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HƢỚNG TỚI SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN HỢP LÝ 

QUẢN LÝ ĐỘNG KINH VÀ THAI KỲ 

Ths.Ds. Đoàn Thị Minh Diệu 

Hơn 90% phụ nữ bị động kinh có thai bình thường. Nhiều bệnh nhân nữ bị 

động kinh sợ hãi và lo lắng khi mang thai do nguy cơ cao mắc các biến chứng chu 

sinh như tiền sản giật, sinh non, tử vong cho mẹ và thai nhi. Điều quan trọng là các 

bác sĩ và phụ nữ bị động kinh phải lập kế hoạch và quản lý thai kỳ cẩn thận để làm 

tăng tỷ lệ an toàn cho bệnh nhân. 

1. TRƢỚC KHI MANG THAI 

Động kinh không phải là chống chỉ định cho thai kỳ. Tư vấn tiền sản rất quan 

trọng đối với tất cả phụ nữ bị động kinh trong độ tuổi sinh đẻ vì nhiều trường hợp 

mang thai ngoài kế hoạch và nguy cơ gặp các biến chứng có thể được giảm thiểu 

bằng các can thiệp trước và sớm trong thai kỳ. Nội dung tư vấn bao gồm thông tin về 

các rủi ro do động kinh và mang thai, tương tác giữa thuốc chống động kinh với 

thuốc tránh thai đường uống và khuyến cáo bổ sung folat. 

1.1. Tránh thai  

Phụ nữ bị động kinh phải lưu ý rất dễ thất bại trong việc ngừa thai bằng thuốc 

tránh thai đường uống khi dùng đồng thời với thuốc chống động kinh như 

carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, primidon, topiramat và oxcarbazepin do các 

thuốc này gây cảm ứng enzym gan, tăng chuyển hóa thuốc tránh thai, làm giảm nồng 

độ thuốc tránh thai trong máu nên dễ dẫn đến có thai ngoài kế hoạch. 

Các biện pháp tránh thai có tác dụng kéo dài (LARC) bao gồm đặt dụng cụ 

tránh thai bằng đồng hoặc levonogestrel và cấy ghép etonogestrel là những biện pháp 

thay thế hiệu quả cao hơn, tùy từng phương pháp không có hoặc ít xảy ra tương tác 

thuốc. 

1.2. Bổ sung axit folic  

Sau khi xem xét các bằng chứng hiện có, các tác giả khuyến cáo bổ sung axit 

folic (0,4-0,8 mg/ngày) cho tất cả phụ nữ có khả năng mang thai để giảm thiểu nguy 

cơ dị tật ống thần kinh. Liều cao hơn (4 mg/ngày) được đề nghị cho những phụ nữ đã 

có đứa con sinh ra trước đó bị dị tật ống thần kinh hoặc đang dùng thuốc chống động 

kinh, đặc biệt là carbamazepin hoặc valproat. Việc bổ sung được thực hiện trong thời 
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gian từ 1-3 tháng trước khi mang thai và trong suốt 3 tháng đầu để giảm nguy cơ dị 

tật ống thần kinh. Phụ nữ đang dùng các loại thuốc chống động kinh khác, các thuốc 

mà không có nguy cơ cao dị tật ống thần kinh có thể dùng axit folic liều thấp hơn 

(0,4-0,8 mg/ngày). 

1.3. Sự cần thiết của thuốc chống động kinh  

Có hai vấn đề phải được xem xét liên quan đến việc sử dụng thuốc chống động 

kinh ở bất kỳ phụ nữ nào bị bệnh động kinh muốn mang thai: 

 Chẩn đoán bệnh động kinh có được thiết lập tốt không? Ở một số bệnh nhân, 

đo điện não đồ (EEG) thường xuyên là cần thiết để xác định chẩn đoán. 

 Bệnh nhân có cần dùng thuốc chống động kinh không và nếu có, cô ấy có phải 

dùng thuốc thích hợp nhất và ở liều tối thiểu để kiểm soát động kinh không? 

Nếu một phụ nữ đã không bị động kinh trong một thời gian và quyết định 

ngừng sử dụng thuốc chống động kinh thì khuyên bệnh nhân nên ngừng thuốc ít nhất 

từ 6-12 tháng trước khi mang thai vì nguy cơ tái phát động kinh sau khi ngừng thuốc 

là cao nhất trong giai đoạn này, lần lượt là 15% và 30%. Nguy cơ tái phát động kinh 

thay đổi tùy theo từng hội chứng động kinh cụ thể và một số yếu tố khác. 

1.4. Lựa chọn thuốc chống động kinh  

Nếu không thể ngừng thuốc, bệnh nhân nên dùng loại thuốc phù hợp nhất cho 

loại động kinh, ngoại trừ valproat – thuốc cần tránh bất cứ khi nào có thể.  

Phương pháp điều trị tối ưu cho phụ nữ bị động kinh vẫn chưa rõ ràng vì thiếu 

dữ liệu so sánh khả năng gây quái thai của các loại thuốc chống động kinh. Dữ liệu so 

sánh hiệu quả của các loại thuốc chống động kinh để kiểm soát các cơn động kinh 

trong thai kỳ cũng khá hạn chế và không có bất kỳ thử nghiệm ngẫu nhiên nào. Trong 

một nghiên cứu tại Úc trên hơn 1000 trường hợp mang thai ở những phụ nữ bị động 

kinh được đơn trị bằng thuốc chống động kinh, động kinh được kiểm soát tốt hơn ở 

những phụ nữ được điều trị bằng thuốc chống động kinh "cũ" (Ví dụ như 

carbamazepin, phenytoin, axit valproic) so với thuốc chống động kinh mới hơn như 

lamotrigin, levetiracetam hoặc topiramat (35% so với 48% các trường hợp mang thai 

bị ảnh hưởng bởi ít nhất một cơn động kinh). Trong các thuốc chống động kinh "mới 

hơn" này, levetiracetam kiểm soát cơn động kinh trong thai kỳ tốt hơn lamotrigin với 

tần xuất xảy ra cơn động kinh trong thai kỳ lần lượt 32% và 51%, tuy nhiên số phụ 

nữ mang thai dùng levetiracetam trong nghiên cứu này là tương đối nhỏ (n = 82).  



3 

Hiện tại, các tác giả đề nghị cách tiếp cận sau đây:  

 Điều trị bằng thuốc chống động kinh nên được tối ưu hóa trước khi thụ thai, 

nếu có thể trước khi thai nhi tiếp xúc với tác dụng gây quái thai tiềm tàng của 

thuốc chống động kinh. Không có sự thống nhất về việc thuốc chống động 

kinh nào gây ra quái thai nhiều nhất hoặc ít nhất nên thuốc nào ngăn ngừa được 

cơn động kinh ở bệnh nhân đó là loại thuốc nên được sử dụng. 

 Riêng với valproat, các nghiên cứu đoàn hệ cho thấy thuốc có khả năng gây 

quái thai và gây bất lợi trên phát triển thần kinh cao hơn với so với các thuốc 

chống động kinh khác. Ngoài ra, trong khi nồng độ của hầu hết các loại thuốc 

chống động kinh ở rốn thường thấp hơn so với huyết thanh mẹ, valproat có 

nồng độ ở rốn cao hơn nồng độ trong huyết thanh mẹ có thể là do tăng chuyển 

qua nhau thai. Vì vậy, tránh dùng valproat ở những phụ nữ có kế hoạch mang 

thai nếu những cơn động kinh có thể được kiểm soát bằng các loại thuốc chống 

động kinh khác. Nếu bắt buộc phải sử dụng valproat, nên dùng ở liều thấp nhất 

có hiệu quả. Nếu có thể, dùng liều 500 đến 600 mg/ngày và tránh nồng độ cao 

trong huyết tương (> 70 µg/ml) trừ khi thực sự cần thiết để kiểm soát cơn động 

kinh. Liều thuốc hằng ngày nên được chia thành 3 hoặc 4 lần. 

Các khuyến cáo khác liên quan đến việc sử dụng thuốc chống động kinh bao 

gồm: 

 Thuốc chống động kinh nên được dùng ở liều thấp nhất và nồng độ thấp nhất 

trong huyết tương để bảo vệ chống lại các loại động kinh loại co cứng – co giật 

và/hoặc động kinh cục bộ phức tạp. 

 Nồng độ thuốc trong huyết tương nên được theo dõi thường xuyên trong thai 

kỳ đặc biệt là nồng độ thuốc tự do có tác dụng sinh lý. 

 Nếu có thể nên tránh sử dụng nhiều thuốc, đặc biệt là các phối hợp liên quan 

đến valproat, carbamazepin và phenobarbital. 

 Nếu có tiền sử gia đình bị dị tật ống thần kinh, nên tránh cả valproat và 

carbamazepin, trừ khi không thể kiểm soát được cơn động kinh của bệnh nhân. 

 Khi đã chắc chắn có thai, việc thay đổi điều trị bằng thuốc chống động kinh 

thay thế để giảm nguy cơ gây quái thai là không nên vì nhiều lý do: 

- Thay đổi thuốc chống động kinh có thể làm cơn động kinh xảy ra sớm hơn. 

- Các loại thuốc chống động kinh chồng chéo trong quá trình thay đổi sẽ 

khiến thai nhi bị ảnh hưởng bởi cả 2 loại thuốc chống động kinh. 
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- Lợi ích còn hạn chế trong việc thay đổi thuốc chống động kinh nếu đã có 

thai trong vài tuần. 

2. TRONG THAI KỲ 

Quản lý trong thai kỳ bao gồm bổ sung axit folic, sàng lọc các dị tật lớn, theo 

dõi nồng độ thuốc chống động kinh trong huyết tương và sử dụng vitamin K vào cuối 

thai kỳ. 

Tần suất xảy ra cơn động kinh ở phụ nữ trong thai kỳ có thể cao hơn so với 

bình thường vì thiếu ngủ hoặc không tuân thủ điều trị bằng thuốc chống động kinh do 

lo ngại về tác dụng của thuốc đối với thai nhi đang phát triển. Điều quan trọng khi tư 

vấn là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc, tuân thủ dùng thuốc, giảm 

thiểu căng thẳng và các yếu tố khác làm cơn động kinh xảy ra sớm hơn. 

Trong một nghiên cứu trên 95 phụ nữ bị động kinh được theo dõi tại một 

phòng khám điều trị động kinh, 38% các trường hợp mang thai có tăng tần số động 

kinh so với trước khi mang thai. Tần số động kinh tăng cao nhất ở những người bị 

động kinh trong 12 tháng trước khi thụ thai và ở những người bị động kinh cục bộ. 

Mặc dù các cơ chế chưa rõ ràng nhưng dường như có sự gia tăng đáng kể về 

nguy cơ tử vong mẹ trong thời gian sinh ở phụ nữ bị động kinh cùng với sự gia tăng 

vừa phải về nguy cơ biến chứng sản khoa. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc chăm sóc kỹ càng trong lúc sinh và sự cần thiết phải hiểu rõ hơn về các cơ chế 

tiềm ẩn những rủi ro này, để có thể đưa ra các biện pháp can thiệp phòng ngừa.  

2.1. Tiếp tục bổ sung axit folic  

Liều bổ sung folat trước thụ thai được khuyến cáo trong 3 tháng đầu và thường 

được tiếp tục trong suốt thai kỳ.  

2.2. Sàng lọc dị tật  

Sàng lọc các bất thường lớn cung cấp cho bệnh nhân cơ hội chấm dứt thai kỳ nếu 

có dị tật. Ngay cả khi bệnh nhân không xem xét việc chấm dứt, có thể hữu ích để biết 

nếu có khiếm khuyết lớn để lập kế hoạch phương thức sinh tối ưu và chuyển bệnh 

nhân đến một trung tâm có chuyên khoa nhi để sinh. Có hai phương thức sàng lọc 

chính là nồng độ alpha-fetoprotein huyết thanh (AFP) và siêu âm: 

 AFP huyết thanh tăng có liên quan đến khuyết tật ống thần kinh và các bất 

thường khác của thai nhi (Ví dụ khuyết tật thành bụng hoặc bệnh thận hư bẩm 

sinh). Đo nồng độ AFP huyết thanh hoặc chọc ối cho alpha-fetoprotein nên 
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được thực hiện trong khoảng từ 14 đến 16 tuần, đặc biệt ở những phụ nữ được 

điều trị bằng valproat và carbamazepin. Chọc ối có liên quan đến nguy cơ sảy 

thai 0,5%.  

 Siêu âm thời gian thực nên được thực hiện sau 18 đến 20 tuần để đánh giá 

khuyết tật ống thần kinh, sứt môi và vòm miệng, bất thường về tim. 

2.3. Theo dõi nồng độ thuốc và điều chỉnh liều  

Mang thai đi kèm với nhiều thay đổi trong chuyển hóa thuốc, bao gồm tăng 

chuyển hóa ở gan, tăng đào thải ở thận, tăng thể tích phân bố và giảm hấp thu qua 

đường tiêu hóa, giảm gắn kết với protein huyết tương. Cần theo dõi cả nồng độ thuốc 

tổng cộng và nồng độ thuốc tự do trong thai kỳ. Điều chỉnh liều thuốc nếu tình trạng 

động kinh của bệnh nhân không được kiểm soát. 

Nồng độ thuốc tổng cộng và nồng độ thuốc tự do nên được kiểm tra ở tuần thứ 

5 đến 6 và tuần thứ 10 và sau đó ít nhất mỗi 3 tháng.  

Các thuốc chống động kinh cần theo dõi nồng độ thuốc trong máu chặt chẽ hơn 

bao gồm lamotrigin, levetiracetam, oxcarbazepin, phenytoin và topiramat: 

 Độ thanh thải Lamotrigin tăng gấp 2-3 lần khi mang thai, đạt cực đại trong 3 

tháng cuối thai kỳ. Do đó, nồng độ thuốc nên được theo dõi thường xuyên hơn 

trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ để giảm khả năng co giật cũng như 

trong giai đoạn đầu sau sinh để tránh độc tính. Trong một loạt ca, nồng độ 

lamotrigin hiện tại/ nồng độ lúc chưa mang thai dưới 0,65 là một yếu tố dự báo 

tình trạng động kinh xấu đi.   

 Độ thanh thải Levetiracetam cũng tăng trong thai kỳ. Trong một nghiên cứu 

trên 15 phụ nữ đơn trị với levetiracetam, độ thanh thải thuốc tăng 200% trong 3 

tháng giữa so với trước khi mang thai. Trong một nghiên cứu nhỏ khác, nồng 

độ levetiracetam trong huyết tương giảm tới 40% nồng độ thuốc trước khi 

mang thai trong 3 tháng cuối thai kỳ. Trong nghiên cứu khác, khoảng một nửa 

số phụ nữ sử dụng levetiracetam đã trải qua sự gia tăng tần số xuất hiện cơn 

động kinh khi mang thai, do đó cần phải theo dõi chặt chẽ diễn tiến lâm sàng 

của bệnh nhân khi dùng levetiracetam trong thai kỳ. 

 Trong một nghiên cứu trên 12 phụ nữ được theo dõi trong thai kỳ, nồng độ của 

chất chuyển hóa có hoạt tính của oxcarbazepin, 10-monohydroxy (MHD) giảm 

đáng kể khi mang thai và tăng sau khi sinh. Do đó, cần theo dõi chặt chẽ diễn 

tiến lâm sàng ở phụ nữ dùng oxcarbazepin trong khi mang thai. 
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 Một nghiên cứu mô tả 12 phụ nữ dùng liệu pháp topiramat trong thai kỳ báo 

cáo rằng nồng độ trong huyết thanh giảm khoảng 30%. Tần số động kinh tăng 

lên trong thai kỳ cũng được quan sát thấy trong loạt trường hợp này. 

2.4. Bổ sung vitamin K  

Hầu hết các bác sĩ khuyên dùng vitamin K1 dự phòng (10-20 mg/ngày) trong 

tháng cuối của thai kỳ cho phụ nữ được điều trị bằng thuốc chống động kinh để bảo 

vệ trẻ khỏi chảy máu sau sinh nghiêm trọng do thiếu hụt các yếu tố đông máu phụ 

thuộc vitamin K. Khuyến cáo này dựa trên dữ liệu hạn chế từ nhiều báo cáo hàng loạt 

ca và loạt ca bệnh nhỏ đã gợi ý tăng nguy cơ chảy máu ở trẻ sơ sinh của bà mẹ dùng 

thuốc chống động kinh. Các thuốc chống động kinh có tác dụng cảm ứng enzym như 

phenobarbital, phenytoin và carbamazepin đi qua nhau thai và có thể làm tăng tốc độ 

phân hủy của vitamin K ở thai nhi. Có thể khắc phục tình trạng trên bằng bổ sung liều 

lớn vitamin K. Bổ sung vitamin K đường uống cho những phụ nữ dùng nhiều loại 

thuốc chống động kinh, dùng thuốc chống động kinh cảm ứng enzym (Ví dụ, 

phenobarbital, carbamazepin, phenytoin, topiramat, oxcarbazepin) trong khi mang 

thai. 

Tất cả trẻ sơ sinh nên được tiêm bắp 1 mg vitamin K khi sinh. Nếu chảy máu 

xảy ra, có thể truyền huyết tương tươi đông lạnh. 

3. TRONG LÚC SINH 

Mổ lấy thai có thể được lựa chọn cho những phụ nữ bị co giật thường xuyên 

trong 3 tháng cuối thai kỳ hoặc có tiền sử động kinh liên tục khi bị stress nghiêm 

trọng. 

Một cơn động kinh co cứng – co giật trong khi sinh xảy ra với tỷ lệ từ 1-2% ở 

phụ nữ bị động kinh và 1-2% khác xảy ra cơn động kinh trong 24 giờ sau khi sinh. 

Do đó, điều cần thiết là duy trì nồng độ thuốc chống động kinh trong huyết tương để 

bảo vệ chống động kinh trong 3 tháng cuối và trong lúc sinh. Không được bỏ lỡ liều 

trong thời gian chuyển dạ. 

Động kinh trong quá trình chuyển dạ và sinh con cần được điều trị kịp thời 

bằng các thuốc benzodiazepin (IV); lorazepam được xem xét lựa chọn. Phenytoin 

(IV) cũng có hiệu quả cao và có thời gian tác dụng dài hơn. Sau khi sinh, 

phenobarbital, primidon và benzodiazepin vẫn còn trong huyết tương của trẻ sơ sinh 

trong vài ngày. Điều này có thể gây ra tác dụng an thần và có thể gây hội chứng cai 

nghiện ở trẻ sơ sinh. 
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Magie sulfat không phải là một lựa chọn thay thế thích hợp cho phụ nữ mang 

thai bị động kinh. Tuy nhiên, khi cơn động kinh xuất hiện lần đầu tiên trong 3 tháng 

cuối của thai kỳ hoặc giai đoạn đầu sau sinh, có thể khó phân biệt sản giật với khởi 

phát mới hoặc tái phát muộn của bệnh động kinh. Trong những trường hợp này, thực 

hiện điều trị sản giật và đánh giá các nguyên nhân khác gây ra cơn động kinh. 

Động kinh dạng co cứng và co giật nhìn chung có thể liên quan đến thiếu oxy; 

theo dõi tim thai liên tục được khuyến cáo trong trường hợp động kinh cũng như 

trong khoảng thời gian ít nhất một giờ sau khi dùng thuốc benzodiazepin. 

4. SAU KHI SINH  

4.1. Một số nguyên tắc cơ bản để quản lý phụ nữ có tiền sử động kinh sau sinh 

 Nếu liều thuốc chống động kinh đã bị thay đổi trong thai kỳ thì nên cân nhắc 

quay trở lại liều chuẩn trước khi mang thai trong vài tuần đầu sau khi sinh. Độ 

thanh thải lamotrigin giảm nhanh trong tuần đầu tiên sau sinh và điều chỉnh 

liều nên được thực hiện sớm hơn. Trong một loạt trường hợp, lịch trình giảm 

dần liều uống lamotrigin sau sinh để làm giảm độc tính của lamotrigin trên 

người mẹ như sau: giảm dần liều vào các ngày thứ 3, 7 và 10 sau sinh, sau đó 

quay trở lại liều trước khi thụ thai hoặc liều trước khi thụ thai cộng với 50 mg 

để giúp chống lại tác động của việc thiếu ngủ. 

 Người mẹ cần được thông báo về tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi, ngủ đủ 

giấc và tuân thủ điều trị bằng thuốc. 

 Cần thận trọng để bảo vệ trẻ sơ sinh nếu người mẹ bị động kinh. Ví dụ, có một 

người khác có mặt khi người mẹ tắm cho con.  

4.2. Nuôi con bằng sữa mẹ 

Tất cả các loại thuốc chống động kinh đều có thể đo được trong sữa mẹ. Tỷ lệ 

nồng độ thuốc trong sữa mẹ so với nồng độ thuốc trong huyết tương của mẹ thay đổi 

từ 5-10% với valproat đến 90% với ethosuximid. Không có bằng chứng để xác định 

xem tiếp xúc với thuốc chống động kinh thông qua việc uống sữa mẹ có ảnh hưởng 

đối với trẻ sơ sinh trên lâm sàng hay không. Hầu hết các chuyên gia tin rằng dùng 

thuốc chống động kinh nhìn chung là không chống chỉ định cho con bú vì lợi ích có 

thể lớn hơn nguy cơ. 

Kết quả phát triển thần kinh vào năm 3 tuổi đã được kiểm tra ở 199 trẻ tiếp xúc 

với carbamazepin, lamotrigin, phenytoin hoặc valproat lúc còn trong bào thai; IQ của 

trẻ bú sữa mẹ không khác biệt so với trẻ không bú sữa mẹ đối với tất cả các loại 
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thuốc chống động kinh. Thời gian trung bình cho con bú là 7 tháng. Kết quả kiểm tra 

ở năm 6 tuổi cho thấy những trẻ được nuôi bằng sữa mẹ hoạt động tốt hơn những đứa 

trẻ không được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ trong bài kiểm tra IQ và bằng lời nói. Trong 

nghiên cứu này, khó có thể loại trừ các yếu tố gây nhiễu. Tuy nhiên, kết quả cung cấp 

sự trấn an về việc nuôi con bằng sữa mẹ khi mẹ dùng thuốc chống động kinh. 

Kinh nghiệm lâm sàng thường cho thấy tiếp xúc với các thuốc an thần như 

phenobarbital, primidon hoặc benzodiazepin có thể khiến trẻ trở nên cáu kỉnh, ngủ 

thiếp đi ngay sau khi bắt đầu cho con bú hoặc không phát triển mạnh. Nếu điều này 

xảy ra, việc cho con bú có thể cần phải ngừng nhưng có thể được thử lại một tuần sau 

đó. 

Một nghiên cứu ở 30 trẻ sơ sinh cho thấy lamotrigin có thể được bài tiết nhiều 

vào trong sữa mẹ. Tuy nhiên, không có tác dụng phụ nào quan sát được ở những trẻ 

này trong năm đầu tiên sau sinh. Các nghiên cứu nhỏ về levetiracetam, topiramat và 

gabapentin cho thấy nồng độ thuốc trong sữa mẹ tương tự như trong huyết tương của 

mẹ nhưng nồng độ thuốc trong huyết tương ở trẻ sơ sinh thấp và được loại bỏ nhanh. 

TÓM TẮT 

Rủi ro liên quan đến mang thai và động kinh có thể được giảm thiểu bằng các 

can thiệp trước và trong thai kỳ: 

 Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cần được tư vấn về sự tương tác giữa thuốc chống 

động kinh với thuốc tránh thai đường uống và các nguy cơ tiềm ẩn liên quan 

đến động kinh và mang thai.  

 Chẩn đoán động kinh và sự cần thiết phải điều trị bằng thuốc chống động kinh 

cần phải được đánh giá trước khi thụ thai. Một số phụ nữ đã không có cơn 

động kinh trong một thời gian dài có thể chọn cách ngưng điều trị bằng thuốc 

chống động kinh trước khi thụ thai. Nguy cơ tái phát động kinh thay đổi tùy 

thuộc vào loại động kinh và các yếu tố khác.  

 Chưa có dữ liệu rõ ràng về nguy cơ của các thuốc chống động kinh với thai kỳ. 

Tuy nhiên, không có thuốc nào là không có rủi ro cho thai kỳ. Do đó, bệnh 

nhân có kế hoạch mang thai được khuyến cáo phải điều trị bằng thuốc chống 

động kinh hiệu quả nhất để kiểm soát cơn động kinh (Mức độ 2C). Tránh sử 

dụng valproat nếu có thuốc chống động kinh thay thế kiểm soát hiệu quả bệnh 

động kinh (Mức độ1B). Đơn trị liệu và dùng thuốc với liều thấp nhất có thể để 
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hạn chế nguy cơ gây quái thai. Phác đồ thuốc chống động kinh nên được tối ưu 

hóa 6 tháng trước khi thụ thai theo kế hoạch.  

 Không thực hiện thay đổi chế độ dùng thuốc chống động kinh nhằm mục đích 

giảm nguy cơ gây quái thai khi đã chắc chắn có thai (Mức độ 2C).  

 Bổ sung axit folic (0,4 - 0,8 mg/ngày) được khuyến cáo cho tất cả phụ nữ có 

khả năng mang thai (Mức độ 1A).  

 Với phụ nữ dùng carbamazepin/valproat hoặc đã sinh một con bị dị tật thần 

kinh, bổ sung folat liều cao hơn (4 mg/ngày) trước khi thụ thai (Mức độ 2B). 

 Nên theo dõi nồng độ thuốc chống động kinh toàn phần và nồng độ thuốc dạng 

tự do trong huyết tương khi mang thai. Đo nồng độ thuốc vào tuần thứ 5-6, vào 

tuần thứ 10 và sau đó ít nhất 3 tháng/lần và một lần nữa trong tuần đầu tiên 

hoặc thứ hai sau sinh. Lamotrigin và levetiracetam cần được theo dõi nồng độ 

thuốc trong máu thường xuyên hơn. 

 Bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc chống động kinh nên được sàng lọc kỹ 

càng trước sinh.  

 Bổ sung vitamin K đường uống 10-20 mg/ngày trong tháng cuối của thai kỳ 

cho phụ nữ dùng thuốc chống động kinh (phenobarbital, carbamazepin, 

phenytoin, topiramat, oxcarbazepin) 

 Không chống chỉ định cho con bú với bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc 

chống động kinh.  

 

Nguồn: Uptodate.com (Bằng chứng được cập nhật đến tháng 2/2018) 
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CẢNH GIÁC DƢỢC 

FDA: KHÔNG SỬ DỤNG AZITHROMYCIN TRONG            

PHÒNG NGỪA BỆNH PHỔI Ở BỆNH NHÂN UNG THƢ 

Ds. Nguyễn Văn Bảo Huy 

Trong một thông báo về an toàn thuốc ngày 03/08/2018, FDA cho biết: Không 

nên dùng azithromycin để phòng ngừa hội chứng viêm tiểu phế quản tắc nghẽn 

(Bronchiolitis Obliterans Syndrome - BOS) ở bệnh nhân mắc các bệnh lý huyết học 

ác tính được cấy ghép tế bào gốc tạo máu do tăng nguy cơ tái phát ung thư và tử 

vong. 

Cảnh báo này bắt nguồn từ thử nghiệm ALLOZITHRO (Pfizer, Pháp), khảo 

sát hiệu quả của việc sử dụng azithromycin dài hạn để phòng ngừa BOS sau dị ghép 

tế bào gốc tạo máu. Thử nghiệm chấm dứt sớm sau khi phát hiện thấy nguy cơ tái 

phát tăng lên ở bệnh nhân dùng azithromycin so với giả dược. Ung thư tái phát ở 77 

bệnh nhân (32,9%) dùng azithromycin so với 48 bệnh nhân (20,8%) dùng giả dược. 

(95% CI, tỷ số nguy cơ hiệu chỉnh HR = 1,6 (1,12-2,4)). Có 95 trường hợp tử vong 

trong nhóm dùng azithromycin so với 66 trường hợp trong nhóm dùng giả dược. Tỷ 

lệ bệnh nhân còn sống trong vòng 2 năm ở nhóm dùng azithromycin là 56,6% so với 

70,1% ở nhóm dùng giả dược. (95% CI, tỷ số nguy cơ không được hiệu chỉnh HR = 

1,5 (1,1-2,0)). 

Pfizer cho biết: “Trong những tháng đầu của thử nghiệm, tỷ lệ tử vong là 

tương đương giữa những người dùng azithromycin và giả dược. Tuy nhiên, sự mất 

cân bằng đã xảy ra sau đó và tiếp tục cho đến thời điểm 2 năm khi nghiên cứu phải 

dừng lại. Mặc dù nguyên nhân tại sao azithromycin có liên quan đến tăng tỷ lệ tái 

phát các bệnh lý huyết học ác tính trong nghiên cứu này vẫn còn chưa được làm rõ 

nhưng phơi nhiễm dài hạn với azithromycin sau ghép tế bào gốc tạo máu có thể gây 

ra các rủi ro lớn hơn lợi ích dự kiến”. 

FDA hiện đang xem xét dữ liệu bổ sung, sẽ báo cáo kết luận và đưa ra khuyến 

cáo sau khi đánh giá được hoàn tất. 

Theo FDA, các bệnh nhân ung thư được cấy ghép tế bào gốc từ những người 

hiến tặng có nguy cơ mắc BOS. Mặc dù azithromycin được phê duyệt để điều trị các 

loại bệnh nhiễm trùng liên quan đến phổi, xoang, da và các bộ phận khác, nhưng hiện 

tại nó không được chấp thuận để phòng ngừa BOS. Chưa có kháng sinh dự phòng 
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hiệu quả nào cho BOS và do đó các bác sĩ lâm sàng không nên sử dụng azithromycin 

để dự phòng BOS. 

 

Nguồn: Medscape.com 

 

 

NHIỄM TOAN LACTIC LIÊN QUAN ĐẾN LINEZOLID 

Bản tin Cảnh giác Dược - Số 03/2018  

Nhiễm toan lactic (lactic acidosis) là tác dụng không mong muốn nghiêm 

trọng, hiếm gặp, có khả năng gây tử vong của linezolid. Tính đến hết tháng 7/2018, 

Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc 

(Trung tâm DI & ADR Quốc gia) đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm toan lactic trong 

tổng cộng 17 báo cáo ADR xảy ra ở Việt Nam liên quan đến việc sử dụng kháng sinh 

linezolid. Trên thế giới, Cơ sở dữ liệu về ADR của Tổ chức Y tế Thế giới (Vigibase) 

cũng đã ghi nhận 283 trường hợp nhiễm toan lactic trong tổng cộng 12049 báo cáo 

ADR liên quan đến linezolid tính đến hết ngày 31/7/2018. 

Nhiễm toan lactic là hiện tượng tích lũy acid lactic trong cơ thể, với các biểu 

hiện buồn nôn, nôn, thay đổi trạng thái tâm thần, thiếu máu hoặc giảm tiểu cầu, khó 

chịu vùng bụng, suy nhược cơ thể, khó thở, ngừng tuần hoàn, nhịp tim nhanh, tiêu 

chảy, rối loạn chức năng gan, viêm tụy và hạ đường huyết.  

Nhiễm toan lactic có thể xuất hiện sớm sau khi bệnh nhân mới dùng một liều 

linezolid hoặc xảy ra vài tuần sau khi bắt đầu liệu trình điều trị với linezolid. Một số 

nghiên cứu gần đây cho thấy linezolid gây nhiễm toan lactic thông qua phá vỡ các 

chức năng quan trọng của ty thể. Các yếu tố nguy cơ có thể làm tăng khả năng xuất 

hiện nhiễm toan lactic khi sử dụng linezolid bao gồm tuổi cao, suy thận, điều trị dài 

ngày, dùng kèm với omeprazol, amiodaron hoặc amlodipin làm tăng nguy cơ phơi 

nhiễm quá mức với linezolid và độc tính trên ty thể. 

Trong trường hợp nhiễm toan lactic do linezolid, nên ngừng sử dụng linezolid 

ngay lập tức và tiến hành điều trị triệu chứng. Điều chỉnh rối loạn nền và xử trí tình 

trạng suy tuần hoàn (nếu có) là điều trị mấu chốt. Có thể sử dụng natri bicarbonat nếu 

có nhiễm toan nặng (pH <7,1) hoặc hệ đệm mất khả năng hoạt động chức năng (nồng 
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độ bicarbonat <5 mEq/L), tuy nhiên vai trò của việc sử dụng natri bicarbonat còn 

đang được tranh luận. Chỉ định lọc máu cho các trường hợp không đáp ứng với điều 

trị. 

Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm toan lactic liên quan đến việc sử dụng linezolid, 

cần lưu ý: 

 Trong quá trình điều trị với linezolid, nên tránh dùng thuốc có ảnh hưởng đến 

chức năng ty thể, như kháng sinh nhóm aminoglycosid hoặc thuốc kháng 

retrovirus. 

 Trong trường hợp đang sử dụng linezolid, nếu bệnh nhân xuất hiện khó thở và 

triệu chứng trên tiêu hóa như buồn nôn hoặc nôn, cần lưu ý đến khả năng 

nhiễm toan lactic. Nguyên nhân của các triệu chứng này có thể do nỗ lực tăng 

thông khí và nôn của cơ thể nhằm làm giảm lượng acid trong máu, bao gồm cả 

acid bay hơi và ko bay hơi. Nguy cơ nhiễm toan lactic cũng cần được chú ý 

trên bệnh nhân sử dụng linezolid có biểu hiện nhịp tim nhanh, thay đổi trạng 

thái tâm thần, suy nhược cơ thể, khó chịu, giảm thị lực, yếu cơ, thở nhanh, … 

 Nếu bệnh nhân có nguy cơ tích lũy thuốc, cần kiểm tra nồng độ lactat ít nhất 

1 lần/tuần. Việc theo dõi nồng độ lactat huyết thanh định kỳ đóng vai trò quan 

trọng nhằm phát hiện kịp thời nhiễm toan lactic, đặc biệt với bệnh nhân sử 

dụng linezolid dài hạn. Việc theo dõi định kỳ cần được tiến hành ngay cả khi 

bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm toan lactic, do một số bệnh nhân mới 

xuất hiện nhiễm toan lactic do linezolid có thể không thể hiện triệu chứng nào 

của tình trạng này. Phát hiện muộn nhiễm toan lactic có thể dẫn đến tiên lượng 

xấu hơn trên bệnh nhân. 

TÓM TẮT 

Nhiễm toan lactic là tác dụng không mong muốn hiếm gặp của linezolid, 

nhưng có khả năng gây tử vong. Cần theo dõi công thức máu và nồng độ lactat 

thường xuyên trong suốt quá trình điều trị, đặc biệt với các bệnh nhân có nguy cơ cao 

và sử dụng linezolid dài ngày để phát hiện sớm trường hợp nhiễm toan lactic và có 

biện pháp xử trí kịp thời. Cần lưu ý, biện pháp điều trị cho tất cả các phản ứng có hại 

nên được cá thể hóa dựa trên đặc điểm của từng bệnh nhân và các triệu chứng mà 

bệnh nhân gặp phải.  

 

         Nguồn: Bản tin Cảnh giác dược số 03/2018 – Trung tâm DI & ADR Quốc gia  
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ĐIỂM TIN  

SỬ DỤNG ASPIRIN HÀNG NGÀY CÓ THỂ LÀM TĂNG GẤP ĐÔI 

NGUY CƠ BỊ UNG THƢ HẮC TỐ Ở NAM GIỚI 

Ds.CkI. Lê Thị Thu Hiền 

Theo nghiên cứu mới của Đại học Y khoa Feinberg thuộc Đại học Tây Bắc, 

được công bố ngày 27/4/2018 trên Tạp chí của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, nam giới 

dùng aspirin ngày một lần có nguy cơ mắc ung thư hắc tố cao gần gấp đôi so với nam 

giới không dùng aspirin hàng ngày.Tuy nhiên, ở nữ giới nguy cơ này là không khác 

nhau giữa nhóm có hoặc không dùng aspirin hằng ngày. Một trong những nguyên 

nhân khiến nam giới dễ bị tổn thương hơn nữ giới có thể là do nam giới có lượng 

enzym bảo vệ (superoxid effutase và catalase) thấp hơn. 

Nghiên cứu đã thu thập hồ sơ của gần 200.000 bệnh nhân trong độ tuổi 18-89 

được điều trị hoặc không được điều trị bằng aspirin (nhóm chứng), không có tiền sử 

bị ung thư hắc tố và có thời gian theo dõi ít nhất là 5 năm. 

Đối với nhóm dùng aspirin, tiêu chuẩn lựa chọn là những bệnh nhân dùng 

aspirin hằng ngày (liều 81 mg hoặc 325 mg) kéo dài ít nhất một năm và nằm trong 

khoảng thời gian từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2006. Việc theo dõi được thực hiện 

ít nhất là 5 năm nhằm phát hiện liệu ung thư hắc tố có xảy ra theo thời gian hay 

không. Trong tổng số 195.140 bệnh nhân có 1.187 người dùng aspirin và 193.953 

người không dùng aspirin. Trong nhóm dùng aspirin, có 26 bệnh nhân (2,19%) (cả 

nam và nữ) được chẩn đoán ung thư hắc tố. Trong khi đó, ở nhóm chứng có 1.676 

bệnh nhân (0,86%) mắc ung thư hắc tố (nam và nữ). 

Khi các nhóm được tách thành nam và nữ riêng thì nam giới dùng aspirin hằng 

ngày có nguy cơ mắc ung thư hắc tố cao gần gấp đôi (nguy cơ tương đối được hiệu 

chỉnh: 1,83) so với nam giới không dùng aspirin. 

 

Nguồn: Uspharmacist.com 
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KHÁNG SINH ĐƢỜNG UỐNG CÓ THỂ LÀM TĂNG NGUY CƠ 

MẮC SỎI THẬN 

Ds. Nguyễn Văn Bảo Huy 

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Journal of the American 

Society of Nephrology cho thấy việc sử dụng 5 nhóm kháng sinh phổ biến có thể làm 

gia tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Nguy cơ cao nhất là ở trẻ em, thanh thiếu niên và 

người dùng các thuốc sulfamid. 

Trong vòng 30 năm, tỷ lệ mắc sỏi thận tăng lên 70%, tăng mạnh nhất ở phụ nữ 

và trẻ em dưới 10 tuổi. Sỏi thận trước đây hiếm gặp ở trẻ em. Nguyên nhân của sự gia 

tăng này chưa được làm rõ nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng kháng 

sinh ngày càng phổ biến có thể là yếu tố nguy cơ mới, nhất là khi trẻ em dưới 10 tuổi 

là đối tượng được kê kháng sinh nhiều hơn người lớn. 

Để đánh giá hậu quả tiềm tàng của kháng sinh đối với nguy cơ mắc bệnh sỏi 

thận, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Philadelphia Hoa Kỳ đã phân tích dữ liệu trên 13,8 

triệu bệnh nhân tại Anh từ năm 1994 đến năm 2015. Trong đó, 25.981 người mắc sỏi 

thận và 259.797 người ở nhóm đối chứng với thời gian theo dõi trung bình là 5,4 

năm. Đơn thuốc kháng sinh ngoại trú được kê phổ biến nhất là cho các bệnh ho và 

viêm amidan, bệnh đường hô hấp trên và nhiễm trùng đường tiết niệu. Các yếu tố gây 

nhiễu đã được điều chỉnh gồm tuổi, giới tính, chủng tộc, nhiễm trùng đường tiểu và 

sử dụng các loại thuốc khác. 

Bảng 1. Nguy cơ sỏi thận liên quan đến các nhóm kháng sinh 

Nhóm kháng sinh OR  (95% CI) P 

Sulfamid 2,33 (2,19 – 2,48) < 0,001 

Cephalosporin 1,88 (1,75 – 2,01) < 0,001 

Fluoroquinolon 1,67 (1,54 – 1,81) < 0,001 

Nitrofurantoin/methenamin 1,70 (1,55 – 1,88) < 0,001 

Penicillin phổ rộng 1,27 (1,18 – 1,36) < 0,001 
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Sau 3-12 tháng theo dõi việc dùng kháng sinh trước khi mắc sỏi thận, trong 12 

nhóm kháng sinh sử dụng có 5 nhóm cho thấy có liên quan đến nguy cơ mắc sỏi thận 

cao hơn so với việc không sử dụng. Nguy cơ mắc sỏi thận là cao nhất đối với trẻ em 

và trẻ vị thành niên và với những người có sử dụng kháng sinh trong vòng 3-6 tháng 

trước khi mắc sỏi thận (P < 0,001). Mặc dù nguy cơ này giảm dần theo thời gian 

nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê trong 3 đến 5 năm kể từ khi sử dụng (trừ penicillin 

phổ rộng). 

Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng kháng sinh làm thay đổi hệ vi khuẩn đường 

ruột nên có thể làm thay đổi quá trình chuyển hóa của nguyên tố đa lượng vì thế có 

thể thúc đẩy quá trình hình thành sỏi thận. 

 

Nguồn: Medscape.com  
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FDA PHÊ DUYỆT DEXAMETHASONE ĐẶT VÀO LỆ QUẢN 

TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU MẮT SAU PHẨU THUẬT 

Ds. Trương Bá Hoàng 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt loại 

thuốc đầu tiên đặt vào lệ quản dưới có chứa dexamethasone (Dextenza
®
) để điều trị 

đau mắt sau phẫu thuật nhãn khoa.  

Dextenza
®
 được đặt vào lệ quản dưới, sẽ giải phóng 0,4 mg dexamethasone lên 

đến 30 ngày sau khi đặt. Dextenza
®
có thể được hấp thu và không cần phải loại bỏ. 

Nếu cần thiết, rửa bằng nước muối hoặc ấn bằng tay để loại bỏ thuốc đã đặt.  

Tuân thủ dùng thuốc nhỏ mắt sau phẫu thuật nhãn khoa là một thách thức rất 

lớn đối với bệnh nhân và là mối quan tâm của các bác sĩ phẫu thuật. Sự chấp thuận 

của Dextenza
® 

mang đến cho các bác sĩ phẫu thuật cơ hội điều trị cho bệnh nhân bằng 

steroid không có chất bảo quản với việc chỉ đặt một lần duy nhất vào lệ quản.  

Dextenza
®
 được đánh giá trong hai thử nghiệm ngẫu nhiên, đa trung tâm, mù 

đôi, giai đoạn 3 trong đó bệnh nhân được đặt Dextenza
®
 hoặc giả dược ngay sau khi 

phẫu thuật đục thủy tinh thể.  

Trong cả hai nghiên cứu, tỷ lệ bệnh nhân không đau mắt vào ngày hậu phẫu 

thứ 8 ở nhóm bệnh nhân được điều trị bằng Dextenza
®
 nhiều hơn hẳn, so với nhóm 

bệnh nhân sử dụng giả dược (nghiên cứu 1: 80% so với 43%; P <0,001; nghiên cứu 2: 

77% so với 59%; P = 0,025 ).  

Các phản ứng bất lợi ở mắt thường gặp nhất ở bệnh nhân điều trị bằng 

Dextenza
®
 bao gồm viêm mống mắt và viêm mống mắt thể mi (9%), tăng nhãn áp 

(5%), giảm thị lực (2%), đau mắt (1%), phù hoàng điểm (1%), phù giác mạc (1%) và 

sung huyết kết mạc (1%). Các tác dụng phụ không phải ở mắt thường gặp nhất là đau 

đầu (1%).  

Dextenza
®
 chống chỉ định ở bệnh nhân bị nhiễm trùng giác mạc, kết mạc hoặc 

lệ quản, bao gồm viêm biểu mô giác mạc do herpes simplex, bệnh đậu mùa, bệnh 

thủy đậu, bệnh lao, bệnh nấm mắt và viêm túi lệ. 

 

Nguồn: Medscape.com  
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ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU BẰNG THUỐC ỨC CHẾ BÀI TIẾT 

ACID VÀ PEPSIN CHO TRẺ EM BỊ TRÀO NGƢỢC 

LÀM TĂNG NGUY CƠ GÃY XƢƠNG 

Ds.CkI. Lê Thị Thu Hiền 

 Theo một nghiên cứu mới được trình bày tại Hội nghị của Hiệp hội Hàn lâm 

Nhi khoa 2017 ở San Francisco, trẻ nhỏ được kê đơn thuốc ức chế bài tiết acid và 

pepsin để điều trị trào ngược có nguy cơ bị gãy xương cao hơn so với những trẻ 

không bao giờ dùng nhóm thuốc này.  

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed và các 

đồng nghiệp đã xem xét hồ sơ của 874.447 trẻ em khỏe mạnh được sinh ra tại Hệ 

thống chăm sóc sức khỏe quân đội (Military Healthcare System - MHS) từ năm 2001 

đến 2013 và được chăm sóc trong hệ thống ít nhất 2 năm.  

Nhìn chung, khoảng 10% trẻ được kê đơn thuốc ức chế bài tiết acid và pepsin 

trong năm đầu đời, bao gồm các thuốc ức chế thụ thể Histamin H2 như ranitidin và 

famotidin, cũng như các thuốc ức chế bơm proton (Proton Pump Inhibitors – PPIs) 

như omeprazol và pantoprazol. Một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân đã được chỉ định cả hai.  

Kết quả chỉ ra rằng trẻ được kê đơn PPIs có nguy cơ gãy xương tăng 22%, 

trong khi trẻ sử dụng cả PPIs và thuốc ức chế thụ thể Histamin H2 có nguy cơ gãy 

xương tăng 31%. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng các thuốc ức chế thụ thể 

Histamin H2 không làm tăng nguy cơ gãy xương ngay lập tức nhưng nguy cơ tăng 

theo thời gian.  

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng tăng số ngày dùng thuốc cũng làm tăng số 

lượng trẻ em bị gãy xương. Hơn nữa, bắt đầu sử dụng những thuốc này cho trẻ càng 

nhỏ, khả năng bị gãy xương lúc còn nhỏ càng cao và nguy cơ gãy xương cao nhất đối 

với những trẻ dưới 6 tháng tuổi.  

Cũng theo nghiên cứu này, trẻ bắt đầu sử dụng thuốc ức chế bài tiết acid và 

pepsin sau 2 tuổi không tăng nguy cơ gãy xương so với trẻ không được kê đơn thuốc 

ức chế bài tiết acid và pepsin trong 5 năm đầu đời. 

 

Nguồn: Uspharmacist.com 
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