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HƯỚNG TỚI SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN HỢP LÝ 

SỬ DỤNG CEPHALOSPORIN VÀ CÁC KHÁNG SINH KHÁC 

TRONG NHÓM BETA-LACTAM TRÊN BỆNH NHÂN CÓ       

TIỀN SỬ DỊ ỨNG CEPHALOSPORIN 

Ths.Ds. Đoàn Thị Minh Diệu 

I. GIỚI THIỆU 

Cephalosporin là thuốc kháng sinh thường được sử dụng phổ biến và có thể 

gây ra nhiều phản ứng quá mẫn. Các phản ứng có thể được phân loại như sau: 

 Phản ứng tức thì là các phản ứng phát triển trong vòng một giờ sau khi dùng 

thuốc. Đây thường là dị ứng type I, phản ứng qua trung gian IgE và được đặc 

trưng bởi mày đay, phù mạch, co thắt phế quản và/hoặc hạ huyết áp… 

 Phản ứng chậm là các phản ứng xảy ra > 1 giờ sau khi dùng thuốc, thường sau 

vài giờ hoặc vài ngày. Các phản ứng chậm thường xảy ra bao gồm phát ban dát 

sẩn và nổi mề đay. Các loại phản ứng chậm hiếm gặp bao gồm các phản ứng 

giống như bệnh huyết thanh, sốt do thuốc. 

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với một loại cephalosporin có thể yêu cầu điều trị 

tiếp theo với một cephalosporin khác hoặc một kháng sinh nhóm betalactam khác 

chẳng hạn như penicillin, carbapenem hoặc monobactam.  

II. TIỀN SỬ PHẢN ỨNG TỨC THÌ VỚI CEPHALOSPORIN 

Bệnh nhân có tiền sử phản ứng tức thì với cephalosporin cần sử dụng các 

kháng sinh cephalosporin khác hoặc nhóm penicillin thì nên được đánh giá bởi một 

chuyên gia dị ứng. Mục đích của đánh giá này thường liên quan đến test da để xác 

định những loại thuốc khác có thể được sử dụng an toàn cho bệnh nhân đó. Hầu hết 

các bệnh nhân sẽ có thể dung nạp được các cephalosporin và/hoặc penicillin khác. 

Phản ứng dị ứng chéo giữa các cephalosporin với nhau và giữa cephalosporin 

với  penicillin có thể xảy ra do: 

 Nhạy cảm với các nhóm chuỗi bên R1 có cấu trúc giống nhau (phổ biến nhất) 

hoặc nhóm chuỗi bên R2 (hình 1) 

 Nhạy cảm với vòng beta-lactam, có trong cấu trúc của cả nhóm penicillin và 

cephalosporin, hoặc các chất chuyển hóa của vòng này. 
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Hình 1. Cấu trúc cephalosporin và penicillin 

Nhạy cảm với nhóm chuỗi bên R1 của cephalosporin được cho là quan trọng 

trong việc xác định phản ứng dị ứng chéo giữa các cephalosporin, cũng như giữa các 

cephalosporin với amoxicillin và ampicillin (hình 2). 

 

Hình 2.Amoxicillin, ampicillin có chuỗi bên R1 tương tự với một số cephalosporin 

vòng betalactam vòng betalactam 
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Do các thành phần này có mức độ nhạy cảm khác nhau nên bác sĩ cần đánh giá 

bệnh nhân đã từng có phản ứng tức thì với cephalosporin bằng test lẩy da hoặc trong 

da với tất cả các thuốc sau đây: 

 Các thuốc thử penicillin cổ điển (penicilloyl-polylysine, benzylpenicilloate, 

benzylpenilloate và benzylpenicillin).  

 Ampicillin và amoxicillin (để phát hiện bệnh nhân nhạy cảm với các nhóm 

chuỗi bên có chung trong cấu trúc của các aminopenicillin và một số 

cephalosporin) (hình 2). 

 Cephalosporin gây dị ứng trong quá khứ. 

 Một hoặc vài cephalosporin thay thế có nhóm R khác với cephalosporin đã 

từng gây dị ứng trước đây. 

2.1. Sử dụng các cephalosporin khác  

  Khi tiếp cận bệnh nhân có tiền sử phản ứng tức thì với cephalosporin bác sĩ 

nên lưu ý những điều sau: 

 Không thể chỉ dựa vào sự giống nhau giữa các nhóm chuỗi bên để dự đoán 

chính xác khả năng dị ứng chéo. Thay vào đó, những điểm tương đồng này tốt 

nhất nên được sử dụng để lựa chọn cephalosporin có cấu trúc khác với loại 

cephalosporin đã gây ra phản ứng ban đầu để bệnh nhân ít có khả năng bị dị 

ứng nhất. Việc đánh giá phải bao gồm test da. Trong trường hợp kết quả âm 

tính, làm thử nghiệm tăng liều để xác định cephalosporin đã chọn có thể được 

sử dụng an toàn hay không. Liều khởi đầu thường là 1/100 hoặc 1/10 liều đầy 

đủ. Cứ mỗi 30 đến 60 phút, tăng liều gấp mười lần cho đến khi đạt được liều 

điều trị đầy đủ.  

 Nên lựa chọn một cephalosporin có chuỗi bên R1 khác với cephalosporin đã 

từng gây ra dị ứng để đánh giá. Tuy nhiên, không nên loại trừ hoàn toàn việc 

đánh giá một cephalosporin có chuỗi bên tương tự với loại đã bị dị ứng vì đôi 

khi nó là loại thuốc thích hợp nhất cho tình huống lâm sàng. 

 Kết quả test da cho dị ứng cephalosporin có thể không liên quan đến phản ứng 

chéo trên lâm sàng. Vì lý do đạo đức, rất ít nghiên cứu xác nhận tính chính xác 

của kết quả test da dương tính bằng cách cho bệnh nhân thử với một loại thuốc 

mà họ đã test da dương tính. Do đó, sau khi test da cần phải làm thử nghiệm 
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tăng liều để xác định bệnh nhân có dung nạp với cephalosporin được chọn hay 

không. 

 

Hình 3. Chuỗi bên R1 của ceftriaxone, cefepime, cefuroxim và cefotaxime tương 

tự nhau và khác với ceftazidim 

Với những lưu ý ở trên, có những nghiên cứu chứng minh lợi ích của việc xem 

xét các nhóm chuỗi bên khi lựa chọn một cephalosporin thay thế. Ví dụ, ceftriaxone, 

cefotaxime, cefepime và cefuroxim có các chuỗi bên R1 tương tự hoặc giống nhau 

(có chứa nhóm methoxyimino) và phản ứng chéo giữa các thuốc này đã được báo cáo 

thường xuyên (hình 3). Ceftazidime có một chuỗi bên R1 hơi khác với ceftriaxone, 

cefotaxime, cefepime và cefuroxim. Chuỗi bên R1 của ceftazidime có một nhóm 

alkoxyimino có trở ngại lập thể lớn hơn nhiều so với nhóm methoxyimino. Do đó, nó 

được sự đoán sẽ không được nhận diện bởi cùng một phân tử IgE. Phù hợp với điều 
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này, một nghiên cứu tìm thấy một mức độ phản ứng chéo đáng kể giữa cefotaxime và 

ceftriaxone (OR = 7, 95% CI 2-24), nhưng không phải giữa hai cephalosporin này và 

ceftazidime. Tuy nhiên, trong một số nghiên cứu của nhóm tác giả, có những người 

đã trải qua phản ứng quá mẫn tức thì với ceftazidime, cefotaxime và/hoặc ceftriaxone 

trong các thời điểm riêng biệt khác nhau và hiển thị kết quả dương tính trong test dị 

ứng với các thuốc này. Do đó, phản ứng chéo giữa các cephalosporin là có thể xảy ra. 

Các bước xác định cephalosporin thay thế an toàn ở bệnh nhân có tiền sử 

phản ứng tức thì với cephalosporin: 

 Các bác sĩ lâm sàng nên chọn một hoặc nhiều cephalosporin thay thế có chuỗi 

bên khác với cephalosporin đã gây dị ứng, đặc biệt là ở vị trí R1 (hình 2 và 3). 

 Test da nên được thực hiện với cephalosporin mong muốn.  

 Nếu kết quả dương tính thì bệnh nhân nên được cho là bị dị ứng với 

cephalosporin mong muốn và bệnh nhân chỉ nên dùng bằng cách sử dụng 

phương pháp giải mẫn cảm. 

 Nếu kết quả âm tính thì cephalosporin mong muốn có thể được sử dụng bằng 

thử nghiệm tăng liều để xác định khả năng dung nạp thuốc của bệnh nhân. 

2.2. Sử dụng cùng một cephalosporin đã gây phản ứng trước đó  

Hiếm khi bệnh nhân cần sử dụng cùng một cephalosporin mà đã có bằng 

chứng dị ứng qua trung gian IgE. Phương pháp giải mẫn cảm nên được thực hiện 

trong tình huống này. Thực hiện giải mẫn cảm rất phức tạp, phải được thực hiện tại 

chuyên khoa miễn dịch – dị ứng và yêu cầu nghiêm ngặt theo một protocol. Trong 

khuôn khổ bài thông tin thuốc này, chúng tôi không trình bày cụ thể. 

2.3. Sử dụng penicillin  

  Hầu hết bệnh nhân có phản ứng tức thì với cephalosporin và không có tiền sử 

phản ứng với penicilin sẽ dung nạp được penicilin. Tuy nhiên, có những bệnh nhân 

phản ứng với cả hai nhóm thuốc và có ít nhất 3 yếu tố gây dị ứng được chia sẻ bởi 

penicillin và cephalosporin có thể chịu trách nhiệm cho phản ứng chéo này: 

 Các nhóm chuỗi bên: Các nhóm chuỗi bên có thể là nguyên nhân phổ biến 

nhất gây phản ứng chéo giữa cephalosporin và penicillin. Trong một nghiên 

cứu, bệnh nhân có tiền sử dị ứng với cephalosporin có các chuỗi bên tương tự 

hoặc giống hệt nhau với penicillin cho thấy tỷ lệ dương tính tăng gấp ba lần 

trong các test dị ứng với penicillin đó. Amoxicillin có cùng chuỗi bên với 
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cefadroxil, cefprozil và cefatrizine. Ampicillin có cùng một chuỗi bên như 

cefaclor, cephalexin, cephradine, cephaloglycin và loracarbef (hình 2). 

 Các nhóm chức nhỏ: Các nhóm chức nhỏ được chia sẻ bởi cephalosporin và 

penicilin cũng có thể gây dị ứng quan trọng. Trong một nghiên cứu, một dân số 

có kháng thể IgE nhận biết một nhóm methylen có mặt trong cả cephalothin và 

benzylpenicillin đã được xác định trong huyết thanh bệnh nhân. Test da dương 

tính với cả benzylpenicillin và cephalothin đã được quan sát thấy ở những bệnh 

nhân này. 

 Vòng beta-lactam:  Một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân có phản ứng với cephalosporin 

ban đầu có thể nhạy cảm với vòng beta-lactam có trong công thức của cả 

cephalosporin và penicilin. 

Do đó, nếu một bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng với cephalosporin và bây 

giờ cần phải dùng penicillin, thì test da penicillin được chỉ định để hướng dẫn 

chọn kháng sinh như sau: 

 Kết quả âm tính với test da penicillin cho thấy phản ứng của bệnh nhân với 

cephalosporin có lẽ là do yếu tố chỉ có ở cephalosporin. Và khi penicillin 

không có một chuỗi bên tương tự với cephalosporin gây dị ứng ban đầu 

(hình 2) thì bệnh nhân không có nguy cơ gia tăng phản ứng với penicillin. 

 Kết quả dương tính với test da penicillin chỉ ra rằng bệnh nhân có thể phản ứng 

với vòng beta-lactam, với điều kiện là penicillin và cephalosporin được đề cập 

không có chung các chuỗi bên tương tự. Bệnh nhân có thể được điều trị bằng 

kháng sinh không phải beta-lactam hoặc được giải mẫn cảm với penicillin 

mong muốn.  

Nếu không có sẵn test da penicillin, nên chọn penicillin không có chuỗi bên 

tương tự như cephalosporin đã gây dị ứng và thực hiện test da với penicillin này 

(hình 2). Nếu âm tính, tiếp tục làm thử nghiệm tăng liều với penicillin đã chọn. 

2.4. Sử dụng carbapenem and monobactam 

Bênh nhân bị dị ứng tức thì với cephalosporin thường dung nạp với 

carbapenem (imipenem/cilastatin,meropenem, ertapenem, and doripenem) and 

monobactam (aztreonam). Trong một nghiên cứu lớn nhất trên 98 bệnh nhân với tiền 

sử phản ứng tức thì với cephalosporin và test da dương tính với cephalosporin đó 

phải trải qua đánh giá dị ứng và thử nghiệm tăng liều với một vài loại thuốc có liên 

file:///C:/Tá»”%20DÆ¯á»¢C%20LÃ‚M%20SÃ€NG/TÃ€I%20LIá»†U%20THAM%20KHáº¢O/uptodate/d/topic.htm
file:///C:/Tá»”%20DÆ¯á»¢C%20LÃ‚M%20SÃ€NG/TÃ€I%20LIá»†U%20THAM%20KHáº¢O/uptodate/d/topic.htm
file:///C:/Tá»”%20DÆ¯á»¢C%20LÃ‚M%20SÃ€NG/TÃ€I%20LIá»†U%20THAM%20KHáº¢O/uptodate/d/topic.htm
file:///C:/Tá»”%20DÆ¯á»¢C%20LÃ‚M%20SÃ€NG/TÃ€I%20LIá»†U%20THAM%20KHáº¢O/uptodate/d/topic.htm
file:///C:/Tá»”%20DÆ¯á»¢C%20LÃ‚M%20SÃ€NG/TÃ€I%20LIá»†U%20THAM%20KHáº¢O/uptodate/d/topic.htm
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quan. Nhìn chung, ít hơn 5% có kết quả test da dương tính với carbapenem or 

monobactam. Vì lý do y đức, bệnh nhân có test da dương tính không được thử 

nghiệm để xác định kết quả dương tính đó có đúng không. 

 

Hình 4. Cấu trúc các kháng sinh nhóm beta-lactam 

 Carbapenem có chung vòng beta-lactam với cephalosporin và penicillin, vì vậy 

có khả năng xảy ra dị ứng chéo giữa các thuốc này (hình 4). Tuy nhiên, trên 

lâm sàng rất hiếm khi xảy ra dị ứng chéo với cephalosporin. Trong nghiên cứu 

đã đề cập ở trên, chỉ 1 trong 98 bệnh nhân có kết quả test da dương tính với cả 

cephalosporin và carbapenem (meropenem and imipenem/cilastatin) và bệnh 

nhân này cũng có test da dương tính với penicillin và aztreonam. Vì vậy, kháng 

thể IgE của bệnh nhân này có thể nhạy với vòng beta-lactam. Trong 97 bệnh 

nhân còn lại có test da âm tính với carbapenem, thực hiện thử nghiệm tăng liều 

với meropenem và imipenem/cilastatin và kết quả là có 96 bệnh nhân dung 

nạp. Một bệnh nhân còn lại bị nổi mề đay nhẹ 30 phút sau khi dùng đủ liều 

imipenem/cilastatin. 

 Phương pháp tiếp cận được khuyến cáo của tác giả đối với bệnh nhân có tiền 

sử phản ứng tức thì với cephalosporin, hiện đang cần dùng carbapenem là có 

được tư vấn dị ứng và thực hiện test da với carbapenem đó. Nồng độ được sử 

dụng trong nghiên cứu trên với meropenem  là 1 mg/mL và 

imipenem/cilastatin là 0,5 mg/mL cho mỗi thành phần. 

../../NHIEM%20VU/TỔ%20DƯỢC%20LÂM%20SÀNG/Tá»�%20DÆ¯á»¢C%20LÃ�M%20SÃ�NG/TÃ�I%20LIá»�U%20THAM%20KHáº¢O/uptodate/d/topic.htm
../../NHIEM%20VU/TỔ%20DƯỢC%20LÂM%20SÀNG/Tá»�%20DÆ¯á»¢C%20LÃ�M%20SÃ�NG/TÃ�I%20LIá»�U%20THAM%20KHáº¢O/uptodate/d/topic.htm
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 Nếu test da âm tính, thực hiện thử nghiệm tăng liều với carbapenem (ví dụ 

1/100, sau đó 1/10, sau đó là liều đầy đủ, mỗi lần cách nhau 30 đến 60 

phút). 

 Nếu test da dương tính, chỉ nên dùng carbapenem nếu không có thuốc thay 

thế và sau đó sử dụng phương pháp giải mẫn cảm.  

Aztreonam là loại monobactam duy nhất có sẵn trên lâm sàng. Nó có chứa 

một lõi beta-lactam vòng đơn, do đó nó không gây nguy cơ cho bệnh nhân dị ứng với 

penicillin. Tuy nhiên, aztreonam có cấu trúc chuỗi bên tương tự với ceftazidime và 

phản ứng chéo trên lâm sàng đã được báo cáo giữa aztreonam và ceftazidime. Mặc dù 

có sự tương đồng trong các nhóm chuỗi bên, không phải tất cả bệnh nhân dị ứng với 

ceftazidime đều phản ứng với aztreonam và không phải tất cả bệnh nhân dị ứng 

aztreonam đều phản ứng với ceftazidime. Vì vậy, những bệnh nhân có tiền sử phản 

ứng tức thì với ceftazidime trong quá khứ và bây giờ cần dùng aztreonam phải được 

test da với aztreonam (2 mg/mL). 

 Nếu kết quả test da với aztreonam âm tính, bệnh nhân có thể sử dụng thuốc 

bằng cách làm thử nghiệm tăng liều. 

 Nếu test da với aztreonam dương tính và bệnh nhân có nhu cầu đặc biệt sử 

dụng thuốc này, thì nên thực hiện phương pháp giải mẫn cảm.  

 Nếu không thể đánh giá dị ứng, nên thông báo cho bệnh nhân nguy cơ phản 

ứng với aztreonam được ước tính ít hơn 5 phần trăm và sau đó thực hiện một 

thử nghiệm tăng liều. 

III. TIỀN SỬ PHẢN ỨNG CHẬM VỚI CEPHALOSPORIN 

 Các lựa chọn quản lý cho những bệnh nhân có tiền sử các phản ứng chậm với 

cephalosporin phụ thuộc vào loại phản ứng cụ thể xảy ra. Những điểm tương đồng về 

cấu trúc giữa các loại thuốc có thể dự đoán sự tái phát của một số phản ứng chậm. 

Phản ứng dị ứng chéo giữa các aminopenicillin (ví dụ, ampicillin, amoxicillin) và 

aminocephalosporin như cephalexin đã được báo cáo. 

3.1. Tiền sử phát ban dát sẩn  

 Sự xuất hiện của loại phản ứng chậm này là phổ biến và không đòi hỏi phải 

tránh dùng thuốc nghi ngờ trong tương lai ở đa số bệnh nhân. Những phản ứng này 

không kèm theo sốt, phồng rộp da hoặc màng nhầy, hoặc các triệu chứng toàn thân. 

Sự hiện diện của sốt, sự liên quan đến niêm mạc, hoặc các triệu chứng toàn thân nên 
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được hiểu là một loại phản ứng thuốc nghiêm trọng hơn và không nên dùng lại 

cephalosporin đã gây ra dị ứng nữa. 

Tác giả thực hiện test trong da đọc chậm hoặc test dán da với cephalosporin 

khác và ở những bệnh nhân có kết quả âm tính phải tiến hành thử nghiệm tăng liều.  

Tại Hoa Kỳ, cách tiếp cận phổ biến nhất chỉ đơn giản là sử dụng một 

cephalosporin khác trong tương lai. Nếu cần dùng lại cephalosporin đã gây dị ứng thì 

phải thực hiện thử nghiệm tăng liều. 

3.2. Tiền sử mề đay/phù mạch khởi phát chậm  

 Loại phản ứng chậm này đối với cephalosporin được quản lý tương tự như 

phát ban dát sẩn nhưng test da loại ngay lập tức nên được thực hiện để loại trừ phản 

ứng qua trung gian IgE.  

3.3. Tiền sử bệnh huyết thanh  

 Cefaclor là cephalosporin phổ biến nhất liên quan đến các phản ứng giống như 

bệnh huyết thanh, đặc biệt là ở trẻ em. Những bệnh nhân này có thể dùng các 

cephalosporin khác một cách bình thường trong tương lai, bao gồm cả các thuốc có 

cấu trúc tương tự loracarbef. 

Nguồn: www.uptodate.com. 
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CẢNH GIÁC DƯỢC 

TỔNG KẾT BÁO CÁO ADR 

(Từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018) 

Ds. Nguyễn Ngọc Phi 

1. Số lượng báo cáo ADR:  

Trong 6 tháng từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 04 năm 2018, tổng số báo cáo 

ADR được các khoa phòng gửi về khoa Dược là 26 báo cáo, thấp hơn cùng kỳ năm 

2017 (39 báo cáo).  

100% báo cáo điền đầy đủ các thông tin tối thiểu (thông tin về người bệnh, 

thông tin về ADR, thông tin về thuốc nghi ngờ và thông tin về người báo báo) và đã 

được gửi tới Trung tâm DI&ADR Quốc gia đúng thời gian quy định. 

2. Các khoa phòng tham gia báo cáo ADR 

Stt Khoa/phòng 
Số lượng báo cáo 

ADR 

Tỷ lệ % 

(n=26) 

1 Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình 07 26,92 

2 Khoa phụ sản 04 15,38 

3 Khoa ngoại thần kinh 03 11,54 

4 Khoa ngoại bỏng 02 7,69 

5 Khoa ngoại tiết niệu 01 3,84 

6 Khoa nội hô hấp 01 3,84 

7 Khoa hồi sức tích cực chống độc 01 3,84 

8 Khoa nội thần kinh 01 3,84 

9 Phòng hồi tỉnh sau mổ 01 3,84 

10 Khoa can thiệp tim – mạch 01 3,84 

11 Khoa ngoại yêu cầu 01 3,84 

12 Khoa cấp cứu 01 3,84 

13 Khoa nội tim mạch 01 3,84 

14 Khoa ngoại lồng ngực  01 3,84 
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3. Phân loại thuốc nghi ngờ gây ADR theo đường dùng 

Stt Đường dùng Tần suất Tỷ lệ % (n = 26) 

1 Tiêm/truyền tĩnh mạch 22 84,61 

2 Tiêm dưới da 01 3,84 

3 Tiêm bắp 01 3,84 

4 Tiêm tủy sống 01 3,84 

5 Đường uống 01 3,84 

4. Phân loại thuốc nghi ngờ theo nhóm thuốc 

Stt Nhóm thuốc Tần suất Tỷ lệ % (n = 26) 

1 Nhóm kháng sinh Beta-lactam 11 42,31 

2 Nhóm kháng sinh Quinolon 06 23,07 

3 Nhóm kháng sinh Glycopeptide 04 15,38 

5 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván 01 3,84 

6 Nhóm thuốc hạ nhiệt giảm đau 01 3,84 

7 Nhóm thuốc gây tê, mê 01 3,84 

8 Nhóm thuốc tim mạch 01 3,84 

9 Nhóm kháng sinh Lincosamide 01 3,84 

5. Các thuốc nghi ngờ gây ADR 

Stt Tên hoạt chất Biệt dược 
Tần 

suất 

Tỷ lệ % 

(n = 26) 

1 Ciprofloxacin Biocip 0,2g 05 19,23 

2 Cefoxitin Tenafotin 2g 04 15,38 

3 Vancomycin Valbivi 1g 04 15,38 

4 Cetizoxim Ceftibiotic 02 7,69 

5 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván SAT.1500UI 01 3,84 

6 Cefazolin Cefazolin 1g 01 3,84 

7 Cefoperazon Bifopezon 1g 01 3,84 

8 Piperacillin 4g + tazobactam 0,5g Tazopelin 4,5g 01 3.84 



13 

9 Amoxicilin 1g + sulbactam 0,5g Midozam 1,5g 01 3,84 

10 Imipenem + Cilastatin Cepemid 1g 01 3,84 

11 Diclofenac 75 mg Voltaren 75mg 01 3,84 

12 Bupivacain Marcain 0,5% 01 3,84 

13 Ciprofloxacin Basmicin 0,4g 01 3,84 

14 Nifedipin Adalat LA 30mg 01 3,84 

15 Clindamycin Clyodas 60mg 01 3,84 

6. Phân loại mức độ nghiêm trọng của phản ứng. 

STT Mức độ nghiêm trọng 
Số lượng báo cáo 

ADR 

Tỷ lệ % 

(n = 26) 

1 Tử vong 0 0 

2 Đe dọa tính mạng 3 11,53 

3 Nhập viện/kéo dài thời gian nằm viện 4 15,38 

4 Không nghiêm trọng 19 73,07 

7. Các trường hợp đe dọa tính mạng đã được báo cáo 

Stt Hoạt chất 
Biệt dược 

Số lô; nhà SX 
Biểu hiện ADR 

Tần 

suất 

(lần) 

1 Cefazolin Cefazolin 1g 

Lô 23051;  

NSX: Công ty dược 

Minh Dân 

Bệnh nhân đỏ da toàn 

thân, phù mắt và môi, 

mạch nhanh, khó thở  

1 

2 Bupivacain Marcain 0,5% 

Lô 0225-1 

NSX: Astra zeneca 

Mạch 38 lần/phút, huyết 

áp 80/40 mmHg, lên cơn 

co giật, lơ mơ, ngưng 

thở 

1 

3 Amoxicilin 1g + 

sulbactam 0,5g 

Midozam 1,5g 

Lô 011217 

NSX: Công ty dược 

Minh Dân 

Sau khi tiêm bệnh nhân 

đột ngột khó thở, tím tái 

mạch không bắt được, 

HA không đo được 

1 
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FDA CẢNH BÁO PHẢN ỨNG MIỄN DỊCH NGHIÊM TRỌNG KHI 

SỬ DỤNG THUỐC LAMOTRIGINE TRONG ĐIỀU TRỊ            

ĐỘNG KINH VÀ CÁC BỆNH THẦN KINH 

Ds. Nguyễn Thị Hà Giang 

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cảnh báo rằng các thuốc chứa 

hoạt chất lamotrigine dùng điều trị động kinh và rối loạn lưỡng cực có thể gây ra 

phản ứng bất lợi hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng là kích hoạt quá mức hệ thống 

miễn dịch chống các tác nhân gây nhiễm trùng của cơ thể - từ đó có thể tạo ra phản 

ứng viêm nặng khắp cơ thể, dẫn đến phải nhập viện và tử vong, đặc biệt là khi phản 

ứng đó không được chẩn đoán và điều trị nhanh chóng. Chính vì vậy, FDA yêu cầu 

cần phải có một cảnh báo mới về nguy cơ này được thêm vào thông tin kê đơn trong 

nhãn thuốc lamotrigine. 

Phản ứng bất lợi của hệ thống miễn dịch hiếm gặp, nghiêm trọng và đe dọa 

tính mạng được nhắc đến là hội chứng thực bào tế bào máu (Hemophagocytic 

Lymphohistiocytosis - HLH), gây ra một phản ứng không kiểm soát bởi hệ thống 

miễn dịch. HLH điển hình thường biểu hiện một cơn sốt dai dẳng, thường cao hơn 

101°F (38,3° C), có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng với các tế bào máu và các 

cơ quan trên khắp cơ thể như gan, thận và phổi. HLH có thể được gây ra bởi một rối 

loạn di truyền cơ bản hoặc đột biến gen, hoặc nó có thể được kích hoạt bởi các điều 

kiện khác nhau, bao gồm nhiễm trùng, ung thư, và các bệnh tự miễn. Trong một số ít 

trường hợp, nó có thể do thuốc, bao gồm lamotrigine gây ra. 

Lamotrigine thường được sử dụng đơn độc hoặc phối hợp với các loại thuốc 

khác để điều trị động kinh ở bệnh nhân từ hai tuổi trở lên. Nó cũng có thể được sử 

dụng như điều trị duy trì ở bệnh nhân rối loạn lưỡng cực để giúp trì hoãn sự xuất hiện 

của các giai đoạn tâm trạng như trầm cảm, hưng cảm, hoặc hưng cảm nhẹ. Việc 

ngưng lamotrigine mà không nói trước với bác sĩ điều trị có thể dẫn đến động kinh 

không kiểm soát được hoặc các vấn đề sức khỏe về thần kinh mới hoặc tiến triển xấu 

đi. Lamotrigine đã được phê duyệt và có trên thị trường trong 24 năm và có sẵn dưới 

tên biệt dược gốc là Lamictal cũng như các thuốc generic khác.  

* Đối với nhân viên y tế: cần biết rằng việc phát hiện nhanh chóng và điều trị 

sớm là điều quan trọng để cải thiện những hậu quả do HLH và giảm tỷ lệ tử vong. 
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Chẩn đoán thường phức tạp vì các dấu hiệu và triệu chứng ban đầu như sốt và phát 

ban là không đặc hiệu. HLH có thể bị nhầm lẫn với các phản ứng bất lợi nghiêm 

trọng khác liên quan đến miễn dịch như phản ứng thuốc với bạch cầu ái toan 

(Eosinophilia) và triệu chứng toàn thân (DRESS). Đánh giá bệnh nhân bị sốt hoặc 

phát ban nhanh chóng. Ngừng lamotrigine nếu nghi ngờ HLH hoặc các phản ứng bất 

lợi nghiêm trọng khác liên quan đến miễn dịch và không tìm ra bất cứ nguyên nhân 

nào khác cho các dấu hiệu và triệu chứng đó. Hướng dẫn cho bệnh nhân biết các triệu 

chứng của HLH và khuyên họ nên đi khám bệnh hoặc nhập viện ngay lập tức nếu họ 

gặp các triệu chứng này trong điều trị lamotrigine. Có thể chẩn đoán HLH nếu bệnh 

nhân có ít nhất 5 trong số 8 dấu hiệu hoặc triệu chứng sau đây: 

1. Sốt và phát ban 

2. Lách to 

3. Giảm ít nhất 2 trong 3 dòng máu ngoại biên: 

a. Hemoglobin < 90g/L (Trẻ em < 4 tuần tuổi: Hemoglobin <100 g/L); 

b. Tiểu cầu < 100 × 109/L; 

c. Bạch cầu hạt < 1.0x 10 9/L; 

4. Tăng triglyceride máu và/hoặc giảm fibrinogen máu (triglyceride ≥ 3 

mmol/L (hoặc ≥ 265 mg/dL), Fibrinogen ≤ 1,5 g/L) 

5. Hàm lượng ferritin trong máu cao (≥ 500 µg/L). 

6. Tuỷ đồ , lách đồ hoặc hạch đồ có thực bào tế bào máu. 

7. Giảm hoặc mất hoạt động tế bào NK (Natural Killer) 

8. Nồng độ CD25 trong máu cao (CD25 hòa tan ≥ 2,400 U/ml) cho thấy 

hoạt hóa tế bào miễn dịch kéo dài 

* Đối với bệnh nhân hoặc người chăm sóc: HLH có thể xảy ra trong vòng vài 

ngày đến vài tuần sau khi bắt đầu điều trị. Do đó, cần liên hệ với bác sĩ điều trị ngay 

lập tức nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây trong khi dùng lamotrigine: 

1. Sốt, thường cao hơn (38,3°C) 

2. Gan to ra; các triệu chứng có thể bao gồm đau, ấn đau thực thể, hoặc 

sưng bất thường trên vùng gan ở bụng trên bên phải 

3. Sưng hạch bạch huyết 
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4. Viêm da 

5. Vàng da hoặc vàng mắt 

6. Xuất huyết bất thường 

7. Các vấn đề về hệ thần kinh, bao gồm co giật, đi lại khó khăn, gặp các rối 

loạn thị giác 

Trong 24 năm kể từ khi phê duyệt lamotrigine vào năm 1994, FDA đã xác định 

8 trường hợp trên toàn thế giới về HLH được xác nhận hoặc nghi ngờ liên quan đến 

thuốc ở trẻ em và người lớn. Trong đó, các triệu chứng của HLH được báo cáo đã xảy 

ra trong vòng 8 đến 24 ngày sau khi bắt đầu điều trị. . Con số này chỉ bao gồm các 

báo cáo được gửi đến FDA và được tìm thấy trong tài liệu y khoa. Vì vậy, có thể có 

thêm các trường hợp khác mà FDA không biết. FDA xác định có bằng chứng hợp lý 

chứng minh lamotrigine là nguyên nhân của HLH trong tám trường hợp này dựa trên 

thời gian của các sự việc và thứ tự mà chúng xảy ra. Các bệnh nhân trong những 

trường hợp này phải nhập viện và sử dụng thuốc cũng như các phương pháp điều trị y 

tế khác. Trong số đó, có 1 bệnh nhân tử vong. 

Ngoài HLH, Lamotrigine có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng khác 

như: Phát ban da nghiêm trọng bao gồm hội chứng Stevens-Johnson và hội chứng 

hoại tử thượng bì nhiễm độc, phản ứng quá mẫn, ý nghĩ hoặc hành động tự tử, viêm 

màng não vô khuẩn. 

Nguồn: https://www.fda.gov 

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm605470.htm
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ĐIỂM TIN  

LIỆU PHÁP KHÁNG SINH 7 NGÀY CHO KẾT QUẢ TƯƠNG TỰ 

NHƯ LIỆU PHÁP KHÁNG SINH 14 NGÀY Ở NHỮNG BỆNH 

NHÂN NHIỄM TRÙNG HUYẾT DO VI KHUẨN GRAM ÂM 

Ds. Lê Vũ Kỳ Nam 

Trong Hội nghị toàn Châu Âu về vi sinh lâm sàng và bệnh truyền nhiễm mới 

đây, tác giả Dafna Yahav đã trình bày một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên 604 

người bệnh mắc nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Gram âm, trong đó 306 người bệnh 

được điều trị với liệu pháp 7 ngày kháng sinh và 298 người bệnh được điều trị với 

liệu pháp 14 ngày kháng sinh. Mục tiêu nghiên cứu chính của thử nghiệm là so sánh 

tỷ lệ tử vong và tái nhập viện của những bệnh nhân sau khi liệu pháp kháng sinh kết 

thúc.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, tỷ lệ tử vong hoặc tái nhập viện ở nhóm 

nhận được liệu pháp 7 ngày là 46%, trong khi tỷ lệ đó ở nhóm bệnh nhân nhận được 

liệu pháp 14 ngày là 50%. Trong mục tiêu thứ hai của nghiên cứu là tỷ lệ tử vong sau 

90 ngày thì tỷ lệ này ở nhóm 7 ngày là 11.8 % và nhóm 14 ngày là 10.8 %, tất cả các 

sự khác biệt đều không có ý nghĩa thống kê.  

Kết quả này cho thấy rằng không có sự khác biệt đáng kể trong kết quả lâm 

sàng của liệu pháp kháng sinh 14 ngày so với 7 ngày. Tuy nhiên nếu sử dụng kháng 

sinh trong một thời gian ngắn hơn thì người bệnh sẽ giảm được đáng kể chi phí sử 

dụng kháng sinh, chi phí nằm viện, phản ứng phụ của kháng sinh cũng như khả năng 

đề kháng của các vi khuẩn. Nghiên cứu này có thể tạo tiền đề để thay đổi những 

khuyến cáo và guideline trong việc điều trị nhiễm trùng huyết nhằm giảm chi phí 

điều trị cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.  

Nguồn: pharmaceutical-journal.com 
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XÁC ĐỊNH NGUY CƠ GÂY DỊ DẠNG THAI NHI BẨM SINH CỦA 

CÁC LOẠI THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH  

Ds. Lê Vũ Kỳ Nam 

Mối quan hệ giữa hiện tượng dị dạng thai nhi và việc sử dụng các loại thuốc 

chống động kinh đã được biết đến trong một khoảng thời gian rất lâu, nhưng hiện nay 

trên thị trường có rất nhiều các loại thuốc chống động kinh khác nhau và hầu như có 

rất ít nghiên cứu so sánh nguy cơ gây dị dạng thai nhi ở những loại thuốc chống động 

kinh khác nhau. Một nghiên cứu toàn diện trên 7355 bệnh nhân có thai sử dụng các 

loại thuốc động kinh phổ biến đã được xuất bản trên tạp chí Lancet đã đánh giá nguy 

cơ mắc phải dị dạng thai nhi ở tám loại thuốc chống động kinh phổ biến là valproate, 

lamotrigine, carbamazepine, levetiracetam, oxcarbazepine, phenobarbital, topiramate 

và phenyltoin.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc phải dị dạng thai nhi ở những bệnh 

nhân sử dụng các loại thuốc chống động kinh trong khoảng liều tiêu chuẩn lần lượt 

là: lamotrigine – 2.9%, carbamazepine – 5.5%, valproate - 10.3 %, levetiracetam-

2.8%, oxarbazepine – 3.0%, phenobarbital – 6.5%, topiramate – 3.9%, phenytoin – 

6.4%. Nghiên cứu cũng so sánh tỷ lệ mắc phải tỷ lệ dị dạng thai nhi giữa các liều 

thuốc khác nhau và tìm thấy rằng việc sử dụng liều cao hơn của các loại thuốc như 

lamotrigine, carbamazepine và valproate có thể làm tăng nguy cơ dị dạng thai nhi, 

đặc biệt là ở valproate (tỷ lệ dị dạng của liều < 650 mg/ngày, từ 650 đến 1400 

mg/ngày và trên 1450 mg/ngày lần lượt là 6.3%, 11.3% và 25.2%). Tác giả cũng phát 

hiện ra một số so sánh mang ý nghĩa thống kê như nguy cơ mắc phải dị dạng thai nhi 

của người Đông Nam Á cao hơn người Châu Âu, lịch sử gia đình có dị dạng thai nhi 

có thể làm tăng nguy cơ dị dạng thai nhi và đặc biệt là không có sự khác biệt có ý 

nghĩa trong tỷ lệ dị dạng thai nhi ở những bệnh nhân sử dụng hợp lý và không sử 

dụng hợp lý thuốc bổ sung folate.  

Đây là một nghiên cứu có quy mô toàn diện nhất về vấn đề này. Nó sẽ cung 

cấp được những thông tin cần thiết cho bác sỹ trong việc kê đơn cho những phụ nữ có 

khả năng sinh đẻ hoặc những phụ nữ có nguy cơ tiếp xúc với những loại thuốc chống 

động kinh trong thai kỳ.  

Nguồn: http://www.aphanet.org 
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SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON (PPI) DÀI HẠN CÓ 

THỂ LÀM TĂNG NGUY CƠ MẮC PHẢI VIÊM PHỔI CỘNG 

ĐỒNG Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI 

Ds. Lê Vũ Kỳ Nam 

Một nghiên cứu mới đây được đăng trên tạp chí Journal of the American 

Geriatric Society đã cho thấy nguy cơ mắc phải viêm phổi cộng đồng ở những bệnh 

nhân cao tuổi có thể sẽ tăng cao nếu bệnh nhân sử dụng PPI trong một thời gian dài. 

Nghiên cứu bao gồm việc so sánh 75,050 hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân lớn 

hơn 60 tuổi sử dụng PPI với số lượng tương đương những bệnh nhân không sử dụng 

PPI (nhóm chứng). Nghiên cứu sẽ so sánh tỷ số nguy cơ của viêm phổi cộng đồng 

của những bệnh nhân sử dụng PPI dài hạn trong hai năm đối với nhóm chứng.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng bệnh nhân sử dụng PPI có nguy cơ mắc phải 

viêm phổi cộng đồng cao hơn những bệnh nhân không sử dụng PPI sau một năm 

(HR = 1.67, 95% CI : 1.37 – 2.02) và mức độ nguy cơ tiếp tục tăng cao hơn ở năm 

thứ hai (HR = 3.03, 95% CI : 2.6 – 3.53). Trung bình thì mức độ nguy cơ của những 

bệnh nhân sử dụng PPI lâu dài cao hơn những bệnh nhân không sử dụng PPI 1.92 lần 

(HR = 1.82, 95% CI: 1.27 – 2.54).  

Nghiên cứu này cho thấy rằng việc kê đơn cho những bệnh nhân cao tuổi cần 

phải được cảnh giác và những bệnh nhân cao tuổi sử dụng PPI lâu dài cần phải được 

theo dõi cẩn thận các dấu hiệu về nhiễm trùng để được phát hiện và điều trị kịp thời.  

Nguồn: pharmaceutical-journal.com 

 

 


