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KHUYẾN CÁO DƯỢC LÂM SÀNG 

 

1. Chế độ liều rivaroxaban 

trong điều trị thuyên tắc 

phổi: Trong trường hợp điều trị 

thuyên tắc phổi, liều rivaroxaban 

15mg x 2 lần/ngày được chỉ 

định với thời gian điều trị là 

3 tuần. Sau 3 tuần điều trị đầu 

tiên, bệnh nhân được duy trì với 

chế độ liều 15mg x 1 lần/ngày. 1 

 

2. Liều dabigatran trong dự 

phòng đột quỵ ở bệnh nhân 

rung nhĩ: Dự phòng đột quỵ ở 

bệnh nhân rung nhĩ không do 

bệnh van tim, dabigatran được 

sử dụng với 2 chế độ liều là: 

150mg x 2 lần/ngày hoặc 

110mg x 2 lần/ngày. Đặc biệt, 

Pradaxa (dabigatran) 150mg 

được bào chế dạng viên nang, 

việc tháo vỏ nang làm sinh 

khả dụng đường uống có thể 

tăng lên khoảng 1,8 lần 

(+75%). Vì vậy, nhà sản xuất 

                                                 
1 Thông tin kê đơn Xarelto (rivaroxaban) 
2 Thông tin kê đơn Pradaxa (dabigatran) 

khuyến cáo không mở, làm rách 

vỏ viên nang Pradaxa 150mg. 2 

 

3. Liều apixaban trong dự 

phòng đột quỵ ở bệnh nhân 

rung nhĩ: Đối với bệnh nhân 

rung nhĩ không do bệnh van tim, 

apixaban được sử dụng với chế 

độ liều 5mg x 2 lần/ngày trong 

phòng ngừa đột quỵ và tắc mạch 

toàn thân. Việc giảm liều về chế 

độ liều 2,5mg x 2 lần/ngày 

được khuyến nghị khi bệnh nhân 

có ít nhất 2 trong các đặc điểm 

sau: tuổi  80; cân nặng ≤ 60kg; 

SCr  1,5mg/dL (133 µmol/L).3 

 

4. Phối hợp thuốc kháng 

đông kháng vitamin K và 

ginkgo biloba khi INR  4: 

Tương tác giữa thuốc kháng 

đông kháng vitamin K với ginko 

biloba làm tăng nguy cơ xuất 

huyết. Mặc dù đây không phải là 

3 Thông tin kê đơn Eliquis (apixaban) 
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tương tác thuốc chống chỉ định 

nhưng kết luận từ cuộc họp bình 

bệnh án bệnh viện tháng 5/2020 

đã thống nhất tạm ngưng chỉ 

định ginko biloba khi bệnh nhân 

có INR  4. 

 

5. Chỉ định thuốc 

allopurinol: Allopurinol được 

phê duyệt trong các chỉ định 

gồm: bệnh khớp do gout, sỏi 

thận do acid uric, sỏi calci oxalat 

tái phát, tăng acid uric máu khi 

bệnh nhân hóa trị liệu ung thư 

bạch cầu, lympho, u ác tính đặc.4 

6. Chỉnh liều trimetazidin 

theo chức năng thận: liều 

35mg/ngày khi độ thanh thải 

creatinin 30-60 ml/phút. 

Chống chỉ định khi độ thanh thải 

creatinin < 30 ml/phút.5 

 

7. Liều tối đa hằng ngày của 

amlodipin trong điều trị tăng 

huyết áp là 10mg/ngày kể cả 

trong các dạng thuốc phối hợp có 

chứa amlodipin.6 

 

                                                 
4 Dược thư quốc gia Việt Nam, chuyên luận 
alopurinol-trang 165. 
5 Thông tin kê đơn Vastarel (trimetazidin). 

6 Phác đồ Điều trị 2020 Viện Tim Tp. HCM, 
trang 505; Dược thư quốc gia Việt Nam, 

chuyên luận amlodipin, trang 189. 
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THÔNG TIN THUỐC MỚI  

 

JASUGREL 

Viên nén bao phim chứa 

prasugrel 10mg 

1. Chỉ định:  

Sử dụng phối hợp với acetyl 

salicylic acid (ASA), chỉ định 

trong dự phòng biến cố huyết 

khối trên bệnh nhân là người 

trưởng thành bị hội chứng mạch 

vành cấp hoặc nhồi máu cơ tim 

có đoạn ST chênh lên (STEMI) có 

chỉ định can thiệp mạch vành 

qua da sớm hoặc trì hoãn (PCI). 

2. Chống chỉ định:  

Có bệnh lý xuất huyết; có tiền sử 

đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não 

thoáng qua (TIA); suy gan nặng 

(phân loại Child Pugh C). 

3. Liều dùng: 

Bắt đầu dùng với liều đơn 

60mg, sau đó tiếp tục dùng 

liều 10mg một lần trong 

ngày. Ở bệnh nhân đau thắt 

ngực không ổn định/ nhồi máu 

cơ tim không có đoạn ST chênh 

lên (UA/NSTEMI) được chụp 

động mạch vành trong vòng 48 

giờ sau khi nhập viện, khuyến 

cáo liều đầu vào thời điểm can 

thiệp mạch vành qua da. Bệnh 

nhân dùng prasugrel cũng nên 

dùng ASA hàng ngày (75-

325mg). 

Ở bệnh nhân có hội chứng mạch 

vành cấp (ACS) được xử lý can 

thiệp mạch vành qua da, khuyến 

cáo sử dụng thuốc kéo dài đến 

12 tháng trừ khi có chỉ định lâm 

sàng ngừng dùng prasugrel. 

Người cao tuổi Không khuyến 

cáo sử dụng ở những bệnh nhân 

trên 75 tuổi, trừ trường hợp có 

nguy cơ cao (bệnh nhân đái tháo 

đường hoặc có tiền sử nhồi máu 

cơ tim) khi đã cân nhắc cẩn thận 

lợi ích/nguy cơ trên từng bệnh 

nhân, nếu cần thiết điều trị, sử 

dụng liều tấn công 60mg, sau đó 

dùng liều duy trì 5mg. 
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Cân nặng Ở bệnh nhân có cân 

nặng dưới 60kg, nên dùng với 

liều đơn tấn công ban đầu là 

60mg, sau đó tiếp tục liều duy trì 

5mg x 1 lần/ngày. Hiệu quả và 

an toàn ở mức liều 5mg chưa 

được đánh giá tiến cứu. 

Suy thận không cần chỉnh liều 

cho bệnh nhân suy thận, bao 

gồm cả bệnh nhân bị bệnh thận 

giai đoạn cuối. 

Suy gan Không cần chỉnh liều 

cho bệnh nhân suy gan nhẹ đến 

trung bình (phân loại Child Pugh 

A và B). Chống chỉ định sử dụng 

ở bệnh nhân suy gan nặng (phân 

loại Child Pugh C) 

Bệnh nhân nhi an toàn, hiệu 

quả ở nhóm bệnh nhân < 18 tuổi 

chưa được xác định. 

Phụ nữ có thai và phụ nữ cho 

con bú: Chỉ nên sử dụng cho phụ 

nữ có thai khi lợi ích của thuốc với 

người mẹ vượt trội nguy cơ gây hại 

cho thai nhi. Không khuyến cáo sử 

dụng prasugrel trong thời kỳ cho 

con bú. 

4. Cách dùng: chỉ dùng đường 

uống, có thể dùng cùng hoặc 

không cùng với thức ăn. Uống 

liều tấn công 60mg prasugrel lúc 

đói có thể tạo tác dụng khởi đầu 

nhanh nhất. Không cắn hoặc bẻ 

vỡ viên thuốc 

TLTK: Thông tin kê đơn của 

Jasugrel 10mg (ngày phê duyệt 

04/07/2018) 

 

ELIQUIS 

Viên nén bao phim chứa 

apixaban 2,5mg, 5mg 

1. Chỉ định: Eliquis được chỉ 

định trong điều trị các trường 

hợp: 

– Phòng ngừa biến cố thuyên tắc 

huyết khối tĩnh mạch (VTE) ở 

bệnh nhân trưởng thành đã trải 

qua phẫu thuật thay thế khớp 

háng hoặc khớp gối theo chương 

trình. 

– Phòng ngừa đột quỵ và tắc 

mạch toàn thân ở bệnh nhân 

trưởng thành bị rung nhĩ không 

do bệnh van tim (NVAF), có một 
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hoặc nhiều yếu tố nguy cơ: tiền 

sử đột quỵ hoặc thiếu máu não 

cục bộ tạm thời; tuổi từ 75; tăng 

huyết áp; đái tháo đường; suy 

tim có triệu chứng (≥ độ II theo 

phân loại của NYHA). 

– Điều trị, phòng ngừa tái phát 

huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và 

thuyên tắc phổi (PE) ở người lớn. 

2. Chống chỉ định 

– Quá mẫn với hoạt chất hoặc 

bất kỳ tá dược nào của thuốc. 

– Bệnh nhân đang bị xuất huyết 

đáng kể về mặt lâm sàng; Bệnh 

gan liên quan đến rối loạn đông 

máu và nguy cơ xuất huyết có ý 

nghĩa lâm sàng. 

– Tổn thương hoặc có yếu tố 

nguy cơ đáng kể gây xuất huyết 

nghiêm trọng; bao gồm viêm loét 

đường tiêu hóa, u ác tính có 

nguy cơ xuất huyết cao, tổn 

thương não hoặc cột sống; phẫu 

thuật não, cột sống hoặc mắt; 

xuất huyết nội sọ, giãn tĩnh mạch 

thực quản đã biết hoặc nghi ngờ, 

dị dạng động tĩnh mạch, phình 

mạch máu hoặc dị dạng mạch 

nội cột sống hoặc nội sọ nghiêm 

trọng. 

– Sử dụng đồng thời với bất kỳ 

thuốc chống đông nào khác: 

heparin không phân đoạn (UFH), 

heparin trọng lượng phân tử 

thấp (enoxaparin, dalteparin…), 

các dẫn xuất của heparin 

(fondaparinux…), các thuốc 

chống đông dùng đường uống 

(warfarin, rivaroxaban, 

dabigatran…) trừ các trường hợp 

chuyển đổi thuốc chống đông 

máu cụ thể hoặc khi UFH được 

cho dùng ở liều cần thiết để giữ 

cho ống thông tĩnh mạch hoặc 

động mạch trung tâm được 

thông thoáng. 

Phụ nữ mang thai  Không có 

dữ liệu về sử dụng apixaban trên 

phụ nữ mang thai. Các nghiên 

cứu trên động vật không cho 

thấy tác hại trực tiếp hoặc gián 

tiếp liên quan đến độc tính đối 

với chức năng sinh sản; apixaban 

không được khuyến cáo trong 

thời gian mang thai. 
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Phụ nữ cho con bú  apixaban 

và các chất chuyển hóa chưa 

được xác định có bài tiết qua sữa 

người. Dữ liệu sẵn có trên động 

vật cho thấy apixaban có bài tiết 

qua sữa. Nguy cơ cho trẻ sơ sinh 

và trẻ nhỏ không thể được loại 

trừ. Cần ngưng cho con bú hoặc 

ngưng/ tránh dùng apixaban. 

3. Liều lượng 

Phòng ngừa biến cố thuyên tắc 

huyết khối tĩnh mạch (VTEp): 

Liều apixaban khuyến nghị là 2,5 

mg, 2 lần/ngày. Liều đầu tiên 

nên dùng 12 đến 24 giờ sau phẫu 

thuật. 

Loại phẫu 

thuật 

Thời gian điều 

trị khuyến nghị 

Thay thế 

khớp háng 
32 – 38 ngày 

Thay thế 

khớp gối 
10 – 14 ngày 

Phòng ngừa đột quỵ và tắc mạch 

toàn thân ở bệnh nhân bị rung 

nhĩ không do bệnh van tim 

(NVAF): Liều apixaban khuyến 

nghị là 5 mg, 2 lần/ngày. Điều 

trị nên được duy trì lâu dài. 

Điều trị, phòng ngừa tái phát 

huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) 

và thuyên tắc phổi (PE): 

 Liều dùng 

Điều trị 

7 ngày 

đầu tiên  

10 mg,  

2 lần/ngày 

Sau 7 

ngày 

5 mg,  

2 lần/ngày 

Phòng 

ngừa tái 

phát  

Sau khi 

hoàn tất 

6 tháng 

điều trị 

2,5 mg,  

2 lần/ngày 

 

Suy thận Không cần điều chỉnh 

liều ở bệnh nhân suy thận nhẹ 

hoặc trung bình. Ở bệnh nhân 

suy thận nặng (CrCl 15-29 

mL/phút): 

- Sử dụng thận trọng trong 

phòng ngừa biến cố thuyên tắc 

huyết khối tĩnh mạch trong phẫu 

thuật thay thế khớp háng hoặc 

khớp gối theo chương trình 

(VTEp), để điều trị, phòng ngừa 

huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), 

thuyên tắc phổi (PE). 
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- Trong phòng ngừa đột quỵ và 

tắc mạch toàn thân ở bệnh nhân 

bị rung nhĩ không do bệnh van 

tim (NVAF) có ít nhất hai trong 

những đặc điểm sau đây: tuổi ≥ 

80, trọng lượng cơ thể ≤ 60 kg, 

hoặc creatinin huyết thanh ≥ 1,5 

mg/dL (133 micromol/L); khuyến 

nghị nên dùng liều thấp là         

2,5 mg, 2 lần/ngày. 

Ở các bệnh nhân có CrCl < 15 

mL/phút, hoặc ở bệnh nhân trải 

qua lọc máu, dữ liệu lâm sàng 

hạn chế, không khuyến cáo sử 

dụng. 

Suy gan thận trọng ở bệnh nhân 

suy gan nhẹ hoặc trung bình. 

Không phải chỉnh liều ở bệnh 

nhân suy gan nhẹ hoặc trung 

bình. Nên xét nghiệm chức năng 

gan trước khi bắt đầu sử dụng. 

Không khuyến cáo ở bệnh nhân 

suy gan nặng. 

Người cao tuổi Không cần thiết 

điều chỉnh liều trừ trường hợp đã 

trình bày ở mục Suy thận. 

Giới tính Không cần chỉnh liều 

theo giới tính. 

Cân nặng Không cần thiết điều 

chỉnh liều theo cân nặng, trừ 

trường hợp đã trình này ở mục 

Suy thận. 

Chủng tộc Không cần chỉnh liều 

cho các bệnh nhân có chủng tộc 

khác nhau 

4. Cách dùng  

Eliquis dùng đường uống với 

nước 2 lần mỗi ngày, có hoặc 

không kèm với thức ăn. Nếu 

quên liều: nếu bệnh nhân quên 

một liều, cần uống ngay và sau 

đó tiếu tục dùng 2 lần/ngày như 

trước đó. 

TLTK: Thông tin kê đơn của 

Eliquis 2,5mg, Eliquis 5mg (ngày 

phê duyệt 08/06/2017)  
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MUCOSTA  

Viên nén bao phim chứa 

100mg rebamipid 

1. Chỉ định 

Rebamipid 100mg được chỉ định 

trong các trường hợp loét dạ 

dày, điều trị các tổn thương niêm 

mạc dạ dày (ăn mòn, chảy máu, 

đỏ, phù nề) trong các tình trạng 

viêm dạ dày cấp hoặc đợt cấp 

của viêm dạ dày mạn. 

2. Chống chỉ định - thận trọng 

Có tiền sử quá mẫn cảm với bất 

kỳ thành phần nào của thuốc. 

Độ an toàn của rebamipid trên 

đối tượng trẻ em, phụ nữ có thai 

chưa được xác định do chưa có 

đủ kinh nghiệm lâm sàng. Độ an 

toàn trên phụ nữ cho con bú 

chưa được thiết lập đầy đủ. Các 

dữ liệu từ mô hình động vật cho 

thấy repamipid có bài tiết qua 

sữa, do đó người mẹ chỉ sử dụng 

khi đã ngừng cho con bú. 

Thận trọng khi sử dụng trên đối 

tượng người cao tuổi, do các đặc 

điểm sinh lý dẫn tới nhạy cảm 

hơn so với các đối tượng người 

trẻ. 

3. Liều lượng 

Liều khuyến cáo thường dùng ở 

các chỉ định được phê duyệt là 

100mg, 3 lần/ ngày. Các 

thông tin về hiệu chỉnh liều theo 

chức năng gan, thận, theo độ 

tuổi, cân nặng chưa được thống 

kê đầy đủ. Do đó cần đặc biệt 

thận trọng trên các đối tượng 

này. 

Quá liều và cách xử trí 

Thông tin về tình trạng bệnh 

nhân khi quá liều chưa được cập 

nhật đầy đủ, nên điều trị triệu 

chứng khi quá liều. 

4. Cách dùng  

Thời điểm dùng thuốc được 

khuyến cáo là vào buổi sáng, 

buổi tối và trước khi đi ngủ. Uống 

nguyên viên với nước. 

TLTK: Thông tin kê toa Mucosta, 

phê duyệt ngày 17/10/2017
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THÔNG TIN TỪ CƠ QUAN QUẢN LÝ DƯỢC 

 

1. Viên nén Pharcoter 

Số công văn: 18922/QLD-CL ngày 

29/12/2020  

Nội dung: không được buôn bán 

do không có hoặc có rất ít hoạt chất 

terpin hydrat và codein base. 

Thông tin về lô thuốc: 

SĐK: VD-

14429-11 

Số lô: 18047;  

Hạn dùng: 

15/12/2022 

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 1 (Pharbaco) 

 

2. Thuốc tiêm B – COMENE 

 Số công văn: 35/QLD-CL ngày 

06/01/2021  

Nội dung: 

không đạt tiêu 

chuẩn chất 

lượng về chỉ 

tiêu định lượng 

Vitamin B1, B6, B5 theo tiêu chuẩn 

cơ sở. 

Thông tin về lô thuốc:  

SĐK: VN-18188-14 

Số lô: 190811; Hạn dùng: 

10/08/2022 

Nhà sản xuất: Công ty Zhangjiakou 

Kaiwei pharmaceutical Co., Ltd 

(China), Nhập khẩu bởi Công ty cổ 

phần dược Trung ương Mediplantex 

 

3. Thuốc viên nén Sabumol 2mg 

Số công văn: 36/QLD-CL ngày 

06/01/2021 

Nội dung: không có thông tin về số 

đăng ký và các thông tin khác, là 

thuốc giả. 

Thông tin về lô 

thuốc: 

Số lô: 91719; 

Hạn dùng: 

12/2022 

Nhà sản xuất: Laboratorires Ephac 

Co., Ltd (Cambodge). 

 

4. Dung dịch nhỏ mắt Tobraquin 

 Số công văn: 615/QLD-CL ngày 

19/01/2021 
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Nội dung: thu hồi toàn quốc do 

không đạt tiêu chuẩn chất lượng về 

chỉ tiêu mô tả, định tính và định 

lượng Tobramycin. 

Thông tin về lô 

thuốc: 

SĐK: VN-14413-11 

Số lô: ME20031; 

Hạn dùng: 

10/06/2022 

Nhà sản xuất: Makcur Laboratories 

Ltd. (India) 

 

5. Thuốc Cortibion 

Số công văn: 

6011/QLD-CL ngày 

25/5/2021 

Nội dung: trên thị 

trường có mẫu 

thuốc Cortibion là 

hàng giả, không rõ xuất xứ so 

với sản phẩm Cortibion (số đăng ký 

VD-21043-14) do Công ty Roussel 

Việt Nam sản xuất. 

 

6. Dung dịch uống Atisalbu 

Số công văn: 6058/QLD-CL ngày 

27/5/2021 

Nội dung: thu hồi toàn quốc  do 

không đạt tiêu chuẩn chất lượng về 

chỉ tiêu thể tích 

Thông tin về 

lô thuốc:  

Số GĐKLH: VD-

25647-16, 

Số lô: 9509; Hạn dùng: 22/11/2021 

Nhà sản xuất: Công ty CPDP An 

Thiên 

 

7. Thuốc Aquadetrim vitamin D3 

Số công văn: 6427/QLD-CL ngày 

03/6/2021 

Nội dung: nghi ngờ là thuốc giả 

Thông tin về lô thuốc:  

Nhà sản xuất: Medana Pharma S.A 

SĐK: VN-21328-18 

Lô SX: 050419; 

Hạn dùng: 

08/04/22 

DNNK: Công ty Cổ 

Phần Dược Thiết 

Bị Y Tế Đà Nẵng. 

Số 2 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu 

1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt 

Nam. 
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ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC 

 

Ceftriaxon và nguy cơ hạ 

kali máu7 

Cục quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Ả Rập Xê-út (SFDA) đưa ra 

tín hiệu an toàn về nguy cơ hạ kali 

máu khi sử dụng ceftriaxon, 

cephalosporin phổ rộng được chỉ 

định trong điều trị nhiễm trùng. 

Vào năm 2020, SFDA đã xem xét 

tất cả các bằng chứng có sẵn về 

mối liên hệ giữa ceftriaxon và nguy 

cơ hạ kali máu sau một báo cáo ca 

đơn lẻ (ICSR) được gửi tới trung 

tâm cảnh giác dược quốc gia. 

Cuộc điều tra của SFDA kết luận 

rằng bằng chứng từ các báo cáo 

đơn lẻ này có thể cho thấy mối 

liên quan giữa ceftriaxon và nguy 

cơ hạ kali máu. 

Tín hiệu này cần được điều tra 

thêm để xác nhận nguy cơ, và các 

nhân viên y tế nên chú ý biến cố 

bất lợi có thể xảy ra này.  

                                                 
7,8 WHO Pharmaceuticals Newsletter - N°1, 
2021, bản dịch Tiếng Việt: Trung tâm DI & 
ADR Quốc gia 

Tramadol và hạ natri máu - 

khía cạnh mới từ tín hiệu cũ 8 

Nghiên cứu của WHO về mối quan 

hệ nhân quả giữa việc sử dụng 

tramadol và tình trạng hạ natri 

máu trên bệnh nhân. 

Tramadol là một loại thuốc giảm 

đau opioid điều trị các cơn đau 

trung bình đến nặng. Hạ natri máu 

là một rối loạn điện giải đặc biệt phổ 

biến ở những bệnh nhân cao tuổi và 

bệnh nhân nội trú. Năm 2016, Ủy 

ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác 

Dược (PRAC) của Cơ quan Quản lý 

Dược phẩm Châu Âu đã đánh giá 

triệu chứng hạ natri máu và hội 

chứng tăng tiết ADH bất thường 

(SIADH) khi sử dụng tramadol 

nhưng chưa thiết lập được mối 

quan hệ nhân quả. Vì vậy, WHO đã 

rà soát các dữ liệu hiện có của 

VigiBase, cơ sở dữ liệu toàn cầu về 

 

https://www.who.int/publications/i/item/who-pharmaceuticals-newsletter---n-1-2021
https://www.who.int/publications/i/item/who-pharmaceuticals-newsletter---n-1-2021
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báo cáo phản ứng có hại của thuốc, 

để xem xét vấn đề này. 

Dữ liệu VigiBase tính đến ngày 

4/2/2018 với thuật ngữ MedDRA 

SMQ “Hạ natri máu/SIADH” bao 

gồm 278 trường hợp. 118 trường 

hợp đã được lựa chọn nghiên cứu 

kỹ, độ tuổi dao động từ 20 đến 

106 tuổi (trung vị 77), với 35 bệnh 

nhân dưới 65 tuổi. Thời gian khởi 

phát: trong vòng một ngày (21 

bệnh nhân), 2-7 ngày (56 bệnh 

nhân), 8 -14 ngày (15 bệnh 

nhân), 15 ngày đến 1 tháng (8 

bệnh nhân) và > 1 tháng (6 bệnh 

nhân). 79 bệnh nhân đã hồi phục 

sau khi ngừng sử dụng tramadol 

và 1 trường hợp tiếp tục xảy ra 

biến cố sau khi tái sử dụng thuốc 

được mô tả chi tiết đã được xác 

định. Tramadol là thuốc duy nhất 

bị nghi ngờ trong 63 trường hợp, 

và trong 26 trường hợp là loại 

thuốc duy nhất được báo cáo. Một 

phần tư các trường hợp có yếu tố 

gây nhiễu tiềm ẩn. Trong một 

phần tư khác, các chẩn đoán cũ 

được đề cập có nhiều khả năng là 

yếu tố nguy cơ hơn là yếu tố gây 

nhiễu. 55 bệnh nhân đã được điều 

trị đồng thời với các thuốc gây hạ 

natri máu. Trong 19 trường hợp, 

những thuốc này đã được dùng 

dài hạn trong nhiều tháng hoặc 

nhiều năm và phản ứng chỉ xảy ra 

sau khi thêm tramadol. 5 trường 

hợp tramadol bị nghi ngờ có 

tương tác với các thuốc phối hợp. 

WHO cũng tìm thấy các trường 

hợp từ VigiBase cho thấy mối 

quan hệ nhân quả giữa tramadol 

và hạ natri máu. Các trường hợp 

này thường ở bệnh nhân cao tuổi 

và dễ mắc bệnh, nhưng cũng 

xuất hiện ở cả những người trẻ 

tuổi. Mối quan hệ nhân quả được 

hỗ trợ bởi xu hướng của thời gian 

khởi phát và bởi các trường hợp 

triệu chứng giảm sau ngừng 

thuốc hoặc tái diễn sau tái sử 

dụng thuốc. Các kết quả cũng 

được củng cố bởi cơ chế hoạt 

động của thuốc và các phát hiện 

trong y văn. 
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Cảnh báo nguy cơ gây xuất 

huyết tiêu hóa của tương 

tác thuốc amiodaron và 

rivaroxaban9 

Một tín hiệu về tương tác giữa 

amiodaron và rivaroxaban gây ra 

xuất huyết tiêu hóa đã được phát 

hiện vào Qúy III năm 2020 từ cơ sở 

dữ liệu VigiBase, cơ sở dữ liệu báo 

cáo ca đơn lẻ toàn cầu của WHO. 

Amiodaron là thuốc chống loạn 

nhịp, là chất ức chế trung bình các 

enzym CYP và P-glycoprotein (P-

gp). Rivaroxaban là thuốc ức chế 

yếu tố Xa, được chuyển hóa tại gan 

bởi CYP3A4 và CYP2J2, thải trừ qua 

thận nhờ P-gp vận chuyển. Với các 

đặc tính dược động học như vậy, 

rivaroxaban có thể gây ra độc tính 

phụ thuộc liều trên bệnh nhân suy 

giảm chức năng gan hoặc thận, 

hoặc trên bệnh nhân có sử dụng 

các thuốc ức chế CYP. 

Tính đến tháng 12/2020, VigiBase 

ghi nhận 24 báo cáo về xuất huyết 

tiêu hóa xảy ra sau khi phối hợp 

                                                 
9 Cơ sở dữ liệu VigiBase, bản dịch Tiếng Việt: 
Trung tâm DI & ADR Quốc gia 

sử dụng amiodaron và 

rivaroxaban. Hầu hết bệnh nhân 

là người cao tuổi, trung vị 74 tuổi 

(34-91 tuổi). Có 5 trường hợp 

(20,8%) ghi nhận bệnh nhân suy 

giảm chức năng thận. 

Các chất ức chế mạnh cả CYP3A4 

và P-glycoprotein có thể làm tăng 

đáng kể nồng độ rivaroxaban 

huyết tương dẫn tới tăng nguy cơ 

xuất hiện các phản ứng có hại 

trong đó có xuất huyết, tuy nhiên 

hiện chưa có khuyến cáo đối với 

việc phối hợp chất ức chế yếu đến 

trung bình như amiodaron. Các 

nguồn y văn cho thấy phối hợp 

amiodaron và rivaroxaban có thể 

làm tăng nguy cơ biến cố xuất 

huyết do cả tương tác dược động, 

dược lực. 

Do đó cần thận trọng khi phối hợp 

sử dụng amiodaron và 

rivaroxaban, đồng thời nên tiến 

hành đánh giá lợi ích/nguy cơ trên 

từng bệnh nhân, đặc biệt là trên 

các bệnh nhân có nguy cơ cao.  
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Tăng nhẹ nguy cơ băng 

huyết sau sinh ở sản phụ sử 

dụng thuốc chống trầm cảm 

serotonergic gần ngày sinh10 

Tại cuộc họp tháng 3/2021, Ủy 

ban về các phản ứng có hại đối 

của thuốc (MARC) đã xem xét 

nguy cơ xuất huyết sau sinh khi 

các thuốc SSRI (citalopram, 

escitalopram, fluoxetin, sertralin 

và paroxetin) và SNRI 

(venlafaxin) được sử dụng trong 

tháng trước sinh. 

MARC cho rằng nguy cơ này là 

hợp lý về mặt sinh học, vì 

serotonin có vai trò trong chức 

năng tiểu cầu. 

Các nghiên cứu quan sát cho 

thấy nguy cơ băng huyết sau 

sinh tăng nhẹ (ít hơn hai lần) khi 

sử dụng SSRI và SNRI trong 

tháng trước sinh. Rủi ro cũng có 

thể gặp với vortioxetin, một 

thuốc chống trầm cảm mới. 

                                                 
10 Prescriber Update 06/2021, bản dịch Tiếng 
Việt; Trung Tam DI & ADR Quốc gia 

Nguy cơ tuyệt đối của băng 

huyết sau sinh được coi là tăng 

rất nhỏ. Một nghiên cứu quan sát 

ước tính có khoảng một trường 

hợp băng huyết sau sinh trên 

mỗi 80 đến 100 phụ nữ sử dụng 

các thuốc chống trầm cảm gần 

với thời điểm sinh. 

Một tổng quan hệ thống năm 

2015 lưu ý rằng các thông tin về 

lượng máu mất, hậu quả lâm 

sàng và điều trị của việc mất 

máu (chỉ định truyền máu, tăng 

thời gian nằm viện) không được 

ghi nhận trong các nghiên cứu. 

Từ các thông tin trên, MARC 

khuyến nghị: 

- Cần tiếp tục cân nhắc lợi ích - 

nguy cơ của việc điều trị trầm 

cảm cho người mẹ với mối 

nguy cơ nhỏ mới được phát 

hiện này. 

- Dữ liệu của các thuốc SSRI, 

SNRI và vortioxetin phải được 

cập nhật. 
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BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC  

 

Sơ kết hoạt động báo cáo ADR 

(giai đoạn từ 01/2021 - 30/6/2021) 

1. Phân bố báo cáo ADR theo tháng:  

Từ 01/01/2021 – 30/06/2021: ghi nhận 44 báo cáo ADR. Trong đó: 

 Từ 01/01/2021 - 31/03/2021: 21 báo cáo (theo dữ liệu tổng kết 

của Trung tâm DI ADR quốc gia) 

 Từ 01/04/2021 – 30/06/2020: 23 báo cáo (đã gửi báo cáo lên Trung 

tâm DI & ADR quốc gia) 

Theo thống kê của Trung tâm ADR quốc gia tính từ 01/2021 đến 

03/2021: xếp hạng thứ 29 phạm vi cả nước về số lượng báo cáo. 

 

Nhận xét:  

 Số lượng báo cáo ADR không đều giữa các tháng, trung bình 7 báo 

cáo/tháng (thấp nhất tháng 6/2021 do giảm hoạt động vì dịch 

Covid-19) 

 Số lượng báo cáo nhiều nhất vào tháng 05/2021 (13 báo cáo) và ít 

nhất là tháng 06/2021 (2 báo cáo). 
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2. Phân bố báo cáo ADR theo Khoa lâm sàng 

Với 13 khoa lâm sàng và cận lâm sàng có vai trò giám sát và báo cáo 

phản ứng có hại của thuốc. Tuy nhiên, trong giai đoạn này Khoa Dược 

chỉ ghi nhận được các báo cáo từ 6 khoa. Cụ thể: 

 Số lượng báo cáo ADR của Nhà thuốc cao nhất với 22 báo cáo (tỉ 

lệ 50%) 

 Tiếp theo là báo cáo ADR của Khoa Chẩn đoán hình ảnh với 10 báo 

cáo (tỉ lệ 23%), Khoa B với 4 báo cáo (tỉ lệ 9%), Khoa Nội tim mạch 

với 4 báo cáo (tỉ lệ 9%), Khoa USIC - Cấp cứu NTM với 3 báo cáo 

(tỉ lệ 7%), Khoa A với 1 báo cáo (tỉ lệ 2%) 

 Các Khoa Hồi sức ngoại, TTCT- Lưu bệnh, Phẫu thuật, Gây mê, Tổ 

THNCT, Khám bệnh, Phòng khám 2 không thấy ghi nhận báo cáo 

ADR trong giai đoạn này. 

Bảng 1. Số lượng báo cáo ADR chi tiết theo từng Khoa phòng 

STT Khoa phòng Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 Khoa Dược + Nhà thuốc 22 50% 

2 Khoa CĐHA 10 23% 

3 Khoa B 4 9% 

4 Khoa Nội tim mạch 4 9% 

5 Khoa USIC – Cấp cứu NTM 3 7% 

6 Khoa A 1 2% 

7 Khoa TTCT – Lưu bệnh - - 

8 Khoa Hồi sức ngoại (REA) - - 

9 Khoa Phẫu thuật - - 

10 Khoa Gây mê - - 

11 Khoa khám bệnh - - 

12 Phòng khám 2 - - 

13 Tổ THNCT - - 

Tổng cộng 44 100% 
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3. Phân bố số lượng báo cáo ADR theo nhân viên y tế: 

Các nhân viên y tế đều tham gia báo cáo ADR (bác sĩ, điều dưỡng, dược 

sĩ). Tuy nhiên, đối tượng báo cáo ADR chính vẫn là dược sĩ (29 báo cáo, 

tỉ lệ 66%) 

Bảng 2. Số lượng báo cáo ADR phân bố theo nhân viên y tế 

Đối tượng Số lượng báo cáo ADR Tỉ lệ 

Dược sĩ 29 66% 

Bác sĩ 4 9% 

Điều dưỡng 11 25% 
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4. Kết luận: 

Số lượng báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) trong giai đoạn 6 

tháng đầu năm 2021 đạt 44 báo cáo, xếp thứ hạng thứ 29 cả nước 

(theo tổng kết của Trung tâm DI & ADR quốc gia). Số lượng báo cáo 

không đều giữa các tháng, thấp nhất là vào tháng 6 do giảm hoạt động 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19.  

Nhân viên y tế tại khoa lâm sàng đã phối hợp tích cực hơn với khoa 

Dược trong việc theo dõi, báo cáo ADR kịp thời và chính xác. Tuy nhiên, 

số lượng báo cáo vẫn chưa đồng đều giữa các đơn vị. Vì vậy, cần quan 

tâm và đẩy mạnh hơn nữa công tác báo cáo ADR, đặc biệt là ở các khoa 

phòng chưa tham gia báo cáo. 
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ĐIỂM TIN CHUYÊN ĐỀ  

 

Tiêu chuẩn Beers - thuốc có khả năng sử dụng không phù 

hợp ở người cao tuổi 

Tiêu chuẩn Beers (AGS Beers Criteria®) cho những thuốc có khả năng 

sử dụng không phù hợp ở người cao tuổi được Hiệp hội Lão khoa Hoa 

Kỳ ban hành lần đầu tiên năm 2011 và được sử dụng rộng rãi bởi các 

nhà thực hành lâm sàng, giảng viên, nhà nghiên cứu, quản trị viên y tế 

và cơ quan quản lý. Các tiêu chuẩn này được cập nhật theo chu kỳ 3 

năm, bắt đầu từ năm 2012. Tiêu chuẩn Beers là một danh sách các 

thuốc có khả năng không phù hợp và cần tránh sử dụng ở người cao 

tuổi trong phần lớn các trường hợp hoặc theo điều kiện cụ thể, ví dụ 

như bệnh hoặc tình trạng nào đó. 

Đối tượng hướng tới trước tiên của tiêu chuẩn Beers là các nhà thực 

hành lâm sàng. Các tiêu chuẩn được áp dụng cho việc sử dụng thuốc ở 

bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhưng 

không bao gồm các trung tâm an dưỡng cuối đời hoặc trung tâm chăm 

sóc giảm nhẹ. Tiêu chuẩn Beers 2019 được cập nhật từ đồng thuận của 

các chuyên gia bao gồm bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, là những thành 

viên đã tham gia trong bản cập nhật năm 2015. Các thành viên có kinh 

nghiệm trong các khía cạnh thực hành khác nhau, bao gồm chăm sóc 

cấp cứu, chăm sóc tại nhà, chăm sóc cấp tại bệnh viện, cơ sở điều 

dưỡng có tay nghề cao, và chăm sóc kéo dài. Ngoài ra, hội đồng còn 

bao gồm các đại diện chính thức của Centers for Medicare and Medicaid 

Services, National Committee for Quality Assurance, và Pharmacy 

Quality Alliance. 
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Nguồn: American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® for 

Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. Journal American 

Geriatric Society, 2019 Apr; 67 (4); pp.674-694. doi: 10.1111/jgs.15767 

Bản tiêu chuẩn Beers, cập nhật năm 2019, bản đầy đủ được đăng tại 

mục Thông tin thuốc trên website Viện Tim.  

Một số nội dung liên quan đến các thuốc có trong danh mục thuốc Viện 

Tim như sau: 

Bảng 1. Tiêu chuẩn AGS Beers 2019 cho những thuốc có khả năng sử 

dụng không phù hợp ở người cao tuổi 

Bảng 2. Tiêu chuẩn AGS Beer 2019 cho những thuốc có khả năng sử 

dụng không phù hợp do tương tác thuốc – bệnh và thuốc – hội chứng 

có thể gây trầm trọng thêm bệnh và hội chứng 

Bảng 3. Tiêu chuẩn AGS Beers 2019 cho những thuốc có khả năng sử 

dụng không phù hợp: Thuốc sử dụng thận trọng ở người lớn tuổi 

Bảng 4. Tiêu chuẩn AGS Beers 2019 cho những tương tác thuốc – thuốc 

quan trọng về mặt lâm sàng cần tránh 
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Bảng 1. Tiêu chuẩn AGS Beers 2019 cho những thuốc có khả năng sử dụng không phù hợp ở người cao tuổi 

Phân loại điều 

trị, thuốc 
Nguyên nhân Khuyến cáo 

Mức độ - 

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Kháng cholinergic 

Chlorpheniramin 

Dimenhydrinat 

Diphenhydramin 

(Uống) 

Promethazin 

Tính kháng cholinergic cao; độ thanh thải giảm khi 

tuổi cao, và khi sử dụng làm thuốc ngủ sẽ tăng hấp 

thu; nguy cơ gây lú lẫn, khô miệng, táo bón và các tác 

dụng kháng cholinergic khác. 

Có thể sử dụng diphenhydramin trong những trường 

hợp như điều trị phản ứng dị ứng cấp 

Tránh sử dụng Trung bình 

– Mạnh 

Thuốc chống co thắt 

Atropin (ngoại trừ 

dùng trong nhãn 

khoa) 

Kháng cholinergic mạnh, hiệu quả không chắc chắn Tránh sử dụng Trung bình 

– Mạnh 

Hệ tim mạch 

Thuốc chẹn alpha-

1 ngoại biên điều 

trị tăng huyết áp 

Doxazosin 

Nguy cơ cao hạ huyết áp tư thế và các nguy hại có 

liên quan, đặc biệt ở những bệnh nhân cao tuổi; không 

khuyến cáo điều trị tăng huyết áp thường quy; những 

lựa chọn thay thế khác có thông tin nguy cơ/ lợi ích 

vượt trội hơn 

Tránh sử dụng làm thuốc hạ 

huyết áp 

Trung bình 

– Mạnh 
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Phân loại điều 

trị, thuốc 
Nguyên nhân Khuyến cáo 

Mức độ - 

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Đồng vận alpha 

trung ương 

Methyldopa 

 

Nguy cơ cao gây tác động bất lợi lên thần kinh trung 

ương; có thể gây loạn nhịp chậm và hạ huyết áp tư 

thế đứng; không khuyến cáo sử dụng thường quy điều 

trị tăng huyết áp 

Tránh sử dụng các thuốc đồng 

vận alpha trung ương đã liệt kê 

Thấp – 

Mạnh 

Digoxin điều trị 

hàng thứ nhất cho 

rung nhĩ hoặc suy 

tim 

Sử dụng điều trị rung nhĩ: không nên sử dụng hàng thứ 

nhất, vì có những lựa chọn thay thế khác an toàn và hiệu 

quả hơn được đánh giá và ủng hộ bởi các chứng cứ mạnh. 

Sử dụng trong điều trị suy tim: chứng cứ cho lợi ích và tác 

động gây hại của digoxin vẫn còn tranh cãi và mức độ 

chứng cứ thấp hơn; phần lớn nhưng không phải tất cả 

chứng cứ có liên quan đến suy tim phân suất tống máu 

giảm (HFrEF). Có chứng cứ mạnh cho những thuốc điều trị 

khác sử dụng hàng thứ nhất để giảm tỷ lệ nhập viện và tử 

vong ở người trưởng thành có HFrEF. Trong suy tim, liều 

digoxin cao hơn không liên quan với lợi ích tăng thêm và có 

thể tăng nguy cơ xảy ra độc tính. 

Giảm thanh thải thận của digoxin có thể dẫn tới tăng nguy 

cơ độc tính của digoxin; giảm liều có thể cần thiết ở những 

bệnh nhân có bệnh thận mạn giai đoạn 4 hoặc giai đoạn 5.  

Tránh sử dụng digoxin là thuốc 

hàng thứ nhất trong điều trị rung 

nhĩ 

Tránh sử dụng là thuốc hàng thứ 

nhất trong điều trị suy tim. 

Nếu sử dụng điều trị rung nhĩ 

hoặc suy tim, tránh liều > 

0,125mcg/ngày 

Rung nhĩ: 

thấp – 

mạnh 

Suy tim: 

thấp – 

mạnh 

Liều > 

0,125 

mcg/ngày: 

trung bình 

– mạnh 
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Phân loại điều 

trị, thuốc 
Nguyên nhân Khuyến cáo 

Mức độ - 

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Nifedipin, phóng 

thích nhanh 

Khả năng gây hạ huyết áp; nguy cơ thiếu máu cục bộ cơ 

tim kịch phát 

Tránh sử dụng Cao – Mạnh 

Amiodaron Hiệu quả trong duy trì nhịp nhĩ nhưng độc tính cao 

hơn những thuốc chống loạn nhịp khác sử dụng trong 

điều trị rung nhĩ; có thể sử dụng điều trị hàng thứ nhất 

ở những bệnh nhân đồng mắc suy tim hoặc phì đại 

thất trái đáng kể nếu kiểm soát nhịp ưu tiên hơn kiểm 

soát tần số tim. 

Tránh sử dụng điều trị hàng thứ 

nhất ở bệnh nhân rung nhĩ trừ 

khi mắc kèm suy tim hoặc phì đại 

thất trái đáng kể 

Cao – Mạnh 

Hệ thần kinh trung ương 

Benzodiazepin 

Diazepam 

 

Bệnh nhân lớn tuổi thường tăng tính nhạy cảm với 

benzodiazepin và giảm chuyển hóa dạng thuốc tác 

dụng kéo dài; nhìn chung, tất cả thuốc benzodiazepin 

tăng nguy cơ suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ, té 

ngã, gãy xương, và tai nạn giao thông ở người lớn 

tuổi.  

Có thể phù hợp trong rối loạn co giật, rối loạn hành vi 

giấc ngủ REM, cai benzodiapin, cai rượu, rối loạn lo âu 

toàn thân nghiêm trọng và gây mê quanh màng cứng 

Tránh sử dụng Trung bình 

– Mạnh 
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Phân loại điều 

trị, thuốc 
Nguyên nhân Khuyến cáo 

Mức độ - 

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Hệ nội tiết 

Insulin, chế độ 

sliding scale 

Tăng nguy cơ hạ đường huyết mà không cải thiện 

được việc kiểm soát đường máu không liên quan đến 

điều kiện chăm sóc. Tránh sử dụng phác đồ insulin chỉ 

chứa insulin tác dụng ngắn hoặc nhanh mà liều lượng 

dựa trên tình trạng glucose máu hiện tại mà không sử 

dụng đồng thời insulin nền hoặc insulin tác dụng kéo 

dài. Khuyến cáo này không áp dụng cho phác đồ chứa 

insulin nền hoặc tác dụng kéo dài 

Tránh sử dụng Trung bình 

– Mạnh 

Sulfonylure, tác 

dụng kéo dài 

Glimepirid 

Glimepirid: tăng cao nguy cơ hạ đường huyết kéo dài 

nghiêm trọng ở người lớn tuổi 

Tránh sử dụng Trung bình 

– Mạnh 

Hệ tiêu hoá 

Metoclopramid Có thể gây tác dụng ngoại tháp, bao gồm rối loạn vận 

động chậm (tardive dyskinesia); nguy cơ có thể tăng 

cao ở người lớn tuổi tình trạng yếu và phơi nhiễm kéo 

dài 

Tránh sử dụng, ngoại trừ điều trị 

liệt dạ dày với thời gian không quá 

12 tuần ngoại trừ các trường hợp 

hiếm gặp 

Trung bình 

– Mạnh 
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Phân loại điều 

trị, thuốc 
Nguyên nhân Khuyến cáo 

Mức độ - 

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Thuốc ức chế bơm 

proton 

Nguy cơ nhiễm trùng Clostridium difficile, loãng xương 

và gãy xương 

Tránh sử dụng trên 8 tuần ngoại 

trừ bệnh nhân có nguy cơ cao (ví 

dụ, sử dụng dài ngày 

corticosteroid hoặc NSAID), viêm 

thực quản bào mòn (erosive 

esophagitis), viêm thực quản 

Barrett, tình trạng tăng tiết dịch 

bệnh lý hoặc được chứng minh 

để điều trị duy trì (ví dụ, thử 

nghiệm ngừng thuốc thất bại 

hoặc thất bại khi sử dụng thuốc 

kháng H2-receptor) 

Cao – Mạnh 
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Phân loại điều 

trị, thuốc 
Nguyên nhân Khuyến cáo 

Mức độ - 

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Thuốc giảm đau 

NSAID ức chế COX 

không chọn lọc, 

đường uống 

Aspirin > 

325mg/ngày 

Diclofenac 

Ibuprofen 

Meloxicam 

 

Tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hoá hoặc loét dạ dày tá 

tràng ở những bệnh nhân nguy cơ cao, bao gồm > 75 

tuổi hoặc sử dụng corticosteroid đường uống hoặc đường 

tiêm, thuốc kháng đông hoặc thuốc kháng kết tập tiểu 

cầu; sử dụng thuốc ức chế bơm proton hoặc misoprostol 

làm giảm nhưng không loại trừ được nguy cơ.  

Loét đường tiêu hoá trên, xuất huyết hoặc thủng đường 

tiêu hóa gây bởi NSAID xảy ra ở khoảng 1% bệnh nhân 

điều trị trong 3-6 tháng và ~2%-4% ở bệnh nhân điều 

trị trong 1 năm, xu hướng này có thể tiếp tục với thời 

gian sử dụng dài hơn. Hơn nữa có thể gây tăng huyết áp 

và tổn thương thận. Nguy cơ liên quan tới liều sử dụng. 

Tránh sử dụng trong thời gian 

dài, trừ khi không có lựa chọn 

điều trị khác hiệu quả và người 

bệnh có thể sử dụng thuốc bảo 

vệ dạ dày (PPI hoặc misoprostol) 

Trung bình 

– mạnh 

 

  



29 
 

Bảng 2. Tiêu chuẩn AGS Beer 2019 cho những thuốc có khả năng sử dụng không phù hợp do tương tác thuốc – bệnh và thuốc 

– hội chứng có thể gây trầm trọng thêm bệnh và hội chứng 

Hệ cơ quan, 

phân loại điều 

trị, thuốc 

Thuốc Nguyên nhân Khuyến cáo 

Chất lượng -   

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Hệ tim mạch 

Suy tim Tránh sử dụng: cilostazol 

Tránh sử dụng ở bệnh nhân suy tim 

phân suất tống máu giảm (HFrEF): 

Thuốc chẹn kênh calci non- 

dihydropiridin (CCB non-DHP) 

(diltiazem, verapamil) 

Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân suy 

tim không triệu chứng; tránh sử dụng 

ở bệnh nhân suy tim có triệu chứng: 

NSAID và ức chế COX-2; 

thiazolidinedion (pioglitazon, 

rosiglitazon); Dronedaron 

Khả năng tăng dự trữ dịch và / hoặc làm 

trầm trọng thêm suy tim (NSAID, ức chế 

COX-2, CCB non-DHP); khả năng tăng tử 

suất ở người lớn tuổi có suy tim (cilostazol 

và dronedaron) 

Tránh sử dụng 

hoặc sử dụng 

thận trọng 

Cilostazol: Thấp 

– mạnh 

CCB non-DHP: 

trung bình – 

mạnh 

NSAID: trung 

bình – trung bình 

Ức chế COX-2: 

thấp – mạnh 

Thiazolidinedion, 

Dronedaron: cao 

– mạnh 
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Hệ cơ quan, 

phân loại điều 

trị, thuốc 

Thuốc Nguyên nhân Khuyến cáo 

Chất lượng -   

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Ngất Thuốc ức chế acetylcholin esterase 

(AChEI) 

Chẹn thụ thể alpha-1 ngoại biên không 

chọn lọc (ví dụ, doxazosin, prazosin, 

terazosin) 

Thuốc chống trầm cảm ba vòng bậc 3 

Thuốc chống loạn thần: Chlorpromazin, 

Thioridazin, Olanzapin 

AChEI có thể gây chậm nhịp tim và nên 

tránh sử dụng ở bệnh nhân lớn tuổi bị 

ngất do nhịp tim chậm. 

Thuốc ức chế alpha-1 không chọn lọc 

ngoại biên có thể thay đổi huyết áp tư 

thế đứng và nên tránh sử dụng ở bệnh 

nhân lớn tuổi ngất do hạ huyết áp tư thế 

đứng. 

Thuốc chống trầm cảm ba vòng bậc 3 và 

thuốc chống loạn thần (được liệt kê ở cột 

bên) tăng nguy cơ hạ huyết áp tư thế 

đứng và chậm nhịp tim 

Tránh sử 

dụng 

AchEI và TCA: 

cao -  mạnh 

Thuốc chống 

loạn thần: cao 

– yếu 

Thuốc ức chế 

alpha-1 ngoại 

biên không 

chọn lọc: Cao – 

yếu 
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Hệ cơ quan, 

phân loại điều 

trị, thuốc 

Thuốc Nguyên nhân Khuyến cáo 

Chất lượng -   

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Hệ thần kinh trung ương 

Mê sảng Thuốc kháng cholinergic: 

promethazin, chlorpheniramin, 

dimenhydrinat, atropin (ngoại trừ sử 

dụng trong nhãn khoa) 

Thuốc chống loạn thần benzodiazepin 

Corticosteroid (đường uống hoặc tiêm) 

Kháng thụ thể H2: cimetidin, 

famotidin, ranitidin, …  

Thuốc ngủ không phải benzodiazepin 

đồng vận thụ thể benzodiazepin: 

eszopiclon, zaleplon, zolpidem 

Tránh sử dụng ở bệnh nhân đang có hoặc có 

nguy cơ cao mê sảng vì khả năng gây ra hoặc 

làm trầm trọng hơn tình trạng mê sảng. 

Tránh sử dụng thuốc chống loạn thần cho 

vấn đề hành vi của sa sút trí tuệ và/ hoặc mê 

sảng nếu không có lựa chọn điều trị không 

dùng thuốc khác (ví dụ, can thiệp hành vi) 

thất bại hoặc không khả thi và bệnh nhân lớn 

tuổi có nguy cơ gây hại cho bản thân hoặc 

người khác. Thuốc chống loạn thần liên quan 

tăng nguy cơ tai nạn mạch máu não (đột 

quỵ) và tử suất ở bệnh nhân sa sút trí tuệ. 

Tránh sử 

dụng 

Kháng H2: thấp 

– mạnh 

Các thuốc 

khác: trung 

bình – Mạnh 
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Hệ cơ quan, 

phân loại điều 

trị, thuốc 

Thuốc Nguyên nhân Khuyến cáo 

Chất lượng -   

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Sa sút trí tuệ 

hoặc suy giảm 

nhận thức 

Thuốc kháng cholinergic: 

promethazin, chlorpheniramin, 

dimenhydrinat, atropin (ngoại trừ sử 

dụng trong nhãn khoa)  

Benzodiazepin 

Thuốc ngủ không phải benzodiazepin, 

đồng vận thụ thể benzodiazepin: 

eszopiclon, zaleplon, zolpidem 

Thuốc chống loạn thần, sử dụng lâu 

dài hoặc khi cần 

Tránh sử dụng vì tác động lên hệ thần 

kinh trung ương 

Tránh sử dụng thuốc chống loạn thần 

cho vấn đề hành vi của sa sút trí tuệ và/ 

hoặc mê sảng nếu không có lựa chọn 

điều trị không dùng thuốc khác thất bại 

hoặc không khả thi (ví dụ, can thiệp 

hành vi); cho bệnh nhân lớn tuổi có nguy 

cơ gây hại cho bản thân hoặc người 

khác.  

Thuốc chống loạn thần liên quan tăng 

nguy cơ tai nạn mạch máu não (đột quỵ) 

và tử suất ở bệnh nhân sa sút trí tuệ. 

Tránh sử 

dụng 

Trung bình – 

Mạnh 
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Hệ cơ quan, 

phân loại điều 

trị, thuốc 

Thuốc Nguyên nhân Khuyến cáo 

Chất lượng -   

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Tiền sử té 

ngã hoặc gãy 

xương 

Thuốc chống động kinh 

Thuốc chống loạn thần benzodiazepin 

Thuốc ngủ không phải benzodiazepin, 

đồng vận thụ thể benzodiazepin: 

eszopiclon, zaleplon, zolpidem 

Thuốc chống trầm cảm: TCA, SSRI, 

SNRI 

Opioid 

 

Có thể gây mất điều hoà, suy giảm chức 

năng vận động, ngất, té ngã; 

benzodiazepin tác dụng ngắn không an 

toàn hơn dạng tác dụng kéo dài. 

Nếu sử dụng, cân nhắc giảm những 

thuốc tác động lên hệ thần kinh trung 

ương khác làm tăng nguy cơ té và gãy 

xương đồng thời thực hiện những biện 

pháp để làm giảm nguy cơ té ngã.  

Dữ liệu cho thuốc an thần đã được tổng 

hợp nhưng không đủ bằng chứng thuyết 

phục để xác định một thuốc an thần nào 

đó giảm nguy cơ té ngã hơn những 

thuốc khác. 

Tránh sử dụng 

trừ khi không có 

lựa chọn khác; 

tránh sử dụng 

thuốc chống 

động kinh trừ co 

giật hoặc rối 

loạn cảm xúc 

Opioid: tránh sử 

dụng trừ  kiểm 

soát đau trong 

đau cấp (gãy 

xương gần đây 

hoặc thay khớp) 

Opioid: trung 

bình – mạnh 

Thuốc khác: 

Cao – mạnh 
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Hệ cơ quan, 

phân loại điều 

trị, thuốc 

Thuốc Nguyên nhân Khuyến cáo 

Chất lượng -   

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Bệnh 

Parkinson 

Thuốc chống nôn: metoclopramid, 

prochlorperazin, promethazin 

Tất cả thuốc chống loạn thần (ngoại 

trừ quetiapin, clozapin, pimavanserin) 

Thuốc đối vận thụ thể dopamin có khả năng 

làm trầm trọng tình trạng bệnh Parkinson 

Ngoại trừ: Pimavanserin và clozapin có thể có 

ít khả năng gây trầm trọng bệnh Parkinson. 

Quetiapin chỉ được nghiên cứu ở các thử 

nghiệm chất lượng thấp với hiệu quả so sánh 

với giả dược trong 5 thử nghiệm, với clozapin 

trong 2 thử nghiệm lâm sàng 

Tránh sử 

dụng 

Trung bình – 

Mạnh 

Hệ tiêu hoá 

Tiền sử loét 

dạ dày hoặc 

loét tá tràng 

Aspirin > 325mg/ngày 

NSAID ức chế COX không chọn lọc  

Có thể làm trầm trọng thêm tình trạng 

loét hiện tại hoặc gây loét mới/thêm vị 

trí loét khác  

Tránh sử dụng 

trừ khi không 

có lựa chọn 

điều trị khác; có 

thể sử dụng 

thuốc bảo vệ dạ 

dày (PPI hoặc 

misoprostol) 

Trung bình – 

Mạnh 
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Hệ cơ quan, 

phân loại điều 

trị, thuốc 

Thuốc Nguyên nhân Khuyến cáo 

Chất lượng -   

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Hệ thận/ tiết niệu 

Bệnh thận 

mạn giai 

đoạn 4; 5 

(CrCl < 30 

mL/phút) 

NSAID (ức chế chọn lọc hoặc không 

chọn lọc COX , dạng uống hoặc tiêm, 

salicylat không acetyl hoá) 

Tăng nguy cơ tổn thương thận và làm 

suy giảm hơn nữa chức năng thận 

Tránh sử 

dụng 

Trung bình – 

Mạnh 

Tiểu không tự 

chủ (tất cả các 

dạng) ở phụ 

nữ 

Estrogen đường uống hoặc dạng sử 

dụng qua da (ngoại trừ estrogen sử 

dụng đường âm đạo). 

Chẹn alpha-1 ngoại biên: Doxazosin, 

prazosin, terazosin 

Thiếu hiệu quả (estrogen uống) và làm 

trầm trọng thêm tình trạng tiểu không tự 

chủ (chẹn alpha-1) 

Tránh sử 

dụng ở phụ 

nữ 

Estrogen: Cao – 

mạnh 

Chẹn alpha-1 

ngoại biên: trung 

bình – mạnh 

Triệu chứng 

đường tiểu 

dưới, phì đại 

lành tính tuyến 

tiền liệt 

Thuốc kháng cholinergic mạnh, kháng 

muscarin điều trị tiểu không tự chủ 

(promethazin, chlorpheniramin, 

dimenhydrinat, atropin (ngoại trừ sử 

dụng trong nhãn khoa)) 

Có thể làm giảm dòng nước tiểu và gây 

bí tiểu 

Tránh sử 

dụng ở nam 

giới 

Trung bình – 

mạnh 
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Bảng 3. Tiêu chuẩn AGS Beers 2019 cho những thuốc có khả năng sử dụng không phù hợp: Thuốc sử dụng thận trọng ở 

người lớn tuổi 

Thuốc Nguyên nhân Khuyến cáo 

Mức độ  - 

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Aspirin dự phòng 

nguyên phát bệnh 

tim mạch và ung 

thư đại trực tràng 

Nguy cơ xuất huyết lớn do aspirin tăng lên rõ rệt ở người 

lớn tuổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu lợi ích khi sử 

dụng dự phòng nguyên phát ở người lớn tuổi với những 

yếu tố nguy cơ tim mạch, nhưng dựa vào những bằng 

chứng thực tại vẫn chưa thể đưa ra kết luận được. Aspirin 

thường được chỉ định dự phòng thứ phát ở bệnh nhân lớn 

tuổi đã xác định có bệnh tim mạch 

Sử dụng thận trọng ở bệnh 

nhân ≥ 70 tuổi 

Trung bình – 

Mạnh 

Dabigatran 

Rivaroxaban 

Tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hoá khi so sánh với warfarin 

và tỷ lệ được báo cáo so với những thuốc kháng đông 

đường uống khác khi sử dụng điều trị lâu dài ở bệnh nhân 

≥ 75 tuổi thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và rung nhĩ. 

Sử dụng thận trọng khi điều 

trị thuyên tắc huyết khối tĩnh 

mạch hoặc rung nhĩ ở bệnh 

nhân ≥ 75 tuổi 

Trung bình – 

Yếu 
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Thuốc Nguyên nhân Khuyến cáo 

Mức độ  - 

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Prasugrel Tăng nguy cơ xuất huyết ở người lớn tuổi; lợi ích ở 

nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao nhất (bệnh nhân tiền 

căn nhồi máu cơ tim hoặc đái tháo đường...) có thể 

vượt trội hơn nguy cơ khi sử dụng theo chỉ định đã được 

phê duyệt trong điều trị hội chứng mạch vành cấp có 

can thiệp mạch vành qua da. 

Sử dụng thận trọng ở 

bệnh nhân ≥ 75 tuổi 

Trung bình – 

Yếu 

Thuốc chống loạn 

thần, Carbamazepin 

Thuốc lợi tiểu 

Mirtazapin 

Oxcarbazepin 

SNRI, SSRI, TCA 

Tramadol 

Có thể làm trầm trọng hơn hoặc gây hội chứng tăng tiết 

hormon bài niệu (SIADH) hoặc hạ natri máu; theo dõi 

nồng độ natri chặt chẽ khi khởi trị và thay đổi liều ở 

người lớn tuổi 

Sử dụng thận trọng Trung bình – 

Mạnh 
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Thuốc Nguyên nhân Khuyến cáo 

Mức độ  - 

Độ mạnh 

khuyến cáo 

Dextromethorphan/ 

Quinidin 

Hiệu quả giới hạn ở những bệnh nhân có triệu chứng 

hành vi của sa sút trí tuệ (không áp dụng điều trị chứng 

nhiễu loạn cảm xúc – PBA). Có thể tăng nguy cơ té ngã 

và liên quan đến tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng. 

Không sử dụng điều trị chứng nhiễu loạn cảm xúc 

Sử dụng thận trọng Trung bình – 

Mạnh 

Trimethoprim/ 

Sulfamethoxazol 

Tăng nguy cơ tăng kali máu khi sử dụng đồng thời với 

ACEi hoặc ARB khi xuất hiện giảm thanh thải creatinin 

Sử dụng thận trọng ở bệnh 

nhân sử dụng đồng thời 

ACEi hoặc ARB và có giảm 

thanh thải creatinin 

Thấp – Mạnh 
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Bảng 4. Tiêu chuẩn AGS Beers 2019 cho những tương tác thuốc – thuốc quan trọng về mặt lâm sàng cần tránh 

Thuốc bị tương 

tác và phân loại 

Thuốc tương tác 

và phân loại 
Nguyên nhân nguy cơ Khuyến cáo 

Mức độ - Độ 

mạnh chứng cứ 

Opioid Benzodiazepin Nguy cơ quá liều Tránh phối hợp Trung bình – Mạnh 

Opioid Gabapentin, 

pregabalin 

Tăng nguy cơ biến cố có hại 

nghiêm trọng liên quan đến 

tác dụng an thần, bao gồm 

suy hô hấp và tử vong 

Tránh phối hợp; trừ trường hợp 

chuyển đổi từ opioid sang 

gabapentin hoặc pregabalin, 

hoặc sử dụng gabapentioid để 

giảm liều opioid, nên thận trọng 

trong mọi trường hợp phối hợp 

Trung bình – Mạnh 

Kháng cholinergic Kháng cholinergic Tăng nguy cơ suy giảm 

nhận thức 

Tránh sử dụng, giảm thiểu số 

lượng thuốc kháng cholinergic 

Trung bình – Mạnh 



40 
 

Thuốc bị tương 

tác và phân loại 

Thuốc tương tác 

và phân loại 
Nguyên nhân nguy cơ Khuyến cáo 

Mức độ - Độ 

mạnh chứng cứ 

Thuốc an thần 

(TCA, SSRI, SNRI)  

Thuốc chống loạn 

thần 

Thuốc chống động 

kinh 

Benzodiazepin và 

thuốc ngủ không 

phải 

benzodiazepin 

đồng vận thụ thể 

benzodiazepin (ví 

dụ, Z-drugs) 

Opioid 

Bất kỳ phối hợp 3 

hoặc nhiều thuốc 

tác động lên hệ 

thần kinh 

Tăng nguy cơ té ngã (tất 

cả) và gãy xương 

(benzodiazepin và thuốc 

ngủ không phải 

benzodiazepin đồng vận 

thụ thể benzodiazepin) 

Tránh phối hợp tổng cộng 3 

hoặc nhiều hơn 3 thuốc tác 

động lên hệ thần kinh trung 

ương; giảm thiểu số thuốc tác 

động lên hệ thần kinh trung 

ương 

Phối hợp thuốc 

gồm benzodiazepin, 

thuốc ngủ không 

phải benzodiazepin 

đồng vận thụ thể 

benzodiazepin 

hoặc opioid: cao – 

mạnh 

Những phối hợp 

khác: trung bình – 

mạnh 
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Thuốc bị tương 

tác và phân loại 

Thuốc tương tác 

và phân loại 
Nguyên nhân nguy cơ Khuyến cáo 

Mức độ - Độ 

mạnh chứng cứ 

Corticosteroid, 

uống hoặc tiêm 

NSAID Tăng nguy cơ loét dạ dày tá 

tràng hoặc xuất huyết tiêu 

hoá 

Tránh phối hợp; nếu được thêm 

thuốc bảo vệ dạ dày 

Trung bình – Mạnh 

Chẹn alpha-1 

ngoại biên 

Thuốc lợi tiểu quai Tăng nguy cơ tiểu không 

tự chủ ở phụ nữ 

Tránh phối hợp ở phụ nữ, trừ 

khi có điều kiện đảm bảo cho cả 

2 thuốc 

Trung bình – Mạnh 

Theophyllin Cimetidin Tăng nguy cơ ngộ độc 

theophyllin 

Tránh phối hợp Trung bình – Mạnh 

Theophyllin Ciprofloxacin Tăng nguy cơ ngộ độc 

theophyllin 

Tránh phối hợp Trung bình – Mạnh 

Warfarin Amiodaron Tăng nguy cơ xuất huyết Tránh phối hợp khi có thể; nếu 

sử dụng đồng thời, giám sát INR 

chặt chẽ 

Trung bình – Mạnh 



42 
 

Thuốc bị tương 

tác và phân loại 

Thuốc tương tác 

và phân loại 
Nguyên nhân nguy cơ Khuyến cáo 

Mức độ - Độ 

mạnh chứng cứ 

Warfarin Ciprofloxacin Tăng nguy cơ xuất huyết Tránh phối hợp khi có thể; nếu 

sử dụng đồng thời, giám sát INR 

chặt chẽ 

Trung bình – Mạnh 

Warfarin Macrolid (trừ 

azithromycin) 

Tăng nguy cơ xuất huyết Tránh phối hợp khi có thể; nếu 

sử dụng đồng thời, giám sát INR 

chặt chẽ 

Trung bình – Mạnh 

Warfarin Trimethoprim – 

Sulfamethoxazol 

Tăng nguy cơ xuất huyết Tránh phối hợp khi có thể; nếu 

sử dụng đồng thời, giám sát INR 

chặt chẽ 

Trung bình – Mạnh 

Warfarin NSAID Tăng nguy cơ xuất huyết Tránh phối hợp khi có thể; nếu 

sử dụng đồng thời, giám sát INR 

chặt chẽ 

Cao – Mạnh 

 


