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HƢỚNG TỚI SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN HỢP LÝ 

LỢI ÍCH VÀ BIẾN CHỨNG CỦA CÁC THUỐC ỨC CHẾ SGLT-2 

TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƢỜNG  

Ths.Ds. Đoàn Thị Minh Diệu 

1. Giới thiệu 

Đái tháo đường (ĐTĐ) type 2 ảnh hưởng đến hơn 415 triệu người trên toàn cầu 

và là một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch. Người bệnh mắc ĐTĐ type 2 có 

nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch, suy tim, bệnh thận và tử vong. 

Các chất ức chế SGLT2 (empagliflozin, canagliflozin và dapagliflozin) là một nhóm 

thuốc được phê duyệt để điều trị bệnh ĐTĐ type 2. Nhờ những phát hiện gần đây mà 

nhóm thuốc này được ưa chuộng để bảo vệ tim mạch và bảo vệ thận ở những người 

bệnh ĐTĐ type 2. Bên cạnh việc mang lại những lợi ích nhất định, nhóm thuốc này 

cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các phản ứng có hại nghiêm trọng. Việc sử dụng 

thuốc ức chế SGLT2 ở những người bệnh mắc bệnh ĐTĐ type 1 vẫn chưa được chấp 

thuận chính thức vì nguy cơ nhiễm toan ceton do ĐTĐ. 

2. Cơ chế tác dụng 

Các chất ức chế SGLT2 có tác dụng làm giảm mức lọc ở cầu thận, giảm huyết 

áp, giảm giữ nước, giảm cân nặng và giảm glucose huyết. Cơ chế tác dụng là khóa 

kênh đồng vận chuyển natri-glucose trong ống lượn gần, làm giảm ngưỡng glucose 

và giảm tái hấp thu glucose ở ống thận. Do đó, không giống các thuốc trị ĐTĐ khác 

như insulin, chất ức chế SGLT2 phụ thuộc vào mức glucose huyết; điều này làm 

giảm nguy cơ hạ đường huyết. Tác dụng giảm huyết áp xảy ra ban đầu bằng cơ chế 

lợi tiểu thẩm thấu, nhưng khi được sử dụng lâu dài thuốc làm giảm huyết áp thông 

qua sự ức chế hệ thống renin-angiotensin.  

3. Lợi ích của nhóm SGLT2 

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng các chất ức chế SGLT2 mang lại 

lợi ích trong bệnh tim mạch, bệnh thận mãn tính và suy tim. 

Bảo vệ tim mạch 

Ba thử nghiệm lớn, ngẫu nhiên, đa trung tâm, mù đôi, đối chứng với giả dược 

về lợi ích của thuốc ức chế SGLT2 trên tim mạch đã được thực hiện bao gồm: 
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EMPA-REG (empagliflozin), chương trình CANVAS (canagliflozin) và DECLARE-

TIMI 58 (dapagliflozin). Kết quả cho thấy, ở nhóm người bệnh dùng các chất ức chế 

SGLT2, giảm có ý nghĩa thống kê các tỷ lệ tử vong do tim mạch, tử vong do mọi 

nguyên nhân, nhồi máu cơ tim và suy tim phải nhập viện. Lợi ích tim mạch của thuốc 

ức chế SGLT2 đã khiến chúng trở thành lựa chọn thứ hai trong điều trị bệnh ĐTĐ 

type 2. Gần đây, Persson và các đồng nghiệp đã công bố một nghiên cứu quan sát đa 

quốc gia, so sánh lợi ích tim mạch của dapagliflozin so với chất ức chế dipeptidyl 

peptidase-4 (DPP-4). Tỷ lệ nguy cơ riêng lẻ xảy ra nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử 

vong do tim mạch thấp hơn ở nhóm dapagliflozin, nhưng không có ý nghĩa thống kê. 

Ngăn ngừa suy tim tiến triển và nhập viện 

Nghiên cứu của Persson và cộng sự nhấn mạnh lợi ích của thuốc ức chế 

SGLT2 so với các thuốc trị ĐTĐ khác bao gồm nhóm thuốc chủ vận thụ thể GLP-1 

và nhóm ức chế DPP-4 trong việc giảm tỷ lệ nhập viện do suy tim ở người bệnh ĐTĐ 

type 2. 

Bảo vệ thận và nguy cơ tổn thương thận cấp 

Dựa trên tác dụng giảm mức lọc cầu thận (eGFR), các chất ức chế SGLT2 ban 

đầu được chứng minh là có nguy cơ gây tổn thương thận cấp ở người bị bệnh thận 

mạn. Tuy nhiên, sau đó nhóm thuốc này cho thấy có tác dụng bảo vệ thận do giảm 

protein niệu, hạ huyết áp và giảm giữ nước. Lợi ích bảo vệ thận đã được chứng minh 

với empagliflozin, canagliflozin và dapagliflozin qua các thử nghiệm EMPA-REG, 

chương trình CANVAS và DECLARE-TIMI 58. Trong đó, các chất ức chế SGLT-2 

có tác dụng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh thận, giảm tiến triển của bệnh thận, giảm sự 

phát triển của albumin niệu, giảm điều trị bằng thay thế thận hoặc tử vong do bệnh 

thận. 

Người bệnh dùng thuốc ức chế SGLT2 bị tổn thương thận cấp thường có bất 

thường về lượng dịch hoặc điện giải, đặc biệt là mất nước. Do đó, để hạn chế nguy cơ 

tổn thương thận cấp, không sử dụng các chất ức chế SGLT2 ở những người bệnh bị 

mất nước hoặc có tình trạng dinh dưỡng kém.  

4. Phản ứng bất lợi 

Các chất ức chế SGLT2 được coi là an toàn khi phê duyệt, nhưng ngày càng 

nhiều các báo cáo về các tác dụng phụ nghiêm trọng liên tục xuất hiện. Các phản ứng 

có hại chính bao gồm: Nguy cơ cắt cụt chi và gãy xương, nhiễm toan ceton do ĐTĐ, 
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tổn thương thận cấp, nhiễm trùng đường tiết niệu nghiêm trọng và gần đây là hoại tử 

Fournier (viêm mô hoại tử ở đáy chậu).  

Nhiễm toan ceton do ĐTĐ 

Mặc dù việc sử dụng các chất ức chế SGLT2 trên người bệnh ĐTĐ type 1 chưa 

được chấp thuận chính thức nhưng vẫn có một vài báo cáo tình trạng nhiễm toan 

ceton do ĐTĐ trên nhóm đối tượng này. Blau và cộng sự đã so sánh tỷ lệ nhiễm toan 

ceton do ĐTĐ liên quan đến dùng thuốc ức chế SGLT2 với dùng thuốc ức chế DPP-4 

dựa trên dữ liệu của hệ thống báo cáo ADR của FDA. Kết quả cho thấy nguy cơ 

nhiễm toan ceton do ĐTĐ tăng gấp 14 lần ở nhóm dùng thuốc ức chế SGLT2. Một 

nghiên cứu thuần tập khác trên 21,000 bệnh nhân ở Thụy Điển và Đan Mạch đã so 

sánh nguy cơ nhiễm toan ceton do ĐTĐ khi dùng các chất ức chế SGLT2 so với chất 

chủ vận thụ thể GLP-1. Kết quả là nguy cơ nhiễm toan ceton do ĐTĐ tăng gấp đôi ở 

những người bệnh dùng thuốc ức chế SGLT2 (1,3% so với 0,6%). Mặc dù tần suất 

xảy ra là nhỏ nhưng vì mức độ nguy hiểm của nhiễm toan ceton do ĐTĐ cũng như 

khả năng chẩn đoán sai là rất cao nên các bác sĩ nên lưu ý về tác dụng phụ này của 

nhóm thuốc ức chế SGLT2. 

Cắt cụt chi 

Chương trình CANVAS cho thấy tăng gấp đôi nguy cơ cắt cụt chi dưới đã dẫn 

đến cảnh báo đen cho người bệnh dùng canagliflozin. Cắt cụt chi phổ biến hơn ở 

những người bệnh có tiền sử cắt cụt và bệnh mạch máu ngoại biên. 

5. Kết luận 

Trong các điều kiện thích hợp, người bệnh đái tháo đường type 1 và type 2 có 

khả năng hưởng lợi từ các thuốc ức chế SGLT2. Những thuốc này đã được chứng 

minh là cải thiện tình trạng nhập viện do suy tim, có lợi ích trên tim mạch và trên 

thận ở người bệnh ĐTĐ type 2. Một số trường hợp ngoại lệ cần lưu ý bao gồm tình 

trạng mất nước, tiền sử cắt cụt và bệnh mạch máu ngoại biên vì có nguy cơ cao gặp 

các tác dụng phụ. Do đó, những yếu tố này cần được tính đến khi xem xét việc bắt 

đầu hoặc tiếp tục dùng thuốc ức chế SGLT2. Hiện tại, nhóm thuốc này chưa được 

khuyến cáo cho người bệnh đái tháo đường type 1 vì thuốc làm tăng nguy cơ nhiễm 

toan ceton do ĐTĐ. 

Nguồn: Ryan J. Sangiovanni, Carley E. DeVee (2019), “Benefits and Complications of 

Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors”, US Pharm, 44(2):HS9-HS12. 
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SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÕNG TRONG MỔ LẤY THAI: 

TIÊM TRƢỚC KHI RẠCH DA HAY SAU KHI KẸP DÂY RỐN? 

Nguyễn Mai Hoa – Trung tâm DI&ADR quốc gia 

Kháng sinh dự phòng thường được sử dụng trong vòng 60 phút trước khi rạch 

da với phẫu thuật nói chung, bao gồm cả mổ lấy thai nhưng do quan ngại về ảnh 

hưởng của kháng sinh lên trẻ, một số ý kiến cho rằng nên sử dụng kháng sinh sau khi 

lấy thai (sau khi kẹp dây rốn). Đây là vấn đề gây tranh cãi trong các hướng dẫn điều 

trị và đã được nhiều nghiên cứu đưa ra phân tích. 

  Về vấn đề này, tại Việt Nam, Hướng dẫn Sử dụng Kháng sinh (2015) có nêu: 

"Đối với phẫu thuật mổ lấy thai, kháng sinh dự phòng có thể dùng trước khi rạch da 

hoặc sau khi kẹp dây rốn để giảm biến chứng nhiễm khuẩn ở mẹ" nhưng cũng có 

đoạn "Nhiều tác giả lựa chọn thời điểm tiêm sau khi kẹp dây rốn vì lo sợ kháng sinh 

vào máu của trẻ sơ sinh có thể gây ra một số bất lợi. Nhưng để đạt được nồng độ 

kháng sinh tại vị trí vết mổ trước khi rạch da thì cần tiêm kháng sinh dự phòng trước 

30 phút. Trong một nghiên cứu đối với cefazolin cho thấy tiêm kháng sinh trước khi 

rạch da làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn cho mẹ hơn là sau khi kẹp dây rốn nhưng 

không có bất lợi cho thai". Như vậy, kháng sinh dự phòng tiêm trước khi rạch da vẫn 

được ưu tiên hơn [1]. Còn Hướng dẫn Quốc gia về các Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe 

Sinh sản (2016), lại nêu: "Trong trường hợp phẫu thuật lấy thai, một liều kháng sinh 

dự phòng cần được cho ngay sau khi cặp dây rốn. Nếu phẫu thuật kéo dài trên 6 giờ 

hoặc mất máu nhiều (ước khoảng trên 1000 ml) phải cho liều thứ hai để duy trì nồng 

độ kháng sinh trong máu" [2]. 

Thực tế, trên thế giới, đã có khá nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Các tổng 

quan hệ thống và phân tích gộp mới công bố gần đây đều ủng hộ cho việc sử dụng 

kháng sinh trước khi rạch da hơn so với sau khi kẹp dây rốn trong mổ lấy thai. Tổng 

quan hệ thống của Cochrane (2014), tổng hợp dữ liệu từ 10 thử nghiệm lâm sàng 

ngẫu nhiên có đối chứng (với hơn 5400 bệnh nhân nữ) cho thấy, việc sử dụng kháng 

sinh trước khi rạch da làm giảm gần một nửa nguy cơ nhiễm trùng chung (43%), 

viêm nội mạc tử cung (46%) và nhiễm trùng vết mổ (41%) so với sử dụng kháng sinh 

sau khi kẹp dây rốn. Không có sự khác nhau giữa nhóm bệnh nhân được sử dụng 

kháng sinh trước khi rạch da và sau kẹp dây rốn về nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh. 

Cũng không ghi nhận sự khác biệt giữa hai nhóm về nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu và 

nhiễm trùng hô hấp ở người mẹ và các hậu quả bất lợi khác ở trẻ sơ sinh [3]. Một 
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phân tích gộp mới công bố gần đây (năm 2018) tổng hợp 18 thử nghiệm lâm sàng 

ngẫu nhiên có đối chứng, cũng cho kết quả tương tự. Theo đó, nguy cơ viêm nội mạc 

tử cung giảm 43% và nguy cơ nhiễm trùng vết mổ giảm 38% khi sử dụng kháng sinh 

dự phòng trước khi rạch da so với sau khi kẹp dây rốn. Các hậu quả bất lợi trên trẻ sơ 

sinh như tử vong do nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, cần sử dụng kháng sinh điều trị, 

nhập khoa ICU, gặp biến cố bất lợi liên quan đến kháng sinh không khác biệt hoặc 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm. Các kết quả trên rõ ràng ủng hộ 

cho việc sử dụng kháng sinh trước khi rạch da hơn so với sau khi kẹp dây rốn trong 

mổ lấy thai [4].  

  Về hướng dẫn điều trị, Hướng dẫn của NICE (Anh) năm 2010, của ACOG 

(Hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ) năm 2011 và WHO năm 2015 cũng đều khuyến cáo việc 

sử dụng kháng sinh trước khi rạch da trong mổ lấy thai [5], [6]. WHO khuyến cáo tốt 

nhất nên sử dụng kháng sinh trong vòng 30 - 60 phút trước khi rạch da. Tuy nhiên, 

WHO cũng cho rằng, sử dụng kháng sinh sau khi kẹp dây rốn vẫn có thể đem lại hiệu 

quả và có thể cân nhắc việc sử dụng ngoài khung giờ "lý tưởng" nói trên tùy trường 

hợp. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong các trường hợp mổ lấy thai cấp cứu, khi 

việc sử dụng kháng sinh theo khung giờ "lý tưởng" không khả thi [7]. 

 Tài liệu tham khảo  

1. Bộ Y tế (2015), "Hướng dẫn Sử dụng Kháng sinh" (Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-

BYT ngày 02/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế), trang 41, 178. 

2.  Bô Y tế (2016), "Hướng dẫn Quốc gia về các Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản" (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế), trang 12. 

3. Mackeen AD, et al (2014), "Timing of intravenous prophylactic antibiotics for preventing 

postpartum infectious morbidity in women undergoing cesarean delivery", Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 12, Art. No.: CD009516. 

4. Claudia Bollig, et al (2018), "Prophylactic antibiotics before cord clamping in cesarean delivery: 

a systematic review", Acta Obstet Gynecol Scand, 97(5):521-535. doi: 10.1111/aogs.13276. 

5. The American College of Obstetricians and Gynecologists (2010), "Committee opinion no. 465: 

antimicrobial prophylaxis for cesarean delivery: timing of administration", Obstet Gynecol, 

116(3):791-2. 

6. National Institute for Health and Care Excellent (2011), "Caesarean 

section", http://nice.org.uk/guidance/cg132. 

7. World Health Organization (2015), "WHO recommendations for prevention and treatment of 

maternal peripartum infections", p. 38. 
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CẢNH GIÁC DƢỢC 

FDA CẢNH BÁO TĂNG NGUY CƠ TỬ VONG KHI DÙNG THUỐC 

ĐIỀU TRỊ GOUT ULORIC (FEBUXOSTAT) 

Ds. Lê Minh Nguyệt 

Ngày 21/02/2019, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

đã kết luận rằng nguy cơ tử vong gia tăng khi sử dụng thuốc Uloric (Febuxostat) so 

với các thuốc điều trị Gout khác như Allopurinol. Kết luận này dựa trên các kết quả 

thu được từ một thử nghiệm lâm sàng về tính an toàn cho thấy việc sử dụng Uloric 

làm tăng nguy cơ tử vong liên quan đến tim mạch và tăng nguy cơ tử vong chung do 

tất cả các nguyên nhân. 

  Thông tin chung 

Uloric được FDA chấp thuận vào năm 2009 để điều trị Gout ở người lớn. Gout 

khởi phát khi nồng độ acid uric trong máu tăng cao, gây sưng, đỏ, đau ở một hoặc 

nhiều khớp. Uloric có tác dụng làm giảm nồng độ acid uric trong máu. Gout là một 

bệnh mãn tính, ảnh hưởng đến gần 8,3 triệu người ở Mỹ. Số lượng thuốc được sử 

dụng để điều trị Gout vẫn còn rất hạn chế và nhu cầu chữa trị căn bệnh này vẫn chưa 

được đáp ứng đầy đủ. 

 Thông tin dành cho ngƣời bệnh 

Cần báo cho bác sĩ điều trị biết nếu có tiền sử mắc các bệnh tim mạch hoặc đột 

quỵ và thảo luận về lợi ích và nguy cơ khi sử dụng Uloric để điều trị Gout. Không 

được ngừng thuốc mà không có hướng dẫn của bác sĩ vì có thể khiến bệnh Gout 

chuyển biến xấu. Trong quá trình sử dụng thuốc, cần báo ngay cho nhân viên y tế nếu 

người bệnh gặp phải các triệu chứng như đau ngực, khó thở, nhịp tim nhanh hoặc 

không đều, tê liệt, yếu nửa người, chóng mặt, nói khó, đau đầu dữ dội kịch phát. 

  Thông tin dành cho nhân viên y tế  

Chỉ dùng Uloric ở người bệnh không dung nạp hoặc thất bại khi điều trị Gout 

bằng allopurinol. Tư vấn cho người bệnh về các nguy cơ tim mạch do Uloric và dặn 

dò người bệnh phải báo cáo ngay khi gặp phải các triệu chứng kể trên. 

 

Nguồn: https://www.fda.gov 

https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm631824.htm
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FDA CẢNH BÁO TĂNG NGUY CƠ BÓC TÁCH HOẶC PHÌNH 

ĐỘNG MẠCH CHỦ KHI DÙNG FLUOROQUINOLON  

Ds. Nguyễn Văn Bảo Huy 

Ngày 20/12/2018, một đánh giá của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho thấy các kháng sinh fluoroquinolon có thể làm tăng nguy 

cơ mắc biến cố hiếm gặp nhưng nghiêm trọng là bóc tách hoặc phình động mạch chủ, 

có thể dẫn đến chảy máu nguy hiểm hoặc thậm chí tử vong. Nguy cơ này có thể xảy 

ra với fluoroquinolon tác dụng toàn thân khi sử dụng bằng đường tiêm hoặc uống. 

Thông tin dành cho nhân viên y tế 

Tránh kê đơn thuốc kháng sinh fluoroquinolon cho người bệnh phình động 

mạch chủ hoặc có nguy cơ bị phình động mạch như người bệnh mắc bệnh xơ vữa 

mạch máu ngoại biên, tăng huyết áp, một số bệnh di truyền như hội chứng Marfan và 

hội chứng Ehlers-Danlos, người cao tuổi. Chỉ kê đơn fluoroquinolon cho những 

người bệnh này khi không có lựa chọn điều trị nào khác. Tư vấn cho tất cả người 

bệnh đến ngay cơ sở y tế khi có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến phình động 

mạch chủ. Ngừng điều trị bằng fluoroquinolon ngay lập tức nếu người bệnh báo cáo 

tác dụng phụ gợi ý phình hoặc bóc tách động mạch chủ. 

Thông tin dành cho ngƣời bệnh 

Cần đến ngay cơ sở y tế hoặc gọi xe cấp cứu nếu cảm thấy đau đột ngột, dữ dội 

và liên tục ở dạ dày, ngực hoặc lưng. Cần thông báo ngay cho bác sĩ nếu bạn có tiền 

sử phình động mạch, tắc nghẽn hoặc xơ cứng động mạch, huyết áp cao hoặc các tình 

trạng di truyền như hội chứng Marfan hoặc hội chứng Ehlers-Danlos. Nếu đã được kê 

đơn thuốc fluoroquinolon để điều trị nhiễm trùng, không tự ý ngừng kháng sinh nếu 

không có ý kiến của bác sĩ. 

 

Nguồn: https://www.fda.gov 
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TĂNG NGUY CƠ VIÊM TỤY CẤP VÀ DỊ TẬT BẨM SINH         

KHI SỬ DỤNG CARBIMAZOL 

Ths. Ds. Đoàn Thị Minh Diệu  

Carbimazol được sử dụng để kiểm soát cường giáp, bao gồm chuẩn bị cho cắt 

tuyến giáp, điều trị trước và sau khi điều trị bằng iod phóng xạ. Bản tin Drug Safety 

Update tháng 02 năm 2019 của Anh đã cảnh báo carbimazol có nguy cơ gây viêm tụy 

cấp và dị tật bẩm sinh ở thai nhi. 

1. Nguy cơ viêm tụy cấp 

Tại Anh, trong 55 năm qua không có báo cáo nào về viêm tụy cấp liên quan 

đến việc điều trị bằng carbimazol. Tuy nhiên, một số ít các báo cáo vẫn được ghi 

nhận ở các quốc gia khác. Mặc dù cơ chế tiến triển viêm tụy cấp vẫn chưa được hiểu 

rõ nhưng sự xuất hiện các báo cáo viêm tụy cấp tái phát với thời gian khởi phát nhanh 

hơn sau khi tiếp xúc lại với carbimazol cho thấy phản ứng có hại này có thể liên quan 

đến cơ chế miễn dịch. 

 Thông tin dành cho nhân viên y tế: 

 Ngừng điều trị bằng carbimazol ngay lập tức nếu xuất hiện viêm tụy cấp. 

 Không sử dụng carbimazol cho người bệnh từng có tác dụng phụ viêm tụy cấp 

do điều trị trước đó. 

 Tiếp xúc lại với carbimazol có thể dẫn đến viêm tụy cấp với thời gian khởi 

phát nhanh hơn, dẫn đến đe dọa đến tính mạng. 

2. Nguy cơ dị tật bẩm sinh:  

Đánh giá của Châu Âu dựa trên các nghiên cứu dịch tễ học và các báo cáo đã 

kết luận rằng carbimazol có liên quan đến tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh, đặc biệt là 

khi dùng trong ba tháng đầu của thai kỳ và dùng với liều cao (15mg/ngày trở lên). 

Các dị tật được báo cáo bao gồm chứng ngừng phát triển da bẩm sinh (không có một 

phần da, thường khu trú trên đầu), dị tật sọ não (tắc cửa mũi sau, rối loạn chức năng 

khuôn mặt), khuyết tật thành bụng và đường tiêu hóa (thoát vị rốn, dây rốn, tắc thực 

quản, bất thường ống rốn-mạch treo ruột) và thông liên thất. 

Thông tin dành cho nhân viên y tế: 

 Tư vấn cho phụ nữ cần sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá 

trình điều trị bằng carbimazol.  
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 Carbimazol chỉ được sử dụng trong thời kỳ mang thai khi có chỉ định lâm sàng, 

sau khi cân nhắc kỹ lợi ích và nguy cơ, chỉ nên dùng ở liều điều trị thấp nhất 

mà không cần sử dụng thêm hormon tuyến giáp. Xem xét sử dụng carbimazol 

trong thời kỳ mang thai chỉ khi các liệu pháp điều trị dứt điểm (cắt tuyến giáp 

hoặc điều trị bằng iod phóng xạ) không phù hợp trước khi mang thai và khi 

cường giáp xuất hiện hoặc tái phát trong thai kỳ.  

 Nếu sử dụng carbimazol trong thời kỳ mang thai, cần theo dõi chặt chẽ tình 

trạng của mẹ, thai nhi và trẻ sơ sinh. 

 

Nguồn: https://www.gov.uk/drug-safety-update 
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ĐIỂM TIN  

THUỐC GIẢI ĐỘC ĐẦU TIÊN DÀNH CHO TRƢỜNG HỢP  

NGỘ ĐỘC THUỐC CHỐNG ĐÔNG MÁU  

APIXABAN VÀ RIVAROXABAN 

Ths. Ds. Đoàn Thị Minh Diệu 

Ngày 01/03/2019, Ủy ban Dược phẩm dành cho người (CHMP) của Cơ quan 

quản lý Dược Châu Âu đã đề nghị cấp giấy phép tiếp thị có điều kiện trong Liên 

minh Châu Âu cho Ondexxya (andexanet alfa). Đây là thuốc được sử dụng để giải 

độc cho người bệnh trưởng thành cần đảo ngược tác dụng phụ gây chảy máu đe dọa 

tính mạng hoặc không kiểm soát được của thuốc chống đông máu apixaban hoặc 

rivaroxaban. 

Apixaban và rivaroxaban thuộc nhóm thuốc chống đông máu mới, nhóm ức 

chế yếu tố Xa, tác dụng bằng cách ngăn chặn hoạt động của yếu tố X, một chất trong 

máu có vai trò chính trong việc hình thành huyết khối.  

Thuốc chống đông máu ngăn chặn máu đóng cục bình thường nên người bệnh 

có nguy cơ chảy máu nghiêm trọng và không kiểm soát được, đặc biệt là trong các 

tình huống khẩn cấp. Cho đến nay, không có thuốc giải độc đặc hiệu nào có thể 

phòng ngừa tác dụng chống đông máu của apixaban và rivaroxaban một khi chúng đã 

được sử dụng. 

Andexanet alfa, hoạt chất của sản phẩm Ondexxya, là một protein tái tổ hợp 

hoạt động như một mồi nhử với các chất ức chế Xa (apixaban và rivaroxaban) trong 

máu. Do đó, andexanet alfa trung hòa tác dụng chống đông máu của các thuốc này. 

Hiệu quả của liệu pháp Ondexxya đã được nghiên cứu ở 352 người bệnh để 

đánh giá độ an toàn và 167 người bệnh để đánh giá hiệu quả điều trị. Kết quả cho 

thấy Ondexxya cho phép đảo ngược tác dụng chống đông máu của apixaban và 

rivaroxaban trong vòng 2 phút sau khi dùng ở người tình nguyện khỏe mạnh. 

CHMP đề nghị phê duyệt có điều kiện cho liệu pháp này. Đây là cơ hội để 

thuốc này ra thị trường, đáp ứng nhu cầu điều trị hiện nay là mang lại lợi ích cho 

người bệnh mặc dù dữ liệu nghiên cứu về andexanet alfa vẫn còn chưa đầy đủ. Ví dụ, 

andexanet alfa chưa được nghiên cứu khi người bệnh dùng thuốc chống đông ức chế 

Xa uống trực tiếp trước khi phẫu thuật hoặc trước các thủ thuật xâm lấn khác; không 

đủ dữ liệu lâm sàng để ủng hộ việc sử dụng thuốc này ở những người bệnh chảy máu 

nghiêm trọng liên quan đến các thuốc chống đông máu đường uống khác ngoài 

apixaban và rivaroxaban; huyết khối đã được báo cáo trong khi dùng Ondexxya và 
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chưa có một xác nhận về liều khuyến cáo của thuốc này. Để giải quyết vấn đề này, 

công ty được yêu cầu phải hoàn thành một số các nghiên cứu sâu hơn về hiệu quả và 

độ an toàn của thuốc trong các khung thời gian quy định sau khi được ủy quyền tiếp 

thị. 

Ý kiến được CHMP thông qua tại cuộc họp tháng 02 năm 2019 là một bước 

trung gian trên con đường tiếp cận người bệnh của Ondexxya. Ý kiến của CHMP sẽ 

được gửi đến Ủy ban Châu Âu về việc thông qua quyết định ủy quyền tiếp thị trên 

toàn Liên minh Châu Âu.  

 

Nguồn: https://www.ema.europa.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/news/first-antidote-reversal-anticoagulation-factor-xa-inhibitors-apixaban-rivaroxaban
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TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 

(Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018) 

                                                                                                                                   Khoa Vi sinh – Bệnh viện Đà Nẵng 

I. Khu vực hồi sức (ICU – SICU) 

1. Bệnh phẩm đường hô hấp (đàm, dịch rửa phế quản)  

STT Vi khuẩn thƣờng gặp Số lƣợng Tỷ lệ Tỷ lệ nhạy cảm 

1 Acinetobacter spp. 270 35.5 % 

Colistin (93.3 %), Cefoperazole/sulbactam (88.3 %), 

Doxycycline (49%), Bactrim (30.1 %),  

Ampicillin/Sulbactam (29.8 %), Amikacin (23.1%) 

2 Klebsiella spp. 220 28.9 % 

Cefoperazole/sulbactam (59.8 %), Meropenem (56.5 %), 

Imipenem (56.4%), Amikacin (53.3 %), Ertapenem (50.2 %), 

Piperacillin/Tazobactam (49 %) 

3 Pseudomonas spp. 160 21.1 % 

Colistin (96.7 %), Piperacillin/Tazobactam (73.8 %), 

Netilmicin (64.3 %), Cefoperazole/Sulbactam (57.7 %), 

Amikacin (56.3 %), Ceftazidime (52.6 %) 

4 Escherichia coli 79 10.4 % 

Cefoperazole/Sulbactam (81.5 %), Meropenem (76.6 %), 

Amikacin (76.6 %), Ertapenem (73.7 %), Imipenem (73.5 %), 

Piperacillin/Tazobactam (70.4 %) 

5 Staphylococcus aureus 31 4.1 % 
Doxycycline (64 %), Bactrim (51.7 %), Vancomycin (100 %), 

Cefoxitin (20.7 %) 

       ESBL: E. Coli (23/79 = 31.5 %), Klebsiella (53/220 = 24.1 %), MRSA = 79.3 % 
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2. Bệnh phẩm: Nước tiểu 

STT Vi khuẩn thƣờng gặp Số lƣợng Tỷ lệ Tỷ lệ nhạy cảm 

1 Escherichia coli 23 52.3 % 

Meropenem (95.7 %), Ertapenem (90.9 %), 

Cefoperazole/Sulbactam (90.5 %), Imipenem (90 %), 

Piperacillin/Sulbactam (86.4 %), Netilmicin (81 %) 

2 Klebsiella spp. 14 31.8 % 

Gentamicin (38.5 %), Amikacin (35.7 %), 

Cefoperazone/Sulbactam (22.2 %), Netilmicin (22.2 %), 

Bactrim (21.4 %), Meropenem (20 %) 

3 Enterococcus spp. 7 15.9 % 
Doxycycline (100 %), Vancomycin (57.1 %), 

 Amipicillin (33.3 %), Penicillin (14.3 %) 

           ESBL: E. Coli (9/23 = 39.1 %), Klebsiella (0/14 = 0 %) 
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3. Bệnh phẩm: Máu 

STT Vi Khuẩn thƣờng gặp Số lƣợng Tỷ lệ Tỷ lệ nhạy cảm 

1 Escherichia coli 42 31.3 % 

Amikacin (97.4 %), Imipenem (97.2 %),  

Meropenem (96.8 %), Cefoperazole/Sulbactam (96.4 %), 

Ertapenem (94.7 %), Ticarcillin/Clavulanate (90.3 %) 

2 Klebsiella spp. 30 22.4 % 

Amikacin (75.9 %), Cefoperazole/Sulbactam (74.1 %), 

Netilmicin (74.1 %), Ertapenem (70 %), 

Piperacillin/Tazobactam (70 %) 

3 Pseudomonas spp. 27 20.1 % 

Cefoperazole/Sulbactam (95.2 %), Levofloxacin (85.2 %), 

Piperacillin/Tazobactam (84 %), Ticarcillin/Clavulanate (72 

%), Ciprofloxacin (70.4 %) 

4 Staphylococcus aureus 18 13.4 % 

Doxycycline (86.7 %), Bactrim (58.8 %),  

Clindamycin (23.5 %), Vancomycin (100 %),  

Cefoxitin (23.5 %) 

5 Acinetobacter spp. 17 12.7 % 
Cefoperazole/sulbactam (90 %), Ampicillin/Sulbactam (75 %), 

Ciprofloxacin (50 %), Amikacin (50 %), Netilmicin (50 %) 

       ESBL: E. Coli (13/42 = 31 %), Klebsiella (11/30 = 36.7 %), MRSA = 76.5 % 
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4. Bệnh phẩm: Các loại dịch 

STT Vi khuẩn thƣờng gặp Số lƣợng Tỷ lệ Tỷ lệ nhạy cảm 

1 Escherichia coli 27 42.9 % 

Cefoperazole/Sulbactam (100 %), Ticarcillin/Clavulanate (95 %), 

Amikacin (92. 6 %), Ertapenem (92.3 %), Meropenem (90 %), 

Imipenem (88.5 %) 

2 Klebsiella spp. 21 33.3 % 

Cefoperazole/Sulbactam (52.9 %), Ertapenem (45.5 %), 

Ticarcillin/Clavulanate (44.4 %), Imipenem (42.1 %),     

Amikacin (40 %) 

3 Acinetobacter spp. 15 23.8 % 

Cefoperazole/Sulbactam (64.3 %), Doxycycline (28.6 %), 

Bactrim (26.7 %), Ampicillin/Sulbactam (20 %),            

Imipenem (14.3 %) 

ESBL: E. Coli (13/27 = 48.1 %), Klebsiella (4/21 = 19 %) 
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     II. Khu vực phi hồi sức (Khối lâm sàng Nội, Ngoại, Liên chuyên khoa, Phòng mổ)  

1. Bệnh phẩm: Hô hấp (đàm, dịch rửa phế quản) 

STT Vi khuẩn thƣờng gặp Số lƣợng Tỷ lệ Tỷ lệ nhạy cảm 

1 Klebsiella spp. 384 40.2 % 

Cefoperazole/Sulbactam (82.1 %), Meropenem (79.3 %), 

Imipenem (76.9 %), Ertapenem (73.8 %), Amikacin (71.2 %), 

Piperacillin/Tazobactam (68.3 %) 

2 Acinetobacter spp. 191 20.0 % 

Cefoperazole/sulbactam (94.3 %), Doxycycline (65.7 %), 

Ampicillin/Sulbactam (52.3 %), Amikacin (49 %),               

Bactrim (44.1 %), Colistin (100 %) 

3 Escherichia coli 170 17.8 % 

Cefoperazole/Sulbactam (90.9 %), Meropenem (88.4 %), 

Imipenem (84.6 %), Amikacin (84.3 %), Ertapenem (81.8 %),           

Netilmicin (83.3 %) 

4 Pseudomonas spp. 168 17.6 % 

Piperacillin/Tazobactam (78.2 %), Netilmicin (77.4 %), 

Cefoperazole/Sulbactam (75.5 %), Amikacin (73 %), 

Ticarcillin/Clavulanate (68 %), Colistin (96 %) 

5 Enterobacter spp. 43 4.5 % 
Cefoperazone/Sulbactam (90 %), Piperacilin/Tazobactam (79.5 %), 

Netilmicin (77.8 %), Meropenem (77.1 %), Ertapenem (76.7 %) 

        ESBL: Klebsiella (113/384), E. Coli (69/170), Enterobacter (3/40) 
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2. Bệnh phẩm: Máu 

STT Vi khuẩn thƣờng gặp Số lƣợng Tỷ lệ Tỷ lệ nhạy cảm 

1 Pseudomonas spp. 296 56.0 % 

Cefoperazone/Sulbactam (96.6 %), Levofloxacin (95.1 %), 

Ticarcillin/Clavulanate(92.7 %), Ciprofloxacin (92.7 %), 

Piperacillin/Tazobactam (91.6 %) 

2 Escherichia coli 136 25.7 % 

Cefoperazone/Sulbactam (97.9 %), Amikacin (92.3 %), 

Piperacillin/Tazobactam (91.3 %), Meropenem (88.3 %), 

Imipenem (87.2 %), Netilmicin (86.3 %) 

3 Klebsiella spp. 43 8.1 % 

Netilmicin (87.1 %), Cefoperazole/Sulbactam (83.3 %),  

Amikacin (79.5 %), Levofloxacin (77.5 %),  

Ertapenem (75 %), Imipenem (75 %) 

4 Acinetobacter baumannii 28 5.3 % 

Cefoperazole/Sulbatam (92.9 %), Amikacin (87.5 %), 

Levofloxacin (84 %), Ticarcillin/Clavulanate (80 %), 

Piperacillin/Tazobactam (76 %) 

5 Staphylococcus aureus 26 4.9 % 

Vancomycin, Quinupristin/Dalfopristin, Linezolid (100 %), 

Doxycyline (88.9 %), Bactrim (71.4 %), Erythromycin (38.1 %), 

Clindamycin (38.1 %), Cefoxitin (33.3 %) 

        ESBL: Klebsiella (6/43 = 14%), Escherichia coli (36/136 = 26.5 %) 
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3. Bệnh phẩm: Nước tiểu 

STT Vi khuẩn thƣờng gặp Số lƣợng Tỷ lệ Tỷ lệ nhạy cảm 

1 Escherichia coli 518 60.6 % 

Cefoperazole/Sulbactam (100 %), Imipenem (92.9 %),  

Meropenem (89.9 %), Amikacin (87.3 %), Ertapenem (85.4 %), 

Netilmicin (83.7 %), Piperacillin/Tazobactam (81.8 %) 

2 Klebsiella spp. 105 12.3 % 

Imipenem (68.5 %), Cefoperazole/Sulbactam (66.7 %),  

Amikacin (62.7 %), Meropenem (62.2 %),  

Ertapenem (55.6 %), Netilmicin (54.5 %) 

3 Pseudomonas spp. 112 13.1 % 

Colistin (91.7 %), Cefoperazole/Sulbactam (65.5 %), 

Piperacillin/Tazobactam (64.1 %), Amikacin (58.5 %), 

Ticarcillin/Clavulanate (55.1 %) 

4 Enterococcus spp. 77 9.0 % 
Ampicillin (69.4 %), Penicillin (60.6 %), Vancomycin (51.4 %), 

Doxycycline (42.4 %), Levofloxacin (41.2 %) 

5 Proteus spp. 42 4.9 % 

Cefoperazole/Sulbactam (100 %),  

Piperacillin/Tazobactam (97.6 %), Ticarcillin/Clavulanate (94.7 %), 

Ceftazidim (94.1 %), Ertapenem (92.7 %) 

      ESBL: E. Coli (190/518 = 36.7 %), Klebsiella (26/105 = 24.8 %), Proteus (2/42 = 5 %) 
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4. Bệnh phẩm: Dịch, mủ các loại 

STT Vi khuẩn thƣờng gặp Số lƣợng Tỷ lệ Tỷ lệ nhạy cảm 

1 Escherichia coli 358 31.7 % 
Amikacin (95.5 %), Imipenem (93.1 %), Cefoperazole/Sulbactam 

(92.9 %), Meropenem (92.1 %), Ertapenem (90.1%) 

2 Staphylococcus aureus 272 24.1 % 
Vancomycin, Linezolid, Quinupristin, Tygecycline  (100 %), 

Bactrim (66.3 %), Doxycycline (65.1 %), Cefoxitin (25.7%) 

3 
Staphylococcus coagulase 

negative 
175 15.5 % 

Vancomycin, Linezolid, Quinupristin (100 %),  

Doxycycline (66.2 %), Bactrim (60.6 %), Erythromycin (12.6 %), 

Clindamycin (18.8 %), Cefoxitin (12.1 %) 

4 Klebsiella spp. 163 14.4 % 

Cefoperazole/Sulbactam (79.4 %), Meropenem (77.9 %),  

Amikacin (73.7 %), Ertapenem (72 %), Imipenem (71.8 %), 

Ticarcillin/Clavulanate (68.2 %), 

5 Pseudomonas spp. 161 14.3 % 

Netilmicin (80 %), Ceftazidime (76.7 %),  

Piperacillin/Tazobactam (69.5%), Amikacin (69.3 %), 

Cefoperazone/Sulbactam (62.2 %), Cefepime (60.5 %) 

                                                              ESBL: Klebsiella (25/163 = 15.3 %), E. Coli (92/358 = 32.9 %) 

Ghi chú : 

 Những vi sinh vật số lượng quá thấp (< 10) không được bao gồm vào tổng kết này. 

 Những kháng sinh in đậm (Vancomycin cho tụ cầu, Colistin cho trực khuẩn Gram âm mới được kiểm tra thông qua máy 

Vitek2 nên số lượng còn thấp) 


