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NỘI DUNG 

 Thông tin thuốc 

- Cập nhật về giới hạn sử dụng các thuốc chứa kháng sinh Fosfomycin 

- Cập nhật sử dụng tramadol 

 Cảnh giác dƣợc 

Nguy cơ kích ứng đường hô hấp khi sử dụng chế phẩm thuốc tiêm Gentamicin 40 

mg/ml qua đường khí dung. 

 Thông tin điều trị:  

Nhắc lại các biện pháp dự phòng nguy cơ gặp phản ứng quá mẫn tức thì do thuốc cản 

quang. 
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 CẬP NHẬT VỀ GIỚI HẠN SỬ DỤNG CÁC THUỐC CHỨA KHÁNG SINH 

FOSFOMYCIN 

Fosfomycin được phát minh vào năm 1969, tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh này 

giảm đi nhanh chóng do xuất hiện nhiều tác dụng phụ khi sử dụng nên các kháng sinh 

thay thế  khác có ít tác dụng phụ hơn thường được lựa chọn để điều trị nhiều hơn. Do 

kháng sinh fosfomycin được sử dụng hạn chế nên hiện nay kháng sinh này vẫn còn hoạt 

tính chống lại một số vi khuẩn đã đề kháng với các kháng sinh thường dùng khác. Điều 

này dẫn đến sự gia tăng sử dụng fosfomycin trong những năm gần đây ở bệnh nhân có ít 

sự lựa chọn điều trị nhiễm khuẩn 

Ủy ban các sản phẩm thuốc dùng trên người (CHMP)đã đánh giá nhằm xác định 

tầm quan trọng của việc sử dụng fosfomycin trong các phác đồ điều trị nhiễm khuẩn, dựa 

trên bằng chứng mới nhất.  

Thông tin dành cho cán bộ y tế: EMA khuyến cáo về cách sử dụng kháng sinh 

fosfomycin theo các dạng dùng khác nhau như sau: 

Fosfomycin đƣờng tĩnh mạch: Hiện nay, fosfomycin đường tĩnh mạch chỉ nên được sử 

dụng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng khi các kháng sinh khác không phù 

hợp bao gồm viêm nội tâm mạc do vi khuẩn, viêm phổi mắc phải tại bệnh viên bao gồm 

viêm phổi thở máy, viêm màng não do vi khuẩn hoặc nhiễm khuẩn khó điều trị như 

nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng, nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp, nhiễm khuẩn 

xương, khớp, nhiễm khuẩn da và mô mềm có biến chứng, nhiễm khuẩn huyết có liên quan 

đến các nhiễm khuẩn kể trên. 

Fosfomycin đƣờng uống: 

 Cốm pha hỗn dịch fosfomycin trometamol 3g và viên nang chứa calci fosfomycin 

đường uống có thể tiếp tục được sử dụng để điều trị viêm bàng quang cấp, không 

biến chứng ở phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên. Để các chế phẩm chứa calci 

fosfomycin tiếp tục được lưu hành, EMA yêu cầu công ty cung cấp thêm bằng 

chứng về lợi ích và nguy cơ khi sử dụng các chế phẩm này. Fosfomycin trometamol 

cũng có thể tiếp tục được dùng để dự phòng nhiễm khuẩn khi sinh thiết tuyến tiền 
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liệt qua đường trực tràng ở nam giới. EMA cũng yêu cầu cung cấp thêm thông tin để 

hỗ trợ đưa ra khuyến cáo về liều cho chỉ định này. 

 Fosfomycin không còn được chỉ định điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em và dạng 

chế phẩm cốm 2g dành cho trẻ em cũng sẽ bị ngừng lưu hành trên thị trường. 

Fosfomycin tiêm bắp:  

 Các chế phẩm fosfomycin dạng tiêm bắp sẽ bị ngừng lưu hành do không đủ bằng 

chứng chứng minh hiệu quả của thuốc. 

 Thông tin về sản phẩm có chứa fosfomycin sẽ được cập nhật theo yêu cầu để bác sĩ 

điều trị cân nhắc các khuyến cáo khi sử dụng thuốc 

Thông tin dành cho bệnh nhân 

 Hiện nay, kháng sinh fosfomycin tiêm tĩnh mạch chỉ được sử dụng để điều trị nhiễm 

khuẩn nghiêm trọng khi các kháng sinh khác không còn hiệu quả, bao gồm nhiễm 

khuẩn viêm nội tâm mạc do vi khuẩn, viêm phổi mắc phải tại bệnh viên bao gồm 

viêm phổi thở máy, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do vi khuẩn hoặc nhiễm 

khuẩn khó điều trị như nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng, nhiễm khuẩn đường tiết 

niệu phức tạp, nhiễm khuẩn xương, khớp, nhiễm khuẩn da và mô mềm có biến 

chứng. 

 Fosfomycin dạng cốm dùng đường uống sẽ tiếp tục được sử dụng để điều trị nhiễm 

khuẩn bang quang không phức tạp ở phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên và sử dụng 

dự phòng nhiễm khuẩn khi sinh thiết tuyến tiền liệt cho nam giới. 

 Một số chế phẩm chứa fosfomycin (dạng dung dịch tiêm bắp và dạng cốm cho trẻ 

em) sẽ sớm không còn được lưu hành do không đủ dữ liệu về hiệu quả của thuốc. 

 Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc điều trị, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ. 

 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1743/EMA-gioi-han-su-

dung-cac-thuoc-chua-khang-sinh-fosfomycin.htm 

 

 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1743/EMA-gioi-han-su-dung-cac-thuoc-chua-khang-sinh-fosfomycin.htm
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1743/EMA-gioi-han-su-dung-cac-thuoc-chua-khang-sinh-fosfomycin.htm
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 CẬP NHẬT SỬ DỤNG TRAMADOL. 

Tramadol là một thuốc giảm đau thần kinh tổng hợp, cơ chế tác dụng: 

 Liên kết với các thụ thể μ-opioid 

 Ức chế tái hấp thu noradrenalin và serotonin. 

Tramadol được sử dụng để giảm đau mức độ vừa đến nặng khi paracetamol và/hoặc 

thuốc chống viêm không steroid (NSAID) không phù hợp. 

Thông tin chính: 

Chống chỉ định tramadol ở trẻ em 

Sau khi xem xét dữ liệu an toàn, các công ty hiện đã chống chỉ định sử dụng tramadol đối 

với : 

 Trẻ em dưới 12 tuổi 

 Trẻ em dưới 18 tuổi để kiểm soát cơn đau sau phẫu thuật cắt amiđan và/hoặc cắt hạch 

vòm họng. 

Chuyên luận tramadol đang được cập nhật các chống chỉ định trên 

Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân trên 75 tuổi: Nồng độ tramadol trong huyết thanh 

tăng nhẹ và thời gian bán thải kéo dài ở bệnh nhân trên 75 tuổi. Khả năng dung nạp các 

phản ứng bất lợi trên nhóm bệnh nhân này được dự đoán có biến thiên lớn. Do đó, sử 

dụng liều tối đa hàng ngày thấp hơn 300 mg trên nhóm bệnh nhân này. 

Bệnh nhân có CYP2D6 (enzym xúc tác) dạng chuyển hóa siêu nhanh có thể nhạy 

cảm hơn với phản ứng có hại: Tramadol chuyển hóa thông qua CYP2D6 để tạo ra chất 

chuyển hóa có ái lực lớn hơn với thụ thể opioid. Chất chuyển hóa có hoạt tính chủ yếu 

của tramadol là O-desmethyltramadol (M1). Mô hình trên động vật cho thấy M1 tạo ra tác 

dụng giảm đau mạnh gấp 6 lần và khả năng gắn với thụ thể μ-opioid mạnh gấp 200 lần 

tramadol.Bệnh nhân bị thiếu hụt CYP2D6 có thể bị giảm lợi ích điều trị từ tramadol. Mặt 

khác, bệnh nhân có khả năng chuyển hóa rất nhanh thì có thể nhạy cảm hơn với tác dụng 

có hại, ngay cả ở liều điều trị thông thường.  

Nguồn:https://www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/PDF/Prescriber_Update_Vol_%20

41_%20No_2_June_2020.pdf 

 

 

https://www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/PDF/Prescriber_Update_Vol_%2041_%20No_2_June_2020.pdf
https://www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/PDF/Prescriber_Update_Vol_%2041_%20No_2_June_2020.pdf


Khoa Dược - Bệnh viện huyện Củ Chi       Thông tin thuốc tháng 09/2019 Thông tin thuốc tháng 06/2020 
 

 NGUY CƠ KÍCH ỨNG ĐƢỜNG HÔ HẤP KHI SỬ DỤNG CHẾ PHẨM THUỐC 

TIÊM GENTAMICIN 40MG/ML QUA ĐƢỜNG KHÍ DUNG. 

Thuốc tiêm Gentamicin 40 mg/ml là một sản phẩm chưa được đăng ký lưu hành, 

thuốc này chỉ được phê duyệt để sử dụng như một sản phẩm thay thế trong thời gian chờ 

đợi thuốc tiêm Gentamicin 80 mg/2 ml ( dạng sulfat) của Pfizer (Perth) được cung cấp trở 

lại ngày 30 tháng 4 năm 2021. 

Gentamicin 40mg / ml được phê chuẩn để điều trị các bệnh nhiễm trùng do các 

sinh vật nhạy cảm bao gồm Pseudomonas aeruginosa và các loài Proteus, Escherichia, 

Klebsiella, Enterobacter, Serratia và Staphylococcus (bao gồm cả các chủng kháng thuốc 

khác). Trong ống nghiệm, gentamicin cũng hoạt động chống lại Salmonella và Shigella. 

Gentamicin có thể được sử dụng để điều trị các tình trạng sau đây khi gây ra bởi các sinh 

vật nhạy cảm: 

 Vi khuẩn máu 

 Nhiễm trùng đường hô hấp 

 Nhiễm trùng đường tiết niệu 

 Nhiễm trùng cấu trúc da và da 

 Bỏng 

 Nhiễm trùng huyết 

Cơ quan quản lý Dược phẩm Úc ( Therapeutic Goods Administration – TGA) 

khuyến cáo rằng thuốc tiêm Gentamicin 40 mg/ml do có chứa chất bảo quản metabisulfite 

natri, metyl hydroxybenzoat và propyl hydroxybenzoat nên có thể gây co thắt hoặc kích 

thích đường thở nếu dùng dường khí dung để điều trị một số bệnh nhiễm trùng phổi.Cán 

bộ y tế đang dùng chế phẩm này cần lưu ý sự có mặt chất bảo quản trong chế phẩm và 

phản ứng có hại có thể xảy ra trên đường thở của bệnh nhân. 

Mặc dù thuốc tiêm Gentamicin 80 mg/2 mL của Pfizer (Perth)  không được chấp 

thuận sử dụng qua đường hô hấp và thông tin sản phẩm của nó chỉ sử dụng tiêm bắp hoặc 

tiêm tĩnh mạch, TGA nhận thấy rằng thuốc này cũng được sử dụng ngoài hướng dẫn là 

qua đường khí dung.  

Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/gentamicin-40-mgml-injection-hospira-uk-limited 

 

https://www.tga.gov.au/alert/gentamicin-40-mgml-injection-hospira-uk-limited
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 NHẮC LẠI CÁC BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG NGUY CƠ GẶP PHẢN ỨNG QUÁ 

MẪN TỨC THÌ DO THUỐC CẢN QUANG. 

Các thuốc cản quang được sử dụng để thực hiện một số xét nghiệm chẩn đoán (CT, 

MRI, siêu âm, v.v) với mục đích tăng mức độ tương phản để xác định rõ hơn một cơ quan 

hoặc một bệnh lý. Thuốc thường được tiêm tĩnh mạch một vài phút trước khi chụp.Tất cả 

các thuốc cản quang có thể gây ra phản ứng nhẹ hoặc đôi khi nghiêm trọng (sốc phản vệ). 

Các phản ứng này được gọi là "phản ứng quá mẫn tức thì", thường không thể dự đoán 

trước và có thể xảy ra ngay sau khi tiêm. 

Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp (Agence Nationale de Sécurité du Médicament 

et des Produits de Santé - ANSM) thường xuyên nhận được các báo cáo phản ứng quá 

mẫn tức thì liên quan đến các thuốc cản quang dùng để chẩn đoán. Những phản ứng này 

mặc dù hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng và đôi khi gây tử vong. Để giảm nguy cơ 

gặp phản ứng này, ANSM nhắc nhở các cán bộ y tế thực hiện các xét nghiệm hình ảnh 

với chất cản quang, về các biện pháp phòng ngừa cần tuân thủ và các thủ tục phải tuân 

thủ.Bệnh nhân cần được thông báo về nguy cơ gặp phản ứng, đặc biệt là bệnh nhân hen 

và bệnh nhân dị ứng. 

Các biện pháp dự phòng chung trước khi sử dụng chất cản quang: 

 Việc tiêm thuốc cản quang phải đều phải được bác sĩ X quang đồng ý và xác nhận, 

sau khi đánh giá tỷ lệ lợi ích/nguy cơ cho mỗi bệnh nhân. 

 Hỏi tiền sử để xác định nếu bệnh nhân có nguy cơ cao gặp phản ứng quá mẫn tức thì 

khi sử dụng chất cản quang. 

 Thông báo cho bệnh nhân về nguy cơ gặp loại phản ứng quá mẫn này. 

 Việc dùng thuốc trước không ngăn chặn được sự xuất hiện của các phản ứng nghiêm 

trọng. 

 Cần theo dõi bệnh nhân trong và sau khi sử dụng thuốc cản quang (30 phút) và phải 

chuẩn bị sẵn biện pháp hồi sức cấp cứu ngay lập tức trong trường hợp dị ứng nghiêm 

trọng. 

 Phản ứng quá mẫn tức thì là phản ứng không thể dự đoán và có thể xảy ra ở những 

bệnh nhân chưa bao giờ sử dụng thuốc cản quang hoặc những bệnh nhân đã sử dụng 
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và không gặp biến cố bất lợi. Phản ứng này có thể xuất phát do bản chất dị ứng hoặc 

không dị ứng của bệnh nhân. 

Những bệnh nhân có nguy cơ gặp phản ứng quá mẫn tức thì do bản chất dị ứng: 

Những bệnh nhân có tiền sử gặp phản ứng quá mẫn tức thì có nguy cơ gặp phản ứng mới 

cao hơn nếu được sử dụng lại cùng một loại hoặc một thuốc cản quang khác. Nguy cơ dị 

ứng vẫn tồn tại bất kể đường dùng và liều dùng của chất cản quang. 

Những bệnh nhân có nguy cơ gặp phản ứng quá mẫn tức thì do bản chất không dị 

ứng: 

 Với các bệnh nhân hen suyễn: Nên kiểm soát hen trước khi tiêm chất cản quang. Cần 

chú ý đặc biệt trong trường hợp lên cơn hen trong vòng 8 ngày trước khi khám hoặc 

trong trường hợp hen nặng do tăng nguy cơ co thắt phế quản. Do đó, cần thiết phải 

tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng. 

 Bệnh nhân dị ứng (dị ứng với các chất gây dị ứng ngoài môi trường được đưa vào cơ 

thể một cách tự nhiên, chẳng hạn như: dị ứng thực phẩm, hen suyễn dị ứng, v.v.). 

Tình trạng dị ứng có thể thúc đẩy giải phóng histamin. Những phản ứng này xảy ra 

trên bề mặt da (ban đỏ, nổi mề đay cục bộ) và với mức độ nhẹ, có thể được ngăn chặn 

bằng cách sử dụng thuốc kháng histamin H1 trước đó. 

Các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ ở những bệnh nhân đã có phản ứng quá mẫn 

trước đó: 

 Với bất kỳ bệnh nhân nào đã từng gặp phản ứng quá mẫn sau khi tiêm thuốc cản 

quang, việc xác định cơ chế của phản ứng này, do bản chất dị ứng hoặc không dị 

ứng, là rất quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho các xét nghiệm chẩn đoán X quang 

tiếp theo. 

 Cần điều tra hoặc đánh giá về khả năng dị ứng. Nếu cơ chế dị ứng được xác định, 

bệnh nhân sẽ bị chống chỉ định sử dụng chất cản quang suốt đời. 

 Cần thông báo rõ ràng cho bệnh nhân về kết quả rà soát tiền sử dị ứng và về các 

thuốc cản quang có xét nghiệm dương tính để chống chỉ định sử dụng hoặc xét 

nghiệm âm tính để có thể được sử dụng. 
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Thông tin quan trọng cho những bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc cản quang 

Bệnh nhân cần thông báo ngay với đội ngũ y tế trong các trường hợp sau: 

 Bệnh nhân bị dị ứng với thuốc cản quang. 

 Bệnh nhân đã có một phản ứng bất thường khi sử dụng một thuốc cản quang trước 

đây. 

 Bệnh nhân bị hen suyễn hoặc có các biểu hiện của dị ứng, ví dụ như do bệnh chàm, 

nổi mề đay, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng, do sẽ có khả năng cao hơn gặp 

phản ứng quá mẫn. 

 Bệnh nhân gặp các triệu chứng sau: sưng, ngứa, ban đỏ, nổi mề đay sau khi tiêm thuốc 

cản quang.   

Nguồn:http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1672/ANSM-nhac-lai-bien-

phap-du-phong-nguy-co-gap-phan-ung-qua-man-tuc-thi-do-thuoc-can-quan.htm  
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