm).

NEJM: CÓ NÊN SỬ DỤNG CÁC THUỐC MỚI
THAY THẾ METFORMIN TRONG LIỆU PHÁP

ĐIỀU TRỊ ĐẦU TAY CHO BỆNH NHÂN ĐÁI
THÁO ĐƯỜNG TYP 2 HAY KHÔNG?

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2276/NEJM-co-
nen-su-dung-cac-thuoc-moi-thay-the-metformin-trong-lieu-phap-
dieu-tri-dau-tay-cho-benh-nhan-dai-thao-duong-typ2-hay-khong.htm
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Medsafe đang đánh giá nguy cơ chảy máu tử cung bất thường (thay đổi so với kỳ
kinh nguyệt) ở những người sử dụng thuốc chống đông máu đường uống. Đây là
loại thuốc được kê đơn để điều trị hoặc phòng ngừa cục máu đông thông qua việc
làm gián đoạn quá trình hình thành cục máu đông. Một số thuốc chống đông
đường uống đang được lưu hành bao gồm warfarin, apixaban, dabigatran,
rivaroxaban.
Thông tin bổ sung
Chảy máu tử cung bất thường (AUB) là bất kỳ thay đổi nào khác với kỳ kinh nguyệt
thông thường, bao gồm chảy máu kinh nguyệt nặng (rong kinh), chảy máu quá
thường xuyên hoặc không thường xuyên, không đều hoặc chảy máu giữa các chu kỳ
kinh nguyệt. Các biến cố AUB đã được báo cáo ở phụ nữ dùng thuốc chống đông
đường uống. Trong đó, phụ nữ tiền mãn kinh có nguy cơ mắc AUB cao hơn.
Quyết định quản lý
Medsafe đang đặt các thuốc này trong chương trình giám sát thuốc (Medicines
Monitoring) để có đánh giá rõ hơn về các biến cố liên quan đến chảy máu tử cung
bất thường có thể xảy ra khi sử dụng apixaban, dabigatran, rivaroxaban và
warfarin.

MEDSAFE: CHẢY MÁU TỬ CUNG BẤT THƯỜNG
VÀ THUỐC CHỐNG ĐÔNG ĐƯỜNG UỐNG

Thuốc chống đông đường uống (warfarin, apixaban, …)
là các thuốc dùng để điều trị hoặc phòng ngừa cục máu
đông thông qua việc làm gián đoạn quá trình hình
thành cục máu đông. Medsafe hiện đang đánh giá nguy
cơ gây chảy máu tử cung bất thường của các thuốc này.
Biến cố bất lợi này thường gặp nhiều hơn ở phụ nữ tiền
mãn kinh. Medsafe khuyến cáo liên hệ nhân viên y tế
nếu có lo ngại về tác dụng không mong muốn của thuốc
trong quá trình sử dụng để được tư vấn và giải đáp.

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2257/Medsafe-
chay-mau-tu-cung-bat-thuong-va-thuoc-chong-dong-duong-uong.htm

28



Độc tính liên quan đến thiếu hụt DPD thường xảy ra trong lần điều trị đầu tiên
hoặc sau khi tăng liều. 
Đã có báo cáo về một số trường hợp tử vong 
Cần làm xét nghiệm về tình trạng thiếu hụt toàn bộ hoặc một phần DPD trước
khi bắt đầu điều trị hoặc khi đánh giá bệnh nhân gặp các độc tính liên quan. 

TGA đang làm việc với các nhà sản xuất của các thuốc chứa fluorouracil và
capecitabin để đưa ra cảnh báo mới trong tờ thông tin sản phẩm về độc tính
nghiêm trọng và đe dọa tính mạng ở những bệnh nhân bị thiếu hụt DPD một phần.
Tờ thông tin sản phẩm của Úc đối với fluorouracil và capecitabin đã bao gồm chống
chỉ định cho những bệnh nhân thiếu DPD toàn phần. 
Tờ thông tin sản phẩm khuyến cáo phải đặc biệt chú ý đến nồng độ DPD của bệnh
nhân trước khi điều trị hoặc khi đánh giá bệnh nhân gặp các độc tính liên quan đến
fluorouracil. 
 
Đánh giá và khuyến cáo của chuyên gia
Đánh giá từ TGA, bao gồm khuyến cáo từ Ủy ban Tư vấn về thuốc (ACM), cho thấy
các tờ thông tin sản phẩm lưu hành tại Úc củacapecitabin và fluorouracil nên cập
nhật khuyến cáo giảm liều khởi đầu khi phát hiện thiếu hụt một phần DPD. Cảnh
báo cập nhật của fluorouracil: 
“Bệnh nhân thiếu hoàn toàn DPD không được điều trị bằng fluorouracil đường tiêm
do có nguy cơ cao gặp độc tính đe dọa tính mạng hoặc tử vong. Bệnh nhân thiếu
một phần DPD có nguy cơ nhiễm độc nặng và có thể đe dọa tính mạng. Cân nhắc
giảm liều khởi đầu để hạn chế độc tính. Thiếu hụt DPD là yếu tố cần được cân nhắc
cùng với các biện pháp khác khi giảm liều. Giảm liều khởi đầu có thể ảnh hưởng
đến hiệu quả điều trị. Cần xem xét các hướng dẫn lâm sàng hiện hành.” 
Đánh giá cũng cho thấy các tờ thông tin sản phẩm của capecitabin phải có cùng các
cảnh báo về độc tính liên quan đến thiếu hụt DPD như tờ thông tin sản phẩm của
fluorouracil, cũng như các thông tin khác: 

TGA: FLUOROURACIL VÀ CAPECITABIN VỚI
SỰ THIẾU HỤT DIHYDROPYRIMIDIN

DEHYDROGENASE (DPD)
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TGA đã xem xét lại đánh giá sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA)
làm rõ cảnh báo về sự thiếu hụt DPD đối với các sản phẩm này. EMA khuyến cáo
xét nghiệm nồng độ DPD trước khi bắt đầu điều trị và xem xét giảm liều và/hoặc
giảm liều khởi đầu cho những bệnh nhân bị thiếu DPD. ACM khuyến cáo xét nghiệm
nồng độ DPD là một lựa chọn lâm sàng hợp lý nhưng không bắt buộc. Nhân viên y
tế sẽ xem xét giá trị của xét nghiệm đối với từng bệnh nhân, tính khả thi và chi phí
của xét nghiệm cũng như khả năng làm chậm quá trình điều trị của xét nghiệm.
Các báo cáo biến cố bất lợi 
Đến 20/7/2022, TGA đã ghi nhận 11 báo cáo của fluorouracil, capecitabin và
flucytosin về phản ứng có hại liên quan đến thiếu hụt DPD. Trong phần lớn trường
hợp, bệnh nhân không được xét nghiệm hoặc xác nhận tình trạng thiếu hụt DPD.
Tổng cộng có 6 trường hợp tử vong.

Thông tin sản phẩm
Fluorouracil là thuốc kê đơn được chỉ định dùng
đơn độc hoặc phối hợp trong điều trị để giảm nhẹ
các khối u ác tính, đặc biệt là ở vú, đại tràng hoặc
trực tràng. Thuốc cũng được sử dụng để điều trị
ung thư dạ dày, ung thư gan nguyên phát, ung thư
tuyến tụy, ung thư tử cung (đặc biệt là cổ tử cung),
ung thư buồng trứng và ung thư bàng quang. 
Fluorouracil chỉ nên được sử dụng khi các biện
pháp khác thất bại hoặc không thực hiện được. 
Capecitabin được chỉ định để điều trị một số loại
ung thư đại tràng, ung thư đại trực tràng, ung thư
thực quản và ung thư vú.

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2260/TGA-
Fluorouracil-va-capecitabin-voi-su-thieu-hut-dihydropyrimidin-
dehydrogenase.htm
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