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NỘI DUNG 
 Thông tin thuốc 

Cập nhật về kháng sinh fluoroquinolon và các tác dụng không mong muốn. 

       Thông tin điều trị 

Khuyến cáo giới hạn chỉ định các kháng sinh fluoroquinolon và quinolon. 

 Cảnh giác dược 

Amoxicillin và nguy cơ viêm màng não vô khuẩn.
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CẬP NHẬT VỀ KHÁNG SINH FLUOROQUINOLON VÀ CÁC TÁC DỤNG 

KHÔNG MONG MUỐN 

 

Fluoroquinolon là kháng sinh phổ rộng, có tác dụng trên cả vi khuẩn Gram (-) và 

Gram (+). 

TGA đã rà soát một tín hiệu an toàn thuốc liên quan quan đến tác dụng phụ phình 

động mạch chủ/ bóc tách động mạch chủ hiếm gặp nhưng nghiêm trọng của các kháng sinh 

trên. Các tác dụng không mong muốn được cập nhật gồm: 

Phình động mạch chủ và bóc tách động mạch chủ 

Phình động mạch chủ là tình trạng giãn quá mức của động mạch chính trong cơ thể, 

trong một số trường hợp động mạch có thể bị vỡ hoặc tách ra. Tình trạng này có thể dẫn 

đến xuất huyết hoặc thậm chí tử vong.  

Gần đây các nghiên cứu dịch tễ học đã chỉ ra mối liên quan giữa việc sử dụng kháng 

sinh fluoroquinolon với sự phình/bóc tách động mạch chủ.  

Tất cả các nhãn (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). 

Chỉ nên sử dụng fluoroquinolon sau khi đã cân nhắc kỹ về lợi ích và nguy cơ; sau 

khi xem xét các lựa chọn điều trị khác trên bệnh nhân có tiền sử gia đình có:  

 Người bị phình động mạch chủ  

 Hoặc bệnh nhân đã từng được chuẩn đoán phình động mạch chủ 

 Hoặc bệnh nhân hiện tại có các yếu tố nguy cơ hay các tình trạng có thể dẫn 

đến phình tách động mạch chủ (như hội chứng Marfan, hội chứng  Ehlers-

Danlos mạch máu, viêm động mạch Takayasu, viêm động mạch tế bào khổng 

lồ, tăng huyết áp, bệnh  Behcet, xơ vữa động mạch) 

Tác dụng không mong muốn khác: 

Trong quá trình rà soát, Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu (Therapeutic Goods 

Administration – TGA) cũng xác định các thông tin sản phẩm của tất cả các thuốc này cần 

được cập nhật để đảm bảo cung cấp các thận trọng liên quan đến tác dụng phụ rối loạn 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1685/update-fluoroquinolone-antibiotics-and-adverse-events.htm
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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 rối loạn đường huyết bao gồm các biện pháp dự phòng hạ đường 

huyết và hôn mê do hạ đường huyết. 

Các biện pháp dự phòng các phản ứng bất lợi trên tâm thần nằm trong một tiêu đề 

riêng có tên “Tác dụng trên hệ thần kinh trung ương”.  

Việc sử dụng các thuốc này có liên quan đến việc làm tăng nguy cơ gây các phản 

ứng bất lợi về tâm thần 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.  

Các phản ứng này 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. 

Các kháng sinh fluoroquinolon vẫn là các kháng sinh quan trọng để điều trị các 

nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm. Bác sĩ kê đơn được nhắc nhở cần tuân theo các hướng 

dẫn phù hợp về kê đơn kháng sinh tại cơ sở.  

Các kháng sinh fluoroquinolon  thường được dự trữ cho các bệnh nhân không còn 

lựa chọn điều trị khác 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1685/update-fluoroquinolone-antibiotics-and-adverse-events.htm
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1685/update-fluoroquinolone-antibiotics-and-adverse-events.htm
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KHUYẾN CÁO GIỚI HẠN CHỈ ĐỊNH CÁC KHÁNG SINH 

FLUOROQUINOLON VÀ QUINOLON 

 

Giới hạn mới sau cuộc rà soát tác dụng phụ gây tàn tật vĩnh viễn. 

Ủy ban đánh giá nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) của Cơ quan Dược phẩm Châu 

Âu (EMA) có cuộc rà soát các kháng sinh fluoroquinolon và quinolon vào tháng 6/2018, 

và đưa ra khuyến cáo giới hạn chỉ định các kháng sinh fluoroquinolon và quinolon (đường 

uống, đường tiêm hoặc dạng hít) sau cuộc rà soát tác dụng phụ gây tàn tật vĩnh viễn được 

báo cáo liên quan đến các thuốc này. 

Tỷ lệ bệnh nhân mắc tác dụng phụ được điều trị bằng các kháng sinh fluoroquinolon 

hoặc quinolon: 

 Rất hiếm gặp: gây tàn tật vĩnh viễn,  

 Chủ yếu liên quan đến: cơ, gân và hệ thần kinh.  

PRAC khuyến cáo các kháng sinh fluoroquinolon còn lại nên: 

- Không sử dụng: 

 Điều trị nhiễm khuẩn trường hợp có thể cải thiện khi không cần điều trị hoặc 

các loại nhiễm khuẩn không nghiêm trọng (như viêm họng); 

 Dự phòng tiêu chảy khi đi du lịch hoặc nhiễm khuẩn đường niệu dưới tái phát 

(nhiễm trùng đường tiết niệu không lan tới bàng quang); 

 Điều trị cho bệnh nhân có tiền sử mắc phản ứng có hại nghiêm trọng khi sử 

dụng kháng sinh fluoroquinolon hoặc quinolon; 

 Để điều trị các nhiễm khuẩn từ nhẹ đến trung bình nặng trừ khi các kháng 

sinh được khuyến cáo phổ biến khác không được sử dụng; 

- Đặc biệt thận trọng khi sử dụng cho:  

 Người cao tuổi,  

 Bệnh nhân có bệnh thận,  

 Bệnh nhân ghép tạng hoặc được điều trị bằng corticosteroid toàn thân.  

Các bệnh nhân này có nguy cơ tổn thương gân cao hơn khi sử dụng các kháng sinh 

fluoroquinolon và quinolon. 

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
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2173/FDA-phe-duyet-thuoc-dieu-tri-Covid-19-dau-tien-cho-tre-em-duoi-12-tuoi.htm
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PRAC khuyến cáo cán bộ y tế: nên khuyên bệnh nhân ngừng điều trị bằng kháng 

sinh fluoroquinolon khi có dấu hiệu đầu tiên của phản ứng có hại liên quan đến cơ, gân 

hoặc xương (như viêm hoặc đứt gân, đau hoặc yếu cơ và đau hoặc sung khớp) hoặc hệ thần 

kinh (cảm giác kim châm, mệt mỏi, trầm cảm, lú lẫn, có ý định tự tử, rối loạn giấc ngủ, có 

vấn đề về thị giác và thính giác và thay đổi mùi, vị). 

Thông tin kê đơn từng kháng sinh fluoroquinole sẽ được cập nhật để bổ sung các 

giới hạn sử dụng trên. 

(Các thuốc đã được rà soát bao gồm ciprofloxacin, flumequin, levofloxacin, 

lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin, prulifloxacin and 

rufloxacin (các kháng sinh fluoroquinolon); cinoxacin, nalidixic acid, pipemidic acid (các 

kháng sinh quinolon)).

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
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2173/FDA-phe-duyet-thuoc-dieu-tri-Covid-19-dau-tien-cho-tre-em-duoi-12-tuoi.htm
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AMOXICILLIN VÀ NGUY CƠ VIÊM MÀNG NÃO VÔ KHUẨN 

 

Amoxicillin là kháng sinh beta-lactam phổ hẹp, điều trị các bệnh nhiễm khuẩn 

thường gặp như nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn sinh dục, nhiễm khuẩn da và mô mềm 

Hoạt chất hiện có dạng đơn thành phần hoặc kết hợp với clavulanat - chất ức chế beta-

lactamase. 

Viêm màng não vô khuẩn 
Viêm màng não vô khuẩn là tình trạng màng não và tủy sống bị viêm không do 

nhiễm khuẩn.  

Nguyên nhân: 

 Do thuốc như: thuốc chống viêm không steroid (NSAID), globulin miễn dịch 

đường tĩnh mạch và kháng sinh, bao gồm amoxicillin, đã được xác định là 

nguyên nhân tiềm tàng của viêm màng não vô khuẩn.  

 Do bệnh: bao gồm bệnh ung thư, bệnh tự miễn hoặc các bệnh tự miễn hệ 

thống (như lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp)  

 Do điều trị như: biến chứng chọc ống cột sống thắt lưng hoặc phản ứng có 

hại của thuốc tiêm tủy sống.  

Cơ chế bệnh sinh của viêm màng não vô khuẩn do thuốc vẫn chưa được biết rõ, 

nhưng đề xuất có thể do phản ứng quá mẫn muộn. 

Viêm màng não vô khuẩn do amoxicillin 

Có rất ít trường hợp được công bố trong y văn.  

Thời gian xuất hiện trong vài giờ đến 7 ngày sau khi sử dụng amoxicillin với triệu 

chứng: 

 Thường gặp: sốt và đau đầu.  

 Ít gặp: Chứng sợ ánh sáng, cứng gáy, li bì, đau cơ và cảm giác khó chịu.  

Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp đều hồi phục tích cực, sau 2 đến 3 đợt viêm 

màng não vô khuẩn do amoxicillin. 

Chẩn đoán viêm màng não vô khuẩn do amoxicillin: 

 Thường dựa trên mối liên quan về thời gian giữa việc uống thuốc và khởi phát 

triệu chứng 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2176/HSA-Amoxicillin-va-nguy-co-viem-mang-nao-vo-khuan.htm
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2176/HSA-Amoxicillin-va-nguy-co-viem-mang-nao-vo-khuan.htm
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 Tăng bạch cầu dịch não tủy (CSF).  

 Xét nghiệm vi sinh âm tính.  

 Các triệu chứng có khả năng cải thiện nhanh, thường trong vài ngày sau khi 

ngừng thuốc.  

 Khai thác tiền sử dùng thuốc kỹ lưỡng có thể giúp hỗ trợ chẩn đoán sau khi 

đã loại trừ nguyên nhân viêm màng não vô khuẩn liên quan đến nhiễm trùng 

và bệnh lý khác (chủ yếu là ung thư và bệnh tự miễn). 

Khuyến cáo của Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) 

Viêm màng não vô khuẩn liên quan đến amoxicillin là một biến cố bất lợi (Adverse 

Event - AE) rất hiếm gặp nhưng có thể hồi phục, có thể được xử trí bằng cách ngừng thuốc. 

Do đó, việc nhanh chóng phát hiện AE này có thể giúp không phải tiến hành quy trình chẩn 

đoán xâm lấn và điều trị kéo dài, cũng như khả năng xuất hiện các đợt tái phát liên quan 

đến việc sử dụng amoxicillin tiếp theo.  

Nhân viên y tế cần cân nhắc khả năng xảy ra AE này ở bệnh nhân được kê đơn các 

chế phẩm chứa amoxicillin xuất hiện viêm màng não vô khuẩn sau khi loại trừ các nguyên 

nhân do nhiễm khuẩn hoặc bệnh lý khác. 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2176/HSA-Amoxicillin-va-nguy-co-viem-mang-nao-vo-khuan.htm
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2176/HSA-Amoxicillin-va-nguy-co-viem-mang-nao-vo-khuan.htm

