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HƯỚNG TỚI SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN HỢP LÝ 

ASPIRIN LIỀU THẤP 

Ds. Trần Lê Phú Mỹ 

Aspirin là một trong những loại thuốc lâu đời nhất, được sử dụng rộng rãi nhất 

trên thế giới. Được dùng để giảm đau trong hơn 2.000 năm, thành phần hoạt chất 

chính của nó là salicin nằm trong lá và vỏ cây liễu. Năm 1897, công ty Bayer ở Đức 

đã phát triển một dạng tổng hợp gọi là acid acetylsalicylic và đặt tên là aspirin. Liều 

người lớn thông thường là 650 mg mỗi 4 giờ khi cần thiết để điều trị đau, viêm và sốt 

do nhiều loại bệnh khác nhau. Aspirin liều thấp dùng với liều dùng từ 81 mg đến 325 

mg mỗi ngày để ngăn ngừa các cơn đau tim, đột quỵ và ung thư đại tràng. 

Ngăn chặn cục máu đông hình thành và phát triển 

Hầu hết các cơn đau tim và đột quỵ xảy ra khi một cục máu đông hình thành và 

ngăn chặn lưu lượng máu trong động mạch. Trong hoàn cảnh bình thường, cơ thể 

phát triển cục máu đông để ngăn chặn sự mất máu khi bị thương. Khi một mạch máu 

bị tổn thương, các tế bào dính gọi là tiểu cầu bắt đầu tụ lại với nhau, trong khi các 

protein trong máu tạo thành các sợi fibrin. Fibrin tạo ra một cấu trúc giống như lưới 

giữ cục máu đông hình thành với nhau. Các cục máu đông có thể hình thành trong 

các mạch máu bị tổn thương của tim hoặc não, và chúng có thể chặn máu đến mô và 

gây ra cơn đau tim hoặc đột quỵ. Aspirin ngăn chặn cục máu đông hình thành bằng 

cách ngăn chặn các tiểu cầu kết lại với nhau. 

Nếu bạn bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, bác sĩ có thể kê toa aspirin liều thấp 

để ngăn ngừa hình thành một cục máu đông. Aspirin liều thấp đã được chứng minh là 

làm giảm nguy cơ bị đau tim nhưng chưa được chứng minh rõ ràng để giảm nguy cơ 

đột quỵ. Cần tư vấn với bác sĩ trước khi bắt đầu dùng aspirin liều thấp để phòng 

ngừa. 

Hoạt tính chống viêm 

Aspirin cũng là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID), có nghĩa là nó 

làm giảm viêm, mặc dù nó không phải là một steroid như cortison hoặc prednison. 

Tương tự như sự hình thành cục máu đông, viêm là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi 

bị chấn thương. Khi bị thương, hệ thống miễn dịch sẽ được kích hoạt, và các chất gọi 
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là prostaglandin hình thành trong khu vực xung quanh vùng bị tổn thương. 

Prostaglandin làm tăng lưu lượng máu đến nơi bị chấn thương, dẫn đến sưng, nóng, 

đỏ kết hợp với viêm. Aspirin ngăn ngừa các prostaglandin này hình thành, làm giảm 

viêm. 

Đây là hoạt tính chống viêm của aspirin, giúp ích cho việc ngăn ngừa ung thư 

đại tràng và tiền sản giật, một tình trạng nghiêm trọng của thai kỳ được cho là do hậu 

quả của một phản ứng viêm. Nghiên cứu gần đây cũng cho thấy việc sử dụng aspirin 

thường xuyên có liên quan đến giảm tỷ lệ ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi và buồng 

trứng. 

Aspirin không phù hợp với tất cả mọi người 

Ngay cả ở liều thấp, aspirin cũng có thể có tác dụng phụ đáng kể. Những người 

thường gặp nhất, xảy ra trong 10% những người dùng aspirin, là làm gia tăng xuất 

huyết và đau dạ dày như ợ nóng, buồn nôn, nôn, hoặc xuất huyết dạ dày. Các tác 

dụng phụ ít gặp hơn bao gồm các vấn đề về thận, gan và hệ thần kinh. 

Mặc dù aspirin liều thấp là một loại thuốc không kê đơn và an toàn cho hầu hết 

mọi người, FDA khuyến cáo cho một số đối tượng không nên dùng aspirin ở bất kỳ 

liều nào, đó là những người bị dị ứng với aspirin hoặc salicylat; những người bị rối 

loạn chảy máu như thiếu máu hoặc thiếu vitamin K; và những người có huyết áp cao 

không kiểm soát được, bệnh gan hoặc thận nặng, hoặc hen suyễn. Ngoài ra, aspirin 

không nên được sử dụng ở một số người đang dùng thuốc chống đông máu theo đơn 

như warfarin, Pradaxa, hoặc Xarelto, hoặc một NSAID dạng không kê đơn khác như 

naproxen hoặc ibuprofen. 

Trước khi uống thuốc không kê đơn, ngay cả aspirin liều thấp, phải chắc chắn 

là đã tư vấn với bác sĩ hoặc dược sĩ trước để xem thuốc đó có phù hợp với bạn hay 

không. Luôn tư vấn dược sĩ kiểm tra đơn thuốc của bạn và các loại thuốc không kê 

đơn khác có tương tác hoặc không tương thích với aspirin hay không. Ngay cả các 

thuốc bổ như dầu cá và vitamin D cũng có thể tương tác với aspirin. 

Nguồn: www.uspharmacist.com. 
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CẢNH GIÁC DƯỢC 

LƯU Ý TRONG SỬ DỤNG THUỐC TRÍCH TỪ BẢN TIN DRUG 

SAFETY UPDATE SỐ THÁNG 02/2018 

Ds. Nguyễn Thị Hà Giang 

1. Thuốc đặt âm đạo misoprostol (Mysodelle): các báo cáo về co thắt tử cung 

quá mức không đáp ứng với thuốc chống co thắt 

Nguy cơ co thắt tử cung quá mức (Tachysystole) 

Thuốc đặt âm đạo misoprostol (Mysodelle) được cấp phép dùng trong khởi 

phát chuyển dạ ở phụ nữ có tử cung không thuận lợi cho quá trình chuyển dạ, khi thai 

nhi từ 36 tuần tuổi, và được chỉ định lâm sàng. 

Một đánh giá định kỳ của Châu Âu về Mysodelle đã điều tra các báo cáo từ 

một nghiên cứu trong đó 13% phụ nữ (90/678 người) được ngẫu nhiên dùng thuốc 

đặt misoprostol 200 mg đã gặp co thắt tử cung quá mức cần phải can thiệp. Trong 5 

trường hợp (0,7%), tình trạng co thắt không giảm khi dùng thuốc chống co thắt. 

Co thắt tử cung quá mức liên quan đến sự trao đổi giữa nhau thai và tử cung 

kém dẫn đến giảm quá trình oxy hóa ở bào thai và cuối cùng làm tổn thương bào thai. 

Trong nghiên cứu này, mặc dù tỷ lệ mắc co thắt tử cung quá mức được báo cáo ở phụ 

nữ dùng thuốc đặt misoprostol cao hơn so với phụ nữ dùng thuốc đặt dinoproston (13 

% so với 4%), nhưng cuối cùng tình trạng trẻ sơ sinh không khác biệt giữa 2 nhóm. 

Kết luận của đánh giá định kỳ của Châu Âu trên những trường hợp này chỉ ra 

rằng các trường hợp co thắt tử cung quá mức không đáp ứng với thuốc chống co thắt 

có thể liên quan đến việc dùng Mysodelle, kể cả khi thuốc đã được sử dụng theo như 

thông tin sản phẩm. Tờ thông tin sản phẩm của Mysodelle vừa được cập nhật để phản 

ánh kết quả trên, và bổ sung các biện pháp để đảm bảo kiểm soát được nguy cơ này. 

Khuyến cáo cho cán bộ y tế: 

- Mysodelle có thể gây co thắt tử cung quá mức, và có thể không đáp ứng với 

thuốc chống co thắt. 

- Theo dõi người bệnh chặt chẽ và ngừng dùng thuốc đặt âm đạo misoprostol 

ngay khi có bất cứ tình trạng nào sau đây: 

 Co thắt tử cung quá mức: hơn 5 cơn co thắt trong 10 phút, trung bình 

trên 30 phút. 
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 Co thắt kéo dài: mỗi cơn co thắt kéo dài từ 2 phút trở lên. 

 Co thắt tăng trương lực: tần suất các cơn co thắt quá nhiều và trương lực 

lúc nghỉ của tử cung cao. 

- Đồng thời ngưng dùng thuốc đặt âm đạo trong các trường hợp sau: 

o Lâm sàng có vấn đề lo ngại với người mẹ và đứa trẻ. 

o Khởi phát chuyển dạ: cơn co thắt mạnh, đều liên quan đến sự thay đổi cổ 

tử cung, và/hoặc tại thời điểm muộn nhất khi cổ tử cung mở 4 cm. 

o Sau 24 giờ kể từ khi đặt thuốc. 

- Cần chuẩn bị liệu pháp chống co thắt để có thể dùng ngay khi ngưng 

Mysodella nếu cần thiết. 

2. Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid: cập nhật tư vấn tránh thai cho 

nam giới 

Khuyến cáo cho cán bộ y tế khi kê đơn thuốc này cho nam giới: 

- Các bằng chứng lâm sàng sẵn có không chỉ ra được việc tăng nguy cơ dị tật 

hoặc sẩy thai ở những lần mang thai mà người cha đang dùng thuốc 

mycophenolate, tuy nhiên mycophenolate mofetil và acid mycophenolic có độc 

tính di truyền và nguy cơ này không thể hoàn toàn bị loại trừ. 

- Khuyến cáo nam giới hoặc đối tác nữ của họ nên dùng các biện pháp tránh thai 

đáng tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 90 ngày sau khi ngưng dùng 

thuốc mycophenolate. 

- Thảo luận với người bệnh nam đang kế hoạch có con mối quan hệ mật thiết 

của việc ức chế miễn dịch và ảnh hưởng của thuốc được kê đơn trong khi mang 

thai. 

Khuyến cáo cho cán bộ y tế khi kê đơn thuốc này cho nữ giới: 

- Thuốc mycophenolate chống chỉ định trên phụ nữ có ý định sinh đẻ (không 

dùng biện pháp tránh thai đáng tin cậy) và phụ nữ có thai trừ khi không có 

thuốc thay thế nào phù hợp trong điều trị chống thải ghép. 

- Người bệnh nữ định sinh con phải dùng ít nhất một loại biện pháp tránh thai 

đáng tin cậy trước và trong khi điều trị và sau 6 tháng kể từ khi ngưng thuốc 

mycophenolate. Hai biện pháp tránh thai thì tốt hơn. Điều trị với 
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mycophenolate chỉ nên bắt đầu trên phụ nữ định sinh con khi có kết quả xét 

nghiệm mang thai âm tính để loại trừ việc sử dụng thuốc ngoài ý muốn khi 

mang thai. Hai lần xét nghiệm việc có thai được khuyến cáo thực hiện cách 

nhau 8-10 ngày. 

- Phải đảm bảo người bệnh nữ định dùng mycophenolate mofetil và acid 

mycophenolic hiểu được: 

 Nguy cơ gây hai cho đứa trẻ. 

 Việc cần thiết dùng các biện pháp tránh thai hiệu quả. 

 Việc cần thiết để kế hoạch việc có thai và thay đổi điều trị nếu cần thiết. 

 Việc cần thiết phải tư vấn với cán bộ y tế ngay khi nghi ngờ mang thai. 

- Báo cáo các phản ứng có hại của thuốc nghi ngờ liên quan đến thuốc 

mycophenolate bao gồm cả những hậu quả có hại khi mang thai. 

Hiện nay, tại Bệnh viện Đà Nẵng, hoạt chất Mycophenolate có biệt dược 

Myfortic hàm lượng 180mg và 360mg sử dụng trong điều trị chống thải ghép ở bệnh 

nhân ghép thận 

Nguồn: www.gov.uk/government/publications/drug-safety-update-monthly-

newsletter 
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ĐIỂM TIN  

KHUYẾN CÁO CỦA CÁC HIỆP HỘI ANH QUỐC TRONG ĐIỀU 

TRỊ NHIỄM TRÙNG DO VI KHUẨN GRAM ÂM ĐA KHÁNG 

Ds. Lê Vũ Kỳ Nam 

Tháng 3/2018 vừa qua, các cơ quan liên quan đến bệnh lý nhiễm trùng tại Anh 

như Hiệp hội Anh Quốc về sử dụng kháng sinh (BSAC), Hiệp hội nhiễm trùng bệnh 

viện (HIS) và Hội truyền nhiễm Anh Quốc (BIA) đã cho xuất bản một báo cáo dưới 

dạng hướng dẫn điều trị (guideline) cung cấp hơn 100 khuyến cáo về việc sử dụng 

kháng sinh để điều trị các bệnh lý nhiễm khuẩn vi khuẩn Gram âm đa kháng. Những 

khuyến cáo chính liên quan đến việc sử dụng các loại kháng sinh phổ biến tại Việt 

Nam được tổng hợp dưới đây. 

I. Xếp hạng bằng chứng và mức độ khuyến khích  

Xếp hạng bằng chứng của các bằng chứng sử dụng trong báo cáo này được nêu 

ở bảng dưới đây: 

Điểm Diễn giải 

1++ 

Bằng chứng thu được từ các phân tích tổng hợp (meta-analysis), đánh 

giá hệ thống (systematic review) của các thử nghiệm lâm sàng đối 

chứng ngẫu nhiên (RCT) chất lượng cao hoặc các RCT với nguy cơ 

thiên kiến rất thấp  

1+ 

Bằng chứng thu được từ các phân tích tổng hợp, đánh giá hệ thống của 

các RCT được thực hiện hợp lý hoặc các RCT với nguy cơ thiên kiến 

thấp  

1- 
Bằng chứng thu được từ các phân tích tổng hợp, đánh giá hệ thống của 

các RCT hoặc các RCT với nguy cơ thiên kiến cao 

2++ 

Bằng chứng thu được từ các phân tích tổng hợp, đánh giá hệ thống của 

các trường hợp lâm sàng hoặc các nghiên cứu đoàn hệ với nguy cơ 

nhiễu và thiên kiến rất thấp, và mối quan hệ nhân-quả có xác suất cao  

2+ 

Bằng chứng thu được từ các nghiên cứu bệnh chứng hoặc các nghiên 

cứu đoàn hệ với nguy cơ nhiễu và thiên kiến thấp, và mối quan hệ-

nhân quả có xác suất trung bình  

2- 
Bằng chứng thu được từ các nghiên cứu bệnh chứng hoặc các nghiên 

cứu đoàn hệ với nguy cơ nhiễu và thiên kiến thấp và một nguy cơ cao 
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về việc mối quan hệ không phải là nhân quả  

3 
Các nghiên cứu không mang tính phân tích (ví dụ không kiểm soát 

trước và sau nghiên cứu, báo cáo ca lâm sàng)  

4 Ý kiến chuyên gia. Quy định pháp lý  

* Những chứng cứ ở mức 1- và 2- không nên được sử dụng cho việc đưa ra khuyến cáo. 

Mức độ khuyến khích được quy định ở bảng dưới đây:  

Mức độ Khuyến khích 

Hậu quả không mong muốn rõ ràng vượt 

quá kết quả mong muốn  

Khuyến khích chống lại mạnh mẽ  

Hậu quả không mong muốn có thể vượt 

quá kết quả mong muốn  

Khuyến khích chống lại có điều 

kiện  

Hậu quả không mong muốn và kết quả 

mong muốn cân bằng hoặc không rõ ràng   

Khyến khích nghiên cứu thêm và có 

thể là khuyến khích sử dụng có điều 

kiện chỉ trong những thử nghiệm 

lâm sàng  

Kết quả mong muốn có thể vượt quá hậu 

quả không mong muốn  

Khuyến khích sử dụng có điều kiện  

Kết quả mong muốn rõ ràng vượt quá hậu 

quả không mong muốn  

Khuyến khích sử dụng mạnh mẽ 

 

II. Một số bằng chứng và khuyến cáo cho việc sử dụng kháng sinh đường tiêm 

để điều trị vi khuẩn gram âm đa kháng 

1. CARBAPENEM 

Bằng chứng:  

- Carbapenems là kháng sinh lựa chọn trong việc điều trị những bệnh lý nhiễm 

khuẩn nghiêm trọng gây ra bởi Trực khuẩn đường ruột, bao gồm cả các chủng 

vi khuẩn tạo ra men ESBL hay AmpC  

 Xếp hạng: 1+ 

- Việc sử dụng Imipenem liên quan đến sự phát triển đề kháng kháng sinh ở 

Pseudomonas aeruginosa  

 Xếp hạng: 3 
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- Việc điều trị với Ertapenem có liên quan đến sự đề kháng kháng sinh thông 

qua cơ chế mất porin ở những vi khuẩn Klebsiella spp. và Enterobacter 

spp.sinh men ESBL hay AmpC  

 Xếp hạng: 3 

Khuyến cáo:  

- Sử dụng meropenem, imipenem và ertapenem để điều trị các nhiễm khuẩn 

nghiêm trọng gây ra bởi Trực khuẩn đường ruột sinh men ESBL và AmpC 

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng mạnh mẽ  

- Áp dụng chiến lược sử dụng kháng sinh cho tất cả các kháng sinh carbapenems 

nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ phát triển kháng thuốc  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng mạnh mẽ  

- Không sử dụng Impinem cho việc điều trị nhiễm khuẩn Pseudomonas spp. 

ngay cả khi vi khuẩn nhạy cảm với kháng sinh  

 Mức độ: Khuyến khích chống lại có điều kiện  

- Thi hành việc báo cáo bắt buộc đối với tất cả các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi 

Trực khuẩn đường ruột kháng Imipenem hay Meropenem, dù là ở vùng nào 

hoặc mẫu bệnh nào.  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng mạnh mẽ  

- Kiểm tra mức độ kháng meropenem và cơ chế kháng meropenem 

(MBL/KPC/OXA-48) đối với các chủng Trực khuẩn đường ruột kháng 

meropenem hay imipenem. Xác định mức độ nhạy cảm của các kháng sinh có 

tiềm năng hiệu quả khác như colistin, ceftazidim/avibactam, temocillin, 

aminoglycosid, fosfomycin và tigecyclin. 

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng mạnh mẽ  

- Ưu tiên việc sử dụng ertapenem cho việc điều trị ngoại trú vì nó chỉ cần tiêm 

một lần/ngày  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện  

2. CEFTAZIDIM 

Bằng chứng:  

- Ceftazidime không hiệu quả trong việc điều trị nhiễm trùng do các chủng trực 

khuẩn đường ruột đa kháng ngoại trừ một số chủng khuẩn sinh men OXA-48 

carbapenemase  

 Xếp hạng: 3 

- Ceftazidim hữu ích trong các bệnh lý nhiễm khuẩn P. aeruginosa kháng 

imipenem hay quinolon 
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 Xếp hạng: 3 

Khuyến cáo:  

- Sử dụng ceftazidim cho các chủng khuẩn P. aeruginosa nhạy cảm với kháng 

sinh này, kể cả đối với chủng khuẩn kháng quinolon và một số chủng khuẩn 

kháng imipenem  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng mạnh mẽ 

- Không sử dụng ceftazidim để điều trị nhiễm trùng do các trực khuẩn đường 

ruột sinh men ESBL, AmPC, hay carbapenemase (ngoại trừ men OXA-48), 

ngay cả khi kết quả kháng sinh đồ cho thấy kết quả nhạy cảm  

 Mức độ: Khuyến khích chống lại có điều kiện  

3. CEFEPIM  

Bằng chứng:  

- Cefepim có khả năng thất bại cao hơn carbapenem trong việc điều trị các 

nhiễm trùng gây ra bởi trực khuẩn Gram âm sinh ESBL ngoại trừ khi MIC của 

cefepim ≤ 1 mg/L 

 Xếp hạng: 2+ 

- Cefepim có thể được dùng điều trị nhiễm khuẩn huyết gây ra bởi Enterobacter 

cloacea không sinh ESBL, với điều kiện MIC của cefepim nằm trong khoảng 

từ 2 đến 8 mg/L  

  Xếp hạng: 2+ 

Khuyến cáo:  

- Có thể sử dụng cefepim để điều trị các nhiễm trùng do các vi khuẩn sinh men 

ESBL hay AmpC nếu MIC của Cefepim ≤ 1 mg/L 

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện  

- Không sử dụng Cefepim cho các chủng khuẩn có MIC từ 2 – 8 mg/L (tiêu 

chuẩn CLSI) hay MIC từ 2 – 4 mg/L (tiêu chuẩn EUCAST) hay những chủng 

khuẩn sinh cả hai men ESBL và AmpC 

 Mức độ: Khuyến khích chống lại mạnh mẽ  

- Không sử dụng Cefepim để điều trị nhiễm trùng liên quan đến trực khuẩn 

đường ruột sinh carbapenemase 

  Mức độ: Khuyến khích chống lại mạnh mẽ  

4. AMPICILLIN/SULBACTAM  

Bằng chứng:  

- Ampicillin/sulbactam có thể hiệu quả trong việc điều trị nhiễm trùng gây ra bởi 

Acinetobacter spp. kháng carbapenem.  
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 Xếp hạng: 3 

Khuyến cáo:  

- Có thể sử dụng ampicillin/sulbactam trong việc điều trị nhiễm khuẩn 

Acinetobacter spp. kháng carbapenem nhưng nhạy cảm với 

ampicillin/sulbactam 

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện  

5. AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID  

Bằng chứng:  

- Một số nghiên cứu cho thấy amoxicillin/clavulanate hiệu quả trong việc điều 

trị nhiễm trùng tiết niệu dưới gây ra bởi vi khuẩn sinh ESBL, nhưng với điều 

kiện vi khuẩn hoàn toàn nhạy cảm in vitro và không sinh men OXA-1 beta-

lactamase 

 Xếp hạng: 3 

Khuyến cáo:  

- Sử dụng amoxicillin/clavulanate cho việc điều trị nhiễm trùng tiết niệu dưới 

gây ra bởi vi khuẩn sinh ESBL với điều kiện rằng mẫu vi khuẩn hiện thời phải 

nhạy cảm hoàn toàn  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện  

6. PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 

Bằng chứng:  

- Có thể sử dụng piperacillin/tazobactam cho nhiêm khuẩn huyết gây ra bởi trực 

khuẩn đường ruột sinh ESBL khi kết quả xét nghiệm in vitro cho thấy vi khuẩn 

nhạy cảm với kháng sinh, tuy nhiên tỷ lệ tử vong có thể cao hơn so với việc sử 

dụng carbapenem 

 Xếp hạng: 2- 

- Tỷ lệ tử vong khi sử dụng piperacillin/tazobactam cho nhiêm khuẩn huyết gây 

ra bởi trực khuẩn đường ruột sinh ESBL mà không biết kết quả kháng sinh đồ 

có vẻ cao hơn so với việc sử dụng carbapenem  

 Xếp hạng: 2+ 

- Điểm gãy MIC của piperacillin/tazobactam có thay đổi theo thời gian. Kết quả 

điều trị trên những chúng khuẩn có MIC ≤ 2 mg/l có kết quả tốt hơn so với các 

chủng khuẩn vẫn nhạy cảm nhưng ở mức MIC cao hơn (điểm gãy nhạy cảm 

của Piperacillin/tazobactam là 16 mg/L theo tiêu chuẩn CLSI)  

 Xếp hạng: 3 

Khuyến cáo:  
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- Sử dụng piperacillin/tazobactam cho các nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn sinh 

ESBL nếu kết quả kháng sinh đồ hiện tại nhạy cảm, nếu sử dụng liệu pháp 

kinh nghiệm, thì kết quả kháng sinh đồ trước đó phải cho kết quả nhạy cảm  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

- Xem xét việc sử dụng piperacillin/tazobactam đề điều trị nhiễm khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa nếu vi khuẩn này nhạy cảm với kháng sinh (theo tiêu 

chuẩn EUCAST)  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

7. AMINOGLYCOSID  

Bằng chứng:  

- Aminoglycosid vẫn giữa được hoạt tính với các trực khuẩn đường ruột, tương 

tự như tỷ lệ của piperacillin/tazobactam (8.6 – 8.7 %). Tuy nhiên gần 50% vi 

khuẩn E. Coli sinh ESBL ở Anh Quốc lại đề kháng với gentamicin hay 

tobramycin  

 Xếp hạng: 3 

- Tỷ lệ đề kháng của amikacin vẫn thấp hơn tỷ lệ của gentamicin hay tobramycin 

ở Anh Quốc. Tuy nhiên những chủng khuẩn tạo men AAC(6’) thường đề 

kháng với amikacin, và vi khuẩn tạo men AAC(6’)-Ib-cr, bao gồm cả E. Coli 

ST131 thường suy giảm nhạy cảm với amikacin. Những chủng khuẩn tạo 

NDM carbapenemase thường có men 16S ribosomal methyltransferase có khả 

năng đề kháng toàn bộ aminoglycosides, bao gồm amikacin và plazomicin. 

16S ribosomal methyltransferase cũng rất phổ biến tại vi khuẩn A. baumannii 

phân lập được tại Anh Quốc  

 Xếp hạng: 3 

- Theo lịch sử thì kháng sinh aminoglycosid ít có xu hướng lựa chọn đề kháng 

cho các trực khuẩn đường ruột trong hệ sinh thái phân, tuy nhiên bởi các cơ 

chế đề kháng được liên kết và chuyển nhượng thông qua transposon hay 

intergrons, các kháng sinh khác có thể gây nên sự đề kháng aminoglycosid 

 Xếp hạng: 3 

- Các kháng sinh aminoglycosid có cửa sổ điều trị khá hẹp nên cần phải được 

chú ý trong việc định liều, thu thập mẫu xét nghiệm ở thời gian thích hợp, và 

sự diễn giải cẩn thận các kết quả xét nghiệm và biểu đồ điều trị. Những điều 

này cực kỳ quan trọng cho việc sử dụng an toàn và hiệu quả gentamicin và 

tobramycin. Tuy nhiên đối với amikacin và plazomicin thì có thể các phương 

pháp xét nghiệm và biểu đồ điều trị vẫn chưa được thiết lập.  
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 Xếp hạng: 4 

- Khi chủng khuẩn nhạy cảm và các biện pháp an toàn được thực thi và xem xét 

thích hợp ở bệnh viện, gentamicin và tobramycin có thể được sử dụng như các 

thuốc giảm-liều cho carbapenem  

 Xếp hạng: 4 

Khuyến cáo:  

- Aminoglycosid có thể được sử dụng cho liệu pháp kinh nghiệm khi khả năng 

xuất hiện vi khuẩn Gram âm đa kháng là thấp  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

- Có thể sử dụng gentamicin như là thuốc giảm-liều cho carbapenem trong việc 

điều trị nhiễm trùng tiết niệu, nhiễm trùng ổ bụng và nhiễm trùng huyết gây ra 

bởi E. Coli sinh ESBL, khi các kết quả kháng sinh đồ đã xác nhận sự nhạy cảm 

của nó, tuy nhiên không được sử dụng gentamicin khi nguy cơ xuất hiện vi 

khuẩn Gram âm đa kháng tăng cao 

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

- Có thể sử dụng gentamicin trong liệu pháp kết bợp để điều trị nhiễm trùng tiết 

niệu, nhiễm trùng ổ bụng và nhiễm trùng huyết gây ra bởi Klebsiella spp. tạo 

KPC nhưng nhạy cảm với gentamicin, đặc biệt là khi chủng khuẩn này kháng 

với imipenem và meropenem  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

- Sử dụng gentamicin chỉ một liều/ngày khi không có sự cải thiện chức năng 

thận, và sau đó phải đo đạc nồng độ kháng sinh sau 6 đến 14 giờ sau khi dùng 

thuốc và thay đổi liều dựa trên biểu đồ điều trị từ 7 hay 5 mg/kg. Xem xét kỹ 

các nguy cơ ngộ độc khi có sử dụng chung các thuốc gây độc thận hay độc 

thính giác khác.  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng mạnh mẽ  

- Tránh việc sử dụng tobramycin để điều trị các trực khuẩn đường ruột đa kháng 

vì nguy cơ đề kháng gây ra từ AAC(6)-I và AAC(6)-Ib-cr  

 Mức độ: Khuyến khích chống lại có điều kiện 

- Sử dụng tobramycin ưu tiên hơn so với các thuốc aminoglycosides khác cho 

khác nhiễm khuẩn Pseudomonas spp. đã nhạy cảm với các kháng sinh này  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

- Kháng sinh amikacin mới hơi với hiệu thực được cải thiện đáng kể đã được 

phát triển những biểu đồ điều trị. Bảo đảm rằng các xét nghiệm sẵn sàng trước 
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khi lặp liều và xem xét nguy cơ ngộ độc tai và phải kiểm tra thính giác thường 

xuyên.  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

8. POLYMIXIN 

Bằng chứng:  

- Colistin hiệu quả trong việc điều trị các nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn Gram 

âm đa kháng với tỷ lệ tử vong thấp bằng cách dùng liều cao hơn trước khi 

nhưng liều sử dụng phải được kiểm soát chặt chẽ.  

 Xếp hạng: 3 

- Vai trò của liều tải, theo dõi nồng độ thuốc của colistin, và các trị liệu kết hợp 

tối ưu với colistin vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.  

 Xếp hạng: 4 

- Việc sử dụng colistin dạng bột khô đường phun hít đã được NICE chấp nhận 

trong việc điều trị bệnh xơ nang  

 Xếp hạng: 3 

- Việc sử dụng colistin dạng bột khô đường phun hít cùng với các kháng sinh 

đường tiêm khác để điều trị viêm phổi liên quan máy thở có vẻ cho thấy sự 

hiệu quả  

 Xếp hạng: 3 

- Mối liên hệ giữa liều dùng colistin và sự suy giảm chức năng thận hoặc một 

phản ứng phụ hiếm hơn là ngộ độc thần kinh cần được nghiên cứu kỹ càng 

thêm  

 Xếp hạng: 4 

Khuyến cáo:  

- Dự trữ polymyxin đường tiêm cho những nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn đa 

kháng nhưng vẫn còn nhạy cảm với polymyxin. Polymyxin nên được sử dụng 

kết hợp với các kháng sinh khác  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

- Phải xem xét rất cẩn thận khi quyết định dùng liều cao polymyxin cho các 

bệnh nhân bệnh nặng  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

- Theo dõi kỹ càng chức năng thận của người bệnh sử dụng polymyxin, đặc biệt 

ở các bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân sử dụng liều cao trong một thời gian dài, 

hay bệnh nhân sử dụng đồng thời với các thuốc độc thận khác, ví dụ 

aminoglycosid 
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 Mức độ: Khuyến khích sử dụng mạnh mẽ  

- Xem xét việc sử dụng polymyxin trong liệu pháp khử trùng đường tiêu hóa 

chọn lọc khi những kháng sinh này bây giờ đóng một vai trò quan trọng như là 

kháng sinh cuối cùng chống lại Trực khuẩn đường ruột kháng carbapenem và 

đang bị đe dọa kháng thuốc nghiêm trọng.  

 Mức độ: thực hành tốt  

- Nên sử dụng colistin dạng bột khô đường phun hít cho các bệnh nhân xơ nang 

theo hướng dẫn của NICE. Việc sử dụng liệu pháp này kết hợp với các kháng 

sinh khác để điều trị viêm phổi liên quan thở máy tạm thời chưa được sử dụng 

cho đến khi có được những thử nghiệm lâm sàng đáng tin cậy  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

9. FLUOROQUINOLON 

Bằng chứng:  

- Quinolon hiệu quả trong việc điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp gây ra bởi 

các vi khuẩn Gram âm sinh ESBL nhưng vẫn nhạy cảm với quinolon. Tuy 

nhiên, sự đề kháng quinolon là rất phổ biến và làm giảm giá trị sử dụng của nó.  

 Xếp hạng: 2+ 

Khuyến cáo:  

- Có thể sử dụng quinolon đường uống để điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu gây ra 

bởi vi khuẩn Gram âm đa kháng nhưng nhạy cảm với các kháng sinh này  

  Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

10. FOSFOMYCIN  

Bằng chứng:  

- Dạng bào chế đường tiêm của fosfomycin là một trị liệu thay thế giá trị cho các 

nhiễm khuẩn gây ra bởi các vi khuẩn Gram âm đa kháng, bao gồm cả các 

chủng khuẩn sinh men carbapenemase và MBL.  Tuy nhiên vẫn cần có thêm 

những bằng chứng giá trị từ các nghiên cứu để xác định phương pháp sử dụng 

tối ưu của chúng  

 Xếp hạng: 3 

Khuyến cáo:  

- Xem xét sử dụng fosfomycin đường tiêm, có thể là kết hợp với kháng sinh 

khác, như là một phần của trị liệu giải cứu của các nhiễm trùng gây ra bởi vi 

khuẩn Gram âm đa kháng nhưng vẫn còn nhạy cảm với fosfomycin: Chỉ định 

sử dụng rõ ràng vẫn chưa được thiết lập  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 
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- Cần thêm những thử nghiệm lâm sàng so sánh để thiết lập chỉ định và cách sử 

dụng tối ưu của fosfomycin đường tiêm, một kháng sinh tiềm tàng cho trị liệu 

cuối cùng của các vi khuẩn Gram âm đa kháng  

 Mức độ: Khyến khích nghiên cứu thêm và có thể là khuyến khích sử 

dụng có điều kiện chỉ trong những thử nghiệm lâm sàng 

11. TRIMETHOPRIM/SULFAMETHOSAZOL   

Bằng chứng:  

- Trimethoprim/sulfamethosazol có hiệu quả diệt khuẩn in vitro đối với các vi 

khuẩn Stenophomonas maltophilia, Achromobacter spp., Alcaligenes spp., 

Burkholderia spp., Chryseobacterium spp. và Elizabethkingia spp. Các phương 

pháp kháng sinh đồ cho các vi khuẩn này vẫn chưa được thiết lập tuy nhiên 

một số chủng khuẩn Stenophomonas maltophilia đã đề kháng với 

trimethoprim/sulfamethoxazol. Đề kháng carbapenem là cố hữu ở hầu hết các 

chủng khuẩn này.  

 Xếp hạng: 3 

Khuyến cáo:  

- Sử dụng kháng sinh này để điều trị nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn 

Stenophomonas maltophilia vẫn còn nhạy cảm, và xem xét việc sử dụng do các 

nhiễm trùng gây ra bởi Achromobacter spp., Alcaligenes spp., Burkholderia 

spp., Chryseobacterium spp. và Elizabethkingia spp.  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

III. Liệu pháp kháng sinh kết hợp đường tiêm cho các nhiễm trùng gây ra bởi 

các vi khuẩn sinh men Carbapenemase 

Bằng chứng:  

- Hai trong bốn đánh giá hệ thống không cho thấy được lợi ích của trị liệu kết 

hợp so với đơn trị liệu  

 Xếp hạng: 2++ 

- Trong việc điều trị Klebsiella spp. sinh men KPC thì liệu pháp kết hợp giữa 

meropenem và colistin liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn so với đơn trị liệu 

Colistin nếu MIC của meropenem < 8 mg/L, nhưng điều này không còn đúng 

nữa nếu chủng khuẩn có MIC cao hơn ngoại trừ khi liệu pháp tiêm truyền liên 

tục với liều cao hơn liều cho phép được sử dụng. Trị liệu kết hợp của colistin 

với các kháng sinh khác như aminoglycosid hay tigecylin có vẻ cũng cho thấy 

hiệu quả, tuy nhiên phải có bằng chứng của một RCT để xác nhận điều này  

 Xếp hạng: 3  
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- Hai phân tích hệ thống của Falagas và Ni cho thấy việc sử dụng colistin kết 

hợp với các kháng sinh khác trong việc điều trị nhiễm trùng gây ra bởi 

Klebsiella spp. sinh men KPC liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn so với sử 

dụng đơn trị liệu colistin.  

 Xếp hạng: 1+ 

- Các bằng chứng về việc sử dụng liệu pháp kết hợp với tigecyline và các kháng 

sinh khác hiệu quả hơn đơn trị liệu tigecyclin trong việc điều trị nhiễm trùng ổ 

bụng gây ra bởi trực khuẩn đường ruột vẫn còn có chất lượng thấp  

 Xếp hạng: 1- 

- Trị liệu kết hợp giữa ertapenem và meropenem như là trị liệu cuối cùng các 

bệnh lý nhiễm trùng với vi khuẩn sinh KPC có thể có hiệu quả. Tuy nhiên, 

chứng cứ vẫn còn khá yếu  

 Xếp hạng: 3 

- Trong việc điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp gây ra bởi Acinetobacter spp., 

việc sử dụng thêm rifampicin vào liệu pháp colistin không ảnh hưởng đến tỷ lệ 

tử vong trong 30 ngày.  

 Xếp hạng: 1+ 

Khuyến cáo:  

- Sử dụng colistin với meropenem để điều trị các nhiễm khuẩn Klebsiella spp. 

sinh KPC mà vẫn nhạy cảm với các kháng sinh này nếu MIC của meropenem ≤ 

8 mg/L và xem xét tăng liều meropenem khi MIC của meropenem nằm trong 

khoảng từ 8 đến 32 mg/L  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

- Xem xét sử dụng colistin với aminoglycosid hay tigecyclin trong việc điều trị 

các nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn sinh KPC hay carbapenemase nhạy cảm 

với các kháng sinh này nhưng đề kháng với meropenem.  

 Mức độ: Khuyến khích sử dụng có điều kiện 

 

Nguồn: https://academic.oup.com/jac/article/73/suppl_3/iii2/4915406 

 

 

https://academic.oup.com/jac/article/73/suppl_3/iii2/4915406
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THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI  

CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP 

Ds. Ngô Thị Kim Loan 

Nghiên cứu mới đây cho thấy những người bệnh mắc chứng rối loạn tâm thần 

nặng có thể bị thay đổi chức năng tuyến giáp, một phần có thể liên quan đến việc sử 

dụng các thuốc chống loạn thần thường được kê đơn. 

Một nghiên cứu trên 2300 người tham gia cho thấy những người bị rối loạn 

tâm thần nghiêm trọng có thể bị suy giáp nhiều gấp ba lần và có thể bị cường giáp 

cao gấp hai lần so với những người khỏe mạnh. 

Hơn nữa, những phát hiện đã chỉ ra rằng việc sử dụng thuốc chống loạn thần, 

đặc biệt như olanzapin (như Zyprexa của hãng Lilly) và quetiapin (như Seroquel của 

hãng AstraZeneca), có liên quan tới việc giảm có ý nghĩa nồng độ thyroxin tự do  

trong huyết tương (fT4). 

Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Oslo và Bệnh viện Đại học Oslo, Na Uy, 

những phát hiện cho thấy một tỷ lệ chức năng tuyến giáp bất thường đáng kể đã 

không được phát hiện trong số những người bệnh nghiên cứu và “việc sử dụng thuốc 

chống loạn thần thường được kê đơn” có thể góp phần làm giảm nồng độ fT4 quan 

sát thấy ở những người bệnh này. 

Những phát hiện này đã chứng minh “cần đổi mới sự quan tâm đến vai trò của 

chức năng tuyến giáp trong những trường hợp mắc rối loạn tâm thần nghiêm trọng 

cũng như có kết hợp dùng thuốc chống loạn thần”. 

Những phát hiện này đã được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu quốc tế về hội 

chứng tâm thần phân liệt (SIRS) năm 2018. 

Có nên cho xét nghiệm tuyến giáp? 

Mặc dù chức năng của trục dưới đồi - tuyến yên – tuyến giáp bị thay đổi có 

liên quan đến rối loạn tâm thần nặng, do đó, có thể bị ảnh hưởng bởi các liệu pháp 

điều trị y khoa của họ, nhưng mối liên quan giữa việc sử dụng thuốc chống loạn thần 

và chức năng tuyến giáp chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống.  

Nghiên cứu thực hiện trên 1345 người bệnh tâm thần phân liệt hoặc rối loạn 

phổ lưỡng cực và 989 người khỏe mạnh được kiểm soát từ một nghiên cứu đang tiến 

hành ở độ tuổi từ 18 đến 65 đang sống tại Oslo hoặc quanh đó.  
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Tất cả người bệnh đều trải qua các đánh giá chẩn đoán, sàng lọc cơ thể, và 

đánh giá lịch sử dùng thuốc. Nồng độ fT4 huyết tương và hormon kích thích tuyến 

giápTSH được đo ở cả người bệnh và người tham gia kiểm soát. Điều này dẫn đến 

việc loại trừ 28 cá nhân có rối loạn chức năng tuyến giáp được biết đến. 

Mặc dầu tỉ lệ phụ nữ trong nhóm người bệnh và nhóm kiểm soát tương tự nhau 

(khoảng 47%), người bệnh trẻ hơn đáng kể so với người được kiểm soát khỏe mạnh, 

ở mức trung bình 29,0 tuổi so với 33,0 tuổi. 

Điều chỉnh tình trạng người bệnh/ngươi được kiểm soát về tuổi tác, giới tính và 

sử dụng các tác nhân tâm lý trị liệu khác, nhóm nghiên cứu nhận thấy người bệnh có 

mức TSH cao hơn đáng kể so với người được kiểm soát, ở mức trung bình 1,92 

mIU/L so với 1,57 mIU/L (P < 0.001 ). 

Ngược lại, người bệnh có nồng độ fT4 trung bình thấp hơn đáng kể so với 

nhóm đối chứng, ở mức 13,70 pmol/L so với 14,00 pmol/L (P < 0,001). 

So với những người tham gia được kiểm soát, những người bệnh cũng có nhiều 

khả năng bị suy giáp (10,7% so với 3,3%) hoặc bị cường giáp (2,2% so với 1,2%; P < 

0,001). 

Phân tích sâu hơn cho thấy việc sử dụng thuốc chống loạn thần có liên quan 

đáng kể với nồng độ fT4 bị giảm (P = 0,001), nhưng liên quan đến nồng độ TSH (P = 

0,157). Ở một người bệnh có tăng nồng độ TSH đáng kể (P < 0,001), cũng có xu 

hướng tăng nồng độ fT4 (P = 0,066). 

Ngoài ra, ở nữ giới và độ tuổi tăng dần có liên quan với việc giảm nồng độ của 

cả fT4 và TSH (P < 0,001 cho tất cả).  

Nhóm nghiên cứu cũng kiểm tra mối liên hệ giữa chức năng tuyến giáp và việc 

sử dụng đơn trị liệu thuốc olanzapin, quetiapin, aripiprazol (như Abilify của hãng 

Otsuka), và risperidone (như Risperdal của hãng Janssen) trong một nhóm nhỏ gồm 

480 người bệnh. 

Điều chỉnh theo tuổi, giới tính và chẩn đoán, họ thấy rằng hiện đang đơn trị 

liệu olanzapine có liên quan đáng kể đến việc giảm nồng độ fT4 (P = 0,018), cũng 

như sử dụng quetiapin (P = 0,005). Hơn nữa, liều quetiapin có tương quan nghịch với 

nồng độ fT4 (P = 0,004). 

Trên cơ sở những phát hiện này, trưởng nhóm nghiên cứu cho rằng sẽ không 

có gì là vô lý nếu đưa việc kiểm tra chức năng tuyến giáp “như một phần của gói 
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kiểm tra” đối với người bệnh bị rối loạn tâm thần nặng.  

Giáo sư tâm thần và dược lý William T. Carpenter thuộc Đại học Y Maryland, 

Baltimore nói: "Có rất nhiều tác dụng chuyển hóa bất lợi khác nhau khi sử dụng các 

thuốc chống loạn thần”, và chức năng tuyến giáp thay đổi có thể là một trong những 

số đó. Những tác dụng chuyển hóa như vậy “bắt đầu sớm trong điều trị nhưng không 

phải xảy ra thường xuyên trên người bệnh như kiểu đau đầu, giảm đau, hay buồn nôn 

… và có thể dẫn đến không tuân thủ điều trị, nhưng kết hợp lâu dài thì dự đoán 

trước”. Vì việc lựa chọn thuốc tại thời điểm bắt đầu có khả năng "bị chi phối bởi các 

triệu chứng hiện tại và có liên quan đến sự tái phát trong tương lai, các tác dụng 

chuyển hóa trong tương lai cần được xem xét tại thời điểm lựa chọn và bắt đầu điều 

trị". Người bệnh bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng thường chết trước khoảng 25 năm 

so với tuổi thọ trung bình mong đợi, nên “các bác sĩ cần quan tâm cao đối với các tác 

dụng chuyển hóa của thuốc”. 

Nguồn: Medscape.com. 


