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NỘI DUNG 

 

       Cảnh giác dược 

Gãy cổ xương đùi không điển hình và biphosphonat. 

   Thông tin thuốc 

Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng các thuốc phospholipid đậu nành. 

   Thông tin điều trị 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2 của Bộ Y tế.
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GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI KHÔNG ĐIỂN HÌNH VÀ BIPHOSPHONAT 

Thuốc bisphosphonat (BP) và denosumab được chỉ định để giảm nguy cơ gãy 

xương hông và gãy xương do loãng xương. Tuy nhiên, gãy xương đùi không điển hình có 

thể xảy ra ở những bệnh nhân loãng xương sau mãn kinh được điều trị bằng các thuốc này. 

Nguy cơ đã được liệt kê trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của tất cả các thuốc nhóm 

biphosphonat từ năm 2011 và của denosumab (biệt dược Prolia®) từ năm 2013. Các công 

bố gần đây đã một lần nữa khẳng định nguy cơ của bisphosphonat (N Engl J Med. 

2020;383:743). 

Trong nghiên cứu, hiệu quả của bisphosphonat đã được đánh giá trên 198 129 phụ 

nữ loãng xương, đa số được điều trị bằng alendronat (Fosamax®) trong mười năm. Các tác 

giả đã ghi nhận 277 ca gãy xương đùi không điển hình. Sau khi hiệu chỉnh, phân tích cho 

thấy rằng, phụ nữ được điều trị bằng bisphosphonat từ 3 đến 5 năm có khả năng gãy xương 

cao hơn gần 9 lần so với những người điều trị thuốc với thời gian không quá 3 tháng (HR = 

8,9; KTC 95%: 2,8-28,2). Nguy cơ tăng đến 20 lần khi sử dụng thuốc trong vòng 5 đến 8 

năm (HR = 19,9; KTC 95%: 6,3-62,5) và nguy cơ tăng đến 43 (HR = 43,5; KTC 95%: 

13,7-138,2) khi thời gian điều trị kéo dài hơn 8 năm. 

Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm yếu tố chủng tộc (phụ nữ châu Á gấp 5 lần so với 

phụ nữ da trắng), chiều cao thấp, thừa cân và sử dụng glucocorticoid. Ngừng 

bisphosphonat có liên quan đến giảm nhanh nguy cơ gãy xương không điển hình. Các tác 

giả chỉ ra rằng nguy cơ gãy xương đùi không điển hình tăng đáng kể theo thời gian điều trị 

bisphosphonat, đặc biệt trường hợp sử dụng quá 5 năm. Mặc dù nguy cơ này vẫn thấp khi 

so sánh với nguy cơ gãy xương do loãng xương khác, đặc biệt ở phụ nữ da trắng, tuy 

nhiêncân bằng giữa lợi ích/nguy cơ lại không thuận lợi trên nhóm phụ nữ chủng tộc gốc 

châu  Á.

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1865/biphosphonat.htm
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CẬP NHẬT THÔNG TIN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC 

THUỐC PHOSPHOLIPID ĐẬU NÀNH 

Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có Công văn số 757/QLD-ĐK ngày 23/01/2019 

yêu cầu các đơn vị kinh doanh dược phẩm thực hiện cập nhật bổ sung thông tin trong mục 

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng và cách dùng trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng đối 

với thuốc chứa phospholipid đậu nành. 

Để thống nhất về chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng thuốc chứa 

phospholipid đầu nành, căn cứ kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc – Bộ Y tế; nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an 

toàn và hiệu quả, Cục Quản lý Dược yêu cầu trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký công văn 

thông báo, các đơn vị kinh doanh dược phẩm thực hiện cập nhật bổ sung thông tin trong 

mục Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng và cách dùng trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng 

đối với thuốc chứa phospholipid đậu nành; đồng thời tăng cường thực hiện việc theo dõi 

tác dụng không mong muốn của thuốc trong quá trình sử dụng và lưu hành. 

Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký công văn này, việc kê đơn, sử dụng thuốc phải 

tuân thủ hoàn toàn theo chỉ định, chống cỉ định, liều dùng và cách dùng đã cập nhật theo 

công văn này. 

Chi tiết các nội dung thay đổi/bổ sung đối với thuốc chứa phospholipid đậu nành như 

sau: 

1.      Chỉ định 

Cải thiện các triệu chứng bệnh lý gan như chán ăn, đau hạ sườn phải, tổn thương 

gan do nhiễm độc và viêm gan 

2.      Chống chỉ định 

Quá mẫn với protein đậu nành, đậu lạc hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

3.      Liều dùng và cách dùng 

              Người lớn: 1800 mg/ngày chia 2-3 lần 

              Nên uống thuốc cùng bữa ăn 

              Không nên sử dụng thuốc này cho trẻ em dưới 18 tuổi do chưa được nghiên 

cứu đầy đủ. 
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HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA BỘ  Y TẾ 

Ngày 30/12/2020 Bộ Y tế ra quyết định số: 5481/QĐ-BYT Về việc ban hành tài liệu 

chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2”. 

Sau đây là 1 số điểm lưu ý trong lựa chọn thuốc kiểm soát đường huyết cho người 

bệnh đái tháo đường típ 2 

Hình 2: Lược đồ lựa chọn thuốc và phương pháp điều trị ĐTĐ típ 2 
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Các yếu tố cần xem xét khi chọn lựa thuốc điều trị: 

 a) Hiệu quả giảm glucose huyết  

b) Nguy cơ hạ glucose máu: sulfonylurea, insulin  

c) Tăng cân: Pioglitazon, insulin, sulfonylurea  

d) Giảm cân: GLP-1 RA, ức chế SGLT2, ức chế DPP-4 (giảm cân ít)  

e) Không ảnh hưởng nhiều lên cân nặng: ức chế enzym DPP-4, metformin  

f) Ảnh hưởng lên bệnh lý tim mạch do xơ vữa:  

- Hiệu quả có lợi (bằng chứng rõ ràng: GLP-1 RA và ức chế SGLT-2 trừ 

lixisenatide trung tính)  

- Có thể có lợi pioglitazone và metformin  

g) Ảnh hưởng lên suy tim, đặc biệt suy tim phân suất tống máu giảm LVEF<45%:  

- SGLT-2i giảm tiến triển suy tim, nguy cơ nhập viện do duy tim  

- Chống chỉ định dùng nhóm TZD do tăng suy tim sung huyết  

h) Ảnh hưởng lên thận:  

- Tác động tốt, giúp phục hồi chức năng thận, giảm tiến triển bệnh thận mạn: AECi, 

SGLT-2i. Nếu không dung nạp hoặc chống chỉ định với SGLT-2i hoặc mức lọc cầu thận 

không phù hợp, bổ sung GLP-1 RA  

- Tác động không có lợi hoặc thận trọng, giảm liều khi suy thận: SU, Metformin i) i 

i) Các đối tượng BN đặc biệt:  

- Người cao tuổi ( > 65 tuổi): Không cần chỉnh liều GLP-1 RA, SGLT-2i 

- Suy thận: Không cần chỉnh liều GLP-1 RA, Linaglipin đối với suy thận nhẹ, trung 

bình hay nặng. SGLT-2i được ưu tiên trên BN có eGFR 30-60 mL/phút/1,73m2 da hoặc 

albumin niệu>30mg/g creatinin để giảm tiến triển bệnh thận mạn  

http://canhgiacduoc.org.vn/SiteData/3/UserFiles/HD%20Chan%20doan%20va%20dieu%20tri%20DTD%20tip%202.pdf
http://canhgiacduoc.org.vn/SiteData/3/UserFiles/HD%20Chan%20doan%20va%20dieu%20tri%20DTD%20tip%202.pdf
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- Suy gan: Không cần chỉnh liều GLP-1 RA, SGLT-2i đối với suy gan nhẹ hoặc 

trung bình. Ở BN suy gan nặng, dapagliflozin có thể khởi trị với liều 5 mg, nếu dung nạp 

có thể tăng lên 10 mg. Empagliflozin không khuyến cáo trên BN suy gan nặng. 

 j) Giá thuốc, tính sẵn có, sự dung nạp và khả năng chi trả của BN  

k) Phác đồ sử dụng dễ nhớ, dễ thực hiện và khả năng tuân thủ điều trị của người 

bệnh  

Lựa chọn cụ thể  

a) Metformin là lựa chọn đầu tiên để điều trị BN ĐTĐ típ 2 cùng với thay đổi lối 

sống (bao gồm kiểm soát cân nặng, chế độ ăn và tập luyện thể lực). Có thể kết hợp thay 

đổi lối sống và metformin ngay từ đầu. Thay đổi lối sống đơn thuần chỉ thực hiện ở những 

BN mới chẩn đoán, chưa có biến chứng mạn và mức đường huyết gần bình thường. 23 

 b) Khi các vấn đề BTMDXV, Suy tim và Bệnh thận mạn đã xuất hiện ở người bệnh 

đái tháo đường thì chúng ta cần hành động ngay theo chỉ định mới, ưu tiên, không phụ 

thuộc phác đồ thuốc hạ đường huyết vẫn đang được điều trị cho BN: - Nếu BN có bệnh 

ĐMDVX hoặc nguy cơ cao ưu tiên lựa chọn thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 với các lợi ích 

rõ ràng trên tim mạch hoặc thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển natri-glucose (Ức chế 

SGLT2) với mức lọc cầu thận phù hợp. (Lưu ý: Thông tin kê toa của thuốc Ức chế SGLT2 

liên quan đến mức lọc cầu thận eGFR thay đổi tùy theo từng hoạt chất và từng quốc gia, 

vui lòng tham khảo thông tin kê toa của các thuốc Ức chế SGLT2 tại Việt Nam để khởi trị 

hay tiếp tục điều trị với Ức chế SGLT2). - Đối tượng mắc kèm suy tim hoặc bệnh thận 

mạn: cân nhắc dùng Ức chế SGLT2 để giảm nguy cơ nhập viện do suy tim và/hoặc tiến 

triển bệnh thận mạn. Nếu SGLT-2i không dung nạp hoặc chống chỉ định hoặc eGFR không 

phù hợp thì bổ sung GLP-1 RA đã được chứng minh lợi ích trên tim mạch.  

c) Phối hợp thuốc sớm nên được cân nhắc ở một số BN khi bắt đầu khởi trị để hạn 

chế thất bại và đạt mục tiêu điều trị nhanh, tốt hơn. Không lựa chọn các thuốc cùng 1 

nhóm, cùng cơ chế tác dụng.  

d) Sau khi khởi trị, metformin nên được duy trì nếu vẫn dung nạp và không có 

http://canhgiacduoc.org.vn/SiteData/3/UserFiles/HD%20Chan%20doan%20va%20dieu%20tri%20DTD%20tip%202.pdf
http://canhgiacduoc.org.vn/SiteData/3/UserFiles/HD%20Chan%20doan%20va%20dieu%20tri%20DTD%20tip%202.pdf
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chống chỉ định.  

e) Với các BN không có bệnh tim mạch do vữa xơ hoặc không có yếu tố nguy cơ 

BTMDVX: sau khi khởi trị metformin mà không đạt mục tiêu đường huyết thì cân nhắc 

lựa chọn các nhóm khác theo phác đồ: - Nếu chi phí điều trị là vấn đề chính: ưu tiên chọn 

SU, TZD - Nếu người bệnh có nguy cơ cao hạ glucose máu: ưu tiên chọn DPP-4i, SGLT-

2i, GLP-1, TZD - Nếu người bệnh cần giảm cân: ưu tiên chọn SGLT-2i, GLP-1  

f) Sử dụng sớm insulin nên cân nhắc nếu có bằng chứng của dị hóa (giảm cân), triệu 

chứng tăng đường huyết, hoặc nếu mức A1C ≥9% hoặc mức glucose huyết rất cao ≥300 

mg/dL (16.7 mmol/L). 

 g) Ở BN ĐTĐ típ 2 không đạt được HbA1c mục tiêu với thuốc hạ đường huyết 

uống thì thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 được ưu tiên hơn là insulin nhờ vào khả năng kiểm 

soát đường huyết tốt, cải thiện chức năng tế bào beta, hiệu quả giảm cân tốt, lợi ích trên 

tim mạch và tỉ lệ mắc biến chứng hạ đường huyết thấp của GLP-1 RA khi đơn trị liệu hay 

phối hợp với các thuốc điều trị đái tháo đường dạng uống đã được chứng minh.  

h) Với BN ĐTĐ típ 2 không đạt mục tiêu điều trị, cần điều trị tích cực ngay không 

trì hoãn.  

i) Cần đánh giá lại chiến lược điều trị mỗi 3 tháng và điều chỉnh nếu cần, phụ thuộc 

vào các yếu tố đặc biệt có ảnh hưởng đến lựa chọn thuốc trong điều trị  

j) Cần thận trọng tránh nguy cơ hạ glucose máu khi khởi đầu điều trị bằng sulfonylurea, 

insulin, đặc biệt khi glucose huyết ban đầu không cao và BN lớn tuổi. 24 k) Hướng dẫn kỹ 

thuật tiêm và triệu chứng hạ đường huyết cho BN. Kiểm tra mỗi khi tái khám, khám vùng da 

nơi tiêm insulin xem có vết bầm, nhiễm trùng, loạn dưỡg 
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