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NỘI DUNG 

 Cảnh giác dược 

 Pregabalin - gabapentin và nguy cơ lạm dụng, lệ thuộc thuốc 

 Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) và các biến chứng nhiễm trùng nghiêm 

trọng 

 Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) đình chỉ lưu hành Decontractyl 

(mephenesin)  
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 PREGABALIN – GABAPENTIN VÀ NGUY CƠ LẠM DỤNG, LỆ THUỐC 

THUỐC 

Gabapentin được chỉ định trong điều trị đau dây thần kinh ngoại biên như biến chứng viêm 

dây thần kinh ngoại vi trong đái tháo đường, đau dây thần kinh sau zona. Ngoài ra, thuốc 

còn được chỉ định trong điều trị hoặc hỗ trợ điều trị cho động kinh cục bộ hay động kinh 

cục bộ toàn thể hóa thứ phát 

Pregabalin được chỉ định trong đau thần kinh ngoại vi/trung ương và rối loạn lo âu lan tỏa, 

ngoài ra còn hỗ trợ điều trị động kinh cục bộ/động kinh cục bộ toàn thể hóa thứ phát 

 Tính đến ngày 01/04/2019 Cơ quan Quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh 

(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency – MHRA) nhận được 113 báo cáo 

về lạm dụng và 98 báo cáo về lệ thuộc đối với pregabalin, 11 báo cáo về lạm dụng và 9 báo 

cáo về lệ thuộc đối với gabapentin, và gabapentin và pregabalin có thể gây trầm cảm thần 

kinh trung ương, dẫn đến buồn ngủ, ức chế hô hấp có khả năng đe dọa tính mạng, đặc biệt 

khi dùng đồng thời với thuốc giảm đau opioid và đồ uống có cồn. 

Vì vậy MHRA đã công bố những thay đổi trong việc quản lý pregabalin và gabapentin, hai 

thuốc này được coi là chất được kiểm soát loại C, cần phải đánh giá tiền sử lạm dụng thuốc 

trước khi kê đơn và theo dõi các dấu hiệu của lạm dụng/lệ thuộc thuốc trên bệnh nhân. 

Khuyến cáo cho cán bộ y tế: 

 Đánh giá tiền sử lạm dụng/lệ thuộc thuốc của bệnh nhân trước khi kê đơn  

 Theo dõi những dấu hiệu của lạm dụng/lệ thuốc thuốc trên những bệnh nhân sử dụng 

pregabalin và gabapentin 

 Đảm bảo bệnh nhân nhận thức được nguy cơ tương tác của thuốc với các thuốc khác, 

đặc biệt là thuốc giảm đau opioid và đồ uống có cồn: gây trầm cảm thần kinh trung 

ương, có thể gây tử vong.  

 Dược sỹ chỉ phát thuốc trong vòng 28 ngày sau khi kê đơn. Nhà thuốc cần làm biến 

tính thuốc trước khi vứt bỏ. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn

http://canhgiacduoc.org.vn/
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 THUỐC CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID (NSAID) VÀ CÁC BIẾN CHỨNG 

NHIỄM TRÙNG NGHIÊM TRỌNG 

Tháng 6/2018, sau khi nhận được các báo cáo về các biến chứng nhiễm trùng nghiêm trọng 

của các thuốc chống viêm không steroid (NSAID) được sử dụng trong hạ sốt và giảm đau, 

Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Y tế Pháp (Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament et des Produits de Santé - ANSM) đã yêu cầu các trung tâm cảnh giác dược 

khu vực Tours và Marseille thực hiện một cuộc khảo sát quốc gia về hai thuốc NSAID được 

sử dụng nhiều nhất trong các chỉ định trên là ibuprofen và ketoprofen 

Trong tất cả báo cáo từ năm 2000, có 337 trường hợp biến chứng nhiễm trùng sử dụng 

ibuprofen và 49 trường hợp sử dụng ketoprofen được lựa chọn theo các trường hợp nặng 

nhất ở trẻ em và người lớn không có yếu tố nguy cơ và bệnh mắc kèm. Đây là những trường 

hợp có nhiễm khuẩn nặng ở da và mô mềm, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn màng phổi, 

nhiễm khuẩn thần kinh hoặc tai-mũi-họng có biến chứng dẫn đến nhập viện, để lại di chứng 

hoặc tử vong. Những biến chứng nghiêm trọng này (chủ yếu là do liên cầu hoặc phế cầu) 

đã quan sát thấy sau một khoảng thời gian ngắn (từ 2 đến 3 ngày) khi phối hợp NSAID với 

liệu trình kháng sinh.  

Phân tích các báo cáo cũng như phân tích dữ liệu y văn (nghiên cứu thực nghiệm và nghiên 

cứu dịch tễ) cho thấy các bệnh lý nhiễm trùng,đặc biệt do liên cầu khuẩn có thể tiến triển 

nặng thêm khi sử dụng NSAID. 

Nghiên cứu này cũng chứng minh có sự sử dụng NSAID kéo dài với các ca mắc thủy đâu, 

ANSM nhắc nhở rằng NSAID gây ra các biến chứng da do vi khuẩn nghiêm trọng (viêm 

cân mạc hoại tử) trên bệnh nhân đang mắc thủy đậu và cần tránh sử dụng trong các trường 

hợp này. 

Khuyến cáo cho cán bộ y tế và bệnh nhân: 

 Ưu tiên sử dụng paracetamol trong trường hợp đau hoặc sốt, đặc biệt với tình trạng 

nhiễm trùng thông thường như viêm amidan, viêm mũi họng, viêm tai, viêm phổi, tổn 

thương da hoặc thủy đậu, đặc biệt khi sử dụng thuốc không cần kê đơn. 
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 Các nguyên tắc sử dụng tốt NSAID trong quản lý đau và sốt: 

 Kê đơn và sử dụng NSAID với liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất 

 Ngừng thuốc khi không còn triệu chứng 

 Tránh sử dụng NSAID trong trường hợp thủy đậu 

 Không dùng thuốc quá 3 ngày để hạ sốt 

 Không dùng thuốc quá 5 ngày để giảm đau. 

 Không sử dụng đồng thời 2 NSAID. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn 
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 CƠ QUAN QUẢN LÝ DƯỢC PHẨM PHÁP (ANSM) ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH 

DECONTRACTYL 

Viên nén Decontractyl 500 mg là thuốc giãn cơ có tác dụng trên thần kinh trung ương. 

Thuốc được chỉ định trong đau do co thắt cơ, liều dùng 1-2 viên/lần, 3 lần/ngày.Thuốc mỡ 

dùng ngoài da Decontractyl Baume là chế phẩm phối hợp gồm có mephenesin và methyl 

nicotinat. Được chỉ định trong điều trị tại chỗ hỗ trợ giảm đau có nguồn gốc từ cơ ở người 

lớn.Cả hai sản phẩm đều trong danh mục thuốc không kê đơn (PMF) và có thể được cấp 

phát không cần đơn và không được bảo hiểm chi trả 

Từ khi được lưu hành, các chế phẩm Decontractyl đường uống và dùng tại chỗ là các thuốc 

nghi ngờ gây phản ứng có hại trong các báo cáo về cảnh giác dược. Do đó, ANSM đã bắt 

đầu đánh giá lại cân bằng lợi ích-nguy cơ của các chế phẩm này, đặc biệt: 

 Với viên nén Decontractyl: các ca về lạm dụng và phụ thuộc thuốc, tăng liều, khó chịu, 

cảm giác chóng mặt và các phản ứng phản vệ. 

 Với thuốc mỡ Decontractyl Baume: phản ứng trên da tại vị trí bôi thuốc như nóng bừng 

và nổi ban đỏ (một số biến cố đã xảy ra ở trẻ em khi có sự tiếp xúc da với người lớn sử 

dụng thuốc mỡ). 

Ngày 28/6/2019 Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp (Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament et des Produits de Santé - ANSM) đã đưa quyết định đình chỉ lưu hành viên 

nén Decontractyl 500 mg, thuốc mỡ Decontracyl Baume và các lô thuốc chưa sử dụng tại 

các nhà thuốc sẽ bị thu hồi. Bắt nguồn từ kết quả đánh giá lại các chế phẩm có chứa 

mephenesin do ANSM khởi xướng. Đánh giá đưa đến kết luận rằng lợi ích không vượt trội 

nguy cơ khi cân nhắc đến các tác dụng phụ và nguy cơ lạm dụng cũng như lệ thuộc thuốc 

trong khi dữ liệu về hiệu quả khi sử dụng Decontractylchưa đầy đủ. 

Khuyến cáo các nhân viên y tế: không kê đơn cũng như cấp phát biệt dược Decontractyl. 

Khuyến cáo người bệnh: không tiếp tục sử dụng Decontractyl và trả lại cho các nhà thuốc. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn 


