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NỘI DUNG 

 Thông tin thuốc 

Cập nhật về kháng sinh fluoroquinolon và các tác dụng phụ. 

 Cảnh giác Dƣợc:  

 Điểm lại các dấu hiệu tổn thương thận cấp. 

 Bộ Y tế Canada khuyến cáo khả năng hiệu quả điều trị khác biệt giữa các thuốc 

methadon trong điều trị phụ thuộc opioid. 
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 CẬP NHẬT VỀ KHÁNG SINH FLUOROQUINOLON VÀ TÁC DỤNG PHỤ 

Fluoroquinolon là các kháng sinh quan trọng để điều trị các nhiễm khuẩn do vi 

khuẩn nhạy cảm. Fluoroquinolon là kháng sinh phổ rộng, có tác dụng trên cả vi khuẩn 

Gram (-) và Gram (+). Các kháng sinh fluoroquinolon được lưu hành trên thị trường Úc 

bao gồm ciprofloxacin, norfloxacin và moxifloxacin.  

Sau bản tin Medicine Safety Update tháng 4 năm 2019 liên quan đến kháng sinh 

fluoroquinolon và nguy cơ phình động mạch chủ/ bóc tách động mạch chủ, Thông tin sản 

phẩm (PI) của các kháng sinh fluoroquinolon đã được cập nhật bao gồm nhiều thông tin 

về tác dụng phụ tiềm ẩn khác nhau 

 Phình động mạch chủ và bóc tách động mạch chủ: Tất cả các PI về kháng sinh 

fluoroquinolon đang được cập nhật để bổ sung thêm cảnh báo thận trọng về nguy 

cơ này, đặc biệt ở người cao tuổi, điều này cũng phù hợp với các cảnh báo được 

yêu cầu bởi các cơ quan quản lý quốc tế khác (bao gồm Cơ quan Dược phẩm châu 

Âu, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ ). 

 Tác dụng phụ khác: Trong quá trình rà soát, TGA cũng xác định các thông tin sản 

phẩm của tất cả các thuốc này cần được cập nhật để để đảm bảo rằng các biện pháp 

phòng ngừa liên quan đến các tác dụng phụ như: rối loạn đường huyết và các phản 

ứng bất lợi về tâm thần tiềm ẩn, đồng thời các thông tin này phải được trình bày 

nhất quán.  

Biện pháp dự phòng: 

 Phình động mạch chủ và bóc tách động mạch chủ: Chỉ nên sử dụng 

fluoroquinolone sau khi đánh giá rủi ro lợi ích cẩn thận và sau khi xem xét các lựa 

chọn điều trị khác ở bệnh nhân có tiền sử gia đình dương tính với bệnh phình động 

mạch, hoặc ở bệnh nhân được chẩn đoán phình động mạch chủ trước đó hoặc bóc 

tách, hoặc hiện diện về các yếu tố hoặc tình trạng nguy cơ khác dẫn đến phình động 

mạch chủ và bóc tách động mạch chủ  

  Rối loạn đƣờng huyết: Bao gồm các biện pháp dự phòng hạ đường huyết và hôn 

mê do hạ đường huyết 
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Phản ứng bất lợi trên tâm thần: Khi xảy ra các phản ứng như: loạn tâm thần 

nhiễm độc, các phản ứng loạn thần dẫn đến có ý định hoặc suy nghĩ tự tử,hoang 

tưởng hoặc ảo giác, trầm cảm, các hành vi tự gây thương tích như cố ý tự tử hoặc tự 

tử thành công,lo lắng, kích động hoặc hồi hộp; nhầm lẫn, mê sảng, giảm tập trung; 

mất ngủ hoặc ảo giác; suy giảm trí nhớ có thể xảy ra ngay sau liều đầu tiên, nếu 

bệnh nhân gặp bất kỳ triệu chứng nào trên đây, hãy thông báo ngay cho bác sĩ và 

ngừng thuốc. 

               Nguồn:   http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1685/update-

fluoroquinolone-antibiotics-and-adverse-events.htm 
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 ĐIỂM LẠI CÁC DẤU HIỆU TỔN THƢƠNG THẬN CẤP 

Do việc bệnh nhân sử dụng thuốc để điều trị các bệnh cấp tính như cúm hoặc viêm 

dạ dày ruột hoặc các bệnh khác mà gặp phải các yếu tố như nhiễm khuẩn, mất muối và 

nước, hạ huyết áp, dẫn đến tình trạng tổn thương thận cấp (AKI). Tổn thương thận cấp 

(AKI) là tình trạng suy giảm chức năng thận đột ngột. Nếu không được điều trị, sẽ gây 

mất cân bằng nước – điện giải và mất cân bằng acid – base, dẫn đến phù phổi và nhiễm 

toan chuyển hóa. Chẩn đoán AKI khi nồng độ creatinin huyết thanh tăng thêm 

26,5mcmol/L trong vòng 48 giờ và lượng nước tiểu <0,5mL/kg/giờ trong hơn 6 giờ liên 

tiếp. 

Dấu hiệu tổn thƣơng thận cấp:  

Mệt mỏi, lú lấn, buồn nôn, nổi mẩn, giảm thể tích nước tiểu hoặc nước tiểu sẫm 

màu, phù chân hoặc bàn chân. 

Nguyên nhân dẫn đến tổn thƣơng thận cấp:  

 AKI trƣớc thận xảy ra do hạ huyết áp kéo dài, thường trầm trọng hơn khi sử dụng 

các thuốc như NSAIDs, thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACEI) hoặc đối 

kháng thụ thể angiotensin II (ARB) trong điều trị bệnh nặng hoặc cấp tính. 

 AKI tại thận xảy ra do thận bị tổn thương sau khi sử dụng thuốc, sau một đợt hạ 

huyết áp liên tục hoặc do bệnh thận. 

 AKI sau thận xảy ra do tắc nghẽn dòng nước tiểu trong lòng ống thận (do phì đại 

tuyến tiền liệt, thuốc kết tủa thành tinh thể không tan hoặc sỏi thận). 

Các yếu tố như tuổi ≥ 65 tuổi hoặc sa sút trí tuệ, suy giảm nhận thức, sử dụng thuốc có 

khả năng gây độc tính trên thận, ung thư, bệnh gan, suy tim, bệnh thận mạn hay tiền sử 

AKI, đái tháo đường, làm tăng nguy cơ mắc tổn thương thận cấp. Trên bệnh nhân 

COVID-19 có tiền sử bệnh thận mạn (CKD) do tình trạng sốt, giảm tái hấp thu nước, tiêu 

chảy và việc sử dụng NSAIDs trong điều trị đau cơ, đau đầu. Bệnh nhân không có tiền sử 

CKD cũng có thể tiến triển AKI khi mắc COVID-19 và cần thay thế thận. 

Các thuốc cần theo dõi hoặc hiệu chỉnh liều do nguy cơ tích lũy hoặc các tác dụng 

bất lợi khác trên thận:  

 Thuốc giảm đau: nhóm benzodiazepin, nhóm opioid, tramadol. 
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 Kháng sinh/kháng nấm/kháng virus: acyclovir, nhóm aminoglycosid, amphotericin 

đường tĩnh mạch, co-trimoxazol, fluconazol, ganciclovir đường tĩnh mạch, 

penicillin, teicoplanin, tetracyclin, trimethoprim, valganciclovir, vancomycin. 

 Thuốc chống động kinh: levetiracetam, pregabalin và gabapentin. 

 Thuốc điều trị tăng huyết áp: thuốc chẹn bêta, chẹn kênh calci, thiazid và lợi tiểu 

quai. 

 Thuốc hạ đường huyết: nhóm ức chế enzym dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), 

metformin. 

 Thuốc ức chế miễn dịch: thuốc ức chế calcineurin (VD: ciclosporin, tacrolimus), 

methotrexat. 

 Các thuốc khác: Allopurinol, digoxin, lithium, Heparin trọng lượng phân tử thấp 

(LMWH); nhóm biphosphonat; nicorandil, nhóm nitrat 

Lƣu ý: Danh sách này không bao gồm tất cả các thuốc có nguy cơ gây tổn thương thận 

cấp và chỉ có vai trò như một bản tóm tắt nhằm tối ưu hóa dùng thuốc trên bệnh nhân 

AKI. 

Cân nhắc dùng thuốc sau khi nhập viện do tổn thƣơng thận cấp:  

 Loại trừ nguyên nhân tiềm ẩn (VD: thuốc có nguy cơ độc trên thận). 

 Tránh phối hợp thuốc một cách không phù hợp. 

 Đảm bảo các thuốc đều được chỉ định phù hợp về mặt lâm sàng. 

 Hiệu chỉnh liều theo chức năng thận, theo dõi nồng độ thuốc trong máu và điều trị 

trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. 

 Sau khi ngừng thuốc, khuyến cáo bệnh nhân về thời điểm tái sử dụng thuốc.  

                                                Nguồn: 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1721/Spotting-the-sign-of-acute-

kiney-injury.htm 

https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and%20analysis/infographics/spotting-

the-signs-of-acute-kidney%20injury/20207921.article?firstPass=false  
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 BỘ Y TẾ CANADA KHUYẾN CÁO KHẢ NĂNG HIỆU QUẢ ĐIỀU 

TRỊ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC THUỐC METHADON TRONG ĐIỀU TRỊ PHỤ 

THUỘC OPIOID 

Ngày 31/03/2020, Bộ Y tế Canada (Health Canada) đã đề xuất các bên liên quan 

tìm kiếm thông tin bổ sung để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng khác biệt trong 

đáp ứng của bệnh nhân với các thuốc methadon  khi thay đổi thuốc. Một số bệnh nhân đã 

báo cáo các triệu chứng của dấu hiệu cai thuốc khi họ được chuyển sang sử dụng chế 

phẩm methadon mới. Trong đó, một số bệnh nhân đã ổn định trong nhiều năm nhưng sau 

khi sử dụng chế phẩm mới, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu cai thuốc. Nguyên nhân gây 

ra đáp ứng lâm sàng khác nhau của các công thức chế phẩm methadon khác nhau vẫn 

chưa rõ ràng. Bệnh nhân khởi phát sớm các triệu chứng cai thuốc có thể tái sử dụng hoặc 

tăng sử dụng chất cấm và từ bỏ việc điều trị, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức 

khỏe và gia đình của bệnh nhân. 

Thông tin dành cho ngƣời sử dụng: 

  Methadon được chỉ định sử dụng ở những bệnh nhân cần điều trị thay thế phụ thuộc 

opioid. Ngoài ra, methadon cũng là một phần trong phác đồ điều trị hỗ trợ hòa nhập 

và tâm lý cho người phụ thuộc opioid. Điều quan trọng là bệnh nhân cần tuân thủ chế 

độ dùng thuốc để điều trị thành công. 

  Một số bệnh nhân sau khi được thay đổi thành phẩm methadon, có thể gặp các triệu 

chứng cai nghiện opioid. Bệnh nhân dùng Metadol-D, Methadose hoặc Sandoz 

Methadon xuất hiện các triệu chứng cai nghiện opioid nên liên hệ cơ sở y tế để được 

hỗ trợ. Các triệu chứng có thể bao gồm nhịp tim nhanh, cảm thấy lo lắng hoặc bồn 

chồn, sưng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, run rẩy, da lạnh và nhiều mồ hôi, đau nhức cơ 

thể, chán ăn. 

  Bệnh nhân nên liên hệ với cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe của mình nếu lo ngại về 

thuốc đang sử dụng có tác dụng tốt hay không vì có thể cần phải điều chỉnh liều. 
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Thông tin dành cho cán bộ y tế: 

      Một số bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng cai thuốc sau khi được thay đổi thuốc 

thành phẩm methadone, những bệnh nhân này cần được điều trị và theo dõi thường 

xuyên. 

      Nếu bệnh nhân ổn định khi điều trị bằng methadone và có thể duy trì chế phẩm đó, 

nên tránh chuyển đổi chế phẩm. 

      Các triệu chứng cai thuốc sớm có thể dẫn đến việc thất bại điều trị và tái nghiện, 

điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. 

              Nguồn:https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-

sc/2020/72675a-eng.php 
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