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NỘI DUNG 

 Cảnh giác dược 

− Cập nhật nguy cơ viêm tụy cấp và dị tật bẩm sinh khi sử dụng 

carbimazol/thiamazol 

 Thông tin thuốc 

− Tổng hợp các thuốc điều trị đau nửa đầu ở người trưởng thành  

 Thông tin điều trị 

− Phân tầng nguy cơ và điều trị viêm phổi mắc phải tại khoa Hồi sức tích cực 

(ICU) 
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CẬP NHẬT NGUY CƠ VIÊM TỤY CẤP VÀ DỊ TẬT BẨM SINH KHI SỬ DỤNG 

CARBIMAZOL/THIAMZOL. 

Carbimazole và chất chuyển hóa hoạt động của nó thiamazole (hoặc methimazole), 

là các chất chống ung thư ức chế hoạt động của peroxidase tuyến giáp, một enzyme chủ 

chốt trong sinh tổng hợp hormone tuyến giáp. Carbimazole và thiamazole đã được đăng 

ký tại Singapore lần lượt vào những năm 1990 và 1997. Chúng được chỉ định để điều trị 

cường giáp, bao gồm chuẩn bị cho cắt tuyến giáp và điều trị trước và sau khi điều trị bằng 

iod phóng xạ. 

 Viêm tụy cấp do carbimazole và thiamazole xảy ra trong vòng 2 đến 3 tuần khi bắt 

đầu dùng thuốc, phần lớn ở phụ nữ và bệnh nhân từ 55 tuổi trở lên. Và sau khi rút 

carbimazole và thiamazole ra khỏi phác đồ và điều trị bảo tồn, những triệu chứng trên 

bệnh nhân và kết quả kiểm tra đã được cải thiện. Việc sử dụng lại carbimazole và 

thiamazole đã dẫn đến viêm tụy cấp tái phát, tạo ra cơ chế miễn dịch, mặc dù nhóm 

sulfhydryl của carbimazole và thiamazole có thể tham gia vào quá trình tự miễn dịch do 

thuốc nhưng vai trò chính xác của nó trong sự phát triển của viêm tụy cấp vẫn còn chưa 

được xác nhận. 

 Carbimazol và thiamazol đi qua nhau thai và bị nghi ngờ gây dị tật bẩm sinh thông 

qua các nghiên cứu gần đây. Một phân tích tổng hợp của 12 nghiên cứu đối chứng và 

đoàn hệ được công bố đã chứng minh rằng việc tiếp xúc với carbimazole hoặc thiamazole 

khi mang thai làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh. Ngoài ra, một nghiên cứu của Hàn Quốc 

sử dụng cơ sở dữ liệu kê đơn đã quan sát thấy nguy cơ dị tật bẩm sinh tăng gấp 1,3 lần khi 

tiếp xúc với thiamazole trong ba tháng đầu, tương ứng với 17 trường hợp dị tật bẩm sinh 

bổ sung trên 1.000 ca sinh sống, liều thiamazole tích lũy cao (> 495 mg) có liên quan với 

1,87 lần tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh so với liều tích lũy thấp (lên tới 126 mg). Cơ chế tác 

động lên phôi của carbimazole hoặc thiamazole vẫn chưa được biết, và ảnh hưởng của 

bệnh cường giáp ở người mẹ đối với nguy cơ dị tật bẩm sinh chưa được hiểu rõ. 

         Vào tháng 1 năm 2019, Ủy ban đánh giá nguy cơ Cảnh giác dược của Cơ quan y tế 

châu Âu (EMA) đã xem xét các dữ liệu có sẵn chứng minh mối liên quan giữa 
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carbimazole và thiamazole với viêm tụy cấp và đã đưa ra các khuyến nghị về nguy cơ 

viêm tụy cấp và dị tật bẩm sinh với carbimazole và thiamazole. Do đó, tờ thông tin sản 

phẩm lưu hành ở châu Âu (PI) của các sản phẩm có chứa carbimazole và thiamazole sẽ 

được cập nhật để đưa ra cảnh báo về nguy cơ viêm tụy cấp và chống chỉ định sử dụng ở 

bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp. Bên cạnh đó, các hướng dẫn cho các sản phẩm có 

chứa carbimazole và thiamazole sẽ được cập nhật với khuyến cáo mới về ngừa thai và 

mang thai, bao gồm sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong điều trị ở phụ nữ có khả 

năng sinh con trong quá trình điều trị, cũng như theo dõi chặt chẽ bà mẹ, thai nhi và trẻ sơ 

sinh có phơi nhiễm với carbimazole hoặc thiamazole trong thai kỳ, cần tư vấn cho bệnh 

nhân nữ trong độ tuổi sinh sản về tầm quan trọng của việc sử dụng biện pháp tránh thai 

hiệu quả và đáng tin cậy trong quá trình điều trị bằng carbimazole hoặc thiamazole, chỉ kê 

đơn carbimazole hoặc thiamazole trong thai kỳ khi xác định rõ lợi ích vượt trội so với rủi 

ro, nên sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả cùng với theo dõi chặt chẽ mẹ, thai nhi và trẻ 

sơ sinh. 
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TỔNG HỢP CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU Ở NGƯỜI TRƯỞNG 

THÀNH 

Liệu pháp phòng ngừa đau nửa đầu có thể được xem xét cho tất cả bệnh nhân, đặc 

biệt ở những người đau nửa đầu thường xuyên (>2 ngày đau đầu/tuần), nghiêm trọng, kéo 

dài khó điều trị hoặc gây trở ngại hoạt động thường ngày mặc dù đã được điều trị cơn đau 

cấp phù hợp và tránh các tác nhân khởi phát cơn đau nửa đầu. Phòng ngừa đau nửa đầu 

cũng có thể áp dụng cho những bệnh nhân không điều trị hiệu quả cơn đau nửa đầu cấp. 

Một số điểm lưu ý khi phòng ngừa đau nửa đầucó thể tư vấn cho bệnh nhân: 

➢ Khi đã tăng đến liều đích, có thể mất 8-12 tuần để các thuốc dự phòng đau nửa 

đầu đạt lợi ích tối đa, mặc dù có thể thấy được một vài lợi ích trong tháng đầu 

tiên. 

➢ Nhắc nhở bệnh nhân ghi lại nhật ký đau đầu nhằm giúp đánh giá hiệu lực. Liệu 

pháp dự phòng có hiệu lực thường là giảm 50% số ngày đau đầu/1 tháng, ngoài 

ra giảm mức độ nghiêm trọng cơn đau đầu, giảm tác động đến cuộc sống hàng 

ngày và có khả năng dung nạp thuốc. 

➢ Có thể cần dùng thuốc thử một thời gian và xem xét lại sai sót để tìm ra lựa chọn 

tốt nhất. Sau 6-12 tháng sử dụng thành công có thể thử giảm liều và ngưng 

thuốc. Nếu cần thiết tăng liều hoặc bắt đầu lại điều trị. 

➢ Lựa chọn liệu pháp phòng ngừa đau nửa đầu cần dựa trên tác động phụ, tình 

trạng bệnh đi kèm, hiệu lực và ưu tiên lựa chọn của bệnh nhân. 

Để hỗ trợ chọn thuốc cho người trưởng thành, bảng dưới tổng hợp thuốc/nhóm 

thuốc và vai trò trong liệu pháp, bằng chứng về hiệu lực, tương tác thuốc, tác động có hại 

thường gặp nghiêm trọng và các vấn đề khác. 

Viết tắt: ACEI = thuốc ức chế men chuyển; ARB = thuốc chẹn thụ thể angiotensin; 

TKTƯ = hệ thần kinh trong ương; MAOI = ức chế monoamine oxidase; SR = phóng thích 

kéo dài. 
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PHÂN TẦNG NGUY CƠ VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI TẠI KHOA HỒI 

SỨC TÍCH CỰC (ICU) 

Viêm phổi bệnh viện (hospital acquired pneumonia – HAP)/ Viêm phổi kết hợp thở 

máy (ventilation associated pneumonia – VAP) do vi khuẩn đa kháng (MRSA, 

Enterobactericeae sinh ESBL, Enterobactericeae kháng carbapenem, Pseudomonas 

aeruginosa đa kháng thuốc, Acinetobacter baumannii) là gánh nặng cho thực hành lâm 

sàng do tỷ lệ tử vong cao 

Thở máy, vi khuẩn quần cư kháng thuốc và sử dụng kháng sinh phổ rộng là một 

trong các yếu tố nguy cơ chính liên quan đến viêm phổi do vi khuẩn đa kháng gây ra. 

Phân tầng nguy cơ bệnh nhân và thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn là 

những yếu tố quan trọng trong điều trị nhiễm khuẩn đa kháng thuốc (MultiDrug 

Resistance – MDR) tại khoa Hồi sức tích cực (ICU)  

Các yếu tố nguy cơ mắc viêm phổi do vi khuẩn đa kháng(MDR)/kháng phổ 

rộng(XDR)/toàn kháng (PDR) 

➢ Dịch tễ cơ sở 

• ICU có tỉ lệ vi khuẩn MDR cao 

• Chưa rõ tỷ lệ hiện mắc MDR tại cơ sở 

➢ Các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân 

• Mắc bệnh phổi cấu trúc (giãn phế quản hoặc xơ nang, do trực khuẩn Gram(-)) 

• Sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch trong vòng 90 ngày trước khi 

HAP/VAP 

• Nhập viện trước đó ( từ 2 ngày trở lên) trong vòng 90 ngày trước khi  

HAP/VAP 

• Sốc nhiễm khuẩn trong thời gian VAP 

• Hội chứng suy hô hấp cấp trước khiVAP 

• Nhập viện  ít nhất 5 ngày trước thời điểm khởi phát VAP 

• Lọc máu cấp cứu trước khi khởi phát VAP 
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➢ Tiền sử vi sinh của bệnh nhân 

• Trước đó có vi khuẩn MDR quần cư 

• Trước đố có nhiễm khuẩn do MDR 

Các yếu tố nguy cơ được xác định trong các Hướng dẫn điều trị gần đây của 

Mỹ và Châu Âu cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận của Mỹ và Châu Âu như sau: 

Hướng dẫn điều trị của Châu Âu Hướng dẫn điều trị của Mỹ 

- Sốc nhiễm khuẩn và/hoặc nhập viện ở cơ 

sở có tỷ lệ vi khuẩn MDR cao 

- Sử dụng kháng sinh trước đó 

- Nhập viện gần đây (>5 ngày) 

- Tiền sử vi khuẩn MDR quần cư 

- Tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc ở cơ sở lớn 

hơn 25% 

- Đối với bệnh nhân HAP/VAP, nhiễm 

MRSA và P.aeruginosa: 

+ Sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch 

trong vòng 90 ngày trước đó 

- Đối với bệnh nhân VAP: 

+ Sốc nhiễm khuẩn tại thời điểm VAP 

+ Hội chứng suy hô hấp cấp trước khiVAP 

+ Nhập viện từ 5 ngày trở lên trước thời 

điểm khởi phát VAP 

+ Lọc máu cấp trước thời điểm khởi phát 

VAP 

 

Điều trị viêm phổi do vi khuẩn MDR/XDR/PDR ở bệnh nhân ICU 

Cần điều trị ngay bằng kháng sinh ở bệnh nhân có khả năng cao mắc HAP/VAP, đặc 

biệt là bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết hay sốc nhiễm khuẩn, vì việc trì hoãn và điều trị 

không đầy đủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong. Việc lựa chọn phác đồ kinh nghiệm 

điều trị viêm phổi mắc phải tại ICU cần dựa trên đặc điểm dịch tễ của vi khuẩn và dữ liệu 

về độ nhạy cảm của vi khuẩn tại khoa.  

Cân nhắc sử dụng colistin dạng khí dung trong điều trị viêm phổi do A.baumannii đa 

kháng thuốc ở ICU. Kháng sinh dạng khí dung chỉ được xem là thuốc bổ trợ cho kháng 

sinh tĩnh mạch trong một số trường hợp nhiễm khuẩn do vi khuẩn MDR. Lợi ích của dạng 
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thuốc này gồm có tăng nồng độ thuốc tại vị trí tác dụng và giảm hấp thu tại những vị trí 

khác dẫn đến giảm tác dụng không muốn và nguy cơ bội nhiễm. Hướng dẫn điều trị gần 

đây của Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo sử dụng kết hợp 

kháng sinh dạng khí dung và kháng sinh dạng tác dụng toàn thân, thay vì chỉ sử dụng 

kháng sinh tác dụng toàn thân đơn độc, đặc biệt ở những bệnh nhân viêm phổi do CRE. 

Các thuốc hiện nay đã được bào chế dưới dạng khí dung gồm có gentamicin, amikacin, 

tobramycin, aztreonam, and colistin. 

Chiến lược điều trị kháng sinh ở bệnh nhân nghi ngờ HAP/VAP được trình bày như 

sau: 

 

CRE: Enterobacteriaceae sinh carbapenemase; 

ESBL: men beta-lactamase phổ rộng;  
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* mẫu bệnh phẩm hô hấp xâm lấn được lấy bằng kĩ thuật sinh thiết xuyên phế quản như: 

rửa phế quản phế nang, chải đờm có bảo vệ; mẫu bệnh phẩm hô hấp không xâm lấn như 

dịch hút nội khí quản. Cấy máu đồng thời với bệnh phẩm hô hấp.  

** Tùy vào mức độ kháng thuốc ở cơ sở. *** Kháng sinh dạng hít phụ thuộc kháng sinh 

đồ: Colistin 2MU dạng khí dung mỗi 8h; Tobramycin 300mg dạng khí dung mỗi 12h; 

Amikacin 250mg hoặc 500mg dạng khí dung mỗi 12h; Gentamicin 80mg dạng khí dung 

mỗi 12h; Aztreonam 75mg dạng khí dung mỗi 8h.  

**** Giám sát nồng độ thuốc trong máu là bắt buộc. 
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