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HƯỚNG TỚI SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN HỢP LÝ 

CHUYỂN KHÁNG SINH TỪ ĐƯỜNG TIÊM SANG ĐƯỜNG 

UỐNG 

1. Tiêu chí xác định người bệnh có thể chuyển kháng sinh từ đường tiêm 

sang đường uống:  

Tùy theo đối tượng người bệnh để xem xét chuyển kháng sinh từ đường 

tiêm sang đường uống cho phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh mục kháng sinh chuyển từ đường tiêm/truyền sang đường uống 

2.1. Điều trị nối tiếp/điều trị đổi kháng sinh (Áp dụng cho các kháng sinh có 

cả đường tiêm và đường uống) 

Người bệnh đang được sử dụng kháng sinh đường tiêm trong các 

trường hợp: 

Đường uống bị hạn chế (nôn, tiêu chảy nặng, rối loạn nuốt, mất ý 

thức: ngất, hôn mê, không kiểm soát được bản thân) 

HOẶC:  

Còn ít nhất ≥ 2 triệu chứng: > 38oC hoặc < 36oC, nhịp tim > 90 

nhịp/phút, nhịp thở > 20/phút, bạch cầu > 12.109/L hoặc < 4.109/L) 

HOẶC: 

Triệu chứng lâm sàng xấu đi 

HOẶC: 

Một số bệnh: viêm màng trong tim, nhiễm khuẩn thần kinh trung 

ương (viêm màng não, áp xe não), viêm mô tế bào mắt, áp xe sâu 

HOẶC: 

Không có sẵn thuốc đường uống 

Chuyển sang kháng sinh 

đường uống 

Tiếp tục dùng kháng 

sinh đường tiêm 

Không có 

tiêu chí nào 

Có ít nhất 

một tiêu chí 



2 

1. Azithromyxin 

2. Cefuroxime 

3. Ciprofloxacin 

4. Clindamycin 

5. Doxycyline 

6. Levofloxacin 

7. Linezolid 

8. Metronidazole 

9. Moxifloxacin 

10. Sulfamethoxazole/trimethoprim 

2.2. Điều trị xuống thang (Chuyển từ kháng sinh đường tiêm/truyền sang 

kháng sinh đường uống) 

Kháng sinh đường tiêm/truyền Kháng sinh đường uống 

Ampicillin Amoxicillin 

Ampicillin/Sulbactam Amoxicillin/Clavunate 

Aztreonam Ciprofloxacin hoặc levofloxacin 

Cefazolin Cephalexin 

Cefotaxime hoặc ceftriaxone Cefpodoxime hoặc cefuroxime 

Ceftazidime hoặc cefepime Ciprofloxacin hoặc levofloxacin 

2.3. Sinh khả dụng một số kháng sinh có cả dạng uống và tiêm (80% - 

100%) 

1. Ciprofloxacin 

2. Clindamycin 

3. Doxycycline 

4. Fluconazole 

5. Linezolid 

6. Metronidazole 

7. Moxifloxacin 

8. Sulfamethoxaxole/trimethoprim 

9. Azithromycin (sinh khả dụng <50% nhưng phân bổ tốt vào các mô). 

 

Nguồn: Trích phụ lục 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 722/QĐ-BYT ngày 04 

tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực 

hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” 
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GIẢM BẠCH CẦU TRUNG TÍNH VÀ MẤT BẠCH CẦU HẠT      

DO THUỐC 

Ths. Ds. Đoàn Thị Minh Diệu 

 Hầu hết các trường hợp giảm bạch cầu trung tính ở người lớn đều bị mắc phải 

và do giảm sản xuất hoặc tăng tiêu hủy bạch cầu hạt. Nguyên nhân làm giảm bạch 

cầu trung tính rất đa dạng. Bài thông tin thuốc này trình bày nội dung giảm bạch cầu 

trung tính và mất bạch cầu hạt do thuốc, không bao gồm các trường hợp giảm bạch 

cầu trung tính do cơ chế miễn dịch, hóa trị, nhiễm trùng hoặc giảm bạch cầu trung 

tính ở trẻ em và các nguyên nhân khác. 

1. Định nghĩa 

Giảm bạch cầu trung tính: Là số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối 

(absolute neutrophil count - ANC) <1500/µL. Nguy cơ nhiễm trùng tăng lên khi 

ANC <1000/µL và có ý nghĩa lâm sàng nhất khi ANC <500/µL.  

Các thuật ngữ giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính và giảm bạch cầu hạt 

thường được sử dụng thay thế cho nhau mặc dù chúng khác nhau.  

Mất bạch cầu hạt: Là sự vắng mặt của bạch cầu hạt (ANC = 0). Thuật ngữ 

này thường được sử dụng lỏng lẻo để chỉ ra mức độ giảm bạch cầu trung tính nặng 

(ANC <100, <200 hoặc thậm chí <500/µL).  

Mất bạch cầu hạt là một tình trạng hiếm gặp với tỷ lệ báo cáo từ 1 - 5 trường 

hợp trên 1 triệu dân mỗi năm. 70% mất bạch cầu hạt có liên quan đến dùng thuốc. 

2. Các loại thuốc có liên quan đến mất bạch cầu hạt 

Một số loại thuốc có bằng chứng chứng minh là có nguy cơ cao gây mất bạch 

cầu hạt được trình bày trong Bảng 1, loại trừ các tác nhân gây mất bạch cầu hạt trên 

cơ sở ức chế tủy xương như methotrexate, cyclophosphamide, colchicine, 

azathioprine, ganciclovir. 

Trong số đó, các thuốc thường liên quan đến mất bạch cầu hạt là clozapine, 

thuốc kháng giáp thionamide, sulfasalazine và ticlopidine.  
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Bảng 1. Các loại thuốc có liên quan rõ ràng với chứng mất bạch cầu hạt 

Thuốc kháng giáp (thionamide) Kháng sinh 

Methimazole Macrolide 

Carbimazole Trimethoprim-sulfamethoxazole 

Propylthiouracil Chloramphenicol 

Thuốc kháng viêm Sulfonamide 

Sulfasalazine Penicillin bán tổng hợp 

NSAID Vancomycin 

Muối vàng Cephalosporin 

Penicillamine Dapsone 

Phenylbutazone Thuốc điều trị sốt rét 

Antipyrine Amodiaquine 

Dipyrone Chloroquine 

Phenacetin Quinine 

Thuốc hướng thần kinh Thuốc kháng nấm 

Clozapine Amphotericin B 

Phenothiazine Flucytosine 

Thuốc chống trầm cảm 3 vòng, 4 vòng Thuốc chống co giật 

Meprobamate Carbamazepine 

Thuốc đường tiêu hóa Phenytoin 

Sulfasalazine Ethosuximide 

Kháng histamine H2 Valproate 

Thuốc tim mạch Thuốc lợi tiểu 

Chống loạn nhịp (tocainide, 

procainamide, flecainide) 

Thiazide 

Ticlopidine Acetazolamide 

Ức chế men chuyển (enalapril, captopril) Furosemide 

Propranolol Spironolactone 

Dipyridamole Sulfonylurea 

Digoxin Chlorpropamide 

Thuốc da liễu Tolbutamide 

Dapsone Sắt dạng phức chelat 

Isotretinoin Deferiprone 
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3. Biểu hiện lâm sàng  

Hầu hết các trường hợp giảm bạch cầu trung tính nặng hoặc mất bạch cầu hạt 

xảy ra trong vòng sáu tháng đầu và phổ biến nhất là trong vòng ba tháng đầu sau khi 

bắt đầu dùng thuốc. Ví dụ, trong một nghiên cứu kiểm tra các y văn liên quan đến 

giảm bạch cầu trung tính do vancomycin cho thấy đa số các trường hợp xảy ra sau 

khi điều trị tối thiểu 7 ngày, phần lớn xảy ra ít nhất 20 ngày sau khi bắt đầu điều trị. 

Nhiều bệnh nhân không có triệu chứng tại thời điểm phát hiện giảm bạch cầu trung 

tính nặng, đặc biệt nếu bệnh nhân được theo dõi để phát hiện sớm. 

Các biểu hiện lâm sàng thường là loét miệng, có hoặc không có sốt. Khởi phát 

mất bạch cầu hạt có thể xảy ra đột ngột nên bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng.  Xu hướng 

nhiễm trùng ở bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính có liên quan với số lượng bạch 

cầu trung tính tuyệt đối (ANC) và thời gian giảm bạch cầu trung tính. Trong một 

nghiên cứu trên các bệnh nhân bị giảm bạch cầu trung tính nặng do các thuốc không 

phải là thuốc hóa trị, tỷ lệ xảy ra các biến chứng gây tử vong ở nhóm bệnh nhân có 

ANC <100/µL là 10%, cao hơn so với nhóm bệnh nhân có ANC 100 - 500/µL (3%).  

4. Chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt  

Mất bạch cầu hạt là phản ứng đặc ứng không thể dự đoán được. Theo dõi 

thường xuyên công thức máu có thể giúp phát hiện giảm bạch cầu trung tính phụ 

thuộc liều nhưng không bảo vệ được bệnh nhân khỏi tình trạng mất bạch cầu hạt. Do 

đó, đề nghị quan trọng nhất để bảo vệ bệnh nhân là giáo dục cho bệnh nhân rằng mất 

bạch cầu hạt có thể là một biến chứng hiếm gặp của một loại thuốc.  

Việc chẩn đoán giảm bạch cầu trung tính hoặc mất bạch cầu hạt do thuốc được 

nghi ngờ khi một bệnh nhân khởi phát giảm bạch cầu trung tính một cách đột ngột 

trong đó có dùng một loại thuốc có nguy cơ cao gây ra tình trạng này. Việc chẩn đoán 

nên được nghi ngờ nếu bệnh nhân bị sốt, lở loét miệng hoặc viêm nướu.  

Chẩn đoán được xác định khi có tất cả các yếu tố sau: 

 Số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối thấp hoặc bằng 0, 

 Không có thiếu máu và không giảm số lượng tiểu cầu, 

 Tủy xương giảm tế bào, quá trình tạo hồng cầu và tiểu cầu bình thường nhưng 

không thấy hoặc ít thấy các tế bào tiền thân của bạch cầu hạt. 

 Số lượng bạch cầu trung tính trở lại bình thường khi ngừng thuốc nghi ngờ, có 

hoặc không có sử dụng đồng thời yếu tố kích thích bạch cầu hạt 
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Chẩn đoán phân biệt cho giảm bạch cầu trung tính hoặc mất bạch cầu hạt 

không liên quan đến thuốc là rất rộng rãi, bao gồm cả các dạng di truyền và mắc phải. 

Các tình trạng phổ biến nhất được xem xét ở bệnh nhân dùng thuốc mãn tính là 

nhiễm virus kèm theo hoặc thiếu dinh dưỡng (ví dụ thiếu đồng hoặc vitamin B12).  

5. Tiên lượng 

Các số yếu tố tiên lượng bất lợi cho bệnh nhân mất bạch cầu hạt bao gồm: 

 Tuổi > 65 tuổi 

 ANC <100/µL. 

 Nhiễm trùng nặng như nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn. 

 Các bệnh kèm theo như bệnh thận, tim, hô hấp, các bệnh viêm hệ thống. 

6. Điều trị 

6.1. Ngừng thuốc 

Khi giảm bạch cầu trung tính nặng hoặc mất bạch cầu hạt được ghi nhận có 

liên quan đến thuốc, ngừng thuốc nghi ngờ không cần biết bệnh nhân có triệu chứng 

hay không. Tuy nhiên, trên thực tế bệnh nhân dùng nhiều loại thuốc cùng lúc nên 

việc nhận định thuốc nào gây ra giảm bạch cầu trung tính và mất bạch cầu hạt là rất 

khó khăn. Giảm bạch cầu trung tính thường được giải quyết trong vòng từ 1 đến 3 

tuần sau khi ngừng thuốc. 

6.2. Điều trị nhiễm trùng có liên quan 

 Chọc tủy và làm sinh thiết (nếu cần) 

 Theo dõi công thức máu. 

 Nếu bệnh nhân có sốt:  

 Xét nghiệm máu, nước tiểu, đàm, các vị trí nhiễm trùng nghi ngờ khác. 

 Bắt đầu điều trị với kháng sinh phổ rộng đường tiêm tĩnh mạch. 

6.3. Yếu tố kích thích bạch cầu hạt (G-CSF) 

Các yếu tố kích thích bạch cầu hạt (G-CSF) bao gồm pegfilgrastim, filgrastim. 

Pegfilgrastim có hiệu quả tương tự filgrastim nhưng có tác dụng kéo dài hơn, chế độ 

dùng thuốc đơn giản hơn và ít thường xuyên hơn. 

Hiện nay, chưa đủ các bằng chứng thuyết phục (chưa có các thử nghiệm lâm 

sàng ngẫu nhiên có đối chứng) chứng minh hiệu quả của việc sử dụng các G-CSF 
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trong trường hợp giảm bạch cầu trung tính do thuốc ngoài trường hợp hóa trị. Tuy 

nhiên, theo kinh nghiệm, hầu hết bệnh nhân bị mất bạch cầu hạt có triệu chứng nhiễm 

trùng và nghi ngờ có ức chế tủy xương được khuyến cáo dùng G-CSF liều 

5 mcg/kg/ngày tiêm dưới da (khuyến cáo loại 1C). Ngừng G-CSF khi tổng số lượng 

bạch cầu vượt quá 10.000/µL. 

Các G-CSF có thể làm tăng đau xương và tăng bạch cầu đáng kể ở những bệnh 

nhân giảm bạch cầu trong thời gian ngắn.  

 

Nguồn: Lượt dịch từ Uptodate.com (Cập nhật đến tháng 2/2018) 
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CẢNH GIÁC DƯỢC 

FDA CẢNH BÁO NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG SINH DỤC      

NGHIÊM TRỌNG KHI DÙNG CÁC CHẤT ỨC CHẾ SGLT2 

Ds. Nguyễn Văn Bảo Huy 

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Cơ quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa 

Kỳ (FDA) đã cảnh báo về các trường hợp viêm mô hoại tử vùng đáy chậu trên những 

bệnh nhân dùng thuốc ức chế sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2). 

Cảnh báo mới này sẽ được thêm vào thông tin kê đơn và hướng dẫn sử dụng 

cho bệnh nhân với tất cả các thuốc trong nhóm ức chế SGLT2 ở dạng đơn chất và kết 

hợp được FDA chấp thuận trong điều trị đái tháo đường type 2. Các thuốc này bao 

gồm:  

 Canagliflozin (Invokana, Invokamet, Invokamet XR; Janssen)  

 Dapagliflozin (Farxiga, Xigduo XR, Qtern, AstraZeneca)  

 Empagliflozin (Jardiance, Glyxambi, Synjardy, Synjardy XR; 

Boehringer Ingelheim/Eli Lilly)  

 Ertugliflozin (Steglatro, Segluromet, Stelujan; Merck) 

Viêm mô hoại tử vùng đáy chậu, còn được gọi là hoại tử Fournier, là một bệnh 

nhiễm khuẩn cực kỳ hiếm gặp nhưng đe dọa tính mạng. Bệnh ước tính xảy ra với tỷ 

lệ khoảng 1,6/100.000 nam giới hàng năm tại Mỹ, cao nhất ở độ tuổi từ 50 đến 79 

(3,3/100.000).  

Các trường hợp hoại tử Fournier ở bệnh nhân dùng thuốc ức chế SGLT2 

Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2018, FDA đã nhận được báo cáo về 12 

trường hợp hoại tử Fournier ở những bệnh nhân dùng thuốc ức chế SGLT2, trong đó 

có 5 nữ và 7 nam. Tình trạng này hiếm khi được báo cáo ở phụ nữ. Bệnh nhân trong 

độ tuổi từ 38 đến 78. Bệnh phát triển trung bình trong vòng 9,2 tháng kể từ khi bắt 

đầu sử dụng thuốc ức chế SGLT2 (khoảng từ 7 ngày đến 25 tháng). Ngưng dùng 

thuốc ức chế SGLT2 trong hầu hết các trường hợp. 

FDA cho biết: Các báo cáo nhận được bao gồm tất cả các loại thuốc trong 

nhóm chất ức chế SGLT2 ngoại trừ ertugliflozin; tuy nhiên, thuốc này cũng được cho 
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là có nguy cơ gây ra bệnh nhiễm trùng hiếm gặp và nghiêm trọng như các chất ức chế 

SGLT2 khác. 

Tất cả 12 bệnh nhân phải nhập viện và cần phải phẫu thuật. 5 trong số đó trải 

qua nhiều hơn một lần phẫu thuật và 1 ca yêu cầu ghép da. 4 bệnh nhân bị các biến 

chứng bao gồm nhiễm toan ceton, tổn thương thận cấp tính và sốc nhiễm 

khuẩn. 1 bệnh nhân tử vong và 2 bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện phục hồi 

chức năng. 

Vì bệnh tiểu đường tự làm tăng nguy cơ hoại tử Fournier, dữ liệu đã được kiểm 

tra cho bệnh nhân dùng các thuốc hạ đường huyết khác. Giữa năm 1984 và 2018, chỉ 

có 6 trường hợp hoại tử Fournier được xác định, tất cả đều ở nam giới.  

Thông tin cho bệnh nhân 

Bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế SLGT2 gọi hỗ trợ y tế ngay lập tức nếu cảm 

thấy đau, đỏ, hoặc sưng bộ phận sinh dục hoặc khu vực từ bộ phận sinh dục đến trực 

tràng và có thân nhiệt cao hơn 100,4 °F (38°C). 

Thông tin cho nhân viên y tế 

- Nhân viên y tế nên đánh giá tình trạng bệnh nhân bị hoại tử Fournier nếu họ 

có biểu hiện đau, ban đỏ, sưng ở vùng sinh dục hoặc đáy chậu, sốt, mệt mỏi và bị đau 

khi không hoạt động thể lực.  

- Nếu nghi ngờ bệnh nhân mắc các phản ứng có hại này, bác sĩ nên sử dụng 

kháng sinh phổ rộng ngay lập tức và tiến hành phẫu thuật nếu cần thiết. Ngưng sử 

dụng thuốc ức chế SGLT2, theo dõi cẩn thận đường huyết của bệnh nhân và thay thế 

bằng các loại thuốc hạ đường huyết khác. 

- Báo cáo mọi phản ứng có hại ở bệnh nhân dùng thuốc ức chế SGLT2.  

 

Nguồn: https://www.medscape.com 
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FDA CẬP NHẬT CẢNH BÁO ĐỐI VỚI KHÁNG SINH 

FLUOROQUINOLONE VỀ NGUY CƠ PHẢN ỨNG CÓ HẠI   

TRÊN TÂM THẦN VÀ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT 

Ths.Ds. Đoàn Thị Minh Diệu 

Ngày 10 tháng 7 tháng 2018, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 

(FDA) yêu cầu thay đổi cách ghi nhãn an toàn của các kháng sinh fluoroquinolone để 

tăng cường cảnh báo về nguy cơ tác dụng phụ trên sức khỏe tâm thần và rối loạn 

đường huyết nghiêm trọng. Đồng thời, FDA cũng yêu cầu thống nhất trong việc ghi 

nhãn của tất cả các fluoroquinolone đường uống hoặc đường tiêm. 

Các fluoroquinolon được FDA chấp thuận bao gồm levofloxacin (Levaquin), 

ciprofloxacin (Cipro), ciprofloxacin loại viên nén giải phóng kéo dài, moxifloxacin 

(Avelox), ofloxacin, gemifloxacin (Factive) và delafloxacin (Baxdela). Có hơn 60 

phiên bản generic.  

Cảnh báo mới của FDA với fluoroquinolone 

Dựa trên các báo cáo phản ứng có hại của thuốc và các báo cáo ca trong y văn, 

FDA đã có cảnh báo và có yêu cầu mới về việc thay đổi cách ghi nhãn an toàn của 

các thuốc trong nhóm fluoroquinolone như sau:  

- Các tác dụng phụ trên sức khỏe tâm thần mới được ghi nhận bao gồm rối 

loạn chú ý, mất phương hướng, kích động, căng thẳng, suy giảm trí nhớ và mê 

sảng phải được liệt kê riêng biệt với các tác dụng phụ trên hệ thần kinh trung ương 

khác và nhất quán trong quá trình ghi nhãn của tất cả các thuốc trong nhóm. 

- Nguy cơ hạ đường huyết đôi khi dẫn đến tình trạng hôn mê của các kháng 

sinh fluoroquinolon cũng được FDA yêu cầu cập nhật vào nhãn thuốc. Nguy cơ này 

cao hơn đối với người cao tuổi và những người mắc bệnh tiểu đường đang uống 

thuốc hạ đường huyết hoặc đang dùng insulin.  

Thông tin dành cho nhân viên y tế: 

- Cần thông báo cho bệnh nhân về các triệu chứng hạ đường huyết và theo dõi 

cẩn thận lượng đường trong máu ở những bệnh nhân dùng fluoroquinolone. Đồng 

thời, thông báo cho bệnh nhân về nguy cơ phản ứng bất lợi tâm thần có thể xảy ra chỉ 

sau một liều.  

- Ngừng điều trị fluoroquinolone ngay lập tức nếu bệnh nhân báo cáo bất kỳ 

tác dụng phụ nào của hệ thần kinh trung ương, bao gồm phản ứng bất lợi về tâm thần, 
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hoặc rối loạn đường huyết và chuyển sang kháng sinh không fluoroquinolone nếu có 

thể. 

Một số cảnh báo trước đó với fluoroquinolone 

- Tháng 7 năm 2008, FDA cảnh báo nguy cơ viêm gân và đứt gân.  

- Tháng 2 năm 2011, FDA cảnh báo nguy cơ làm xấu đi các triệu chứng đối 

với những người mắc bệnh nhược cơ.  

- Tháng 8 năm 2013, FDA yêu cầu cập nhật nhãn để mô tả nguy cơ bệnh thần 

kinh ngoại vi không hồi phục (tổn thương dây thần kinh nghiêm trọng). 

- Trong năm 2016, FDA đã tăng cường cảnh báo fluoroquinolone đường toàn 

thân có tác dụng phụ gây tàn tật và các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể không 

hồi phục liên quan đến gân, cơ, khớp, dây thần kinh và hệ thần kinh trung ương. Các 

dấu hiệu và triệu chứng bao gồm đau gân hoặc đau cơ bất thường, yếu cơ, cảm giác 

tê rần như kiến bò hoặc cảm giác đau nhói như kim châm, tê bì ở cánh tay hoặc cẳng 

chân, lú lẫn và ảo giác. Bởi vì nguy cơ của các tác dụng phụ nghiêm trọng này 

thường vượt trội hơn lợi ích nên nếu không có lựa chọn điều trị thay thế thì 

fluoroquinolone không dùng cho bệnh nhân viêm xoang do vi khuẩn cấp tính, đợt cấp 

của bệnh viêm phế quản mãn tính và nhiễm trùng đường tiết niệu không biến chứng. 

Đối với một số bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn, bao gồm bệnh than, 

bệnh dịch hạch và viêm phổi do vi khuẩn, vì lợi ích lớn hơn nguy cơ nên 

fluoroquinolone có thể là một lựa chọn điều trị trong trường hợp này.  

 

Nguồn: https://www.fda.gov 



12 

AMPHOTERICIN B DẠNG TIÊM: NHẮC NHỞ NGUY CƠ      

PHẢN ỨNG BẤT LỢI CÓ THỂ GÂY TỬ VONG                           

NẾU NHẦM LẪN CÔNG THỨC 

Ths.Ds. Đoàn Thị Minh Diệu 

Sau khi nhận được trường hợp thứ ba bị sai sót trong sử dụng thuốc gây tử 

vong khi dùng Fungizone (amphotericin B loại không có lipid) thay vì một thuốc 

amphotericin B loại có lipid (AmBisome, Abelcet), Cơ quan quản lý Dược phẩm và 

các sản phẩm y tế Anh quốc nhắc nhở các nhân viên y tế rằng các công thức này 

không thể hoán đổi cho nhau. Bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng cần phải biết đầy đủ về 

thành phần công thức của thuốc được sử dụng và liều khuyến cáo cho từng loại. 

Amphotericin B dạng tiêm trên thị trường có 2 loại là công thức có lipid 

(AmBisome, Abelcet) và công thức không chứa lipid (Fungizone) để điều trị nhiễm 

nấm nghiêm trọng. Mỗi công thức có liều khuyến cáo và phương pháp sử dụng khác 

nhau.  

Quá liều Amphotericin B có thể dẫn đến nguy cơ tim mạch gây tử vong. Tổng 

liều Fungizone (amphotericin B loại không có lipid) hàng ngày không được vượt quá 

1.5 mg/kg. 

Lời khuyên dành cho nhân viên y tế: 

Khi kê toa, giao tiếp và phân phối các sản phẩm chứa hoạt chất 

amphotericin B, nên sử dụng cả tên chung hoàn chỉnh và tên biệt dược: 

 Amphotericin không chứa lipid (Fungizone) 

 Amphotericin dạng liposome (AmBisome) 

 Amphotericin dạng phức hợp lipid (Abelcet) 

Kiểm tra tên và liều lượng sản phẩm trước khi dùng, đặc biệt nếu liều được kê 

đơn vượt quá 1,5 mg/kg - liều khuyến cáo tối đa cho Fungizone. 

Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến amphotericin B, bao gồm 

cả các sai sót do dùng thuốc. 

 

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

 

https://www.gov.uk/drug-safety-update
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* Lưu ý:  

- Hiện nay, khoa Dược bệnh viện Đà Nẵng đang cung ứng Amphotret 50mg 

(Amphotericin B loại không có lipid) theo danh mục bệnh viện, liều thường dùng là 

0,5-1mg/kg/ngày, liều tối đa 1,5mg/kg/ngày. 

- Một số bệnh viện khác trên địa bàn có trúng thầu thêm thuốc Ampholip 

50mg/10ml (Amphotericin B loại phức hợp lipid), liều thường dùng 5mg/kg/ngày. 

- Amphotericin B loại phức hợp lipid có ưu điểm hơn loại thông thường 

(không có lipid) là làm tăng hoạt tính chống nấm và giảm độc tính của thuốc trên 

thận. Tuy nhiên, giá của loại phức hợp lipid đắt hơn rất nhiều lần so với loại thông 

thường nên được dùng trong trường hợp bệnh nhân kháng hoặc không dung nạp 

thuốc amphotericin B loại thông thường. 

- Nhân viên y tế cần lưu ý khi kê đơn và tham khảo các hướng dẫn sử dụng 

thuốc kháng nấm amphotericin B dạng tiêm để tránh nhầm lẫn. 
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ĐIỂM TIN  

FDA PHÊ DUYỆT KHÁNG SINH MỚI ERAVACYCLINE  

Ds. Trần Lê Phú Mỹ 

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 

Kỳ (FDA) đã phê duyệt eravacycline (Xerava), một kháng sinh fluorocycline tổng hợp 

thuộc nhóm tetracycline, dùng đường tiêm để điều trị nhiễm trùng ổ bụng có biến 

chứng ở bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên.  

Công ty Tetraphase Pharmaceuticals cho biết: Trong các thử nghiệm lâm sàng, 

eravacycline được dung nạp tốt và đạt hiệu quả điều trị cao, tương đương với hai kháng 

sinh được dùng phổ biến để điều trị nhiễm trùng ổ bụng có biến chứng là ertapenem và 

meropenem. Không cần phải điều chỉnh liều eravacycline ở bệnh nhân suy thận và 

thuốc có thể được dùng an toàn cho bệnh nhân dị ứng penicillin.  

Thông tin an toàn quan trọng của Xerava 

- Xerava không được chỉ định để điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu 

có biến chứng. 

- Để giảm sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc và duy trì hiệu quả của 

Xerava, thuốc chỉ nên được sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa nhiễm trùng đã được 

chứng minh hoặc nghi ngờ cao là do vi khuẩn nhạy cảm gây ra. 

- Chống chỉ định dùng Xerava ở những bệnh nhân quá mẫn với eravacycline 

hoặc các kháng sinh nhóm tetracycline. Phản ứng quá mẫn đe dọa tính mạng (phản vệ) 

đã được báo cáo với Xerava. 

- Sử dụng Xerava trong ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ, giai đoạn sơ 

sinh đến 8 tuổi có thể làm đổi màu răng vĩnh viễn (vàng-xám-nâu), giảm sản xuất men 

răng và ức chế sự phát triển xương.  

- Tiêu chảy liên quan đến Clostridium difficile có thể từ mức độ nhẹ cho đến 

viêm đại tràng gây tử vong khi dùng Xerava. 

- Các phản ứng bất lợi phổ biến nhất trong các thử nghiệm lâm sàng (tỷ lệ ≥ 3%) 

là phản ứng tại chỗ tiêm truyền, buồn nôn, nôn. Các phản ứng bất lợi khác tương tự 

như các kháng sinh tetracycline khác bao gồm nhạy cảm ánh sáng, tăng BUN, tăng urê 
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máu, nhiễm toan, tăng phosphate máu, viêm tụy và xét nghiệm chức năng gan bất 

thường. Ngừng sử dụng XERAVA nếu nghi ngờ có phản ứng bất lợi nào. 

Công ty Tetraphase Pharmaceuticals hy vọng eravacycline sẽ có mặt trên thị 

trường vào cuối năm nay. 

 

Nguồn: medscape.com  

 

 

THÔNG TIN VỀ THUỐC CHỨA DƯỢC CHẤT VALSARTAN 

Ds. Ngô Thị Kim Loan 

Nhiều loại thuốc chứa dược chất valsartan sử dụng nguyên liệu valsartan có 

chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA), một chất có khả năng gây ung thư 

và sự có mặt của chất này được cho là có thể liên quan đến một số thay đổi trong quá 

trình sản xuất nguyên liệu valsartan. 

1. Các công văn Cục Quản lý Dược Việt Nam đã ban hành: 

- Số 13125/QLD-CL ngày 10/7/2018 thông báo thu hồi các thuốc chứa valsartan 

được sản xuất từ nghiên liệu valsartan do Công ty Zhejiang Huahai 

Pharmaceutical – Trung Quốc sản xuất; 

- Số 13441/QLD-CL ngày 13/7/2018 về việc xử lý thuốc chứa hoạt chất 

Valsartan; 

- Số 14487/QLD-CL ngày 26/7/2018 về việc xử lý thuốc chứa dược chất 

valsartan; 

- Số 16944/QLD-CL ngày 31/8/2018 thông tin về thuốc chứa dược chất 

Valsartan. 

2. Nội dung công văn số 16944/QLD-CL ngày 31/8/2018 thông tin về thuốc chứa 

dược chất Valsartan: 

Căn cứ thông báo của Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu (EMA), Cơ quan 

quản lý dược Mỹ, Cơ quan quản lý dược Đài Loan và một số cơ quan quản lý dược 

khác trên thế giới về việc thu hồi các thuốc chứa valsartan được sản xuất từ nguyên 

liệu valsartan chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) của các nhà sản xuất 
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nguyên liệu: Zheijang Huahai Pharmaceutical Co.Ltd; Zhuhai Rundu 

Pharmaceutical Co.Ltd; Zheijang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd; Hetero Labs Ltd. 

Nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời cung cấp thông tin về 

thuốc chứa valsartan tiếp tục được sử dụng trong phòng bệnh, chữa bệnh, Cục Quản 

lý Dược có ý kiến như sau: 

- Thông báo thu hồi, ngừng sản xuất, ngừng nhập khẩu nguyên liệu và các 

thuốc có chứa valsartan được sản xuất từ nguyên liệu valsartan do các công 

ty Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co, Ltd; Zheijang Tianyu Pharmaceutical 

Co.Ltd; Hetero Labs Ltd sản xuất.  

- Thông báo cập nhật danh sách các thuốc valsartan đã được công bố tại công 

văn số 14487/QLD-CL ngày 26/7/2018: 

 Danh mục 1: Danh sách các thuốc chứa valsartan bị đình chỉ lưu hành, thu 

hồi. 

 Danh mục 2: Danh sách các thuốc chứa valsartan bị tạm dừng nhập khẩu, 

lưu hành, sử dụng. 

 Danh mục 3: Danh sách các thuốc chứa valsartan tiếp tục được lưu hành, sử 

dụng trong hoạt động phòng chữa bệnh. 

- Chi tiết danh mục các thuốc đính kèm công văn tham khảo tại trang web của 

Cục quản lý Dược dav.gov.vn. 

3. Thông tin về các thuốc có dược chất valsartan trong Danh mục bệnh viện 

Đà Nẵng hoặc Danh mục Nhà thuốc bệnh viện (cập nhật đến ngày 24/9/2018) 

Stt Tên thuốc Hoạt chất Số đăng ký Nhà sản xuất, 

nước sản xuất 

3.1. Thuốc chứa dược chất valsartan bị đình chỉ lưu hành, thu hồi 

1 Vasblock 80mg Valsartan 80mg VN-19240-15 Medochemie Ltd-

Cyprus 

2 Vasblock 

160mg 

Valsartan 160mg VN-19494-15 Medochemie Ltd-

Cyprus 

3 Valzaar H Valsartan 80mg; 

Hydrochlorothiazide 12,5mg 

VN-17796-14 Torrent 

Pharmaceuticals 

Ltd – India 
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Stt Tên thuốc Hoạt chất Số đăng ký Nhà sản xuất, 

nước sản xuất 

4 Valsartan 

STADA 80mg 

Valsartan 80mg VD-26571-17 STADA -        

Việt Nam 

3.2. Thuốc chứa dược chất valsartan được tiếp tục lưu hành, sử dụng 

5 Savi Valsartan 

80mg 

Valsartan 80mg 

 

VD-22513-15 Savipharm -    

Việt Nam 

6 Exfore Amlodipin 5mg +  

Valsartan 80mg 

VN-16344-13 

 

Novartis 

Farmaceutica S.A 

- Tây Ban Nha 

7 Exfore Amlodipin 10mg + 

Valsartan 160mg 

VN-16343-13 

 

Novartis 

Farmaceutica S.A 

- Tây Ban Nha 

8 Exforge HCT 

5mg/160mg/ 

12.5mg  

Amlodipin besylat 5mg + 

Valsartan 160mg + 

Hydroclorothiazide 12.5mg 

VN-19289-15 

 

Novartis 

Farmaceutica 

S.A-Tây Ban Nha 

9 Exforge HCT 

10mg/160mg/ 

12.5mg  

Amlodipin besylat 10mg + 

Valsartan 160mg + 

Hydroclorothiazide 12.5mg 

VN-19287-15 

 

Novartis 

Farmaceutica 

S.A-Tây Ban Nha 

10 Diovan 80mg Valsartan 80mg VN-18399-14 Novartis 

Farmaceutica 

S.A-Tây Ban Nha 

 

Nguồn: dav.gov.vn (Cục quản lý Dược – Bộ Y tế) 

 


