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NỘI DUNG 
 Thông tin thuốc 

Phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên cho trẻ em dưới 12 tuổi. 

       Thông tin điều trị 

Bổ sung khuyến cáo sử dụng Remdesivir trong Hướng dẫn điều trị Covid-19 cập nhật 

lần thứ 10. 

 Cảnh giác dược 

Pregabalin và kết luận từ nghiên cứu an toàn về nguy cơ trong thai kỳ.
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PHÊ DUYỆT THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 ĐẦU TIÊN CHO  

TRẺ EM DƯỚI 12 TUỔI 

Thuốc Veklury (remdesivir), mới đây đã được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Hoa Kỳ (FDA) mở rộng chỉ định điều trị Covid-19 cho đối tượng trẻ em từ 28 ngày 

tuổi trở lên và cân nặng ít nhất 3 kg có kết quả xét nghiệm trực tiếp dương tính với Sars-

CoV-2, các bệnh nhi: 

- Nhập viện, 

- Hoặc ngoại trú mắc Covid-19 mức độ nhẹ đến trung bình và có nguy cơ tiến triển 

Covid-19 nghiêm trọng, bao gồm nhập viện và tử vong. 

Veklury (remdesivir) trở thành thuốc điều trị Covid-19 cho trẻ nhỏ dưới 12 tuổi đầu 

tiên được cấp phép. FDA đã thu hồi giấy phép sử dụng khẩn cấp của thuốc này với chỉ định 

cho trẻ em. 

Trước đây, Veklury (remdesivir) chỉ được cấp phép trong điều trị Covid-19 cho 

người lớn và trẻ từ 12 tuổi trở lên có cân nặng ít nhất 40 kg. 

Theo Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đánh giá dược phẩm của FDA cho biết 

“Do Covid-19 có thể gây bệnh nặng ở một số trẻ em, một số trẻ không thể tiêm chung nên 

vẫn cần có lựa chọn điều trị Covid-19 an toàn cho hiệu quả cho các bệnh nhi này”. 

Veklury (remdesivir) không thể thay thế tiêm phòng ở người được khuyến cáo tiêm 

vắc xin ngừa Covid-19. FDA đã phê duyệt hai loại vắc xin và có 3 loại vắc xin sẵn có tại 

Hoa Kỳ. FDA khuyến cáo người dân nên tiêm phòng và tiêm liều bổ sung khi đủ điều kiện. 

Việc cấp phép sử dụng Veklury ở đối tượng bệnh nhi được hỗ trợ bởi kết quả từ các 

thử nghiệm lâm sàng pha III ở người lớn. Thông tin về các thử nghiệm ở người lớn có thể 

được tìm thấy trong nhãn thuốc được FDA cấp phép cho thuốc này. Việc cấp phép cũng 

được hỗ trợ bởi một nghiên cứu lâm sàng nhãn mở, một nhóm, pha II/III trên 53 bệnh nhi 

ít nhất 28 ngày tuổi và nặng 3 kg trở lên có kết quả dương tính với Sars-CoV-2 mắc Covid-

19 mức độ nhẹ, trung bình hoặc nặng. Bệnh nhân được sử dụng Veklury tối đa 10 ngày. 

Kết quả về tính an toàn và dược động học trên trẻ em tương tự người lớn.  

Veklury (remdesivir) dạng tiêm là dạng bào chế duy nhất được cấp phép. 

Các phản ứng có hại có thể xảy ra khi sử dụng Veklury (remdesivir) bao gồm:  
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 Tăng men gan, đây có thể là dấu hiệu tổn thương gan;  

 Phản ứng dị ứng;  

 Có thể bao gồm thay đổi huyết áp, nhịp tim, mức oxy trong máu thấp;  

 Sốt, khó thở, thở khò khè, sưng tấy, phát ban;  

 Buồn nôn, đổ mồ hôi hoặc lạnh run;
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BỔ SUNG KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG REMDESIVIR TRONG HƯỚNG 

DẪN ĐIỀU TRỊ COVID-19 CẬP NHẬT LẦN THỨ 10 

 

Đặc điểm điển hình của người có nguy cơ nhập viện cao nhất bao gồm chưa tiêm 

vắc xin phòng COVID-19, tuổi cao, suy giảm miễn dịch và/hoặc có bệnh lý nền mạn tính 

(như đái tháo đường). Với đối tượng bệnh nhân này có một số lựa chọn điều trị như 

nirmatrelvir-ritonavir, molnupiravir, remdesivir và các kháng thể đơn dòng. 

Remdesivir được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân mắc Covid-19 mức độ không 

nghiêm trọng và có nguy cơ cao nhất cần nhập viện. 

Đối với remdesivir (khuyến cáo sử dụng có điều kiện) 

- Remdesivir nên được dùng càng sớm càng tốt ngay khi bắt đầu có các triệu chứng, 

lý tưởng nhất là trong vòng 7 ngày. 

- Theo dõi bệnh nhân trong một thời gian ngắn sau khi truyền thuốc. Tất cả nhân 

viên y tế sử dụng thuốc cho người bệnh qua đường tiêm truyền tĩnh mạch đều cần tuân theo 

các khuyến cáo về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn ở cơ sở ngoại trú. 

- Thận trọng khi sử dụng remdesivir cho những bệnh nhân mắc các bệnh lý về gan 

hoặc thận. 

- Nhóm xây dựng hướng dẫn điều trị của WHO (The Guideline Development Group 

– GDG) lưu ý rằng các thử nghiệm không thực hiện trên trẻ em dưới 12 tuổi có cân nặng 

dưới 40kg, do đó không khuyến khích sử dụng thuốc cho đối tượng này 

- Hơn nữa, các thử nghiệm không được thực hiện trên phụ nữ có thai hoặc đang cho 

con bú. Việc nên hay không nên sử dụng thuốc cần được thảo luận giữa các đối tượng này 

và nhân viên y tế khi xem xét liệu lợi ích tiềm năng có lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn cho mẹ và 

thai nhi hay không.

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2173/FDA-phe-duyet-thuoc-dieu-tri-Covid-19-dau-tien-cho-tre-em-duoi-12-tuoi.htm
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2173/FDA-phe-duyet-thuoc-dieu-tri-Covid-19-dau-tien-cho-tre-em-duoi-12-tuoi.htm
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2173/FDA-phe-duyet-thuoc-dieu-tri-Covid-19-dau-tien-cho-tre-em-duoi-12-tuoi.htm


  5  Khoa Dược – Bệnh viện Huyện Củ Chi Thông tin thuốc tháng 04/2022 

 

 http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2171/MHRA-Pregabalin-va-ket-

luan-tu-nghien-cuu-an-toan-ve-nguy-co-trong-thai-ky.htm 

Nguồn 

 

 

PREGABALIN VÀ KẾT LUẬN TỪ NGHIÊN CỨU AN TOÀN  

VỀ NGUY CƠ TRONG THAI KỲ 

 

Một nghiên cứu mới chỉ ra pregabalin có thể làm tăng nhẹ nguy cơ dị dạng thai nhi 

nghiêm trọng nếu được sử dụng trong thai kỳ. Vì vậy, bệnh nhân nên tiếp tục sử dụng các 

biện pháp tránh thai có hiệu quả trong thời gian sử dụng thuốc và tránh sử dụng thuốc trong 

thai kỳ nếu không thực sự cần thiết.  

Khuyến cáo cho nhân viên y tế 

Một nghiên cứu quan sát bao gồm hơn 2.700 thai kỳ phơi nhiễm pregabalin cho thấy 

việc sử dụng thuốc trong 3 tháng đầu thai kỳ có liên quan đến việc tăng nhẹ nguy cơ dị 

dạng thai nhi nghiêm trọng, so với không phơi nhiễm thuốc chống động kinh hoặc phơi 

nhiễm lamotrigin hoặc duloxetin. 

Tiếp tục tư vấn bệnh nhân đang sử dụng pregabalin về: 

- Nguy cơ tiềm ẩn đối với thai nhi (tham khảo tờ thông tin cho bệnh nhân). 

- Sự cần thiết phải sử dụng biện pháp tránh thai có hiệu quả trong thời gian sử dụng 

thuốc.  

Tiếp tục tránh sử dụng pregabalin trong thai kỳ, trừ trường hợp thực sự cần thiết và 

lợi ích dành cho bệnh nhân vượt trội rõ ràng nguy cơ đối với thai nhi. Đảm bảo bệnh nhân 

hiểu rõ và đầy đủ về lợi ích và nguy cơ của thuốc, các phương án điều trị thay thế, và đảm 

bảo bệnh nhân có quyền quyết định. 

Khuyến cáo bệnh nhân đang có dự định mang thai trong thời gian điều trị đến gặp 

bác sĩ để thảo luận về tình trạng sức khỏe và các thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng. 

Trong trường hợp lợi ích vượt trội rõ ràng so với nguy cơ, và thực sự cần thiết phải 

sử dụng pregabalin trong thai kỳ, nên: 

- Sử dụng liều tối thiểu có hiệu quả 

- Báo cáo tất cả các phản ứng có hại nghi ngờ do thuốc, kể cả biến cố trên thai nhi 

Nhắc nhở khi kê đơn thuốc chống động kinh 

Khi bắt đầu điều trị, và trong các buổi tái khám bệnh nhân động kinh, thảo luận nguy 

cơ của các thuốc chống chống động kinh, nguy cơ nếu không điều trị động kinh trong thai 

kỳ, và điều chỉnh phác đồ điều trị dựa trên lâm sàng và hoàn cảnh của bệnh nhân. 

Nhanh chóng chuyển bệnh nhân đang có dự định mang thai hoặc nghi ngờ đang 
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mang thai cho bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn về phác đồ điều trị động kinh. 

Nếu bệnh nhân có dự định mang thai, tư vấn cho bệnh nhân sử dụng acid folic 5 mg 

mỗi ngày trước khi mang thai. 
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