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HƢỚNG TỚI SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN HỢP LÝ 

SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ MẠN TÍNH TRONG  

QUÁ TRÌNH PHẪU THUẬT 

Ths. Ds. Lê Vũ Kỳ Nam - Ds. Bùi Nguyên Thiên Phúc 

Quá trình phẫu thuật không chỉ là thời gian ngắn trong lúc phẫu thuật mà còn 

bao gồm cả khâu chuẩn bị và hồi phục sau mổ. Đây là một quá trình phức tạp, kéo dài 

và có thể gây ảnh hưởng lớn đến thể trạng, đặc điểm sinh lý của người bệnh, do đó 

tác dụng của thuốc đối với người bệnh có thể bị thay đổi. Vì vậy, một số trường hợp 

đòi hỏi nhân viên y tế phải can thiệp trong việc sử dụng thuốc của người bệnh như 

tạm ngừng sử dụng, hiệu chỉnh liều, thiết lập thời gian và đường dùng thuốc khi tái sử 

dụng nhằm phát huy tối đa hiệu quả của thuốc điều trị cũng như giảm thiểu các phản 

ứng có hại của các loại thuốc này. 

Theo kinh nghiệm của Whinney [1], các thông tin cần phải được xem xét trước 

khi đưa ra quyết định về việc sử dụng thuốc trong quá trình phẫu thuật: 

 Tiền sử bệnh tật và sử dụng thuốc của người bệnh, bao gồm cả các loại thuốc kê 

đơn, thuốc không kê đơn, thuốc thảo dược và thực phẩm chức năng.  

 Khả năng xuất hiện triệu chứng cai thuốc, tiến triển xấu của bệnh tật khi quyết 

định ngừng sử dụng thuốc.  

 Sự thay đổi tình trạng sinh lý của người bệnh có thể gây ảnh hưởng đến quá 

trình hấp thu, chuyển hóa, thải trừ thuốc.  

Về cơ bản, việc tiếp tục hay ngƣng dùng thuốc dựa trên các nguyên tắc sau:  

 Các loại thuốc làm tăng nguy cơ biến chứng của quá trình gây mê hoặc phẫu 

thuật và các loại thuốc không quá thiết yếu trong thời gian ngắn nên được ngưng 

sử dụng trong suốt quá trình phẫu thuật.  

 Các loại thuốc khi ngưng sử dụng đột ngột sẽ gây ra biến chứng hoặc ảnh hưởng 

xấu đến quá trình phẫu thuật nên được tiếp tục sử dụng và có thể được hiệu 

chỉnh liều nếu cần thiết.  

 Các dạng thuốc tiêm tĩnh mạch, dán dưới da, hoặc qua biểu bì nên được sử dụng 

thay thế khi việc hấp thu thuốc qua hệ tiêu hóa bị tổn thương hoặc khi người 

bệnh không thể uống thuốc.  
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Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nhiều hướng dẫn và quy định chính thức về 

việc sử dụng thuốc trong quá trình phẫu thuật. Kinh nghiệm sử dụng một số loại 

thuốc điều trị mạn tính phổ biến trong quá trình phẫu thuật được tổng hợp ở bảng 1. 

Bảng 1. Hƣớng dẫn sử dụng một số thuốc điều trị mạn tính trong quá trình phẫu thuật 

Nhóm thuốc Cân nhắc lâm sàng Khuyến cáo 

Chẹn beta 

Việc ngưng sử dụng thuốc đột 

ngột có thể dẫn đến tăng huyết 

áp, tăng nhịp tim và thiếu máu 

cơ tim. 

Việc bắt đầu sử dụng trong phẫu 

thuật có thể ngăn ngừa các biến 

cố thiếu máu cơ tim hậu phẫu ở 

những người bệnh có nguy cơ 

tim mạch cao tuy nhiên có thể 

làm tăng nguy cơ đột quỵ. 

Tiếp tục điều trị bao gồm ngày 

phẫu thuật. Sử dụng Propranolol, 

Metoprolol hoặc Labetalol tiêm 

tĩnh mạch nếu người bệnh chưa 

thể dung nạp thuốc đường uống 

sau phẫu thuật.  

 

 

Chẹn kênh Calci 

Bằng chứng mâu thuẫn về việc 

có tăng nguy cơ chảy máu hay 

không. 

Có bằng chứng cho thấy ngưng 

đột ngột sử dụng có thể dẫn đến 

đợt cấp co thắt ngực [2].  

 

Tiếp tục điều trị bao gồm ngày 

phẫu thuật. 

- Các dạng bào chế tác dụng ngắn 

hoặc nifedipine không được 

khuyến cáo sử dụng vì chúng có 

thể gây giảm huyết áp đột ngột và 

tăng nhịp tim phản xạ [2].  

- Không cần thay thế bằng tiêm 

tĩnh mạch ngoại trừ trường hợp 

dấu hiệu huyết động kém (Tăng 

huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim). 

Ức chế men 

chuyển (ACEi) 

và Ức chế thụ 

thể Angiotensin 

(ARB) 

Người bệnh tăng nguy cơ hạ 

huyết áp sau gây mê nếu vừa 

mới sử dụng ACEi hay ARB, 

đặc biệt khi sử dụng kèm với 

thuốc lợi tiểu. Tuy nhiên vẫn 

chưa có bằng chứng vững chắc 

về việc người bệnh sử dụng 

thuốc có kết quả lâm sàng kém 

nếu sử dụng thuốc vào ngày 

phẫu thuật [3].   

- Ngƣng sử dụng vào buổi tối 

trƣớc ngày phẫu thuật hoặc buổi 

sáng ngày phẫu thuật trừ khi 

huyết áp ngƣời bệnh không 

đƣợc kiểm soát tốt (HA> 

180/120 mmHg).  

- Tiếp tục sử dụng để kiểm soát 

HA hậu phẫu, xem xét tạm ngưng 

sử dụng nếu huyết áp tâm thu       

< 120 mmHg [4].    
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Nhóm thuốc Cân nhắc lâm sàng Khuyến cáo 

Lợi tiểu 
Tiếp tục sử dụng có thể dẫn đến 

giảm thể tích và hạ huyết áp. 

Tiếp tục điều trị nhƣng ngƣng 

sử dụng liều buổi sáng ngày 

phẫu thuật [4]. 

Sử dụng hình thức tiêm nếu cần 

thiết trong giai đoạn hậu phẫu. 

Statin 

Đã có nhiều bằng chứng cho 

thấy sử dụng statin trong quá 

trình phẫu thuật giảm biến chứng 

tim mạch (nhồi máu cơ tim, đột 

quỵ, co thắt ngực) cho cả phẫu 

thuật về tim mạch và không liên 

quan tim mạch [4].  

Tiếp tục sử dụng bao gồm cả 

ngày phẫu thuật và sau phẫu 

thuật.  

- Có thể sử dụng statin trước phẫu 

thuật cho người bệnh có nguy cơ 

biến chứng tim mạch cao nhưng 

chưa từng sử dụng statin ở những 

phẫu thuật mạch máu [5].  

Chống kết tập 

tiểu cầu 

(Aspirin, 

Clopidogrel, 

Prasugrel) 

Tiếp tục sử dụng có thể gây xuất 

huyết trong quá trình phẫu thuật. 

Ngưng sử dụng có thể làm tăng 

nguy cơ biến chứng mạch máu 

hoặc thiếu máu tim cục bộ. 

Cần hội chẩn với bác sĩ tim 

mạch, bác sĩ gây mê, bác sĩ phẫu 

thuật để đánh giá nguy cơ ngƣời 

bệnh và có hƣớng sử dụng thích 

hợp.  

- Ở những phẫu thuật không liên 

quan tim mạch, đối với người 

bệnh có nguy cơ biến chứng tim 

mạch thấp thì ngưng sử dụng 

Aspirin từ 7 đến 10 ngày trước 

phẫu thuật, đối với người bệnh có 

nguy cơ biến chứng cao thì tiếp 

tục sử dụng Aspirin cho đến ngày 

phẫu thuật. 

- Ở những người bệnh cần phẫu 

thuật bắc cầu mạch vành thì tiếp 

tục sử dụng Aspirin cho đến ngày 

phẫu thuật. Ở người bệnh có sử 

dụng trị liệp kháng tiểu cầu kép, 

dừng sử dụng 

clopidogrel/prasugrel khoảng 

5 ngày trước phẫu thuật [6].  
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Nhóm thuốc Cân nhắc lâm sàng Khuyến cáo 
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dabigatran, 

rivaroxaban, 

apixaban..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngưng sử dụng có thể gây ra 

biến chứng liên quan đến huyết 

khối như thuyên tắc tĩnh mạch 

hay đột quỵ.  

Tiếp tục sử dụng làm tăng nguy 

cơ xuất huyết liên quan đến các 

thủ thuật xâm lấn.  

Cần hội chẩn với bác sĩ tim 

mạch, bác sĩ gây mê, bác sĩ phẫu 

thuật để đánh giá nguy cơ ngƣời 

bệnh và có hƣớng sử dụng thích 

hợp. 

- Không ngưng sử dụng (warfarin) 

hoặc ngưng sử dụng trước một 

ngày (dabigatran, rivaroxaban, 

apixaban) đối với các thủ thuật ít 

xâm lấn và nguy cơ xuất huyết 

thấp (nhổ răng, thay thủy tinh thể) 

[6].  

- Ngưng sử dụng trước vài ngày  

(5 ngày – warfarin, 4 ngày – 

dabigatran, 3 ngày – rivaroxaban, 

apixaban) đối với các phẫu thuật 

xâm lấn có nguy cơ xuất huyết 

cao.  

- Xem xét sử dụng Heparin trọng 

lượng phân tử thấp như là liệu 

pháp “chuyển tiếp” trước phẫu 

thuật và sau phẫu thuật đối với các 

người bệnh có nguy cơ huyết khối 

và đột quỵ cao [7].  

- Không sử dụng thuốc sau phẫu 

thuật cho đến khi biến chứng xuất 

huyết và chỉ số đông máu ổn định.  

- Đối với người bệnh có nguy cơ 

cao và không dung nạp thuốc 

đường uống, có thể sử dụng liệu 

pháp chuyển tiếp bằng Heparin 

trọng lượng phân tử thấp nhưng 

chỉ sau khi phẫu thuật 24 giờ [8].  

Thuốc kháng 

tiết acid dạ dày 

(PPI và kháng 

Histamin H2) 

Có thể tăng nguy cơ nhiễm vi 

khuẩn Clostridium difficile (PPI) 

và chưa rõ tác dụng phụ (kháng 

H  

Tiếp tục điều trị bao gồm cả 

ngày phẫu thuật. 

Thay thế bằng dạng tiêm tĩnh 

mạch cho người bệnh không dung 

nạp thuốc uống kéo dài sau phẫu 

thuật. 
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Nhóm thuốc Cân nhắc lâm sàng Khuyến cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuốc điều trị 

đái tháo đƣờng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phẫu thuật và gây mê tạo áp lực 

lên hệ thống nội tiết sản sinh ra 

các hormone gây tăng đường 

huyết và nhiễm toan ketone. 

Sử dụng không hợp lý làm giảm 

đường huyết trong lúc phẫu thuật 

và có thể gây ra những biến 

chứng nghiêm trọng. 

Metformin có thể gây ra những 

biến chứng về thận trong thời 

gian phẫu thuật và tăng nguy cơ 

nhiễm toan lactate. 

Thiazolidinediones có thể gây 

phù và tích nước sau phẫu thuật. 

Thuốc vận chủ GLP-1 có thể làm 

giảm co thắt ruột và làm chậm 

việc hồi phục chức năng tiêu hóa 

hậu phẫu thuật [10].  

Kiểm soát đƣờng huyết chặt chẽ 

trƣớc phẫu thuật, trì hoãn phẫu 

thuật chƣơng trình nếu đƣờng 

huyết ngƣời bệnh quá cao.  

- Tạm ngưng sử dụng insulin tác 

dụng dài (glargine, ultralente) từ 

2-3 ngày trước phẫu thuật. Kiểm 

soát đường huyết người bệnh bằng 

insulin tác dụng ngắn và trung 

bình.  

- Tạm ngưng sử dụng trước phẫu 

thuật các nhóm thuốc biaguanide, 

thiazolidinedione, sulfonylure, vận 

chủ GLP-1 ngay trước phẫu thuật.  

- Trong thời gian phẫu thuật, 

theo dõi chặt chẽ đƣờng huyết 

với mục tiêu từ 6 – 10 mmol/L. 

Nếu thời gian phẫu thuật dài thì 

kiểm soát đường huyết người bệnh 

bằng insulin và glucose đường 

tiêm truyền.  

- Tiếp tục kiểm soát đường huyết 

người bệnh bằng insulin đường 

tiêm truyền, insulin tiêm dưới da, 

glucose sau phẫu thuật nếu người 

bệnh chưa thể dung nạp thuốc 

đường uống [10].  

- Có thể tiếp tục sử dụng thuốc 

đường uống trước phẫu thuật khi 

người bệnh có thể ăn lại và đường 

huyết ổn định. 
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Nhóm thuốc Cân nhắc lâm sàng Khuyến cáo 

 

 

 

 

 

 

Glucocorticoid 

 

 

 

 

 

 

Người sử dụng glucocorticoid 

mạn tính dễ bị ức chế trục dưới 

đồi - tuyến yên - tuyến thượng 

thận (HPA) nên tuyến thượng 

thận sẽ không tiết đủ steroid 

trong những sự kiện gây nhiều 

stress như phẫu thuật.  

Tiếp tục sử dụng sẽ gây ra những 

tác dụng phụ ảnh hưởng đến quá 

trình phẫu thuật và hậu phẫu 

thuật như: chậm quá trình liền 

vết thương, mỏng da, lộ mạch 

máu, tăng nguy cơ gãy xương, 

nhiễm trùng, xuất huyết tiêu hóa.  

Tiếp tục điều trị bao gồm ngày 

phẫu thuật. Nếu khả thi, điều 

chỉnh liều đến mức thấp nhất có 

thể để hạn chế biến chứng.  

- Đánh giá mức độ ức chế trục 

HPA bằng cách thăm khám lâm 

sàng, khảo sát tiền sử bệnh và 

dùng thuốc, hoặc làm xét nghiệm 

cortisol và kích thích ACTH. Nếu 

người bệnh bị ức chế trục HPA, sử 

dụng glucorticoid liều cao (300 

mg hydrocortisone/ngày) trong vài 

ngày trong và sau phẫu thuật. 

 - Sau khi người bệnh ổn định, tiếp 

tục sử dụng thuốc với liều hợp lý, 

có thể sử dụng đường tiêm nếu 

người bệnh không dung nạp thuốc 

đường uống [9].  

Thuốc tránh 

thai dạng uống, 

Chất điều biến 

đặc hiệu thụ thể 

Estrogen 

(SERMs), 

Liệu pháp thay 

thế hormone 

Tiếp tục sử dụng tăng nguy cơ 

huyết khối tĩnh mạch. 

 

Ngưng sử dụng có thể gây có 

thai ngoài ý muốn (thuốc tránh 

thai)  

Tiếp tục điều trị bao gồm cả ngày 

phẫu thuật đối với các phẫu thuật 

có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch 

từ thấp đến trung bình. 

- Nếu khả thi, ngưng sử dụng từ 4-

6 tuần trước khi phẫu thuật để tiến 

hành phẫu thuật có nguy cơ huyết 

khối tĩnh mạch cao. Và sử dụng lại 

khi đã có thể sử dụng thuốc đường 

uống và thời điểm nguy cơ cao đã 

qua. 

KẾT LUẬN 

Việc sử dụng các loại thuốc mạn tính trong quá trình phẫu thuật là một vấn đề 

phức tạp và đòi hỏi việc xem xét nhiều khía cạnh khác nhau như tình trạng người 

bệnh, tiền sử dùng thuốc, đặc thù phẫu thuật và đặc điểm loại thuốc sử dụng. Các bác 

sĩ chăm sóc người bệnh phẫu thuật cần tham khảo ý kiến và hội chẩn với các bác sĩ 

chuyên khoa đặc thù, bác sỹ gây mê, phẫu thuật viên để đưa ra quyết định hợp lý 
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nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị cũng như giảm thiểu các tác dụng phụ và biến 

chứng có thể gây ra bởi các loại thuốc điều trị mạn tính người bệnh đang sử dụng.  
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8. Ortel, T.L. (2012), “Perioperative management of patients on chronic antithrombotic 

therapy”, ASH Education Program Book, 1: p. 529-535. 
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RIVAROXABAN (XARELTO): NÊN SỬ DỤNG CÙNG THỨC ĂN 

VỚI LIỀU 15MG VÀ 20MG 

Ds. Bùi Nguyên Thiên Phúc 

 Cơ quan Quản lý Thuốc và các Chăm sóc Sức khỏe (MRHA) tại Anh đã nhận 

được một số báo cáo về sự giảm hiệu quả (biến cố huyết khối) của rivaroxaban 

(Xarelto) ở những người bệnh dùng liều 15 mg hoặc 20 mg khi đói. 

Lời khuyên của MRHA cho nhân viên y tế: 

 Dặn người bệnh uống rivaroxaban 15 mg hoặc 20 mg dạng viên nén cùng với 

thức ăn. 

 Đối với những người bệnh khó nuốt khi sử dụng rivaroxaban 15 mg và 20mg, 

có thể nghiền ra, trộn với nước hay thức ăn mềm như nước táo ngay trước khi 

uống, nên thêm thức ăn tiếp ngay sau đó. 

 Rivaroxaban dạng viên nén 2,5 mg và 10 mg có thể sử dụng cùng hoặc không 

cùng thức ăn. 

 Báo cáo các phản ứng có hại của thuốc khi nghi ngờ, trong đó có vấn đề liên 

quan đến giảm hiệu quả sử dụng của rivaroxaban. 

Tầm quan trọng của việc sử dụng rivaroxaban dạng viên nén 15 mg và 20 mg 

cùng với thức ăn 

 Các thử nghiệm lâm sàng của rivaroxaban cho thấy lượng thức ăn không ảnh 

hưởng đến quá trình hấp thu của thuốc dạng viên nén hàm lượng 2,5 mg và 10 mg. 

Tuy nhiên, quá trình hấp thu của thuốc dạng viên nén hàm lượng 20 mg được tối ưu 

cùng với bữa ăn nhiều chất béo và nhiều calo. Khi uống Xarelto 20mg cùng với thức 

ăn làm tăng AUC trung bình 39  so với khi uống vào lúc đói. Chính vì lý do này, 

rivaroxaban dạng viên nén 15 mg và 20 mg được khuyến cáo sử dụng cùng với thức 

ăn. 

 MRHA đã nhận được một số lượng nhỏ báo cáo đối với những người bệnh sử 

dụng rivaroxaban 15 mg hoặc 20 mg đã trải qua biến cố huyết khối, những trường 

hợp này được người báo cáo nghi ngờ là do sử dụng thuốc khi bụng đói. 

 Tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo thuốc của rivaroxaban viên nén 15 mg và 

20 mg đã được thay đổi để nhấn mạnh rivaroxaban phải uống cùng với thức ăn và tốt 

nhất là nuốt nguyên viên cùng với nhiều nước. 
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Thông tin thêm về rivaroxaban 

 Rivaroxaban (Xarelto) là thuốc chống đông trực tiếp dùng đường uống, bằng 

cách ức chế trực tiếp yêu tố đông máu Xa. Được chỉ định trong các trường hợp sau: 

  Liều 2,5 mg: Phối hợp với aspirin hoặc với aspirin có kết hợp clopidogrel hoặc 

ticlopidine, để phòng huyết khối ở người bệnh người lớn sau hội chứng mạch 

vành cấp có tăng các dấu ấn sinh học của tim. 

 Liều 2,5 mg: Phối hợp với aspirin để phòng ngừa biến cố xơ vữa động mạch ở 

người lớn mắc bệnh động mạch vành (CAD) hoặc có triệu chứng bệnh động 

mạch ngoại biên (PAD) có nguy cơ cao bị thiếu máu cục bộ. 

 Liều 10 mg: Phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) ở người bệnh 

người lớn được phẫu thuật theo chương trình thay khớp háng hoặc thay khớp 

gối. 

 Liều 15 mg và 20 mg: Dự phòng đột quỵ và thuyên tắc mạch toàn thân ở người 

bệnh rung nhĩ không do bệnh lý van tim có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ như 

suy tim, tăng HA, ≥ 75 tuổi, đái tháo đường, tiền sử đột quỵ hoặc cơn thiếu 

máu não cục bộ thoáng qua.  

 Liều 10 mg, 15 mg và 20 mg: Điều trị và phòng ngừa tái phát huyết khối tĩnh 

mạch sâu, thuyên tắc phổi. 

 

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

https://www.gov.uk/drug-safety-update/rivaroxaban-xarelto-reminder-that-15-mg-and-20-mg-tablets-should-be-taken-with-food
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CẢNH GIÁC DƢỢC 

CÂN NHẮC SỬ DỤNG BÓNG VÀ STENT PHỦ PACLITAXEL 

TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN 

Ths. Ds. Đoàn Thị Minh Diệu 

Các nhà quản lý thiết bị y tế trên thế giới đang xem xét các sự cố liên quan đến 

các sản phẩm được phủ paclitaxel sau khi kết quả của một phân tích tổng hợp các thử 

nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng được công bố vào tháng 12/2018 trên Tạp chí của 

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (JAHA). Phân tích này đã kết luận rằng: Nguy cơ tử 

vong tăng cao hơn sau khi đặt stent và bóng có phủ paclitaxel trong động mạch đùi và 

động mạch kheo. Do đó, cần phải có các nghiên cứu khẩn cấp tiếp theo để làm rõ vấn 

đề này. 

Bóng và stent phủ paclitaxel được sử dụng để cải thiện lưu lượng máu đến 

chân và giảm khả năng tái phát nhằm tái thông mạch máu bị tắc nghẽn. 

Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dƣợc phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

Sau công bố của phân tích tổng hợp JAHA, qua nhiều lần cập nhật, vào ngày 

7/8/2019 FDA đã tuyên bố: “Một phân tích các thử nghiệm liên quan đến tỷ lệ tử 

vong muộn ở những người tham gia nghiên cứu được điều trị bằng các thiết bị có phủ 

paclitaxel so với các người bệnh được điều trị bằng các thiết bị không phủ thuốc đã 

xác định rằng tỷ lệ tử vong cao hơn ở nhóm dùng stent và bóng được phủ paclitaxel". 

Cơ quan quản lý Thuốc và các sản phẩm y tế Anh (MHRA) 

Ngày 4/6/2019, Hội đồng chuyên gia tư vấn của MHRA đã đưa ra lời khuyên 

về các khuyến nghị đã được công bố gồm: 

 Không sử dụng các thiết bị này trong điều trị thường quy cho người bệnh bị 

đau cách hồi ở chân; 

 Sử dụng các thiết bị này ở những người bệnh bị thiếu máu chi cục bộ nguy 

kịch là một lựa chọn phù hợp theo hướng dẫn của NICE; 

 Đánh giá nguy cơ tương đối của từng người bệnh; 

 Đảm bảo sự đồng ý của người bệnh sau khi giải thích rõ về lợi ích và nguy 

cơ liên quan đến sự không chắc chắn trong kết quả điều trị dài hạn; 

 Theo dõi người bệnh suốt đời. 
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Cơ quan quản lý các hàng hóa trị liệu (TGA) Úc 

Hiện tại có khoảng 10 sản phẩm phủ paclitaxel được đăng ký tại Úc. Nhân viên 

TGA đã thực hiện đánh giá phân tích tổng hợp JAHA và phương pháp của nó cùng 

với các nghiên cứu gần đây. Dữ liệu TGA về các sự kiện bất lợi ở Úc đã không cho 

thấy tín hiệu giống như dữ liệu được mô tả bởi FDA. Các sự kiện bất lợi được báo 

cáo cho TGA liên quan đến các thiết bị này chủ yếu do kết quả của việc đặt bóng và 

stent. Hầu hết các sự kiện xảy ra vào ngày can thiệp và không có trường hợp tử vong 

nào được báo cáo. 

Khuyến cáo 

Các cơ quan quản lý bao gồm TGA (Úc), MHRA (Anh) và FDA (Hoa Kỳ) 

khuyến cáo rằng cho đến khi có thêm thông tin, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe cần: 

- Tiếp tục theo dõi những người bệnh đã được điều trị bằng bóng phủ paclitaxel 

và stent rửa giải paclitaxel. 

- Khi tư vấn điều trị, bác sĩ cần cân nhắc và giải thích rõ về nguy cơ có tỷ lệ tử 

vong lâu dài tăng lên ở những người bệnh được điều trị bằng bóng phủ paclitaxel và 

stent rửa giải paclitaxel. 

- Thảo luận về các rủi ro và lợi ích của tất cả các lựa chọn điều trị bệnh động 

mạch ngoại biên (PAD) có sẵn với người bệnh. Đối với hầu hết người bệnh, tốt nhất 

nên sử dụng các lựa chọn điều trị thay thế cho bóng phủ paclitaxel và stent rửa giải 

paclitaxel cho đến khi có phân tích thêm về tín hiệu an toàn được thực hiện. 

- Đối với một số người bệnh riêng lẻ có nguy cơ cao tái diễn tắc nghẽn mạch 

máu, các bác sĩ lâm sàng có thể xác định lợi ích của việc sử dụng sản phẩm được phủ 

paclitaxel có thể vượt trội hơn nguy cơ. 

- Đảm bảo người bệnh được điều trị tối ưu cho bệnh động mạch ngoại biên 

(PAD) và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác cũng như hướng dẫn về lối sống lành 

mạnh bao gồm kiểm soát cân nặng, cai thuốc lá và tập thể dục.  

Nguồn: https://www.tga.gov.au 

https://www.tga.gov.au/publication-issue/paclitaxel-coated-products-used-peripheral-arteries
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TOCILIZUMAB (ROACTEMRA): NGUY CƠ TỔN THƢƠNG GAN 

NGHIÊM TRỌNG HIẾM GẶP 

Ths. Ds. Đoàn Thị Minh Diệu 

Tocilizumab (tên gốc RoActemra) là một chất ức chế interleukin được chỉ định 

kết hợp với methotrexate trong điều trị viêm khớp dạng thấp, viêm động mạch tế bào 

khổng lồ ở người bệnh trưởng thành (chỉ dùng tiêm dưới da), viêm khớp thiếu niên tự 

phát thể đa khớp ở người bệnh từ 2 tuổi trở lên và viêm khớp thiếu niên tự phát thể hệ 

thống.  

RoActemra có thể được dùng đơn trị liệu trong trường hợp không dung nạp với 

methotrexate hoặc khi điều trị tiếp tục bằng methotrexate là không phù hợp. 

RoActemra cũng được chỉ định để điều trị hội chứng giải phóng cytokine nghiêm 

trọng hoặc đe dọa tính mạng (CRS) gây ra bởi tế bào T ở người bệnh từ 2 tuổi trở lên 

(chỉ dùng đường tiêm tĩnh mạch). 

Các báo cáo về tổn thƣơng gan nghiêm trọng 

Tocilizumab được biết là nguyên nhân gây tăng men gan thoáng qua hoặc 

không liên tục mức độ từ nhẹ đến trung bình với tần suất gia tăng khi được sử dụng 

kết hợp với các thuốc gây độc cho gan khác (ví dụ methotrexate).  

Một phân tích tổng hợp gần đây cho thấy, trong một số hiếm trường hợp việc 

điều trị tocilizumab có liên quan đến tổn thương gan nghiêm trọng. Qua xem xét dữ 

liệu từ các thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu không can thiệp, báo cáo tự nguyện và 

các y văn được công bố đã xác định 8 trường hợp tổn thương gan nghiêm trọng do 

tocilizumab gây ra trên toàn thế giới, bao gồm suy gan cấp, viêm gan và vàng da; 2 

trường hợp trong số đó bị suy gan cấp cần phải ghép gan. Các tổn thương này xảy ra 

trong vòng từ 2 tuần đến hơn 5 năm sau khi bắt đầu điều trị với tocilizumab. 

Lời khuyên dành cho cán bộ y tế 

- Lưu ý về nguy cơ tổn thương gan nghiêm trọng khi sử dụng tocilizumab. 

- Dặn dò người bệnh đến ngay cơ sở y tế nếu gặp các dấu hiệu và triệu chứng 

của tổn thương gan như mệt mỏi, đau bụng, vàng da. 

- Theo dõi nồng độ ALT và AST khi bắt đầu điều trị, mỗi 4-8 tuần trong 6 tháng 

đầu điều trị và mỗi 12 tuần sau đó. 

- Theo thông tin kê đơn hiên tại, cần thận trọng khi xem xét bắt đầu điều trị ở 

người bệnh có ALT hoặc AST cao hơn 1,5 lần giới hạn trên của mức bình thường 
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(ULN); Không khuyến cáo bắt đầu điều trị ở những người bệnh có ALT hoặc AST 

cao hơn 5 lần so với ULN. 

- Nếu bất thường enzym gan được xác định, hãy tham khảo các hướng dẫn điều 

chỉnh liều trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo thuốc. 

- Những cập nhật này không áp dụng cho chỉ định điều trị hội chứng giải phóng 

cytokine (CRS). 

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

https://www.gov.uk/drug-safety-update/tocilizumab-roactemra-rare-risk-of-serious-liver-injury-including-cases-requiring-transplantation
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ĐIỂM TIN  

FDA CHẤP THUẬN PHỐI HỢP KHÁNG SINH MỚI GỒM 

IMIPENEM, CILASTIN VÀ RELEBACTAM 

Ds. Lê Minh Nguyệt 

Ngày 17/07/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã 

chấp thuận Recarbrio (imipenem, cilastatin và relebactam) để điều trị nhiễm trùng 

đường tiểu có biến chứng (cUTI) và nhiễm trùng ổ bụng có biến chứng (cIAI) cho 

người trưởng thành.  

Recarbrio là một loại thuốc tiêm phối hợp của ba thuốc gồm imipenem-

cilastatin, một loại kháng sinh phối hợp đã được FDA chấp thuận trước đây và 

relebactam, một chất ức chế beta-lactamase mới. 

Hiệu lực điều trị của Recarbrio được xác định một phần dựa trên những số liệu 

về hiệu lực và độ an toàn của imipenem-cilastatin trong điều trị nhiễm trùng đường 

tiểu có biến chứng (cUTI) và nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng (cIAI). 

 Vai trò của relebactam trong Recarbrio được đánh giá dựa trên dữ liệu từ các 

nghiên cứu in vitro và những mô hình động vật bị nhiễm khuẩn. 

 Sự an toàn của Recarbrio đã được nghiên cứu trong hai thử nghiệm, một thử 

nghiệm cho cUTI và một thử nghiệm cho cIAI. Thử nghiệm cUTI được tiến 

hành trên 298 người bệnh trưởng thành với 99 người bệnh được điều trị với 

Recarbrio. Thử nghiệm cIAI được tiến hành trên 347 người bệnh với 117 

người bệnh được điều trị với Recarbrio. 

Các phản ứng có hại thường gặp nhất ở những người bệnh được điều trị bằng 

Recarbrio bao gồm buồn nôn, tiêu chảy, nhức đầu, sốt và tăng men gan. 

Không nên sử dụng Recarbrio cho những người bệnh đang dùng ganciclovir 

nếu lợi ích không vượt quá nguy cơ động kinh đã được báo cáo. Người bệnh cũng 

nên tránh sử dụng Recarbrio khi đang dùng acid valproic hoặc natri divalproex để 

kiểm soát cơn động kinh vì gây giảm nồng độ acid valproic có thể dẫn đến co giật. 

Trong bối cảnh vi khuẩn gia tăng đề kháng thuốc như hiện nay, Recarbrio là 

lựa chọn mới trong việc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng hoặc đe dọa tính 

mạng. 

Nguồn: https://www.fda.gov  
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FDA CHẤP THUẬN KHÁNG SINH MỚI LEFAMULIN TRONG 

ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG 

  Ds. Trương Bá Hoàng 

 Ngày 19/8/2019, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã 

phê duyệt lefamulin (Xenleta), một kháng sinh mới dùng đường uống (600 mg mỗi 

12 giờ) hoặc tiêm tĩnh mạch (150 mg mỗi 12 giờ) trong thời gian ngắn từ 5 - 7 ngày 

để điều trị cho người lớn bị viêm phổi mắc phải cộng đồng do vi khuẩn (CABP). 

Lefamulin là một kháng sinh bán tổng hợp đầu tiên của nhóm pneumomutilin, 

được chỉ định điều trị CABP do các vi khuẩn nhạy cảm sau: Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus aureus nhạy methicillin, Haemophilus influenzae, 

Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, và Chlamydophila pneumoniae. 

Cơ chế hoạt động của lefamulin khác với các loại kháng sinh đã được phê duyệt 

khác. Do đó, lefamulin ít có nguy cơ phát triển kháng thuốc cũng như đề kháng chéo 

với các nhóm beta-lactam, fluoroquinolon, glycopeptid, macrolid và tetracyclin.  

        Độ an toàn và hiệu quả của lefamulin được đánh giá trong hai nghiên cứu liên 

quan đến gần 1300 người bệnh mắc CABP. Trong đó, lefamulin được so sánh với 

moxifloxacin, có hoặc không phối hợp với linezolid. Kết quả cho thấy đối với những 

người bệnh được điều trị bằng lefamulin, tỷ lệ thành công trên lâm sàng tương tự như 

những người bệnh được điều trị bằng moxifloxacin, có hoặc không phối hợp với 

linezolid.  

 Các phản ứng bất lợi phổ biến nhất được báo cáo bao gồm tiêu chảy, buồn nôn, 

nôn, phản ứng tại chỗ tiêm, tăng men gan. Lefamulin có thể gây kéo dài khoảng QT, 

do đó nên tránh sử dụng ở những người bệnh bị kéo dài QT và rối loạn nhịp tim. 

Lefamulin cũng không nên được sử dụng cho những người bệnh quá mẫn cảm với 

lefamulin hoặc bất kỳ thuốc nào trong nhóm kháng sinh pleuromutilin hoặc bất kỳ 

thành phần nào của lefamullin. 

 Dựa trên những phát hiện về tác hại đối với thai nhi trong các nghiên cứu trên 

động vật, phụ nữ mang thai và phụ nữ có thể mang thai nên được thông báo về những 

rủi ro tiềm ẩn của Xenleta đối với thai nhi. Phụ nữ có thể mang thai nên được khuyến 

cáo sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong khi điều trị bằng Xenleta và hai ngày 

sau liều cuối cùng. 

 Nguồn: https://www.medscape.com 

https://www.medscape.com/
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NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU KHÔNG TRIỆU CHỨNG  

THƢỜNG ĐƢỢC ĐIỀU TRỊ KHÔNG HỢP LÝ  

BẰNG CÁCH DÙNG KHÁNG SINH 

Ds. Nguyễn Văn Bảo Huy 

Một nghiên cứu mới đây cho thấy:  Những người bệnh nhập viện do nhiễm 

khuẩn tiết niệu không triệu trứng (ASB) được điều trị bằng kháng sinh là không hợp 

lý vì sử dụng kháng sinh trong trường hợp này không có khả năng cải thiện kết quả 

và có thể kéo dài thời gian nằm viện. 

Theo Tiến sĩ Lindsay Petty-Đại học Michican: “Những dữ liệu nghiên cứu 

dưới đây chỉ ra nguy cơ có hại của việc sử dụng kháng sinh để điều trị cho các người 

bệnh nhập viện bị nhiễm trùng tiểu không có triệu chứng tiết niệu”.  

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá các yếu tố nguy cơ và hệ quả liên quan đến 

việc điều trị ASB dựa trên một nghiên cứu hồi cứu trên 2.733 người trưởng thành 

nhập viện bị ASB. Họ định nghĩa ASB là nhiễm khuẩn không có các dấu hiệu hoặc 

triệu chứng đáp ứng các tiêu chí chẩn đoán theo hướng dẫn của IDSA. Đặc biệt, 

người bệnh không có một trong các dấu hiệu hoặc triệu chứng sau đây: tiểu khó, tiểu 

lắt nhắt/ tiểu gấp, đau vùng trên xương mu, sốt (nhiệt độ ≥ 38
o
C), đau/nhói xương 

sườn, tiểu ra máu và tăng phản xạ tự phát hoặc tăng co cứng ở người bệnh bị chấn 

thương tủy sống. 

Những người bệnh bị rối loạn tâm thần không thể giao tiếp được phân loại là 

mắc ASB nếu họ không có dấu hiệu hoặc triệu chứng đã nói ở trên và không có dấu 

hiệu nhiễm trùng toàn thân (số lượng tế bào bạch cầu ngoại biên > 10.000 tế bào/ L), 

huyết áp tâm thu < 90 mm Hg, hoặc ≥ 2 tiêu chuẩn của hội chứng đáp ứng viêm toàn 

thân). 

Tổng cộng 2.259 (83 ) người bệnh được điều trị kháng sinh trong thời gian 

trung bình là 7 ngày. 

Các yếu tố liên quan đáng kể đến liệu pháp kháng sinh điều trị ASB bao gồm 

người cao tuổi (tỷ số chênh OR, tăng 1,10 trên 10 năm), mất trí nhớ (OR, 1,57), rối 

loạn tâm thần cấp tính (OR, 1,93), tiểu không tự chủ (OR, 1,81), tăng bạch cầu (số 

lượng bạch cầu > 10.000/ L, OR, 1,55), phân tích nước tiểu dương tính (sự hiện diện 

esterase của bạch cầu hoặc nitrite, hoặc > 5 tế bào bạch cầu trên quang trường có độ 

phóng đại lớn, OR, 2,83) và nuôi cấy nước tiểu với số lượng vi khuẩn > 100.000 CFU 

trên mỗi quang trường có độ phóng đại lớn, OR, 2.30). 

Tiến sĩ Lindsay cho biết thêm: "Yếu tố mạnh nhất liên quan đến điều trị ASB 

là phân tích nước tiểu bất thường, có khả năng giải thích sai các tiêu chuẩn chẩn đoán 
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nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Các bác sĩ lâm sàng không nên chẩn đoán nhiễm 

trùng tiểu khi chỉ dựa vào tăng bạch cầu hoặc nitrit trong nước tiểu mà không có triệu 

chứng tiết niệu.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy không xác định được lợi ích của việc điều 

trị kháng sinh, nhưng đã tìm thấy mối liên quan với thời gian nằm viện kéo dài hơn 

37 . Đặc biệt ở người bệnh cao tuổi, các bác sĩ lâm sàng có thể điều trị ASB mặc dù 

không có dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân nào vì sợ bỏ lỡ điều gì đó. 

Tiến sĩ Petty và các đồng nghiệp kết luận: Để giảm sử dụng kháng sinh không 

hợp lý, các nỗ lực quản lý nên tập trung vào việc cải thiện việc thực hành xét nghiệm 

nước tiểu và chiến lược quản lý cho người bệnh cao tuổi bị rối loạn tâm thần. 

 Nguồn: https://www.medscape.com 

https://www.medscape.com/viewarticle/917446

