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NỘI DUNG 

 

 Cảnh giác dƣợc 

 Đánh giá và quản lý bệnh nhân dị ứng Penicillin. 

 Nguy cơ phình động mạch chủ của nhóm kháng sinh Fluoroquinolon. 

 

 Thông tin thuốc 

Đăng ký lưu hành thuốc của các thuốc chứa sulfaguanidin, ephedrin và 

nitroglycerin. 

 

 Thông tin điều trị. 

Sử dụng Xarelto (Rivaroxaban) sau thay động mạch chủ qua đường ống thông. 
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 ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ BỆNH NHÂN DỊ ỨNG PENICILLIN 

Kháng sinh β-lactam được coi là một trong những nhóm kháng sinh hiệu quả và an 

toàn nhất. Tuy nhiên, nhiều báo cáo về phản ứng có hại xảy ra trong quá trình sử dụng     

β-lactam đã hạn chế việc sử dụng rộng rãi kháng sinh này trong nhiều trường hợp, dẫn 

tới việc phải sử dụng những kháng sinh phổ rộng hơn, điều này đồng nghĩa với việc 

gia tăng nguy cơ đề kháng kháng sinh và gây ra các tổn hại phụ cận khác cho bệnh 

nhân. 

Phân loại nguy cơ trong đánh giá bệnh nhân dị ứng với penicillin: 

 

 

 Bệnh nhân có nguy cơ 

thấp 

Bệnh nhân có nguy cơ 

trung bình 

Bệnh nhân có nguy 

cơ cao 

Tiền sử  - Những phản ứng không 

phải dị ứng như các rối 

loạn đường tiêu hóa, đau 

đầu 

- Ngứa không kèm mày 

đay 

- Phản ứng chưa rõ không 

có dấu hiệu qua trung gian 

Ig-E từ ít nhất 10 năm 

trước
a
 

- Tiền sử gia đình có dị 

ứng với penicillin 

- Mày đay hoặc ban ngứa 

khác 

- Phản ứng có dấu hiệu 

qua trung gian Ig-E 

nhưng không phải là 

phản vệ 

 

- Có triệu chứng 

phản vệ
b
 

- Test da (+)
c 

- Phản ứng xuất hiện 

khi tái sử dụng 

- Phản ứng mới 

nhiều kháng sinh β-

Lactam. 

Hƣớng xử lý 

 

Có thể kê đơn amoxicillin 

hoặc tiến hành tái sử dụng 

trực tiếp amoxicillin dưới 

sự theo dõi của cán bộ y tế 

(CBYT) 

Có thể tiến hành test da 

và sau đó tái sử dụng trực 

tiếp amoxicillin dưới dự 

theo dõi của CBYT nếu 

test da (-) 

Có thể chuyển tới chuyên 

khoa dị ứng/miễn dịch để 

theo dõi 

 

Có thể chuyển tới 

chuyên khoa dị 

ứng/miễn dịch để 

theo dõi hoặc để giải 

mẫn cảm 
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 a 
Một số dấu hiệu được coi là có liên quan đến trung gian Ig-E bao gồm các triệu chứng trên 

da (như ngứa, nóng bừng, mày đay, phù nề), các triệu chứng trên hệ hô hấp (chảy nước mũi, 

viêm mũi, hắt hơi, thở nông, thở ngắn, co thắt phế quản), các triệu chứng tim mạch (loạn nhịp, 

ngất, nặng ngực) và triệu chứng trên đường tiêu hóa (đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy) 

b
Phản ứng qua trung gian Ig-E nghiêm trọng nhất là phản vệ. Trong trường hợp này cần tư 

vấn chuyên khoa dị ứng/miễn dịch 

c
 Nếu test da không khả thi, việc phân loại đáp ứng khi tái sử dụng amoxicillin có thể được 

coi là nguy cơ ở mức độ trung bình. Việc đánh giá đáp ứng  thường được tiến hành khi sử 

dụng từ 1/10 đến ¼ liều dùng đầy đủ của kháng sinh dự kiến kê đơn và theo dõi trong vòng từ 

30-60 phút, sau đó sử dụng 100% liều đầy đủ này và tiếp tục theo dõi trong vòng từ 30-60 

phút
 

Quản lý bệnh nhân:  

 Những bệnh nhân dị ứng penicillin nguy cơ ở mức độ thấp: có thể cân nhắc tái sử 

dụng amoxicillin.  

 Những bệnh nhân nguy cơ trung bình có thể sử dụng test da để đánh giá lại, nếu 

test da âm tính có thể cân nhắc tái sử dụng amoxicillin. Cán bộ y tế có thể tiến hành 

các test đánh giá bệnh nhân khác dựa trên cơ sở vật chất của đơn vị mình. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn. 

  

http://canhgiacduoc.org.vn/
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 NGUY CƠ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ CỦA NHÓM KHÁNG SINH 

FLUOROQUINOLON. 

Các fluoroquinolon ngăn cản sự tổng hợp DNA của vi khuẩn. Ngoài ra, còn có tác 

dụng trên RNA, ức chế tổng hợp protein vi khuẩn. Được dùng điều trị nhiều bệnh 

nhiễm khuẩn như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, bệnh lây qua đường tình dục, lậu, 

nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp, nhiễm khuẩn xương và mô mềm… 

Cuộc rà soát của Cơ quan quản lý Dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ (Food and 

Drug Administration – FDA) chỉ ra các kháng sinh fluoroquinolon có thể làm tăng 

nguy cơ mắc biến cố đứt hoặc rách động mạch chủ hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. 

Động mạch chủ bị rách hay còn gọi là tách thành động mạch chủ, hoặc đứt phình động 

mạch chủ có thể dẫn tới xuất huyết nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Các biến cố này 

có thể xảy ra khi sử dụng các fluoroquinolon tác dụng toàn thân đường uống hoặc 

tiêm. 

Ngày 20/12/2018, FDA cảnh báo tăng nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ ở 

bệnh nhân sử dụng kháng sinh fluoroquinolon. 

Khuyến cáo dành cho cán bộ y tế:   

 Tránh kê đơn fluoroquinolon ở bệnh nhân phình động mạch chủ hoặc có nguy 

cơ phình động mạch chủ, như bệnh nhân xơ vữa động mạch ngoại biên, tăng 

huyết áp, một số bệnh di truyền như hội chứng Marfan và Ehlers-Danlos, và 

bệnh nhân cao tuổi 

 Chỉ kê đơn fluoroquinolon khi không có biện pháp điều trị khác 

 Khuyến cáo tất cả bệnh nhân gọi hỗ trợ y tế ngay nếu có triệu chứng phình 

động mạch chủ 

 Ngừng fluoroquinolon ngay nếu bệnh nhân gặp biến cố bất lợi nghi ngờ liên 

quan đến phình động mạch chủ hoặc tách thành động mạch chủ. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn 

  

http://canhgiacduoc.org.vn/
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 ĐĂNG KÝ LƢU HÀNH THUỐC CỦA CÁC THUỐC CHỨA 

SULFAGUANIDIN, EPHEDRIN VÀ NITROGLYCERIN. 

Ngày 24/01/2019, Cục Quản lý dược có công văn số 885/QLD-ĐK thông báo 

ngừng tiếp nhận và xét duyệt đối với các đơn hàng nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa 

có giấy đăng ký lưu hành, hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, duy trì hiệu lực giây đăng ký lưu 

hành thuốc của các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin dùng đường uống, các thuốc 

chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất 

Nitroglycerin dùng đường uống. 

Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc - Bộ Y tế đối với các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin dùng đường uống, 

các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc 

chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống, tiếp theo 456/QLD-ĐK ngày 

11/01/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khâu đơn hàng các thuốc 

chứa hoạt chất Sulfaguanidin; các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng 

đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống, đế đảm bảo 

sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý Dược thông báo như sau: 

 Ngừng tiếp nhận và xét duyệt đối với các đơn hàng nhập khẩu thuốc thành phẩm 

chưa có giấy đăng ký lưu hành, hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, duy trì hiệu lực giây 

đăng ký lưu hành thuốc của các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin đùng đường 

uống, các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các 

thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống. 

 Đối với các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin dùng đường uống, các thuốc chứa 

hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất 

Nitroglycerin dùng đường uống đã được sản xuất, nhập khấu vào Việt Nam trong 

thời hạn số đăng ký còn hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc 

 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn  

http://canhgiacduoc.org.vn/
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 SỬ DỤNG XARELTO (Rivaroxaban) SAU THAY ĐỘNG MẠCH CHỦ 

QUA ĐƢỜNG ỐNG THÔNG. 

Ngày 20/12/2018, Cơ quan quản lý Y tế Canada cảnh báo nguy cơ tăng tử vong do 

mọi nguyên nhân, huyết khối và xuất huyết ở bệnh nhân sử dụng XARELTO 

(rivaroxaban) sau thay động mạch chủ qua đường ống thông. 

Xarelto (Rivaroxaban 10mg) là một chất ức chế chọn lọc cao và trực tiếp yếu tố Xa 

dùng theo đường uống. Sự hoạt hóa yếu tố X thành yếu tố Xa (FXa) thông qua con 

đường nội sinh và ngoại sinh giữ vai trò trung tâm dòng thác máu. Xarelto được chỉ để 

phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) ở bệnh nhân lớn tuổi được phẩu 

thuật thay thế khớp háng hoặc khớp gối với liều 10mg/ ngày. 

Tháng 8/2018, Ủy ban giám sát an toàn thuốc – DSMB, trong khi giám sát dữ liệu 

an toàn bệnh nhân độc lập trong nghiên cứu  lâm sàng phase III (GALILEO) ở bệnh 

nhân sau thay động mạch chủ qua đường ống thông (transcatheter aortic valve 

replacement – TAVR), đã khuyến cáo ngừng nghiên cứu dựa trên các kết quả sơ bộ 

cho thấy tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, huyết khối, xuất huyết ở bệnh nhân 

được điều trị bằng Xarelto. 

Khuyến cáo dành cho cán bộ y tế:  

 XARELTO không được phê duyệt dự phòng huyết khối ở bệnh nhân có van tim 

giả, bao gồm bệnh nhân phải can thiệp TARV, và không nên dùng cho các bệnh 

nhân này. 

 Ngừng sử dụng XARELTO ở bệnh nhân TARV và chuyển sang biện pháp 

chăm sóc chuẩn. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn. 
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