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HƯỚNG TỚI SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN HỢP LÝ 

CẬP NHẬT QUẢN LÝ CLOSTRIDIUM DIFFICILE  

Ở NGƯỜI LỚN 

Dịch: Ds. Trương Bá Hoàng 

Hiệu đính: Ths. Ds. Đoàn Thị Minh Diệu 

1. Đặc điểm gây bệnh của vi khuẩn Clostridium difficile  

 

Clostridium difficile (C. difficile) là vi khuẩn gram dương, hình thành bào tử, 

gây tiêu chảy và viêm đại tràng. Các trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến nhiễm 

trùng huyết, viêm đại tràng giả mạc, phình đại tràng và suy đa cơ quan.  

 

Viêm đại tràng giả mạc do Clostridium difficile 



2 
 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) ước tính C. difficile ảnh hưởng đến nửa 

triệu người mỗi năm và 20% trong số đó có thể bị tái phát. Theo báo cáo, cứ 11 người 

trên 65 tuổi thì có 01 người chết vì nhiễm C. difficile liên quan đến chăm sóc sức 

khỏe trong tháng đầu tiên được chẩn đoán. Các yếu tố nguy cơ của C. difficile bao 

gồm: sử dụng kháng sinh, tuổi trên 65 tuổi, nhập viện gần đây, suy giảm miễn dịch và 

tiền sử nhiễm C. difficile hoặc có phơi nhiễm với C. difficile. 

Các bào tử C.difficile được lan truyền qua đường phân-miệng, tiếp xúc bằng 

tay và phân tán vào môi trường không khí trong bệnh viện. Các triệu chứng nhiễm 

C. difficile thường phát triển trong thời gian ngắn sau khi sử dụng kháng sinh, với 

nguy cơ tồn tại đến 90 ngày. Nguy cơ nhiễm cao nhất xảy ra trong khi sử dụng kháng 

sinh và trong tháng đầu tiên sau khi sử dụng kháng sinh. Sử dụng kháng sinh phổ 

rộng và phối hợp nhiều loại kháng sinh làm tăng thêm nguy cơ mắc C.difficile. Hóa 

trị, phẫu thuật đường tiêu hóa và sử dụng các loại thuốc ức chế acid như thuốc ức chế 

bơm proton hoặc thuốc kháng histamine H2 cũng là những yếu tố nguy cơ gây bệnh.  

Các triệu chứng bao gồm tiêu chảy với phân lỏng, chảy nước hoặc đi tiêu 

thường xuyên trong vài ngày; sốt; đau dạ dày, ăn mất ngon và buồn nôn. Sử dụng 

kháng sinh macrolid, clindamycin, cephalosporin thế hệ thứ ba và thứ tư, penicillin, 

fluoroquinolon và carbapenem thường liên quan đến nhiễm C. difficile. Các kháng 

sinh này ức chế hệ vi khuẩn bình thường ở ruột và cho phép C. difficile phát triển. 

 

C. difficile tạo ra hai loại độc tố có khả năng gây viêm đại tràng: enterotoxin 

(độc tố A) và cytotoxin (độc tố B). Độc tố A mạnh hơn B. Các độc tố kích hoạt bạch 

cầu trung tính gây viêm niêm mạc, hoại tử tế bào, tăng nhu động ruột và tăng tính 

thấm mao mạch, dẫn đến tiêu chảy và viêm đại tràng. Chủng NAP 1 có liên quan đến 

đợt bùng phát nghiêm trọng ở Bắc Mỹ và Châu Âu. 
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2. Chẩn đoán  

Người bệnh có ≥ 3 lần đi phân lỏng, không giải thích được và khởi phát mới 

trong 24 giờ nên được chỉ định xét nghiệm tìm C.difficile.  C.difficile có thể được 

chẩn đoán bằng cách phát hiện độc tố A và/hoặc độc tố B trong mẫu phân. Xét 

nghiệm tìm độc tố trong phân nên được sử dụng như một phần của quy trình gồm 

nhiều bước với glutamate dehydrogenase (GDH) + độc tố, sau đó được phân định 

bằng xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT), hoặc NAAT + độc tố, thay vì 

NAAT đơn độc. Xét nghiệm miễn dịch enzyme (EIA) cũng được sử dụng để phát 

hiện độc tố A hoặc độc tố B. EIA có lợi thế vì chúng có thời gian quay vòng nhanh. 

GDH nhanh chóng phát hiện sự hiện diện của C. difficile trong các mẫu phân nhưng 

không có khả năng phát hiện việc sản xuất độc tố. Xét nghiệm ELISA để tìm độc tố 

A hoặc độc tố B cũng cho thời gian quay vòng nhanh và độ đặc hiệu cao. 

3. Điều trị 

Tháng 2 năm 2018, Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) và Hiệp hội 

Dịch tễ học Y tế Hoa Kỳ (SHEA) đã cập nhật hướng dẫn thực hành lâm sàng trong 

nhiễm trùng C. difficile ở người lớn và trẻ em, trong đó bao gồm các khuyến cáo mới. 

Thay đổi lớn nhất so với hướng dẫn trước đây là phác đồ điều trị nhiễm trùng 

C. difficile lần đầu. Metronidazole không còn được khuyến cáo là lựa chọn đầu tay 

cho người lớn. Vancomycin và fidaxomicin đường uống được xem là lựa chọn hàng 

đầu trong điều trị nhiễm C. difficile lần đầu. Metronidazole chỉ được khuyến cáo cho 

các trường hợp nhiễm trùng lần đầu không nghiêm trọng khi người bệnh không thể 

điều trị bằng vancomycin hoặc fidaxomicin đường uống. Nên tránh điều trị bằng 

metronidazole lặp đi lặp lại hoặc kéo dài do nguy cơ nhiễm độc thần kinh. Khuyến 

cáo điều trị C. difficile ở người lớn theo hướng dẫn của IDSA/SHEA năm 2018 được 

trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1. Khuyến cáo điều trị nhiễm trùng Clostridium difficile ở người lớn 

Lâm sàng Dữ liệu lâm sàng hỗ trợ  Khuyến cáo điều trị 

Nhiễm lần đầu, 

không nghiêm 

trọng 

Bạch cầu tăng nhưng 

thấp hơn 15.000 tế 

bào/mL và Creatinine 

huyết thanh <1,5 mg/dL 

- Vancomycin 125mg x 4 lần/ngày uống 

trong 10 ngày hoặc 

- Fidaxomicin 20mg x 2 lần/ngày uống 

trong 10 ngày hoặc  

- Thay thế nếu các thuốc trên không có 

sẵn: Metronidazole 500mg x 3 lần/ngày 

uống trong 10 ngày. 
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Lâm sàng Dữ liệu lâm sàng hỗ trợ  Khuyến cáo điều trị 

Nhiễm lần đầu, 

nghiêm trọng 

Bạch cầu tăng ≥15.000 tế 

bào/mL và Creatinine 

huyết thanh >1,5mg/dL 

- Vancomycin 125mg x 4 lần/ngày uống 

trong 10 ngày, hoặc 

- Fidaxomicin 200mg x 2 lần/ngày uống 

trong 10 ngày. 

Nhiễm lần đầu,  

rất nghiêm trọng 

Hạ huyết áp hoặc sốc, tắc 

ruột, phình đại tràng  

- Vancomycin 500mg x 4 lần/ngày bằng 

đường uống hoặc qua sond dạ dày.  

- Nếu tắc ruột, xem xét thêm 

Vancomycin đặt trực tràng.  

- Metronidazole 500 mg mỗi 8 giờ (IV) 

phối hợp với Vancomycin uống hoặc đặt 

trực tràng, đặc biệt nếu có tắc ruột. 

Tái phát lần đầu 

tiên  

 - Vancomycin 125mg x 4 lần/ngày uống 

trong 10 ngày nếu metronidazole được 

sử dụng cho lần nhiễm đầu. 

- Nếu lần nhiễm đầu tiên đã được điều 

trị với Vancomycin, sử dụng chế độ 

Vancomycin uống kéo dài và giảm dần 

liều để điều trị tái phát lần đầu như sau:  

125mg x 4 lần/ngày trong 10-14 ngày, 

tiếp theo là 2 lần/ngày trong 1 tuần, sau 

đó 1 lần/ngày trong 1 tuần và sau đó cứ 

2 hoặc 3 ngày một lần trong 2-8 tuần. 

Tái phát lần thứ 2 

trở lên 

 - Sử dụng chế độ Vancomycin đường 

uống kéo dài và giảm dần liều hoặc 

- Vancomycin 125 mg x 4 lần/ngày uống 

trong 10 ngày, tiếp theo là rifaximin 

400 mg x 3 lần/ngày trong 20 ngày hoặc 

- Fidaxomicin 200 mg x 2 lần/ngày trong 

10 ngày hoặc 

- Cấy ghép phân. 

Cấy ghép vi sinh vật trong phân 

Cấy ghép vi sinh vật trong phân được khuyến cáo áp dụng cho người bệnh bị 

tái phát C. difficile  nhiều lần và thất bại với liệu pháp kháng sinh. Sự đa dạng sinh 

học của hệ vi khuẩn đường ruột bình thường có thể được khôi phục thông qua cấy 

ghép vi sinh vật trong phân từ những người khỏe mạnh. Tỷ lệ chữa khỏi trung bình 

đối với C. difficile tái phát được báo cáo là 91-96% bằng cấy ghép phân. Một loạt các 

đường dùng đã được báo cáo trong y văn bao gồm đường mũi-dạ dày, trực tràng, nội 

soi đại tràng và các chế phẩm uống dạng viên nang cấy vi khuẩn phân đông lạnh. 
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Điều trị hỗ trợ 

Bezlotoxumab là một kháng thể đơn dòng của người, liên kết với độc tố B của 

C. difficile và ngăn chặn tác dụng của nó. Bezlotoxumab được phê duyệt vào năm 

2016 để giảm tái phát C. difficile  ở người bệnh từ 18 tuổi trở lên đang điều trị 

C. difficile bằng kháng sinh và có nguy cơ tái phát cao. Dự kiến, thuốc này sẽ được 

bổ sung vào các hướng dẫn cập nhật trong tương lai. Bezlotoxumab không được chỉ 

định để điều trị C. difficile vì đây không phải là kháng sinh và chỉ nên được sử dụng 

kết hợp với kháng sinh. Liều khuyến cáo là 10 mg/kg truyền tĩnh mạch trong 60 phút. 

4. Phòng ngừa 

Một trong những yếu tố nguy cơ chính để phát triển C. difficile là sử dụng 

kháng sinh. Khoảng 20-50% các loại kháng sinh được kê đơn trong bệnh viện tại Hoa 

Kỳ là không cần thiết hoặc không phù hợp. Chương trình quản lý kháng sinh trong 

bệnh viện thông qua việc lựa chọn kháng sinh thích hợp và giảm leo thang kháng sinh 

đã được chứng minh là làm giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm C. difficile. 

                 

Cần thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện và giáo dục 

người bệnh để ngăn ngừa sự lây lan của C. difficile. Người bệnh nên được giáo dục 

cần rửa tay bằng xà phòng và nước mỗi khi sử dụng phòng tắm và luôn luôn trước 

khi ăn. Bất cứ ai chăm sóc người bệnh bị nhiễm C. difficile nên thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa như sử dụng áo choàng và găng tay để tránh lây lan. Ở nhà, nếu có 

thể người bệnh nhiễm C. difficile bị tiêu chảy nên sử dụng phòng tắm riêng. Bề mặt 

có thể được làm sạch bằng hỗn hợp thuốc tẩy và nước. 

Tài liệu tham khảo 

Kimberly E. Ng (2019), “Updates in the Management of Clostridium difficile for 

Adults”, US Pharm 44(4), pp. 9-12. 
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CẢNH GIÁC DƯỢC 

ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG NGHIÊM TRỌNG CỦA VITAMIN K1 

ĐƯỜNG TIÊM VÀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG 

Ths. Ds. Đoàn Thị Minh Diệu - Ds. Bùi Nguyên Thiên Phúc 

Để hiểu rõ hơn về đặc điểm các phản ứng nghiêm trọng của vitamin K1 đường 

tiêm, chúng tôi xin cung cấp thêm một số thông tin về vitamin K1 để nâng cao tính 

an toàn trong sử dụng thuốc. 

1. Đặc điểm chung của Vitamin K1 

Vitamin K1, còn được gọi là phylloquinone, 

phytonadione, hoặc phytomenadione, là một 

vitamin tan trong dầu. Các dạng bào chế của 

Phytonadione hiện đang được Cơ quan Quản 

lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

phê duyệt bao gồm: dạng uống, dạng nhũ 

tương tiêm có thể dùng tiêm tĩnh mạch, tiêm 

bắp hoặc tiêm dưới da.  

Do kém hòa tan trong nước, phytonadione dạng tiêm đòi hỏi phải pha chế với 

một chất nhũ hóa như dầu thầu dầu đã polyethoxy hóa, polysorbate-80 hoặc hỗn hợp 

mixen. Ngoài ra, phytonadione dạng tiêm được thêm chất bảo quản benzyl alcohol, 

một chất có độc tính với trẻ sơ sinh. [3] 

2. Chỉ định, liều dùng, đường dùng của vitamin K1[3] 

Các chỉ định được FDA phê duyệt bao gồm thiếu hụt prothrombin do thuốc 

chống đông máu (đối kháng tác dụng thuốc chống đông máu), thiếu hụt prothrombin 

thứ phát do điều trị bằng thuốc khác hoặc các yếu tố gây hạn chế sự hấp thu hoặc 

tổng hợp vitamin K, dự phòng và điều trị xuất huyết ở trẻ sơ sinh.  

Liều khuyến cáo và đường dùng thay đổi tùy theo các chỉ định khác nhau và 

các khuyến cáo về đối kháng tác dụng thuốc chống đông máu cũng khác nhau giữa 

hướng dẫn sử dụng kèm theo thuốc và các hướng dẫn đã được công bố (xem bảng 2). 

Mặc dù hướng dẫn sử dụng kèm theo thuốc ủng hộ việc tránh sử dụng đường tiêm 

tĩnh mạch do những lo ngại về sự an toàn, nhưng vẫn có nhiều khuyến cáo ưu tiên 

đường tiêm tĩnh mạch trong các tình huống khẩn cấp cần dùng vitamin K1 dạng tiêm. 
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Khuyến cáo này dựa trên y văn cho thấy vitamin K1 đường tiêm dưới da và tiêm bắp 

kém hiệu quả hơn do hấp thu không ổn định. 

Bảng 2. Liều khuyến cáo của Vitamin K1 

Nguồn Chỉ định Liều Đường sử dụng 

Hướng dẫn 

của ACCP
1 

Đối kháng tác dụng 

thuốc chống đông 

máu 

5-10 mg - Ưu tiên đường uống 

nếu không có triệu 

chứng (INR>10). 

- Trong trường hợp 

khẩn cấp ưu tiên IV. 

- SC và IM không được 

khuyến cáo. 

Hướng dẫn 

của  BCSH
2 

Đối kháng tác dụng 

thuốc chống đông 

máu 

1-5 mg - Ưu tiên đường uống 

nếu không có triệu 

chứng. 

- Trong xuất huyết 

nghiêm trọng hoặc 

không nghiêm trọng ưu 

tiên  IV. 

Thông tin 

trong hướng 

dẫn kèm theo 

thuốc tại Hoa 

Kỳ 

Đối kháng tác dụng 

thuốc chống đông 

máu 

 

2,5-10 mg, lên đến 

25mg, hiếm khi lên đến 

50mg
 

Ưu tiên đường uống, SC 

hoặc IV nhưng SC là 

đường tiêm được ưu 

tiên nhất. 

Thiếu hụt 

prothrombin thứ 

phát do các yếu tố 

khác. 

2,5-25 mg, hiếm khi 

lên đến 50mg
 

 

Phụ thuộc vào mức độ 

nghiêm trọng của tình 

trạng xuất huyết. 

- Dự phòng xuất 

huyết ở trẻ sơ sinh 

- 0,5-1 mg trong vòng 

1 giờ sau sinh. 

- IM 

 

- Điều trị xuất huyết 

ở trẻ sơ sinh 

- 1mg (Có thể cần liều 

cao hơn nếu mẹ có sử 

dụng thuốc chống đông 

máu) 

- SC hoặc IM 

1
: American College of Chest Physicians  

2
: British Committee for Standards in Haematology  

IV: Tiêm tĩnh mạch, IM: Tiêm bắp, SC: Tiêm dưới da. 

 

3. Đặc điểm các phản ứng nghiêm trọng của vitamin K1 đường tiêm  

Đầu năm 2018, FDA đã cập nhật cảnh báo các phản ứng quá mẫn xảy ra có thể 

gây tử vong khi dùng vitamin K1 đường tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp và đưa ra khuyến 
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cáo tránh sử dụng các đường dùng này nếu không đang trong trường hợp nguy cơ 

nghiêm trọng và không dùng được đường tiêm dưới da. [4] 

 

Một nghiên cứu Review năm 2018 đăng trên tạp chí Clinical and Applied 

Thrombosis/Hemostatis đã thu thập y văn liên quan đến vitamin K1 từ cơ sở dữ liệu 

MEDLINE (từ năm 1946 đến năm 2016) và EMBASE (từ năm 1947 đến năm 2016) 

Tổng cộng có 2 nghiên cứu giám sát hồi cứu, 2 nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu và 17 báo 

cáo ca đã được xác định để đưa vào đánh giá. [3] 

Kết quả cho thấy, vitamin K1 dạng tiêm có thể gây ra các phản ứng nghiêm 

trọng như tụt huyết áp, thay đổi nhịp tim, khó thở, co thắt phế quản, ngừng tim và tử 

vong, đặc biệt là đường tiêm tĩnh mạch. Các phản ứng này xảy ra trong khi tiêm hoặc 

trong vòng 20 phút sau khi tiêm. Tiêm tĩnh mạch được đánh giá là hay gặp các phản 

ứng này hơn các đường dùng khác với tần suất 3/10.000 liều vitamin K1 tiêm tĩnh 

mạch và 18% trong số này tử vong. Ngoài ra, vẫn có các trường hợp phản ứng 

nghiêm trọng xảy ra khi dùng vitamin K1 đường tiêm bắp, tiêm dưới da và uống. [3] 

Những phản ứng này hầu hết là phản ứng kiểu phản vệ, có thể xảy ra ở lần đầu 

tiên dùng thuốc. Phần lớn xảy ra ở những người bệnh được dùng loại vitamin K1 hòa 

tan với dầu thầu dầu đã polyethoxy hóa đã gợi ý rằng dầu thầu dầu đã polyethoxy hóa 

có thể là nguyên nhân gây ra phản ứng trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, các phản 

ứng cũng đã được báo cáo ở những người bệnh được dùng các loại vitamin K1 không 

có dầu thầu dầu đã polyethoxy hóa cho thấy chính bản thân vitamin K1 cũng có thể 

chịu trách nhiệm trong một số phản ứng. [3] 

Những phản ứng nghiêm trọng này có thể xảy ra nhiều hơn khi vitamin K1 

được dùng với liều cao hơn, khi không pha loãng đầy đủ hoặc tiêm nhanh. Tuy nhiên, 

các phản ứng vẫn có thể xảy ra kể cả khi đã tuân thủ tất cả các yếu tố về liều dùng, 

pha loãng và tiêm chậm. [3] 
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4. Lưu ý khi sử dụng vitamin K1 đường tiêm  

- Không được tiêm bắp trong các trường hợp có nguy cơ xuất huyết cao [1]. 

- Tiêm, đặc biệt là đường tĩnh mạch có thể gây nóng bừng, toát mồ hôi, hạ huyết 

áp, chóng mặt, mạch yếu, hoa mắt, tím tái, phản ứng dạng phản vệ, dị ứng, vị giác 

thay đổi. Tiêm tĩnh mạch cũng có thể gây các phản ứng nặng kiểu phản vệ (thậm chí 

ở cả người bệnh chưa từng dùng thuốc), dẫn đến sốc, ngừng tim, ngừng hô hấp và 

chết. [1] 

- Theo nhà sản xuất, có thể tiêm dưới da. Nên tránh tiêm bắp vì có nguy cơ bị tụ 

máu. Chỉ dùng đường tĩnh mạch khi không thể dùng đường uống hoặc trong trường 

hợp cấp cứu, chảy máu nặng sau khi dùng các thuốc kháng vitamin K. [1] 

- Khi tiêm tĩnh mạch, cần tiêm/truyền thật chậm dạng dung dịch mixen, tốc 

độ truyền không quá 1 mg/phút (3 mg/m2/phút ở trẻ em và trẻ sơ sinh) [1]. 

- Ví dụ: 

     

- Mặc dù đã lựa chọn liều dùng và đường dùng phù hợp theo hướng dẫn, pha 

loãng đầy đủ, tiêm truyền tốc độ chậm theo khuyến cáo nhưng vitamin K1 dạng tiêm 

vẫn có nguy cơ gây phản ứng nghiêm trọng [3].  Do đó, cán bộ y tế cần theo dõi sát 

biểu hiện của bệnh nhân sau khi tiêm Vitamin K1 để phát hiện, xử trí ADR kịp thời. 

- Cách xử trí: Khi thấy phản ứng dạng phản vệ, cần tiêm bắp 0,5-1 ml dung 

dịch epinephrine 0,1% ngay tức khắc, sau đó tiêm tĩnh mạch Glucocorticoid. [1]  

Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Y tế (2018), Dược thư quốc gia, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 1147-1149. 

2. Hướng dẫn kèm theo thuốc Vinphyton 10mg/1ml. 

3. Rachel B. Britt, Jamie N. Brown (2018), “Characterizing the severe reaction of parenteral 

Vitamin K1”, Clinical and Applied Thrombosis/Hemostatis 24(1), pp.5-12. 

4. https://www.medscape.com 

 Vinphyton 10 mg/ml khi tiêm tĩnh mạch cần 

đảm bảo tốc độ tiêm không quá 1 mg/phút. [2] 

 Để đảm bảo tốc độ tiêm như khuyến cáo, cần 

pha loãng trong NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 

và thời gian tiêm truyền tĩnh mạch tối thiểu là 

10 phút tính cho 01 ống Vinphyton 10 mg. 

https://www.medscape.com/
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FDA CẢNH BÁO NGUY CƠ CHẤN THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG 

DO MỘNG DU KHI DÙNG MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ MẤT NGỦ 

Ds. Bùi Việt Tuyết Ngân 

Ngày 30/4/2019, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã 

cảnh báo những chấn thương hiếm gặp nhưng nghiêm trọng sau khi dùng các loại 

thuốc điều trị mất ngủ theo đơn do những hành vi ngủ như mộng du, lái xe khi ngủ và 

tham gia vào các hoạt động khác khi không hoàn toàn tỉnh táo. Những hành vi ngủ 

phức tạp này có thể gây thương tích nghiêm trọng và tử vong. Những tác dụng phụ 

này thường gặp với một số thuốc như eszopiclone (Lunesta), zaleplon (Sonata), và 

zolpidem (Ambien, Ambien CR, Edluar, Intermezzo, Zolpimist) hơn là những thuốc 

điều trị mất ngủ khác. 

FDA đang yêu cầu bổ sung các tác dụng 

không mong muốn này vào mục Cảnh báo 

và thêm nội dung “tránh sử dụng ở những 

người bệnh đã từng có các hành vi ngủ 

phức tạp sau khi dùng eszopiclone, 

zaleplon và zolpidem” vào mục Chống chỉ 

định của tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo 

các thuốc này. 

Chấn thương nghiêm trọng và tử vong do những hành vi ngủ phức tạp có thể 

xảy ra ở những người bệnh có hoặc không có tiền sử về những hành vi này, thậm chí 

ở liều thấp nhất được khuyến cáo và có thể xuất hiện ngay sau khi dùng liều đầu tiên. 

Những hành vi này có thể xảy ra sau khi dùng các loại thuốc này có hoặc không kèm 

theo rượu hoặc các chất ức chế thần kinh trung ương khác như thuốc an thần, opioid 

và thuốc chống lo âu. 

Eszopiclone, zaleplon và zolpidem là những loại thuốc dùng để điều trị chứng 

mất ngủ ở người lớn. Chúng nằm trong nhóm thuốc an thần gây ngủ, đã được phê 

duyệt và bán trên thị trường trong nhiều năm. Những loại thuốc điều trị mất ngủ này 

hoạt động bằng cách làm chậm hoạt động của não bộ để cho phép ngủ.  

Cán bộ y tế: Không nên kê đơn eszopiclone, zaleplon hoặc zolpidem cho 

những người bệnh với tiền sử có những hành vi ngủ phức tạp sau khi dùng các thuốc 

này. Thông báo cho người bệnh về những nguy cơ hiếm gặp nhưng có thể gây chấn 
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thương nghiêm trọng và tử vong khi dùng thuốc. Khuyên người bệnh nên ngừng sử 

dụng các loại thuốc này nếu có các hành vi ngủ phức tạp nêu trên. 

Người bệnh: Nên ngừng sử dụng các loại thuốc ngủ và liên hệ ngay với bác sĩ 

nếu có các hành vi ngủ phức tạp như thực hiện các hoạt động khi không hoàn toàn 

tỉnh táo hoặc không nhớ được các hoạt động mình đã làm trong khi đang dùng thuốc. 

 

FDA đã xác định 66 trường hợp người 

bệnh tham gia vào các hoạt động khi 

không hoàn toàn tỉnh táo, như mộng du, lái 

xe, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng 

hoặc tử vong sau khi dùng thuốc 

eszopiclone, zaleplon hoặc zolpidem trong 

26 năm qua.  

Những trường hợp này bao gồm quá liều, 

ngã, bỏng, suýt chết đuối, tiếp xúc với 

nhiệt độ cực lạnh gây mất chân tay, ngộ 

độc khí CO, chết đuối, hạ thân nhiệt, va 

chạm xe cơ giới gây tử vong khi người 

bệnh lái xe và tự tử. Người bệnh thường 

không nhớ những sự kiện này.  

Cơ chế gây ra các hành vi ngủ phức tạp 

của các thuốc này hiện chưa rõ. 

 

 

         FDA cũng nhắc nhở rằng tất cả các loại thuốc điều trị mất ngủ cũng giống như 

các thuốc an thần có thể làm giảm khả năng lái xe và các hoạt động đòi hỏi sự tỉnh 

táo vào buổi sáng hôm sau ngày sử dụng thuốc. 

Để giúp FDA theo dõi tốt hơn các vấn đề an toàn với thuốc, đề nghị các cán bộ 

y tế và người bệnh báo cáo các tác dụng phụ liên quan đến eszopiclone, zaleplon và 

zolpidem hoặc các loại thuốc khác. 

Nguồn: https://www.fda.gov 

https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm631824.htm
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TỔNG KẾT BÁO CÁO ADR 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

Ds. Nguyễn Ngọc Phi 

1. Số lượng báo cáo ADR:  

Trong 6 tháng đầu năm 2019 (từ 01/11/2018 đến 30/04/2019), tổng số báo cáo 

ADR được các khoa phòng gửi về khoa Dược là 106 báo cáo, thấp hơn cùng kỳ năm 

2018 là 26 báo cáo.  

2. Các khoa tham gia báo cáo ADR 

 

 

 

 

 

Số lượng báo cáo ADR (n = 106) 

Tên khoa 
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3. Phân loại thuốc nghi ngờ gây ADR theo đường dùng 

 

4. Phân loại thuốc nghi ngờ theo nhóm thuốc 

 

 

 
Số lượng báo cáo ADR (n = 106) 

Tên nhóm thuốc 
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5. Các thuốc nghi ngờ gây ADR 

 

 

6. Phân loại mức độ nghiêm trọng của phản ứng 

 

Số lượng báo cáo ADR (n = 106) 

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

Stt Hoạt chất 
Biệt dược, số lô, 

nhà sản xuất (NSX) 
Biểu hiện ADR 

Tần 

suất  

1 
Cefoperazone 1g 

+ Sulbactam 1g 

Xonesul-2 

Lô: SAM 18042 

NSX: M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd - 

Ấn Độ 

Khó thở, đau ngực, tím tái, 

buồn nôn, 

mạch: 90 lần/phút, 

nhịp thở: 40 lần/phút,   

HA: 190/120 mmHg, 

chuyển HSTC-CĐ 

1 

2 Cefalothin 1g 

Alpathin 1g 

Lô: DC-637 

NSX: Alpa Laboratories - 

Ấn Độ 

Khó thở, tím tái, 

HA: 200/100 mmHg 
1 

3 
Amoxicillin 1g + 

sulbactam 0,5g 

Vimotram 1,5g 

Lô: 110848 

NSX: VCP - Việt Nam 

Tím tái, ngưng tim, ngưng 

thở, chuyển HSTC-CĐ 
1 

4 
Ampicillin 1g + 

sulbactam 0,5g 

Ama power 1,5g 

Lô: P232251 

NSX: S.C. Antibiotice S.A. - 

Romania 

Khó thở, tím tái, sùi bọt 

mép, mạch không bắt 

được, huyết áp không đo 

được,  chuyển HSTC-CĐ 

1 

5 Cefepim 2g 

Pimefast 2g 

Lô: K68003 

NSX: Tenamyd Pharma  - 

Việt Nam 

Tức ngực, khó thở, mạch: 

100 lần/phút, huyết áp 

không đo được. 

1 

6 
Oxaliplatin 

100mg/20ml 

Oxitan 100mg/20ml 

Lô : 8770428A01 

NSX: Fresenius Kabi 

Oncology Ltd. - Ấn Độ 

Mệt nhiều, khó thở nhẹ, 

phù hai mí mắt, đỏ bừng 

mặt, vã mồ hôi, 

HA: 70/40 mmHg, 

mạch: 58 lần/phút. 

1 

7 
Oxaliplatin 

100mg/20ml 

Oxitan 100mg/20ml 

Lô : 8770428A01 

NSX: Fresenius Kabi 

Oncology Ltd. - Ấn Độ 

Ngứa, phù hai mí mắt, phù 

dưới lưỡi, khó thở, nổi 

mẫn đỏ toàn thân, 

HA: 200/100 mmHg, 

mạch: 95 lần/phút. 

1 

8 Aspirin 81mg 

Aspirin 81mg 

Lô: 02218 

NSX: Agimexpharm  - Việt 

Nam 

Ngứa nhiều, nổi mẫn đỏ 

toàn thân, 

HA: 80/50 mmHg, 

mạch: 72 lần/phút. 

1 
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ĐIỂM TIN  

FDA CHẤP THUẬN THUỐC ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG MỚI 

CHO PHỤ NỮ MÃN KINH CÓ NGUY CƠ GÃY XƯƠNG CAO 

 Ds. Lê Minh Nguyệt 

Ngày 09/4/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã 

chấp thuận Evenity (romosozumab) trong điều trị loãng xương ở phụ nữ mãn kinh có 

nguy cơ gãy xương cao bao gồm những người có tiền sử gãy xương hoặc có nhiều 

yếu tố nguy cơ gãy xương hoặc đã thất bại hay không dung nạp với các liệu pháp 

điều trị loãng xương khác.  

        

Romosozumab là một kháng thể đơn dòng, ngăn chặn tác động của protein 

sclerostin và hoạt động chủ yếu bằng cách tăng sự hình thành xương mới.  
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Một liều điều trị gồm 2 mũi tiêm, mỗi 

tháng một lần. Hiệu quả tạo xương giảm 

sau 12 liều, do đó không nên sử dụng quá 

12 liều. Nếu cần tiếp tục điều trị loãng 

xương sau 12 liều, nên tiếp tục điều trị với 

các thuốc làm giảm phân huỷ xương.  

Hiệu quả và độ an toàn của Evenity được chứng minh qua hai thử nghiệm lâm 

sàng trên hơn 11.000 phụ nữ mắc bệnh loãng xương sau mãn kinh: 

- Trong thử nghiệm đầu tiên, một năm điều trị với Evenity làm giảm 73% nguy 

cơ gãy xương cột sống mới so với giả dược. Lợi ích này được duy trì ở năm 

thứ 2 của thử nghiệm khi so sánh giữa phác đồ Evenity (năm 1)+ denosumab 

(năm 2) với phác đồ giả dược (năm 1) + denosumab (năm 2).  

- Trong thử nghiệm thứ hai, điều trị với Evenity (năm 1) + alendronate (năm 2) 

làm giảm 50% nguy cơ gãy xương cột sống mới so với alendronate (2 năm). 

Everity + alendronate cũng làm giảm nguy cơ gãy một số loại xương khác 

(không phải xương cột sống) so với chỉ dùng alendronate. 

Tuy nhiên, Evenity được cảnh báo có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, tử 

vong do tim mạch và không nên sử dụng ở những người bệnh bị đau tim hoặc đột quỵ 

trong năm trước đó. FDA khuyến cáo nên cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ ở những 

người bệnh có nguy cơ tim mạch và nên ngừng Evenity nếu người bệnh bị bệnh tim 

hoặc đột quỵ trong quá trình điều trị với thuốc này. Các tác động phụ thường gặp của 

Evenity bao gồm đau khớp, đau đầu và phản ứng tại chỗ tiêm. 

Nguồn:  https://www.fda.gov 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-treatment-osteoporosis-postmenopausal-women-high-risk-fracture
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