
Khoa Dược-Bệnh viện huyện Củ Chi       Thông tin thuốc tháng 08/2019 
 

 

NỘI DUNG 

 Thông tin thuốc 

Kháng sinh mới trong điều trị viêm phổi cộng đồng 

 Thông tin điều trị 

Cập nhật hướng dẫn quản lý rối loạn lipid máu của Châu Âu 2019 

 Cảnh giác dược 

Thuốc chống đông đường uống và biến cố huyết khối tái phát 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Khoa Dược-Bệnh viện huyện Củ Chi       Thông tin thuốc tháng 08/2019 
 

 KHÁNG SINH MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG 

Ngày 19/08/2019 Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug 

Administration – FDA) đã phê duyệt Xenleta (lefamulin) – Là một kháng sinh đường 

uống, đường tiêm tĩnh mạch được sử dụng trong điều trị viêm phổi mắc phải tại công 

đồng (VPCĐ) ở người trưởng thành. 

Xenleta (lefamulin) là một kháng sinh bán tổng hợp, có tác dụng ức chế sự tổng 

hợp protein của vi khuẩn thông qua tác động lên 4 điểm gắn kết riêng biệt của trung tâm 

peptidyl transferase của ribosome (PTC). Được chỉ định điều trị trong VPCĐ do các vi 

khuẩn nhạy cảm như: Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus (nhạy với 

methicillin), Heamophilus influenza, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumonia và 

Chlamydophila pneumonia… 

Sự an toàn và hiệu quả của Xenleta (Lefamulin) (đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch) 

được đánh giá trong hai thử nghiệm lâm sàng với tổng số 1.289 bệnh nhân mắc 

VPCĐ.Thử nghiệm cho thấy những bệnh nhân được điều trị bằng Xenleta có tỷ lệ thành 

công lâm sàng tương tự như những bệnh nhân được điều trị bằng moxifloxacin có hoặc 

không có linezolid. 

Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng thuốc 

 Tác dụng phụ thường gặp: tiêu chảy, nôn, buồn nôn, phản ứng tại vị trí tiêm, tang 

men gan. 

 Có thể gây kéo dài khoảng QT, do đó nên tránh sử dụng ở bệnh nhân rối loạn nhịp 

tim,có khoảng QT kéo dài… 

 Phụ nữ có thai và phụ nữ có khả năng co thai nên được thông báo về nguy cơ tiềm 

ẩn đối với thai nhi. 

 Tư vấn sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả khi dung thuốc và trong 2 ngày 

sau liền cuối cùng. 

Nguồn: https://thongtinthuoc.com

https://thongtinthuoc.com/
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 CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỐI LOẠN LIPID CỦA CHÂU ÂU 

NĂM 2019 

Ngày 31/08/2019 Hội Tim Mạch Châu Âu (ESC) và Hội Xơ Vữa Động Mạch 

Châu Âu (EAS) đã công bố hướng dẫn về điều trị rối loạn lipid máu tại hội nghị thường 

niên của ESC tổ chức tại Pháp 

Sau đây là những điểm mới và những thay đổi trong hướng dẫn của ESC/EAS 2019 

Viết tắt: 

 BTMDXV = Bệnh tim mạch do xơ vữa 

BTM =  Bệnh tim mạch 

TG = Triglyceride 

ĐTĐ = Đái tháo đường 

LDL-C = LDL cholesterol 

RLLM = Rối loạn lipid máu 
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 THUỐC CHỐNG ĐÔNG ĐƯỜNG UỐNG VÀ BIẾN CỐ HUYẾT KHỐI TÁI 

PHÁT 

Các thuốc chống đông máu uống trực tiếp (DOACs) như là apixaban (Eliquis), 

dabigatran etexilate (Pradaxa) và Rivaroxaban (Xarelto). Được chỉ định để điều trị, phòng 

ngừa biến cố huyết khối tĩnh mạch và tắc mạch phổi, phòng ngừa đột quỵ và thuyên tắc 

hệ thống ở bệnh nhân rung tâm nhĩ không do van tim, Ngoài ra, Rivaroxaban kết hợp với 

aspirin được chỉ định trong phòng ngừa các biến cố tim mạch lớn ở bệnh nhân mắc bệnh 

mạch vành và / hoặc bệnh động mạch ngoại biên. 

Cơ quan quản lý thuốc Châu Âu (European Medicines Agency- EMA) đã đánh giá 

về việc sử dụng các thuốc DOAC ở bệnh nhân mắc hội chứng antiphospholipid (APS) có 

thể liên quan đến tăng tỷ lệ biến cố huyết khổi tái phát so với điều trị bằng kháng vitamin 

K. Mức bằng chứng tăng nguy cơ này khác nhau giữa các thuốc nhưng không đủ bằng 

chứng cho thấy bất kỳ DOAC nào an toàn cho bệnh nhân APS, đặc biệt ở bệnh nhân nguy 

cơ cao như người có kháng thể lupus anticoagulant, anticardiolipin và anti-β2-

glycoprotein I cao gấp 3 lần. 

Thông tin dành co cán bộ y tế: 

 DOACs không được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân APS, đặc biệt ở bệnh 

nhân có nguy cơ cao (bệnh nhân có kháng thể lupus anticoagulant, anticardiolipin 

và anti-β2-glycoprotein I). 

 Xác định bệnh nhân được chẩn đoán APS và có điều trị bằng DOAC. Rà soát việc 

tiếp tục điều trị có phù hợp không, đặc biệt là bệnh nhân có nguy cơ cao. Nếu cần 

thiết, cân nhắc dùng liệu pháp thay thế. 

 Khuyến kích bệnh nhân trao đổi với cán bộ y tế khi có băn khoăn về việc sử dụng 

thuốc 

 Báo cáo biến cố bất lợi liên quan đến DOACs cho cơ quan quản lý trong đó có biến 

cố huyết khối được cho là liên quan đến thất bại điều trị hoặc thiếu hiệu quả điều 

trị. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn 

http://canhgiacduoc.org.vn/

