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NỘI DUNG 

 Cảnh giác dược 

Cảnh báo đặc biệt về tác dụng phụ trên tâm thần của thuốc Montelukast.  

 Thông tin thuốc 

Viện Y tế Quốc gia (NIH) bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng về vắc – xin  ngăn ngừa 

nhiễm SARS – CoV – 2 ( vi rút gây ra COVID – 19) 

 Thông tin điều trị 

Khuyến cáo mới trong điều trị hen phế quản ở người lớn 
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 CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT VỀ TÁC DỤNG PHỤ RỐI LOẠN  TÂM THẦN 

CỦA THUỐC MONTELUKAST 

Montelukast là thuốc được chỉ định như liệu pháp dự phòng hen suyễn (chủ yếu dự 

phòng co thắt phế quản do vận động thể lực), điều trị bổ sung hen suyễn mạn mức độ nhẹ 

đến trung bình và cũng có thể làm giảm triệu chứng của viêm mũi dị ứng theo mùa. 

Thông tin kê đơn montelukast đã có cảnh báo về tác dụng phụ rối loạn tâm thần, gồm 

Giấc mơ bất thường (ác mộng, ảo giác…), kích động (hành vi hung hăng, thù địch, 

run…), trầm cảm, suy nghĩ và hành vi tự tử…, tuy nhiên, nhiều cán bộ y tế và bệnh 

nhân/người chăm không có nhận thức về nguy cơ trên đặc biệt là tác dụng phụ suy nghĩ 

và có hành vi tự tử. Vì vậy Cơ quan quản lý Thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (Food and 

Drug Administration – FDA) đã thực hiện rà soát các thông tin và tái đánh giá cân bằng 

lợi ích – nguy cơ khi sử dụng montelukast. 

Ngày 04/03/2020, FDA quyết định tăng cường cảnh báo đặc biệt về tác dụng phụ rối 

loạn tâm thần gồm Giấc mơ bất thường (ác mộng, ảo giác…), kích động (hành vi hung 

hăng, thù địch, run…), trầm cảm, suy nghĩ và hành vi tự tử. 

Khuyến cáo dành cho bệnh nhân: Các bệnh nhân nên trao đổi với cán bộ y tế về: 

 Các lợi ích và nguy cơ của montelukast, vì sẵn có nhiều lựa chọn thay thế điều trị dị 

ứng an toàn và hiệu quả 

 Tiền sử bệnh lý tâm thần trước khi khởi đầu điều trị 

Khuyến cáo dành cho cán bộ y tế: 

 Khai thác tiền sử bệnh lý tâm thần của bệnh nhân trước khi điều trị. 

 Cân nhắc các nguy cơ và lợi ích của montelukast khi quyết định kê đơn hoặc tiếp tục 

cho bệnh nhân sử dụng thuốc. 

 Khuyến cáo tất cả các bệnh nhân về biến cố tâm thần kinh khi bệnh nhân được kê đơn 

montelukast.  
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 Khuyến cáo các bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân nên ngừng montelukast và 

liên hệ với cán bộ y tế ngay nếu có thay đổi hành vi hoặc các triệu chứng tâm thần 

kinh mới, hành vi hoặc ý định tự tử xảy ra. 

 Theo dõi các dấu hiệu tâm thần kinh trên tất cả các bệnh nhân được điều trị bằng 

montelukast. 

 Khuyến khích bệnh nhân và cha mẹ/người chăm sóc đọc Hướng dẫn dùng thuốc mà 

họ nhân được khi được kê đơn montelukast, Hướng dẫn này giải thích các nguy cơ an 

toàn thuốc và cung cấp các thông tin quan trọng khác. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1650/medical-product-

safety-information/singulair-montelukast-and-all-montelukast-generics-strengthened-

boxed-warning-due-restricting-use.htm 
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 VIỆN Y TẾ QUỐC GIA (NIH) BẮT ĐẦU TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM LÂM 

SÀNG VỀ VẮC - XIN NGĂN NGỪA NHIỄM SARS – CoV – 2 (VI RÚT GÂY RA 

COVID – 19)          

             Một chủng vi rút mới của vi rút Corona là SARS – CoV – 2 gây ra Bệnh Viêm 

đường hô hấp cấp ở người (COVID – 19), được phát hiện tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung 

Quốc vào tháng 12 năm 2019. Vi rút này được xác định có nguồn gốc từ động vật, có khả 

năng lây nhiễm từ người sang người. Hiện nay đã lan rộng toàn cầu và không có vắc – xin 

nào được phê duyệt để ngăn ngừa nhiễm SARS – CoV – 2. 

            Vi rút Corona có hình dạng chung là hình cầu và có các gai nhô ra khỏi bề mặt của 

chúng, các gai liên kết với các tế bào của con người cho phép vi rút xâm nhập. Đã có hai 

chủng của vi rút Corona xuất hiện trước đây và đã được nghiên cứu, hai chủng này gây ra 

Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (Severe acute respiratory syndrome – SARS) và Hội 

chứng hô hấp Trung Đông (Middle East Respiratory Syndrome – MERS). Trước tình hình 

xuất hiện vi rút SARS – CoV – 2 như hiện nay, việc tìm kiếm và nghiên cứu một loại vắc 

– xin an toàn và hiệu quả là một ưu tiên cấp bách đối với sức khỏe cộng đồng. Các nhà 

khoa học của Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm Quốc gia (National Institute of Allergi 

and Infectious Diseases – NIAID) đã nghiên cứu một loại vắc – xin mới, gọi là vắc – xin 

mRNA – 1273, và cũng nhờ vào nền tảng của những nghiên cứu đối với hai chủng vi rút 

trước đây, mà vắc – xin đã nhanh chóng được phát triển. Nghiên cứu này diễn ra tại công 

ty Công nghệ sinh học Moderna.Inc, trụ sở tại Cambridge, Massachusetts.  

           Nhằm đánh giá tính an toàn và khả năng tạo ra miễn dịch của vắc – xin mRNA – 

1273, vắc – xin  đã được đưa vào thử nghiệm giai đoạn 1, tiến hành trên 45 tình nguyện 

viên trưởng thành khỏe mạnh, mỗi người sẽ được tiêm hai lần và mỗi lần cách nhau 28 

ngày. Các tình nguyện viên sẽ được khám giữa hai lần tiêm và được khám sau lần tiêm thứ 

hai khoảng một năm. Các nhà nghiên cứu, các bác sĩ lâm  sàng cùng với ủy ban giám sát 

an toàn sẽ theo dõi, xem xét các phản ứng miễn dịch đối với vắc – xin mRNA – 1273. Thử 

nghiệm này được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu sức khỏe Kaiser Permanente Washington 

(Kaiser Permanente Washington Health Research Institute – KPWHRI) ở Seattle cùng với 

Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (National Institute of Allergi and Infectious 

Diseases – NIAID) thuộc Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health – NIH), đây là 
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một thử nghiệm rất quan trọng đối với những nổ lực của thế giới nhằm đối phó với mối đe 

dọa mang tính toàn cầu của vi rút SARS – CoV – 2.  

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

investigational-vaccine-covid-19-begins
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 KHUYẾN CÁO MỚI VỀ ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN Ở NGƯỜI LỚN 

Vào tháng tư 2019, Tổ chức Phòng chống Hen toàn cầu (Global Initiative for Asthma-

GINA) phát hành những khuyến cáo mới, có thể xem là thay đổi căn bản nhất trong xử trí 

hen trong 30 năm qua. Những khuyến cáo mới dựa theo một chương trình nhiều thập kỷ 

của GINA, xuất phát từ những quan ngại về nguy cơ và hậu quả của phương pháp từ lâu 

đời của việc bắt đầu điều trị hen chỉ bằng thuốc kích thích beta2 tác dụng ngắn (SABA). 

Những sáng kiến này nhằm thu thập chứng cứ về những cách điều trị hiệu quả đối với hen 

nhẹ và cung cấp thông điệp nhất quán cho bệnh nhân và nhân viên y tế đối với các mức 

độ nặng nhẹ của hen. 

Để an toàn, GINA không còn khuyến cáo điều trị hen ở thiếu niên và người lớn với 

SABA một mình. Thay vào đó, để làm giảm nguy cơ các cơn kịch phát nặng, tất cả người 

lớn và thiếu niên bị hen nên được cho điều trị có corticosteroid hít (ICS) tùy theo triệu 

chứng (ở hen nhẹ) hoặc hàng ngày 

Phương pháp điều trị GINA 2019 đối với người lớn và thiếu niên, chú thích để nhấn mạnh 

các tính chất then chốt 
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(1) Xử trí cá nhân hóa 

(2) Xem chi tiết tại 2019 GINA Severe Asthma Pocket Guide về Bậc 4-5 

(3) OCS duy trì không phải là một tùy chọn ưa thích ở Bậc 5 bởi vì các tác dụng phụ 

nghiêm trọng 

(4) Một phương pháp toàn diện – không chỉ kiềm soát triệu chứng 

(5) Thuốc kiểm soát chứa ICS được khuyến cáo qua tất cả các độ nặng nhẹ để làm giảm 

nguy cơ cơn kịch phát 

(6) “Ưa thích” và “khác” được cung cấp tại mỗi bậc, dựa trên chứng cứ 

(7) SABA không phải là thuốc giảm triệu chứng ưa thích bởi vì các nguy cơ điều trị với 

chỉ một mình SABA, kể cả khi tuân thủ kém 

Ngoài thông tin kê toa; dữ liệu chỉ với budesonide-formoterol (bud-form) 

† Ngoài thông tin kê toa; riêng hoặc kết hợp thuốc hít ICS và thuốc hít SABA 

ǂ ICS–form liều thấp là thuốc giảm nhẹ dành cho bệnh nhân đã được kê toa liệu pháp duy 

trì và giảm nhẹ bao gồm bud-form hoặc BDP-form 

# Xem xét thêm HDM SLIT đối với bệnh nhân nhạy cảm bị viêm mũi dị ứng và FEV1 

>70% dự đoán 

LTRA: chất ức chế thụ thể của leukotriene; 

LABA: kích thích beta2 tác dụng dài;  

OCS: Corticosteroids đường uống; 

BDP: Beclometasone dipropionate;  

HDM: Dị nguyên bụi trong nhà; 

SLIT: Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi;  

FEV1 : Thể tích thở ra trong 1 giây;  

IL: interleukin. 

Nguồn: http://hoihohaptphcm.org/index.php/chuyende/menuhensuyen/516-gina-2019-

mot-thay-doi-can-ban-trong-xu-tri-hen 
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