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NỘI DUNG 

 Cảnh giác dƣợc 

Thận trọng về nguy cơ tổn thương thận cấp do thuốc ở người cao tuổi 

 Thông tin điều trị 

Những tiến bộ mới trong điều trị tiêu chảy ở trẻ em. 

 Thông tin thuốc 

Nhắc lại các nguyên tắc sử dụng Isotretinoin trong điều trị mụn trên phụ nữ trong độ 

tuổi mang thai 
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THẬN TRỌNG VỀ NGUY CƠ TỔN THƢƠNG THẬN CẤP DO THUỐC 

Ở NGƢỜI CAO TUỔI 

Thời gian gần đây, tỷ lệ tổn thương thận cấp (Acute kidney injury- AKI) ở người 

cao tuổi có xu hướng gia tăng 

Độc tính trên thận của thuốc là một trong những nguyên nhân chính làm tổn thương 

thận cấp (AKI) ở người cao tuổi. Việc kết hợp thuốc có xu hướng tăng và tính nhạy cảm 

với tổn thương thận là nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. 

Một số nhóm thuốc liên quan đến tăng tỷ lệ tổn thương thận bao gồm thuốc ức chế 

hệ renin-angiotensin, kháng sinh và các thuốc hóa trị liệu. 

 Bài viết này sẽ đề cập đến các thuốc ức chế men chuyển (ACEI), thuốc chẹn thụ 

thể angiotensin-II (ARB), thuốc chống viêm không steroid (NSAID) và thuốc lợi tiểu, là 

những thuốc được kê đơn phổ biến và thường được sử dụng đồng thời.  

Việc phát hiện sớm tình trạng nhiễm độc thận cũng như áp dụng các biện pháp dự 

phòng đóng vai trò quan trọng. Do các biện pháp điều trị tổn thương thận do thuốc còn 

hạn chế và cần chăm sóc hỗ trợ cho bệnh nhân. 

Cần giới hạn việc phơi nhiễm với các thuốc có độc tính trên thận (bảng 1) để làm 

giảm tỷ lệ AKI ở người cao tuổi. Nội dung bài viết sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận 

thức về vấn đề quan trọng này và cung cấp thêm thông tin giúp giảm thiểu nguy cơ AKI 

mắc phải trong cộng đồng. 
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Các tác nhân thƣờng gặp 

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng thuốc ức chế men chuyển có thể gây AKI có hồi 

phục ở người bệnh tăng huyết áp, suy tim sung huyết và bệnh thận; các bệnh nhân này 

thường được kê đơn thuốc lợi tiểu đồng thời với thuốc ức chế men chuyển. Thêm vào đó, 

cả thuốc lợi tiểu và NSAID đều được sử dụng rộng rãi, và việc dùng đồng thời các thuốc 

này là vấn đề thường gặp ở người cao tuổi. Sử dụng NSAID cho bệnh nhân đang dùng 

thuốc lợi tiểu có thể làm giảm hiệu quả của thuốc lợi tiểu và có nguy cơ gây suy tim sung 

huyết. Với người bệnh cao tuổi, sử dụng NSAID đồng thời với thuốc lợi tiểu có thể làm tăng 

2 lần nguy cơ nhập viện do suy tim sung huyết, đặc biệt ở bệnh nhân suy tim sung huyết nặng. 



 

Nguồn https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2019/12/20/43.Supplement_

1.DC1/Standards_of_Care_2020.pdf 

 

4 Khoa Dược – Bệnh viện Huyện Củ Chi                           Thông tin thuốc tháng 11/2020 

Cơ chế cân bằng nước và điện giải cũng suy giảm ở người bệnh cao tuổi và các 

bệnh nhân này thường gặp tình trạng mất nước nặng hơn với lượng dịch bị mất tương 

đương với người trẻ tuổi. Đây là vấn đề cần được chú ý liên quan đến việc dùng thuốc lợi 

tiểu ở người cao tuổi. 

Hơn nữa, các NSAID, ACEI và ARB có thể gây AKI chức năng do các thuốc này 

tác động vào cơ chế tự điều chỉnh của thận. Như đã được đề cập, các ACEI, ARB, NSAID 

và thuốc lợi tiểu (bảng 2) được kê đơn phổ biến và thường được chỉ định đồng thời. Phối 

hợp 2 hoặc 3 loại thuốc này có liên quan đến tăng tỷ lệ AKI trước thận. 
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AKI do thuốc cản quang 

Các thuốc cản quang được dùng trong chẩn đoán hình ảnh, như các muối chứa iod 

của acid benzoic tan trong nước, có thể gây ra AKI do thuốc cản quang. Các yếu tố nguy 

cơ dẫn đến AKI do thuốc cản quang bao gồm tuổi cao, bệnh thận mạn, đái tháo đường, 

mất nước, dùng đồng thời với thuốc có độc tính trên thận, và dùng thuốc cản quang liều 

cao. Việc sử dụng thuốc cản quang không ion hóa bị hạn chế ở bệnh nhân có nguy cơ cao 

(do chi phí cao), trong khi độc tính trên thận của thuốc cản quang ion hóa ở những bệnh 

nhân này tỏ ra nghiêm trọng hơn so với bệnh nhân có nguy cơ thấp. 

Cân nhắc khi quyết định liều dùng của thuốc 

Đánh giá chức năng thận: Đánh giá chức năng thận của bệnh nhân dựa trên biểu 

hiện lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng; các thông số liên quan đến nước tiểu. Ngoài ra, 

lượng nước tiểu được bài xuất trong AKI thường không có khác biệt rõ ràng giữa các loại 

tổn thương trước thận, tại thận và sau thận. 

Thay đổi dược động học của thuốc: Cần xem xét những thay đổi về dược động học 

của thuốc để lựa chọn chế độ điều trị hợp lý cho bệnh nhân, trong đó cần lưu ý các vấn đề: 

 Do hiện tượng giữ nước trong AKI, thể tích phân bố thuốc có thể tăng lên. 

 Giảm bài xuất thuốc và các chất chuyển hóa qua thận. 

 Có thể giảm độ thanh thải ngoài thận của một số thuốc. 

Khác: Trong AKI, cần xem xét vấn đề suy giảm thể tích dịch ngoại bào và độc tố 

thận, các thông số chẩn đoán liên quan đến nước tiểu, và đo thể tích bàng quang tồn dư để 

xác định tình trạng tắc nghẽn. Tránh sử dụng thuốc cản quang chứa iod đường tĩnh mạch 

trong chẩn đoán hình ảnh. 

Nếu bệnh nhân không đáp ứng với các biện pháp điều trị khác, trong trường hợp 

cần thiết, cần thẩm tách hoặc lọc máu với trường hợp phù phổi, tăng kali máu, nhiễm toan 

chuyển hóa hoặc các triệu chứng liên quan đến ure máu. 

Biện pháp dự phòng và giảm thiểu nguy cơ 

 Duy trì cân bằng dịch bình thường. 
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 Tránh phơi nhiễm với các chất có độc tính trên thận (bao gồm cả thuốc cản 

quang) nếu có thể. 

 Thực hiện các biện pháp dự phòng, như truyền dịch hoặc dùng thuốc, khi cần 

sử dụng thuốc cản quang hoặc liệu pháp hủy tế bào. 

AKI nghiêm trọng ở bệnh nhân nặng 

Để dự phòng AKI ở bệnh nhân nặng, cần có chiến lược toàn diện nhằm tránh gây 

độc tính trên thận, bao gồm: 

  Tránh phơi nhiễm với các chất gây độc tính trên thận nếu có thể 

 Ngừng sử dụng ngay lập tức các thuốc nghi ngờ gây độc tính trên thận trong 

trường hợp có biểu hiện rối loạn chức năng thận. 

Kết luận 

Dược sĩ có thể góp phần nâng cao nhận thức và tư vấn cho bác sĩ nên tránh phối 

hợp các thuốc ức chế men chuyển, thuốc chẹn thụ thể angiotensin-II, thuốc lợi tiểu và 

NSAID (bao gồm thuốc ức chế COX-2) nếu có thể, thông qua đào tạo hoặc cung cấp tài 

liệu chuyên môn về Thông tin thuốc. Đồng thời, dược sĩ có thể giúp hỗ trợ tăng cường 

theo dõi, chăm sóc bệnh nhân trong trường hợp sử dụng thuốc ức chế men chuyển và 

NSAID cho bệnh nhân suy thận; tư vấn cho bác sĩ về hiệu chỉnh liều dùng của thuốc cho 

bệnh nhân cũng như xây dựng chiến lược điều trị phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ AKI  

do thuốc.
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NHỮNG TIẾN BỘ MỚI KHI ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM 

Tiêu chảy có thể xảy ra do rối loạn chức năng tiêu hóa, hấp thu và bài tiết của ống 

tiêu hóa, được xác định khi trẻ đi ngoài phân lỏng, nhiều nước từ 3 lần/ngày trở lên. 

Nhưng để xác định xem trẻ có bị tiêu chảy hay không thì ngoài số lần đi tiêu, cần phải 

xem xét thêm các yếu tố sau: 

 Tăng số lần đi ngoài đột ngột 

 Thay đổi độ đặc, rắn của phân và tăng lượng dịch trong phân 

 Thay đổi màu sắc và tính chất phân như phân có nhầy hoặc máu. 

Có 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra tiêu chảy là: 

 Do virus: Rotavirus, Adenovirus, Mocwalkvirus, Coronavirus, Picornavirus. 

 Do vi khuẩn: E.Coli, Shigella, Campylobacter jejuni, Salmonella, vi khuẩn tả. 

 Do ký sinh trùng: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Crypto sporidium. 

Một vài biểu hiện lâm sàng kèm theo khi trẻ bị tiêu chảy đó là: nôn, phân có máu 

mũi, đau bụng hoặc bụng chướng, sốt, hăm loét đỏ ở vùng hậu môn, rối loạn hấp thu và 

làm trẻ suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, biến chứng nặng của tiêu chảy là mất nước và điện 

giải cũng có thể làm trẻ tử vong. Do đó cần đánh giá tình trạng mất nước của trẻ dựa vào 

bảng sau:  

Bảng 1: Phân loại độ mất nƣớc trong tiêu chảy. 

Có từ 2 dấu hiệu sau trở lên: 

 Li bì khó đánh thức 

 Mắt trũng 

 Không uống được hoặc uống kém 

 Nếp véo da mất rất chậm 

MẤT NƯỚC NẶNG 

Có từ 2 dấu hiệu sau trở lên: 

 Vật vã, kích thích 

 Mắt trũng  

 Uống háo hức, khát 

 Nếp véo da mất chậm 

CÓ MẤT NƯỚC 

Không đủ các dấu hiệu trên để phân loại có mất nước KHÔNG MẤT NƯỚC 
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hoặc mất nước nặng 

Phác đồ điều trị tiêu chảy cho trẻ: 

 Phác đồ A – Điều trị tiêu chảy tại nhà 

Hướng dẫn bà mẹ 3 nguyên tắc điều trị tiêu chảy tại nhà:  

1.Cho trẻ uống nhiều dịch hơn: 

Tốt nhất là uống Oresol, dung dịch này đã pha chỉ dùng trong 24 giờ. 

Bảng 2: Liều lƣợng uống Oresol 

Tuổi 
Lượng Oresol uống sau mỗi 

lần đi ngoài 

Lượng Oresol cần cung cấp để 

dùng tại nhà 

Dưới 24 tháng 

2 – 10 tuổi 

10 tuổi trở lên 

           50 – 100ml 

           100 – 200ml 

           Uống theo nhu cầu 

                500ml/ngày 

                1000ml/ngày 

                2000ml/ngày 

Nếu không có Oresol có thể cho trẻ uống nước cháo, nước đun sôi để nguội hoặc 

nước dừa, nước hoa quả tươi không pha thêm đường. Không cho trẻ uống các loại nước 

giải khát có đường pha chế sẵn vì sẽ làm trẻ tiêu chảy nhiều hơn. 

2. Tiếp tục cho trẻ ăn: Tiếp tục cho trẻ bú mẹ hoặc cho trẻ ăn thức ăn nấu kỹ hoặc 

nghiền nhỏ. Nếu trẻ đang uống sữa bột thì chuyển sang loại sữa không có đường lactose 

như Enfalac Lactofree. 

3.Đƣa trẻ tới khám lại: Sau 3 ngày nếu trẻ không đỡ hoặc kèm theo các triệu chứng: đi 

ngoài nhiều lần hơn, phân nhiều nước, nôn liên tục, khát nhiều, ăn uống kém, sốt, có máu 

trong phân. 

 Phác đồ B – Điều trị có mất nƣớc 

Bảng 3: Lƣợng dung dịch Oresol cho uống trong 4 giờ đầu 

Tuổi < 4 tháng 4 – 11 th 13 - 23 th 2 - 4 tuổi 5 – 14 tuổi 

Cân nặng (kg) <6 6 - <10 10 - <12 12 -19  20 trở lên 

Lượng dịch (ml) 200 - 400 400 - 700 700 - 900 900 - 1400 1400 - 2200 

Sau 4 giờ đánh giá lại độ mất nước rồi lựa chọn phác đồ điều trị tiếp. 

 

Nếu người mẹ cần phải về trước khi kết thúc phác đồ B thì: 

 Hướng dẫn mẹ cho trẻ uống hết Oresol 
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 Đưa cho mẹ số gói Oresol để đủ hoàn thành việc bù nước và điều trị thêm 2 ngày 

như hướng dẫn trong phác đồ A. 

 Hướng dẫn mẹ cách pha Oresol 

 Giải thích cho mẹ 3 nguyên tắc điều trị của phác đồ A để điều trị trẻ tại nhà. 
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NHẮC LẠI CÁC NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG ISOTRETINOIN TRONG ĐIỀU TRỊ 

MỤN TRÊN PHỤ NỮ TRONG ĐỘ TUỔI MANG THAI 

Dù đã có những biện pháp nhằm thúc đẩy việc sử dụng an toàn các sản phẩm chứa 

isotretinoin, số lượng phụ nữ mang thai phơi nhiễm với thuốc này vẫn tương đối cao, dẫn 

đến tăng nguy cơ dị tật ở thai nhi. Các rối loạn tâm thần liên quan đến isotretinoin vẫn 

tiếp tục được báo cáo. Ngoài ra, các trường hợp lo lắng hoặc thay đổi tâm trạng, khởi phát 

trầm cảm hoặc trầm cảm nặng hơn bao gồm cả các nỗ lực tự tử, đã được báo cáo ở những 

bệnh nhân được điều trị bằng isotretinoin. 

Vì vậy, Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp (Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament et des Produits de Santé – ANSM) đưa ra khuyến cáo dành cho các nhân 

viên y tế (bác sĩ da liễu, bác sĩ đa khoa, dược sĩ) và bệnh nhân, đặc biệt là phụ nữ trong độ 

tuổi sinh sản, yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc sử dụng isotretinoin. 

ANSM nhấn mạnh lại một số khuyến cáo khi sử dụng isotretinoin: 

Đối với bệnh nhân trong độ tuổi sinh sản 

 Không được sử dụng thuốc isotretinoin trong thời kỳ mang thai. Nên tránh thai ít 

nhất 1 tháng trước khi điều trị, và tiếp tục tránh thai trong 1 tháng sau khi kết thúc 

điều trị (vì thuốc vẫn còn tồn tại trong máu). 

 Cần tiến hành thử thai trước khi điều trị cũng như khi cấp phát thuốc hàng tháng và 

sau khi ngừng điều trị 1 tháng. 

 Nếu bạn có thai trong khi đang sử dụng isotretinoin, ngừng sử dụng và hỏi ý kiến 

bác sĩ càng sớm càng tốt. 

Đối với tất cả bệnh nhân 

 Bệnh nhân và gia đình cần nhận thức được các dấu hiệu rối loạn tâm lý/ tâm thần, 

đặc biệt là hội chứng trầm cảm như cảm giác buồn bã, khóc không kiểm soát, ý định 

tự tử, cảm giác cô lập trong gia đình và xã hội 

 Khi bạn có bất kỳ thay đổi trong tâm trạng, cần đến gặp bác sĩ.    

 

 



 

Nguồn http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1823/ANSM-nhac-lai-cac-

nguyen-tac-su-dung-isotretinoin-trong-dieu-tri-mun-tren-phu-nu-mang-thai.htm 
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Đối với nhân viên y tế: 

 Các thuốc có chứa isotretinoin chỉ nên được kê đơn như lựa chọn điều trị cuối cùng 

cho các trường hợp mụn trứng cá nặng, khi các phương pháp điều trị thông thường 

thất bại (kháng sinh và điều trị tại chỗ). Hầu hết bệnh nhân chỉ cần điều trị trong một 

đợt, kéo dài 4 đến 6 tháng. 

 Nguy cơ gây quái thai: Không được sử dụng isotretinoin trong thời kỳ mang thai, kể 

cả trong thời gian ngắn. Việc sử dụng thuốc ở trẻ em gái và phụ nữ trong độ tuổi 

sinh sản phải tuân thủ các điều kiện được xác định trong Chương trình tránh thai, cụ 

thể : 

 Sử dụng các biện pháp tránh thai ít nhất 1 tháng trước khi bắt đầu điều trị, trong thời 

gian điều trị và ít nhất 1 tháng sau khi ngừng điều trị. 

 Thử thai trước khi bắt đầu điều trị, sau đó hàng tháng trong 3 ngày trước khi khám, 

sau đó 1 tháng sau khi ngừng điều trị. 

 Giáo dục bệnh nhân về nguy cơ gây quái thai của isotretinoin và ký cam kết kê đơn 

 Sử dụng các tài liệu giám sát việc cấp phát thuốc và tránh thai của bệnh nhân 

 Việc kê đơn và cấp phát thuốc được giới hạn trong vòng 30 ngày kể từ khi xuất trình 

thẻ bệnh nhân, xác nhận sử dụng biện pháp tránh thai và kết quả thử thai âm tính. 

 Trong trường hợp bệnh nhân mang thai, ngừng thuốc ngay lập tức và chuyển bệnh 

nhân đến chuyên gia về dị tật thai nhi để được tư vấn 

 Nguy cơ tâm thần: Do các rối loạn tâm thần đã được báo cáo trong quá trình sử dụng 

các loại thuốc này, nên kiểm tra trạng thái tâm lý của bệnh nhân khi bắt đầu điều trị 

và trong suốt quá trình điều trị và sau khi ngừng thuốc nếu cần thiết. Thang điểm 

ADRS có thể được sử dụng như một công cụ để thảo luận với bệnh nhân. Nếu bệnh 

nhân có thay đổi về tâm trạng, nên đánh giá lại cân bằng lợi ích / rủi ro của việc điều 

trị cho bệnh nhân. 

 


