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NỘI DUNG 

 Cảnh giác dược 

 Cục Quản lý Dược khuyến cáo về các thuốc điều trị ung thư 

 Nguy cơ táo bón liên quan đến clozapine 

 Thông tin thuốc 

 FDA chấp thuận Trijady XR (empagliflozin / linagliptin / metformin) điều trị bệnh 

tiểu đường loại 2 

 Thử nghiệm lâm sàng thuốc Remdesivir để điều trị COVID-19 

 Thông tin điều trị 

Hướng dẫn lựa chọn thuốc điều trị Đái tháo đường 
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 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 

Trong thời gian qua, trên các trang web Nhà thuốc Võ Lan Phương tại địa chỉ 

https://volanphuong.com/ và Nhà thuốc Lan Phương tại địa chỉ 

https://nhathuoclanphuong.net/ có giới thiệu và chào bán nhiều loại thuốc, trong đó có 

thuốc điều trị ung thư như: Thuốc Osicent 80mg (Osimertinib) ghi nhà sản xuất Incepta 

Pharmaceuticals Ltd., Bangladesh; Thuốc Osimert 80mg (Osimertinib) ghi nhà sản xuất 

Everst – Bangladesh; Thuốc Tagrix 80mg (Osimertinib) ghi nhà sản xuất Beacon 

Pharmaceuticals Ltd., Bangladesh.Các thuốc này chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành là 

thuốc và chưa được cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc/quảng cáo thuốc.  

Cục Quản lý Dược đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý trường hợp trên 

theo quy định của pháp luật  

Khuyến cáo: Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, người sử dụng không mua 

các thuốc điều trị ung thư trên được chào bán và quảng cáo qua mạng để điều trị. 

Nguồn: https://dav.gov.vn/khuyen-cao-ve-viec-khong-mua-cac-thuoc-dieu-tri-ung-thu-

duoc-chao-ban-va-quang-cao-qua-mang-de-dieu-tri-n2719.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://volanphuong.com/
https://dav.gov.vn/khuyen-cao-ve-viec-khong-mua-cac-thuoc-dieu-tri-ung-thu-duoc-chao-ban-va-quang-cao-qua-mang-de-dieu-tri-n2719.html
https://dav.gov.vn/khuyen-cao-ve-viec-khong-mua-cac-thuoc-dieu-tri-ung-thu-duoc-chao-ban-va-quang-cao-qua-mang-de-dieu-tri-n2719.html


Khoa Dược - Bệnh viện huyện Củ Chi       Thông tin thuốc tháng 09/2019 Thông tin thuốc tháng 02/2020 
 

 NGUY CƠ TÁO BÓN LIÊN QUAN ĐẾN CLOZAPINE 

Clozapine được sử dụng để điều trị một số bệnh rối loạn tâm thần/tâm trạng (tâm thần 

phân liệt, rối loạn phân liệt cảm xúc).Clozapine ảnh hưởng đến chức năng của ruột ở phần 

lớn bệnh nhân. Gây ra tác dụng phụ như táo bón và một số trường hợp nặng hơn có thể 

gây tắc ruột. 

Ngày 28/1/2020, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đang tăng 

cường cảnh báo về nguy cơ táo bón do thuốc điều trị tâm thần phân liệt clozapine. Phản 

ứng có hại này không thường gặp nhưng có thể tiến triển thành các biến chứng nghiêm 

trọng trong lòng ruột. Hậu quả có thể dẫn đến bệnh nhân cần nhập viện hoặc thậm trí tử 

vong nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời 

Khuyến cáo dành cho bệnh nhân 

 Thông báo cho cán bộ y tế nếu có các triệu chứng như: Tần suất đi đại tiện ít hơn bình 

thường, không đi đại tiện ít nhất 3 lần/tuần, phân cứng hoặc khô và khó xì hơi. 

 Liên hệ với cán bộ y tế ngay lập tức nếu có các triệu chứng như: Buồn nôn, nôn, đầy 

bụng, đau bụng 

Khuyến cáo dành cho cán bộ y tế 

 Đánh giá chức năng ruột của bệnh nhân trước khi quyết định kê đơn clozapine 

 Tránh kê đồng thời clozapine với các thuốc kháng cholinergic khác vì có thể gây rối 

loạn tiêu hóa 

 Tư vấn cho bệnh nhân thường xuyên về nguy cơ táo bón và các biến chứng trong ổ 

bụng có thể xảy ra, đồng thời khuyên bệnh nhân cần bổ sung nước trong quá trình 

điều trị để ngăn ngừa táo bón. 

 Theo dõi về hoạt động của ruột trong suốt quá trình điều trị. 

 Theo dõi các triệu chứng có thể liên quan đến các biến chứng nghiêm trọng trong ổ 

bụng: buồn nôn, đầy bụng hoặc đau bụng và nôn. 

 Cân nhắc sử dụng thuốc nhuận tràng để dự phòng khi bắt đầu dùng clozapine ở bệnh 

nhân có tiền sử táo bón hoặc tắc ruột. 
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 Các cán bộ y tế và bệnh nhân được khuyến khích báo cáo các phản ứng bất lợi và các 

tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc cho cơ quan quản lý. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1632/clozapine-drug-

safety-communication-fda-strengthens-warning-untreated.htm 
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 FDA CHẤP THUẬN TRIJARDY XR (empagliflozin / linagliptin / metformin) 

ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG LOẠI 2.  

Bệnh tiểu đường loại 2 là một bệnh rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc 

điểm là tăng glucose huyết do khiếm khuyết về tiết insulin, về tác động của insulin hoặc 

cả hai. Thường phải sử dụng nhiều loại thuốc trị đái tháo đường để cải thiện kiểm soát 

đường huyết.  

Ngày 27 tháng 01 năm 2020, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (The 

U.S. Food and Drug Administration - FDA) phê duyệt Trijardy XR một loại thuốc có 

chứa ba loại thuốc trị tiểu đường loại 2 trong một viên thuốc bao gồm: empagliflozin 

(Jardiance), linagliptin (Tradjenta) và metformin hydrochloride được sản xuất bởi công ty 

Boehringer Ingelheim Enterprises, Inc. và Eli Lilly để điều trị bệnh tiểu đường loại 2 cùng 

với chế độ ăn uống và tập thể dục. Có ba loại thuốc trị tiểu đường khác nhau trong một 

viên thuốc là một tiến bộ quan trọng trong điều trị bệnh tiểu đường.    

Tất cả ba loại thuốc được phối hợp đều là các liệu pháp tốt cho bệnh tiểu đường loại 2: 

 Empagliflozin là chất ức chế vận chuyển natri - glucose 2, được chấp thuận để giảm 

nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường loại 2. 

 Linagliptin là chất ức chế dipeptidyl peptidase - 4, được chấp thuận để giảm lượng 

đường trong máu ở bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2. 

 Metformin là phương pháp điều trị được kê toa phổ biến nhất cho tiểu đường loại 2, 

thuộc nhóm biguanid, giúp làm giảm nồng độ glucose trong huyết tương, khi đói và 

sau bữa ăn. 

Liều khuyến cáo : 

Trijardy XR có bốn liều khác nhau, được chỉ định mỗi ngày một lần, bao gồm :  

 5mg empagliflozin/ 2,5 mg linaliptin / 1000 mg metformin hydrochloride 

 10 mg empagliflozin/ 5 mg linaliptin / 1000 mg metformin hydrochloride 

 12,5 mg empagliflozin/ 2,5 mg linaliptin / 1000 mg metformin hydrochloride 

 25mg empagliflozin/ 5 mg linaliptin / 1000 mg metformin hydrochloride 
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Tác dụng phụ:  

 Tác dụng phụ thường gặp:  Nhiễm trùng đường hô hấp trên và viêm dạ dày ruột, 

nhiễm axit lactic, viêm tụy, suy tim. 

 Tác dụng phụ nghiêm trọng: Mất nước, nhiễm toan ceton, các vấn đề về thận, nhiễm 

trùng đường tiết niệu, nấm âm đạo, các phản ứng dị ứng , đau khớp và hạ đường 

huyết.  

Chống chỉ định:  

 Bệnh nhân có vấn đề về thận, bệnh thận giai đoạn cuối hoặc đang chạy thận nhân tạo. 

 Bị nhiễm toan chuyển hóa hoặc nhiễm toan đái tháo đường 

 Bị dị ứng với empagliflozin, linagliptin hoặc metformin. 

             Nguồn: https://www.drugs.com/newdrugs/fda-approves-trijardy-xr-empagliflozin-

linagliptin-metformin-type-2-diabetes-adults-5149.html 
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 THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG THUỐC REMDESIVIR  ĐỂ ĐIỀU TRỊ       

COVID-19 

Tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phát hiện một chủng vi 

rút mới của vi rút Corona là SARS-CoV-2 (COVID-19) gây ra bệnh Viêm đường hô hấp 

cấp ở người. Vi rút COVID-19 hiện tại được xác định là có nguồn gốc từ động vật và có 

khả năng lây từ người sang người và các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành xác 

định tất cả các nguồn gốc và phương thức lây truyền.  

Hiện tại ở một số quốc gia ở Châu Á, Châu Úc, Châu Âu và Bắc Mỹ đã phát hiện 

bệnh nhân mắc bệnh do vi rút COVID-19 và có khả năng lan rộng toàn cầu. Hiện chưa có 

phương pháp điều trị cụ thể nào được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 

(Food and Drug Administration-FDA) phê duyệt để điều trị. 

Remdesivir ( GS-5734 ) là một loại thuốc kháng vi rút phổ rộng, được nghiên cứu và 

phát triển bởi Gilead Science Inc., được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên một bệnh nhân 

tình nguyện người Mỹ nhiễm COVID-19 từng bị cách ly trên tàu du lịch ở Nhật Bản  để 

đánh giá sự an toàn và hiệu quả của thuốc. Thử nghiệm này được tiến hành tại Trung tâm 

Y tế Đại học Nebraska, Omaha, Hoa Kỳ và được tài trợ bởi Viện dị ứng và Bệnh truyền 

nhiễm Quốc gia (National Institute of Allergy and Infectious Diseases-NIAID) thuộc Viện 

sức khỏe Quốc gia Hoa kỳ (National Institutes of Health- NIH). Trước đó, remdesivir đã 

được thử nghiệm và đã cho thấy hy vọng trên các mô hình động vật để điều trị các bệnh 

do chủng khác của vi rút corona gây ra như hội chứng hô hấp Trung Đông (Middle East 

Respiratory Syndrome-MERS) và hội chứng hô hấp cấp tính nặng (Severe acute 

respiratory syndrome-SARS). Nhưng đây là lần đầu tiên một thử nghiệm được gọi là "tiêu 

chuẩn vàng" về điều trị sẽ được thực hiện. 

Các thử nghiệm lâm sàng của remdesivir cũng đang được tiến hành ở Trung Quốc. 

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 sẽ đủ điều kiện tham gia thử nghiệm khi có ít nhất các triệu 

chứng nhẹ của bệnh như tiếng rít khi thở với nhu cầu bổ sung oxy hoặc X-quang ngực bất 

thường, hoặc bệnh cần thở máy. Một nghiên cứu mù đôi đã diễn ra, Ban giám sát an toàn 

và dữ liệu (The Data and Safety Monitoring Board – DSMB) sẽ giám sát các kết quả liên 

tục để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân cũng như tính toàn vẹn của nghiên 
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cứu. DSMB sẽ khuyến nghị nghiên cứu tạm dừng nếu có bằng chứng rõ ràng và đáng kể 

về sự khác biệt điều trị giữa thuốc và giả dược. 

Nguồn: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-remdesivir-

treat-covid-19-begins

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-remdesivir-treat-covid-19-begins
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 HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

Ngày 01/01/2020, Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ đã chính thức công bố hướng dẫn 

mới về  lựa chọn thuốc điều trị Đái tháo đường 
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