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Tương tác thuốc bất lợi là
hiện tượng xảy ra khi sử dụng
đồng thời hai hay nhiều thuốc,
hậu quả là thay đổi tác dụng hoặc
độc tính của một trong các thuốc.
Với mục đích quản lý tương
tác thuốc nhằm phát hiện, cảnh
báo, xử trí và dự phòng hậu quả
của tương tác thuốc tại các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế
đã ban hành Quyết định số
5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021
về việc ban hành danh mục tương
tác thuốc chống chỉ định trong
thực hành lâm sàng tại các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh. Trên cơ
sở này, Hội đồng Thuốc và Điều
trị của Viện Tim đã ban hành
Danh mục tương tác thuốc chống
chỉ định trong thực hành lâm sàng
tại Viện Tim với 2 nhóm cặp
tương tác:
A. Chống chỉ định tuyệt
đối: Các cặp tương tác chống chỉ
định trong tất cả các tình huống
lâm sàng và trên tất cả các đối
tượng bệnh nhân khác nhau.
B. Chống chỉ định có điều
kiện: Các cặp tương tác chỉ
chống chỉ định trong một số bối
cảnh lâm sàng hoặc trên một số
đối tượng bệnh nhân cụ thể hoặc

nhìn chung tốt nhất nên tránh
phối hợp.
Thông tư 52/2017/TT-BYT
ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy
định về đơn thuốc và việc kê đơn
thuốc hóa dược, sinh phẩm trong
điều trị ngoại trú, tờ hướng dẫn sử
dụng thuốc đi kèm với thuốc đã
được phép lưu hành là một trong
các tài liệu mà việc kê đơn thuốc
phải phù hợp theo. Trên cơ sở
này, Hội đồng Thuốc và Điều trị
của Viện Tim đã tổng hợp các nội
dung về chống chỉ định dựa
theo thông tin kê đơn được Bộ
Y tế phê duyệt để thông tin đến
nhân viên y tế và góp phần bảo
đảm việc thực hiện kê đơn thuốc
theo đúng các quy chế kê đơn.
Hội đồng Thuốc và Điều trị
đề nghị bác sĩ điều trị tuân thủ các
nội dung về chống chỉ định được
nêu trong Bản thông tin thuốc này
trên khi kê đơn. Trong trường
hợp bác sĩ điều trị cần chỉ định
thuốc sau khi đã tham khảo thông
tin và cân nhắc đánh giá lợi íchnguy cơ trên từng bệnh nhân của
tình huống lâm sàng cụ thể thì cần
thực hiện Biên bản hội chẩn.
Khoa Dược thực hiện cấp phát
thuốc theo nội dung của Biên bản
hội chẩn.

PHẦN I

DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC CHỐNG CHỈ
ĐỊNH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG Ở VIỆN TIM

8

STT

Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả

Xử trí

Chống chỉ định tuyệt đối
1

Amiodaron

Domperidon

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

2

Azithromycin

Domperidon

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

3

Captopril

Sacubitril/ valsartan
(sacubitril)

Tăng tích lũy bradykinin
gây phù mạch

Tăng nguy cơ phù mạch

Chống chỉ định phối hợp.
Chỉ bắt đầu sử dụng Sacubitril/valsartan
(sacubitril) sau khi ngừng captopril ít nhất 36
giờ.

4

Ciprofloxacin

Domperidon

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

5

Clarithromycin

Domperidon

Clarithromycin ức chế
CYP3A4 làm giảm chuyển
hóa của domperidon

Tăng nồng độ domperidon trong huyết
thanh, tăng nguy cơ kéo dài khoảng
QT

Chống chỉ định phối hợp

6

Clarithromycin

Felodipin

Clarithromycin ức chế
CYP3A4 mạnh làm giảm
chuyển hóa của felodipin

Tăng nồng độ felodipin, tăng nguy cơ
hạ huyết áp nghiêm trọng

Chống chỉ định phối hợp.
Cân nhắc thay đổi sang các thuốc nhóm khác có
cùng chỉ định và ít có nguy cơ tương tác hơn:
Trong trường hợp bắt buộc sử dụng kháng sinh
macrolid,
thay
clarithromycin
bằng
azithromycin.

7

Clarithromycin

Lercanidipin

Clarithromycin ức chế
CYP3A4 mạnh làm giảm
chuyển hóa của lercanidipin

Tăng nồng độ lercanidipin, tăng nguy
cơ hạ huyết áp nghiêm trọng

Chống chỉ định phối hợp.
Cân nhắc thay đổi sang các thuốc nhóm khác có
cùng chỉ định và ít có nguy cơ tương tác hơn:
Trong trường hợp bắt buộc sử dụng kháng sinh
macrolid,
thay
clarithromycin
bằng
azithromycin.

9

STT

Hoạt chất 1

8

Clarithromycin

Ivabradin

Hoạt chất 2

Clarithromycin ức chế CYP
3A4 mạnh làm giảm chuyển
hóa của ivabradin

Cơ chế

Tăng nồng độ ivabradin trong huyết
thanh, tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT
và chậm nhịp tim

Hậu quả

Chống chỉ định phối hợp.
Cân nhắc thay đổi sang các thuốc nhóm khác có
cùng chỉ định và ít có nguy cơ tương tác hơn.
Trong trường hợp bắt buộc sử dụng kháng sinh
macrolid,
thay
clarithromycin
bằng
azithromycin.

9

Clarithromycin

Simvastatin

Clarithromycin ức chế
CYP3A4 mạnh làm giảm
chuyển hóa của simvastatin

Tăng nồng độ của simvastatin trong
huyết thanh, tăng nguy cơ bệnh cơ
hoặc tiêu cơ vân cấp

Chống chỉ định phối hợp.
Cân nhắc thay đổi sang các thuốc nhóm khác
có cùng chỉ định và ít có nguy cơ tương tác
hơn:
- Trong trường hợp bắt buộc sử dụng kháng
sinh macrolid, thay clarithromycin bằng
azithromycin HOẶC
- Trong trường hợp bắt buộc sử dụng dẫn chất
statin, thay simvastatin bằng các dẫn chất statin
khác (lưu ý liều pravastatin không vượt quá 40
mg/ngày, fluvastatin không vượt quá 20
mg/ngày, thận trọng khi phối hợp với
atorvastatin).

10

Clarithromycin

Ticagrelor

Clarithromycin ức chế CYP
3A4 mạnh làm giảm chuyển
hóa của ticagrelor

Tăng nồng độ của ticagrelor trong
huyết thanh, tăng nguy cơ xuất huyết

Chống chỉ định phối hợp.
Cân nhắc thay đổi sang các thuốc nhóm khác có
cùng chỉ định và ít có nguy cơ tương tác hơn:
Trong trường hợp bắt buộc sử dụng kháng sinh
macrolid,
thay
clarithromycin
bằng
azithromycin.

11

Clarithromycin

Tolvaptan

Các thuốc ức chế mạnh
CYP3A4 làm giảm chuyển
hóa của tolvaptan

Tăng nồng độ tolvaptan trong huyết
thanh, tăng nguy cơ tác dụng không
mong muốn (tăng nồng độ natri huyết
thanh, đa niệu, khát nước, giảm thể
tích tuần hoàn...)

Chống chỉ định phối hợp.
Cân nhắc thay đổi sang các thuốc nhóm khác có
cùng chỉ định và ít có nguy cơ tương tác hơn:
Trong trường hợp bắt buộc sử dụng kháng sinh
macrolid,
thay
clarithromycin
bằng
azithromycin.

10

Xử trí

STT

Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả

Xử trí

12

Diltiazem

Ivabradin

Diltiazem ức chế CYP3A4
làm giảm chuyển hóa của
ivabradin và hiệp đồng tác
dụng làm chậm nhịp tim của
ivabradin

Tăng nồng độ ivabradin trong huyết
thanh, tăng nguy cơ kéo dài khoảng
QT và chậm nhịp tim

Chống chỉ định phối hợp

13

Domperidon

Cilostazol

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

14

Domperidon

Fluconazol

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

15

Domperidon

Haloperidol

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

16

Domperidon

Levofloxacin

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

17

Domperidon

Levosulpirid

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

18

Domperidon

Moxifloxacin

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

19

Domperidon

Propofol

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

20

Domperidon

Sevofluran

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

21

Domperidon

Sulpirid

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh

Chống chỉ định phối hợp.

22

Enalapril

Sacubitril/ valsartan
(sacubitril)

Tăng tích lũy bradykinin
gây phù mạch

Tăng nguy cơ phù mạch

Chống chỉ định phối hợp.
Chỉ bắt đầu sử dụng Sacubitril/valsartan
(sacubitril) sau khi ngừng enalapril ít nhất 36
giờ.

11

STT

Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả

Xử trí

23

Gemfibrozil

Atorvastatin

Gemfibrozil
ức
chế
OATP1B1 làm giảm vận
chuyển atorvastatin vào gan

Tăng nồng độ atorvastatin trong huyết
thanh, tăng nguy cơ bệnh cơ hoặc tiêu
cơ vân cấp

Chống chỉ định phối hợp.
Trong trường hợp bắt buộc dùng dẫn chất fibrat,
thay thế gemfibrozil bằng fenofibrat nhưng cần
thận trọng khi phối hợp.

24

Gemfibrozil

Simvastatin

Gemfibrozil
ức
chế
OATP1B1 làm giảm vận
chuyển simvastatin vào gan

Tăng nồng độ simvastatin trong huyết
thanh, tăng nguy cơ bệnh cơ hoặc tiêu
cơ vân cấp

Chống chỉ định phối hợp.
Trong trường hợp bắt buộc dùng dẫn chất fibrat,
thay thế gemfibrozil bằng fenofibrat nhưng cần
thận trọng khi phối hợp

25

Imidapril

Sacubitril/ valsartan
(sacubitril)

Tăng tích lũy bradykinin
gây phù mạch

Tăng nguy cơ phù mạch

Chống chỉ định phối hợp.
Chỉ bắt đầu sử dụng Sacubitril/valsartan
(sacubitril) sau khi ngừng imidapril ít nhất 36
giờ.

26

Isosorbid
dinitrat

Sildenafil

Hiệp đồng tăng nồng độ
cGMP có dụng giãn mạch

Tăng tác dụng hạ huyết áp nghiêm
trọng

Chống chỉ định phối hợp. Hai thuốc cách nhau ít
nhất 24 giờ.

27

Isosorbid
dinitrat

Tadalafil

Hiệp đồng tăng nồng độ
cGMP có dụng giãn mạch

Tăng tác dụng hạ huyết áp nghiêm
trọng

Chống chỉ định phối hợp. Hai thuốc cách nhau ít
nhất 48 giờ.

28

Isosorbid
mononitrat

Sildenafil

Hiệp đồng tăng nồng độ
cGMP có dụng giãn mạch

Tăng tác dụng hạ huyết áp nghiêm
trọng

Chống chỉ định phối hợp. Hai thuốc cách nhau ít
nhất 24 giờ.

29

Isosorbid
mononitrat

Tadalafil

Hiệp đồng tăng nồng độ
cGMP có dụng giãn mạch

Tăng tác dụng hạ huyết áp nghiêm
trọng

Chống chỉ định phối hợp. Hai thuốc cách nhau ít
nhất 48 giờ.

30

Linezolid

Methyldopa

Chưa rõ

Tăng nguy cơ xuất hiện cơn tăng huyết
áp (đau đầu,đánh trống ngực, cứng cổ)

Chống chỉ định phối hợp

31

Linezolid

Nefopam

Nefopam ức chế thu hồi
noradrenalin
(norepinephrin)
và
serotonin trên hệ thần kinh

Tăng nguy cơ kích thích thần kinh
trung ương (co giật, ảo giác và kích
động)

Chống chỉ định phối hợp

12

STT

Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả

Xử trí

32

Lisinopril

Sacubitril/ valsartan
(sacubitril)

Tăng tích lũy bradykinin
gây phù mạch

Tăng nguy cơ phù mạch

Chống chỉ định phối hợp.
Chỉ bắt đầu sử dụng Sacubitril/valsartan
(sacubitril) sau khi ngừng lisinopril ít nhất 36
giờ.

33

Nicoradil

Sildenafil

Hiệp đồng tăng nồng độ
cGMP có dụng giãn mạch

Tăng tác dụng hạ huyết áp nghiêm
trọng

Chống chỉ định phối hợp. Hai thuốc cách nhau ít
nhất 24 giờ.

34

Nicoradil

Tadalafil

Hiệp đồng tăng nồng độ
cGMP có dụng giãn mạch

Tăng tác dụng hạ huyết áp nghiêm
trọng

Chống chỉ định phối hợp. Hai thuốc cách nhau ít
nhất 48 giờ.

35

Nitroglycerin

Sildenafil

Hiệp đồng tăng nồng độ
cGMP có dụng giãn mạch

Tăng tác dụng hạ huyết áp nghiêm
trọng

Chống chỉ định phối hợp. Hai thuốc cách nhau ít
nhất 24 giờ.

36

Nitroglycerin

Tadalafil

Hiệp đồng tăng nồng độ
cGMP có dụng giãn mạch

Tăng tác dụng hạ huyết áp nghiêm
trọng

Chống chỉ định phối hợp. Hai thuốc cách nhau ít
nhất 48 giờ.

37

Nifedipin

Rifampicin

Rifampicin
cảm
ứng
CYP3A4 làm tăng chuyển
hóa của nifedipin

Giảm nồng độ nifedipin, giảm hiệu
quả điều trị

Chống chỉ định phối hợp

38

Perindopril

Sacubitril/ valsartan
(sacubitril)

Tăng tích lũy bradykinin
gây phù mạch

Tăng nguy cơ phù mạch

Chống chỉ định phối hợp.
Chỉ bắt đầu sử dụng Sacubitril/valsartan
(sacubitril) sau khi ngừng perindopril ít nhất 36
giờ.

39

Ramipril

Sacubitril/ valsartan
(sacubitril)

Tăng tích lũy bradykinin
gây phù mạch

Tăng nguy cơ phù mạch

Chống chỉ định phối hợp.
Chỉ bắt đầu sử dụng Sacubitril/valsartan
(sacubitril) sau khi ngừng ramipril ít nhất 36 giờ.

40

Zofenopril

Sacubitril/ valsartan
(sacubitril)

Tăng tích lũy bradykinin
gây phù mạch

Tăng nguy cơ phù mạch

Chống chỉ định phối hợp.
Chỉ bắt đầu sử dụng Sacubitril/valsartan
(sacubitril) sau khi ngừng zofenopril ít nhất 36
giờ.

13

STT

Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả

Xử trí

Chống chỉ định trên nhóm đối tượng đặc biệt, nên tránh ở các nhóm khác
1

Amiodaron

Colchicin

Amiodaron ức chế P-gp làm Tăng nồng độ colchicin trong
giảm thải trừ colchicin
huyết thanh, tăng nguy cơ tác
dụng độc tính (tiêu chảy, nôn,
đau bụng, sốt, xuất huyết, giảm
cả ba dòng tế bào máu, các dấu
hiệu độc tính trên cơ như đau cơ,
mỏi cơ hoặc yếu cơ, nước tiểu
sẫm màu, dị cảm, trường hợp
nặng có thể gây suy đa tạng và tử
vong)

1. Chống chỉ định ở bệnh nhân suy gan hoặc suy
thận.
2. Ở bệnh nhân chức năng gan, thận bình thường: nên
tránh phối hợp. Nếu phối hợp: giảm liều colchicin.
Dùng liều tiếp theo của colchicin sau 3 ngày. Theo
dõi nguy cơ độc tính của colchicin.

2

Amiodaron

Fluconazol

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng
QT, xoắn đỉnh

1. Chống chỉ định phối hợp ở các bệnh nhân có hội
chứng QT kéo dài do di truyền hoặc mắc phải.
2. Trên các đối tượng bệnh nhân khác, tốt nhất nên
tránh phối hợp các thuốc này. Trong trường hợp cần
thiết phối hợp, cần đánh giá cẩn thận nguy cơ/lợi ích
và lượng giá các yếu tố nguy cơ trên từng bệnh nhân,
đặc biệt là rối loạn điện giải (hạ kali máu, hạ magie
máu, hạ calci máu), nhịp tim chậm, nữ giới trước khi
quyết định kê đơn.

3

Amiodaron

Haloperidol

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng
QT, xoắn đỉnh

1. Chống chỉ định phối hợp ở các bệnh nhân có hội
chứng QT kéo dài do di truyền hoặc mắc phải.
2. Trên các đối tượng bệnh nhân khác, tốt nhất nên
tránh phối hợp các thuốc này. Trong trường hợp cần
thiết phối hợp, cần đánh giá cẩn thận nguy cơ/lợi ích
và lượng giá các yếu tố nguy cơ trên từng bệnh nhân,
đặc biệt là rối loạn điện giải (hạ kali máu, hạ magie
máu, hạ calci máu), nhịp tim chậm, nữ giới trước khi
quyết định kê đơn.

14

STT

Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả
Tăng nguy cơ kéo dài khoảng
QT, xoắn đỉnh

Xử trí

4

Amiodaron

Moxifloxacin

Hiệp đồng tăng tác dụng

5

Atropin

Kali clorid (dạng
uống giải phóng kéo
dài)

Atropin kháng cholinergic Tăng nguy cơ loét tiêu hóa
gây tồn lưu hoặc làm tăng
thời gian kali qua đường tiêu
hóa khi sử dụng đường
uống, gây loét đường tiêu
hóa

1. Tốt nhất nên tránh phối hợp, đặc biệt ở người cao
tuổi. Cân nhắc chuyển sang sử dụng kali đường tĩnh
mạch.
2. Trong trường hợp bắt buộc sử dụng đồng thời, cân
nhắc một số khuyến cáo sau giúp giảm nguy cơ loét
tiêu hóa: (1) uống ít nhất 100 mL nước sau khi uống
kali, (2) ngồi hoặc đứng thẳng trong ít nhất 5 - 10 phút
sau khi uống thuốc.

6

Azithromycin

Haloperidol

Hiệp đồng tăng tác dụng

1. Chống chỉ định phối hợp ở các bệnh nhân có hội
chứng QT kéo dài do di truyền hoặc mắc phải.
2. Trên các đối tượng bệnh nhân khác, tốt nhất nên tránh
phối hợp các thuốc này. Trong trường hợp cần thiết
phối hợp, cần đánh giá cẩn thận nguy cơ/lợi ích và
lượng giá các yếu tố nguy cơ trên từng bệnh nhân, đặc
biệt là rối loạn điện giải (hạ kali máu, hạ magie máu,
hạ calci máu), nhịp tim chậm, nữ giới trước khi quyết
định kê đơn.

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng
QT, xoắn đỉnh

15

1. Chống chỉ định phối hợp ở các bệnh nhân có hội
chứng QT kéo dài do di truyền hoặc mắc phải.
2. Trên các đối tượng bệnh nhân khác, tốt nhất nên
tránh phối hợp các thuốc này. Trong trường hợp cần
thiết phối hợp, cần đánh giá cẩn thận nguy cơ/lợi ích
và lượng giá các yếu tố nguy cơ trên từng bệnh nhân,
đặc biệt là rối loạn điện giải (hạ kali máu, hạ magie
máu, hạ calci máu), nhịp tim chậm, nữ giới trước khi
quyết định kê đơn.

STT

Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả

Xử trí

7

Carvedilol

Colchicin

Carvedilol ức chế P-gp làm Tăng nồng độ colchicin trong
giảm thải trừ colchicin
huyết thanh, tăng nguy cơ tác
dụng độc tính (tiêu chảy, nôn,
đau bụng, sốt, xuất huyết, giảm
cả ba dòng tế bào máu, các dấu
hiệu độc tính trên cơ như đau cơ,
mỏi cơ hoặc yếu cơ, nước tiểu
sẫm màu, dị cảm, trường hợp
nặng có thể gây suy đa tạng và tử
vong)

1. Chống chỉ định ở bệnh nhân suy gan hoặc suy
thận.
2. Ở bệnh nhân chức năng gan, thận bình thường: nên
tránh phối hợp. Nếu phối hợp: giảm liều colchicin.
Dùng liều tiếp theo của colchicin sau 3 ngày. Theo
dõi nguy cơ độc tính của colchicin.

8

Ceftriaxon

Calci clorid

Hình thành tủa calci- Tạo kết tủa tại phổi và thận, có thể
ceftriaxon tại mô phổi và dẫn đến tử vong ở trẻ sơ sinh
thận khi dùng đồng thời
đường tĩnh mạch ở trẻ sơ
sinh

1. Chống chỉ định sử dụng đồng thời ở trẻ sơ sinh (<
28 ngày tuổi).
2. Ở các đối tượng khác, không trộn lẫn calci và
ceftriaxon trong cùng 1 đường truyền, dùng 2
thuốc theo 2 đường truyền tại 2 vị trí khác nhau hoặc
dùng lần lượt từng thuốc sau đó khi tráng rửa đường
truyền bằng dung môi tương hợp.

9

Ceftriaxon

Calci gluconat

Hình thành tủa calci- Tạo kết tủa tại phổi và thận, có thể
ceftriaxon tại mô phổi và dẫn đến tử vong ở trẻ sơ sinh
thận khi dùng đồng thời
đường tĩnh mạch ở trẻ sơ
sinh

1. Chống chỉ định sử dụng đồng thời ở trẻ sơ sinh (<
28 ngày tuổi).
2. Ở các đối tượng khác, không trộn lẫn calci và
ceftriaxon trong cùng 1 đường truyền, dùng 2
thuốc theo 2 đường truyền tại 2 vị trí khác nhau hoặc
dùng lần lượt từng thuốc sau đó khi tráng rửa đường
truyền bằng dung môi tương hợp.

10

Ceftriaxon

Dung dịch nuôi dưỡng Hình thành tủa calci - Tạo kết tủa tại phổi và thận, có thể
đường tĩnh mạch ceftriaxon tại mô phổi và dẫn đến tử vong ở trẻ sơ sinh
thận khi dùng đồng thời
chứa calci
đường tĩnh mạch ở trẻ sơ
sinh

1. Chống chỉ định sử dụng đồng thời ở trẻ sơ sinh (<
28 ngày tuổi).
2. Ở các đối tượng khác, không trộn lẫn calci và
ceftriaxon trong cùng 1 đường truyền, dùng 2
thuốc theo 2 đường truyền tại 2 vị trí khác nhau hoặc
dùng lần lượt từng thuốc sau đó khi tráng rửa đường
truyền bằng dung môi tương hợp.
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Xử trí

11

Ceftriaxon

Ringer Lactat

Hình thành tủa calci - Tạo kết tủa tại phổi và thận, có thể
ceftriaxon tại mô phổi và dẫn đến tử vong ở trẻ sơ sinh
thận khi dùng đồng thời
đường tĩnh mạch ở trẻ sơ
sinh

1. Chống chỉ định sử dụng đồng thời ở trẻ sơ sinh (<
28 ngày tuổi).
2. Ở các đối tượng khác, không trộn lẫn calci và
ceftriaxon trong cùng 1 đường truyền, dùng 2
thuốc theo 2 đường truyền tại 2 vị trí khác nhau hoặc
dùng lần lượt từng thuốc sau đó khi tráng rửa đường
truyền bằng dung môi tương hợp.

12

Clarithromycin

Colchicin

Clarithromycin ức chế Tăng nồng độ colchicin trong
mạnh CYP3A4 và ức chế P- huyết thanh, tăng nguy cơ tác
gp làm giảm chuyển hóa và dụng độc tính (tiêu chảy, nôn,
thải trừ colchicin
đau bụng, sốt, xuất huyết, giảm
cả ba dòng tế bào máu, các dấu
hiệu độc tính trên cơ như đau cơ,
mỏi cơ hoặc yếu cơ, nước tiểu
sẫm màu, dị cảm, trường hợp
nặng có thể gây suy đa tạng và tử
vong)

1. Chống chỉ định ở bệnh nhân suy gan hoặc suy
thận.
2. Ở bệnh nhân chức năng gan, thận bình thường: nên
tránh phối hợp. Nếu phối hợp: giảm liều colchicin.
Dùng liều tiếp theo của colchicin sau 3 ngày. Theo
dõi nguy cơ độc tính của colchicin.

13

Clarithromycin

Fluconazol

Hiệp đồng tăng tác dụng

1. Chống chỉ định phối hợp ở các bệnh nhân có hội
chứng QT kéo dài do di truyền hoặc mắc phải.
2. Trên các đối tượng bệnh nhân khác, tốt nhất nên
tránh phối hợp các thuốc này. Trong trường hợp cần
thiết phối hợp, cần đánh giá cẩn thận nguy cơ/lợi ích
và lượng giá các yếu tố nguy cơ trên từng bệnh nhân,
đặc biệt là rối loạn điện giải (hạ kali máu, hạ magie
máu, hạ calci máu), nhịp tim chậm, nữ giới trước khi
quyết định kê đơn.

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng
QT, xoắn đỉnh

17
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Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả

14

Clarithromycin

Haloperidol

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng
QT, xoắn đỉnh

1. Chống chỉ định phối hợp ở các bệnh nhân có hội
chứng QT kéo dài do di truyền hoặc mắc phải.
2. Trên các đối tượng bệnh nhân khác, tốt nhất nên
tránh phối hợp các thuốc này. Trong trường hợp cần
thiết phối hợp, cần đánh giá cẩn thận nguy cơ/lợi ích
và lượng giá các yếu tố nguy cơ trên từng bệnh nhân,
đặc biệt là rối loạn điện giải (hạ kali máu, hạ magie
máu, hạ calci máu), nhịp tim chậm, nữ giới trước khi
quyết định kê đơn.

15

Colchicin

Diltiazem

Diltiazem ức chế P-gp làm Tăng nồng độ colchicin trong
giảm thải trừ colchicin
huyết thanh, tăng nguy cơ tác
dụng độc tính (tiêu chảy, nôn,
đau bụng, sốt, xuất huyết, giảm
cả ba dòng tế bào máu, các dấu
hiệu độc tính trên cơ như đau cơ,
mỏi cơ hoặc yếu cơ, nước tiểu
sẫm màu, dị cảm, trường hợp
nặng có thể gây suy đa tạng và tử
vong)

1. Chống chỉ định ở bệnh nhân suy gan hoặc suy
thận.
2. Ở bệnh nhân chức năng gan, thận bình thường: nên
tránh phối hợp. Nếu phối hợp: giảm liều colchicin.
Dùng liều tiếp theo của colchicin sau 3 ngày. Theo
dõi nguy cơ độc tính của colchicin.

18

Xử trí

STT

Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả

16

Dextromethorphan

Linezolid

Hiệp đồng
serotonin

tác

dụng Tăng nguy cơ hội chứng serotonin
(sốt cao, rối loạn nhận thức, tăng
phản xạ, mất phối hợp, rung giật
cơ, cứng cơ, co giật, nhịp tim
nhanh, tăng huyết áp, tăng thân
nhiệt, vã mồ hôi, ảo giác, kích
động hoặc bồn chồn…)

1. Cố gắng tránh sử dụng đồng thời linezolid và
dextromethorphan. Tốt nhất các thuốc này nên sử
dụng cách nhau 2 tuần. Cân nhắc thay đổi sang các
thuốc nhóm khác có cùng chỉ định và ít có nguy cơ
tương tác hơn. Trong trường hợp bắt buộc sử dụng
opioid, có thể đổi sang các opioid khác không có hoạt
tính ức chế thu hồi serotonin (codein).
2. Trường hợp không thể trì hoãn điều trị được 2 tuần,
bắt buộc sử dụng dài ngày hoặc khẩn cấp bằng
linezolid và không có thuốc khác thay thế, cân bằng
lợi ích và nguy cơ xảy ra hội chứng serotonin. Nếu lợi
ích vượt trội nguy cơ, vẫn có thể sử dụng đồng thời
nhưng cần giám sát chặt chẽ bệnh nhân, đặc biệt trong
tháng đầu tiên sử dụng đồng thời 2 thuốc.

17

Fentanyl

Linezolid

Hiệp đồng
serotonin

tác

dụng Tăng nguy cơ hội chứng serotonin
(sốt cao, rối loạn nhận thức, tăng
phản xạ, mất phối hợp, rung giật
cơ, cứng cơ, co giật, nhịp tim
nhanh, tăng huyết áp, tăng thân
nhiệt, vã mồ hôi, ảo giác, kích
động hoặc bồn chồn…)

1. Cố gắng tránh sử dụng đồng thời linezolid và
fentanyl. Tốt nhất các thuốc này nên sử dụng cách
nhau 2 tuần. Cân nhắc thay đổi sang các thuốc nhóm
khác có cùng chỉ định và ít có nguy cơ tương tác hơn.
Trong trường hợp bắt buộc sử dụng opioid, có thể đổi
sang các opioid khác không có hoạt tính ức chế thu
hồi serotonin (morphin, codein, oxycodon,
buprenorphin).
2. Trường hợp không thể trì hoãn điều trị được 2 tuần,
bắt buộc sử dụng dài ngày hoặc khẩn cấp bằng
linezolid và không có thuốc khác thay thế, cân bằng
lợi ích và nguy cơ xảy ra hội chứng serotonin. Nếu lợi
ích vượt trội nguy cơ, vẫn có thể sử dụng đồng thời
nhưng cần giám sát chặt chẽ bệnh nhân, đặc biệt trong
tháng đầu tiên sử dụng đồng thời 2 thuốc.
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Xử trí

STT

Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả

Xử trí

18

Fluconazol

Haloperidol

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng
QT, xoắn đỉnh

1. Chống chỉ định phối hợp ở các bệnh nhân có hội
chứng QT kéo dài do di truyền hoặc mắc phải.
2. Trên các đối tượng bệnh nhân khác, tốt nhất nên
tránh phối hợp các thuốc này. Trong trường hợp cần
thiết phối hợp, cần đánh giá cẩn thận nguy cơ/lợi ích
và lượng giá các yếu tố nguy cơ trên từng bệnh nhân,
đặc biệt là rối loạn điện giải (hạ kali máu, hạ magie
máu, hạ calci máu), nhịp tim chậm, nữ giới trước khi
quyết định kê đơn.

19

Haloperidol

Levofloxacin

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng
QT, xoắn đỉnh

1. Chống chỉ định phối hợp ở các bệnh nhân có hội
chứng QT kéo dài do di truyền hoặc mắc phải.
2. Trên các đối tượng bệnh nhân khác, tốt nhất nên
tránh phối hợp các thuốc này. Trong trường hợp cần
thiết phối hợp, cần đánh giá cẩn thận nguy cơ/lợi ích
và lượng giá các yếu tố nguy cơ trên từng bệnh nhân,
đặc biệt là rối loạn điện giải (hạ kali máu, hạ magie
máu, hạ calci máu), nhịp tim chậm, nữ giới trước khi
quyết định kê đơn.

20

Haloperidol

Moxifloxacin

Hiệp đồng tăng tác dụng

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng
QT, xoắn đỉnh

1. Chống chỉ định phối hợp ở các bệnh nhân có hội
chứng QT kéo dài do di truyền hoặc mắc phải.
2. Trên các đối tượng bệnh nhân khác, tốt nhất nên
tránh phối hợp các thuốc này. Trong trường hợp cần
thiết phối hợp, cần đánh giá cẩn thận nguy cơ/lợi ích
và lượng giá các yếu tố nguy cơ trên từng bệnh nhân,
đặc biệt là rối loạn điện giải (hạ kali máu, hạ magie
máu, hạ calci máu), nhịp tim chậm, nữ giới trước khi
quyết định kê đơn.
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STT

Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả
Tăng nguy cơ loét tiêu hóa

21

Hyoscin
butylbromid

Kali clorid (dạng
uống giải phóng kéo
dài)

Hyoscin butylbromid kháng
cholinergic gây tồn lưu hoặc
làm tăng thời gian kali qua
đường tiêu hóa khi sử dụng
đường uống, gây loét đường
tiêu hóa

22

Iobitridol

Metformin

23

Iodixanol

Metformin

Nguy cơ suy thận cấp liên Tăng nguy cơ nhiễm toan lactic
quan đến cả metformin và và suy thận cấp
thuốc cản quang iod. Suy
thận cấp làm tăng nguy cơ
nhiễm toan lactic.

24

Iohexol

Metformin

25

Iopromid

Metformin

21

Xử trí
1. Tốt nhất nên tránh phối hợp, đặc biệt ở người cao
tuổi. Cân nhắc chuyển sang sử dụng kali đường tĩnh
mạch.
2. Trong trường hợp bắt buộc sử dụng đồng thời, cân
nhắc một số khuyến cáo sau giúp giảm nguy cơ loét
tiêu hóa: (1) uống ít nhất 100 mL nước sau khi uống
kali, (2) ngồi hoặc đứng thẳng trong ít nhất 5 - 10 phút
sau khi uống thuốc.
1. Bệnh nhân có MLCT > 30 ml/phút/1,73m² và
không có bằng chứng tổn thương thận cấp, được
chỉ định tiêm thuốc cản quang đường tĩnh mạch hoặc
tiêm thuốc cản quang đường động mạch tiếp xúc với
thận thứ cấp (ví dụ: bơm thuốc vào tim phải, động
mạch phổi, động mạch cảnh, động mạch dưới đòn,
động mạch vành, động mạch mạc treo hay động mạch
dưới động mạch thận): tiếp tục sử dụng metformin
như bình thường.
2. Bệnh nhân (1) MLCT < 30 ml/phút/1,73m² tiêm
thuốc cản quang đường tĩnh mạch, đường động mạch
tiếp xúc với thận thứ cấp, hoặc (2) Bệnh nhân tiêm
thuốc cản quang đường động mạch tiếp xúc với
thận đầu tiên (ví dụ: bơm thuốc vào tim trái, động
mạch chủ ngực, động mạch chủ bụng trên động mạch
thận hoặc động mạch thận) hoặc (3) Có tổn thương
thận: Ngừng metformin trước hoặc tại thời điểm tiến
hành thủ thuật chẩn đoán hình ảnh và không được
dùng lại cho đến ít nhất 48 giờ sau đó. Sau 48 giờ,
chỉ sử dụng lại metformin sau khi chức năng thận
được đánh giá lại và cho thấy ổn định.
* Lưu ý: Các yếu tố nguy cơ: suy thận, suy tim, không
đủ dịch hoặc thiếu dịch, sử dụng liều cao thuốc cản
quang hoặc sử dụng đồng thời các thuốc độc tính trên
thận khác. Khuyến cáo về tương tác này không áp
dụng trong trường hợp bơm thuốc cản quang iod để
chụp X-quang tử cung - vòi trứng.

STT

Hoạt chất 1

Hoạt chất 2

Cơ chế

Hậu quả

Xử trí
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Linezolid

Sertralin

Hiệp đồng
serotonin

tác

dụng Tăng nguy cơ hội chứng serotonin
(sốt cao, rối loạn nhận thức, tăng
phản xạ, mất phối hợp, rung giật
cơ, cứng cơ, co giật, nhịp tim
nhanh, tăng huyết áp, tăng thân
nhiệt, vã mồ hôi, ảo giác, kích
động hoặc bồn chồn…)

1. Cố gắng tránh sử dụng đồng thời linezolid và
sertralin. Tốt nhất các thuốc này nên sử dụng cách
nhau 2 tuần. Cân nhắc thay đổi sang các thuốc nhóm
khác có cùng chỉ định và ít có nguy cơ tương tác hơn.
2. Trường hợp không thể trì hoãn điều trị được 2 tuần,
bắt buộc sử dụng dài ngày hoặc khẩn cấp bằng
linezolid và không có thuốc khác thay thế, cân bằng
lợi ích và nguy cơ xảy ra hội chứng serotonin. Nếu lợi
ích vượt trội nguy cơ, vẫn có thể sử dụng đồng thời
nhưng cần giám sát chặt chẽ bệnh nhân, đặc biệt trong
tháng đầu tiên sử dụng đồng thời 2 thuốc.
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Linezolid

Tramadol

Hiệp đồng
serotonin

tác

dụng Tăng nguy cơ hội chứng
serotonin (sốt cao, rối loạn nhận
thức, tăng phản xạ, mất phối hợp,
rung giật cơ, cứng cơ, co giật,
nhịp tim nhanh, tăng huyết áp,
tăng thân nhiệt, vã mồ hôi, ảo
giác, kích động hoặc bồn
chồn…)

1. Cố gắng tránh sử dụng đồng thời linezolid và
tramadol. Tốt nhất các thuốc này nên sử dụng
cách nhau 2 tuần. Cân nhắc thay đổi sang các
thuốc nhóm khác có cùng chỉ định và ít có nguy cơ
tương tác hơn. Trong trường hợp bắt buộc sử dụng
opioid, có thể đổi sang các opioid khác không có
hoạt tính ức chế thu hồi serotonin (morphin,
codein, oxycodon, buprenorphin)
2. Trường hợp không thể trì hoãn điều trị được 2 tuần,
bắt buộc sử dụng dài ngày hoặc khẩn cấp bằng
linezolid và không có thuốc khác thay thế, cân bằng
lợi ích và nguy cơ xảy ra hội chứng serotonin. Nếu
lợi ích vượt trội nguy cơ, vẫn có thể sử dụng đồng
thời nhưng cần giám sát chặt chẽ bệnh nhân, đặc
biệt trong tháng đầu tiên sử dụng đồng thời 2 thuốc.
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PHẦN II
CHỐNG CHỈ ĐỊNH CỦA MỘT SỐ THUỐC DỰA TRÊN
THÔNG TIN KÊ ĐƠN
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STT

Tên Hoạt Chất

Chống chỉ định

Thuốc tham
khảo

1

Acenocoumarol

Suy gan nặng, suy thận nặng (ClCr < 20).
Tăng huyết áp nặng.

Azenmarol

2

Acetylsalicylic acid
(DL-lysinacetylsalicylat)

Hội chứng hen, viêm mũi.
Suy thận nặng (ClCr <30).
Liều trên 100mg/ngày ở 3 tháng cuối thai kỳ.
Loét dạ dày tá tràng.
Xơ gan.
Mới bị gout.

Aspirin 81

3

Albendazol

Phụ nữ có thai.

Azoltel

4

Alfuzosin

Suy gan nặng.
Khi suy thận nặng (ClCr < 30 ml/phút) không dùng viên
tác dụng kéo dài 10 mg.

Xatral

5

Allopurinol

Gout cấp.
Tăng acid uric huyết đơn thuần không có triệu chứng.

Angut

6

Amiodaron
hydroclorid

Sốc tim.
Loạn năng nút xoang nặng dẫn đến nhịp chậm xoang nặng
(trừ khi đặt máy tạo nhịp tạm thời).
Blốc nhĩ - thất độ 2 và độ 3 (trừ khi đặt máy tạo nhịp tạm
thời).
Nhịp chậm đã gây ngất (trừ khi đặt máy tạo nhịp tạm thời).
Loạn năng giáp; mẫn cảm với iod.
Dùng chung thuốc có thể gây xoắn đỉnh: Thuốc chống
loạn nhịp nhóm IA (quinidin, hydroquinidin,
disopyramid), thuốc chống loạn nhịp nhóm III (sotalol,
dofetilid, ibutilid), các thuốc khác như: bepridil, cisaprid,
diphemanil, erythromycin tĩnh mạch, mizolastin,
moxifloxacin, spiramycin tĩnh mạch, vincamin tĩnh mạch,
sultoprid.

7

Amlodipin

Đau thắt ngực không ổn định.
Hẹp động mạch chủ có biểu hiện lâm sàng.
Trẻ em, phụ nữ cho con bú.

8

Apixaban

Đang chảy máu lâm sàng, hoặc tình trạng tổn thương được
coi là có yếu tố nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng.
Mắc bệnh gan đi kèm với rối loạn đông máu và nguy cơ
chảy máu có liên quan về mặt lâm sàng kể cả những bệnh
nhân xơ gan với child Pugh xếp loại B và C
Phụ nữ có thai và trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ

Eliquis

9

Atenolol

Chậm nhịp xoang, blốc nhĩ - thất độ II và độ III.
Sốc tim, suy tim mất bù trừ.
Bệnh u tế bào ưa crôm không được điều trị.

Stanolol

10

Atorvastatin

Bệnh gan tiến triển, tăng dai dẳng chưa rõ nguyên nhân,
ALT, AST tăng trên 3 lần giới hạn bình thường.
Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú.

Lipitor

11

Betahistin

Dưới 18 tuổi
U tuyến thượng thận, u tế bào ưa crom

24

Cordaron

Amlor Cap

Betaserc

STT

Tên Hoạt Chất

Chống chỉ định

Thuốc tham
khảo

12

Bisoprolol

Suy tim cấp, suy tim mất bù cần thuốc vận mạch. Sốc do
tim.
Rối loạn dẫn truyền nhĩ thất, block độ 2 3 không có máy
tạo nhịp.
Hen phế quản nặng.
Hội chứng Raynaud.
U tuyến thượng thận
Toan chuyển hóa.

Concor

13

Bosentan

Suy gan trung bình đến nặng; AST, ALT lớn hơn 3 lần so với
giới hạn bình thường
Phụ nữ có thai.

Tracleer

14

Candesartan

Phụ nữ mang thai và cho con bú.
Suy gan nặng và/hoặc ứ mật.
Suy tim có kali huyết > 5 mmol/lít, creatinin huyết > 265
micromol/ lít (> 30 mg/lít) hoặc ClCr < 30 ml/phút

Savi
Candesartan

15

Captopril

Mẫn cảm với thuốc hoặc các chất ức chế ACE.
Tiền sử phù mạch.
Sau nhồi máu cơ tim (nếu huyết động không ổn định).
Hẹp động mạch thận 2 bên hoặc hẹp động mạch thận ở thận
đơn độc. Hẹp động mạch chủ hoặc hẹp van 2 lá.
Bệnh cơ tim tắc nghẽn nặng.

Captopril
Stella

16

Carvedilol

Suy tim cấp.
Suy tim sung huyết mất bù (NYHA độ III - IV) chưa được
điều trị với phác đồ chuẩn.
Hen phế quản hoặc bệnh co thắt phế quản (có thể dẫn đến
cơn hen).
Sốc do tim, nhịp tim chậm nặng hoặc blốc nhĩ-thất độ II hoặc
độ III.
Suy gan có triệu chứng, suy gan nặng.

Savi
Carvedilol

17

Cilostazol

Dễ xuất huyết (như viêm loét dạ dày tá tràng đang hoạt động,
đột quỵ do xuất huyết não trong 6 tháng trước, bệnh võng
mạc tăng sinh do đái tháo đường, tăng huyết áp chưa kiểm
soát tốt);
Tiền sử loạn nhịp nhanh nặng; khoảng QT kéo dài; đau thắt
ngực không ổn định; nhồi máu cơ tim trong 6 tháng trước;
can thiệp vào động mạch vành 6 tháng trước; suy tim sung
huyết ở các mức độ.
Phụ nữ có thai
Điều trị với hai hoặc nhiều hơn thuốc kháng kết tập tiểu cầu
hoặc kháng đông

Pletaal

18

Cinnarizin

Rối loạn chuyển hóa porphyrin

19

Clopidogrel

Suy gan nặng, xuất huyết bệnh lý (loét dạ dày tá tràng, xuất
huyết nội sọ)

Plavix

20

Colchicin

Suy thận nặng. Suy gan nặng.
Bệnh đường tiêu hoá nặng.
Bệnh tim nặng hoặc loạn đông máu. Mẫn cảm với colchicin.

Colchicin
(Danaphar)

25

Stugeron

STT

Tên Hoạt Chất

Chống chỉ định

Thuốc tham
khảo

21

Dabigatran

Suy thận nặng (< 30ml/phút)
Biểu hiện chảy máu, có cơ địa chảy máu, bệnh nhân giảm
đông máu tự phát
Bệnh nhân mang van tim nhân tạo cơ học

Pradaxa

22

Dextromethorphan

Người bệnh đang điều trị các thuốc ức chế monoamin
oxydase (IMAO) vì có thể gây những phản ứng nặng như sốt
cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử
vong.
Trẻ em dưới 2 tuổi.

Rodilar

23

Digoxin

Blốc nhĩ thất độ 3, blốc nhĩ - thất độ 2; loạn nhịp trên thất do
hội chứng Wolff - Parkinson - White đặc biệt khi có kèm rung
nhĩ vì có nguy cơ gây rung thất hoặc nhịp nhanh thất; bệnh
cơ tim phì đại tắc nghẽn (trừ khi có đồng thời rung nhĩ và suy
tim, nhưng phải thận trọng). Phải thận trọng cao độ bằng
giám sát điện tâm đồ nếu người bệnh có nguy cơ cao tai biến
tim phải điều trị.
Loạn nhịp nhanh thất hoặc rung thất; viêm cơ tim.
Viêm màng tim co thắt (trừ phi để kiểm soát rung nhĩ hoặc
cải thiện suy tim nhưng phải thận trọng).
Hội chứng tăng cảm xoang cảnh. Hội chứng nhịp nhanh nhịp
chậm.

Digorich

24

Diltiazem

Rối loạn hoạt động nút xoang.
Bloc nhĩ thất.
Suy thất trái kèm sung huyết phổi.
Nhịp chậm dưới 50 lần/phút.
Phụ nữ cho con bú.
Dùng đồng thời với dantrolen truyền.
Kết hợp ivabradin.
Nhồi máu cơ tim cấp tính và suy huyết trên X quang phổi.

Herbesser

25

Domperidon

Khi co thắt dạ dày, phân đen liên tục, có máu trong phân
Nôn sau mổ, tắc ruột cơ học, trẻ em dưới 1 tuổi
Suy gan trung bình, nặng
Sung động tim kéo dài, QT dài, rối loạn điẹn giải, bệnh cơ
tim sung huyết; Dùng đồng thời với thuốckéo dài QT, thuốc
ức chế cytochrom CYP3A4
Dùng phối hợp với các chất chống nôn ức chế thụ thể
nenrokinin-1 ở não.

Motilium-M

26

Doxazosin

Quá mẫn cảm với dẫn chất quinazolin (như prazosin,
tetrazosin).
Bệnh nhân có tiền sử hạ huyết áp thế đứng.
Bị u xơ tiền liệt tuyến có kèm sung huyết đường tiết niệu trên,
nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc sỏi bàng quang.

Carduran

26

STT

Tên Hoạt Chất

Chống chỉ định

Thuốc tham
khảo

27

Enalapril

Phù mạch khi mới bắt đầu điều trị như các chất ức chế ACE
nói chung.
Hẹp động mạch thận hai bên thận hoặc hẹp động mạch thận
ở người có thận đơn độc (một thận).
Hẹp van động mạch chủ, và bệnh cơ tim tắc nghẽn nặng.
Hạ huyết áp có trước.

Renapril

28

Enoxaparin (natri)

Tiền sử giảm tiểu cầu do heparin các loại.
Chảy máu hay có nguy cơ chảy máu do rối loạn đông máu,
chấn thương.
Không được tiêm bắp.
Suy thận nặng (ClCr < 30 ml/phút) trừ khi thẩm phân.

Lovenox

29

Etifoxin
chlohydrat

Tình trạng choáng.
Nhược cơ.
Suy gan/ suy thận nặng.
Suy hô hấp nghiêm trọng.

Stresam

30

Ezetimibe

Suy gan vừa đến nặng.
Phối hợp ezetimibe với statin để điều trị cho phụ nữ mang
thai hoặc nghi ngờ có thai, phụ nữ đang cho con bú, bệnh
nhân mắc bệnh gan cấp tính hoặc nồng độ transaminase gan
cao dai dẳng không giải thích được.
Trẻ em < 10 tuổi

Sezstad

31

Felodipin

Nhồi máu cơ tim cấp (trong vòng 1 tháng).
Suy tim mất bù hoặc chưa kiểm soát được trừ khi suy tim đã
được ổn định hoặc đã được kiểm soát.
Đau thắt ngực không ổn định.

Felodipin
Stella

32

Fenofibrat

Rối loạn chức năng gan, bao gồm xơ gan ứ mật tiên phát và
dai dẳng không rõ nguyên nhân, rối loạn chức năng thận
nặng; tiền sử bệnh túi mật.
Có phản ứng dị ứng ánh sáng khi điều trị với các Fibrat hoặc
Ketoprofen.

Lipanthyl

33

Furosemid

Giảm thể tích máu, mất nước, hạ kali huyết nặng, hạ natri
huyết nặng.
Tiền hôn mê, hôn mê.
Vô niệu, Rối loạn điện giải
Bệnh addison.
Nhiễm độc digitalis.
Phụ nữ có thai, cho con bú.

Agifuros

34

Gemfibrozil

Rối loạn chức năng thận hoặc gan nặng, bệnh đường mật, xơ
gan mật tiên phát.
Nghiện rượu.
Nhạy cảm ánh sáng với các thuốc fibrat.
Không dùng gemfibrozil cho phụ nữ mang thai và trẻ em.

Lopid

35

Ginkgo biloba

Trẻ dưới 12 tuổi

Gingko
3000
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Thuốc tham
khảo

36

Gliclazid

Đái tháo đương phụ thuộc insulin (tuýp 1).
Hôn mê hoặc tiền hôn mê do đái tháo đường, nhiễm toan
ceton do đái tháo đường.
Nhiễm khuẩn nặng, chấn thương nặng, phẫu thuật lớn.
Suy gan hoặc suy thận nặng (trong những trường hợp này
khuyến cáo dùng insulin).
Điều trị phối hợp miconazol.
Phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú.

37

Glimepirid

Đái tháo đường phụ thuộc insulin (đái tháo đường tuýp 1).
Nhiễm toan ceton.
Nhiễm khuẩn nặng, chấn thương nặng, phẫu thuật lớn.
Hôn mê do đái tháo đường.
Suy thận hoặc suy gan nặng
Người có thai, người nuôi con bú.

Canzeal

38

Glucosamin

Phụ nữ có thai và cho con bú,
Người dưới 18 tuổi

Vorifend

39

Glyceryl trinitrat
(Nitroglycerin)

Huyết áp thấp, trụy tim mạch.
Thiếu máu nặng.
Tăng áp lực nội sọ do chấn thương đầu hoặc xuất huyết não.
Nhồi máu cơ tim thất phải.
Hẹp van động mạch chủ, bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn.
Viêm màng ngoài tim co thắt.
Dị ứng với các nitrat hữu cơ.
Glôcôm góc đóng.
Dùng kèm với các thuốc ức chế phosphodiesterase-5 (PDE5) như: sildenafil, tadalafil, vardenafil.

Nitromint

40

Hydroclorothiazid

Mẫn cảm với các thiazid và các dẫn chất sulfonamid,
Bệnh Gout, tăng acid uric huyết, chứng vô niệu, bệnh
Addison.
chứng tăng calci huyết, suy gan và thận nặng.

Thiazifar

41

Imidapril

Tiền sử phù mạch liên quan đến các thuốc nhóm ức chế
enzym chuyển angiotensin.
Phù mạch đặc ứng hoặc do di truyền.
Phụ nữ có thai trong ba tháng giữa và ba tháng cuối thai kỳ.
Suy thận nặng cần hoặc không cần thẩm tách máu (CrCl < 10
ml/phút).

Tanatril

42

Indapamid

Người bệnh mới bị tai biến mạch máu não,
Người vô niệu, độ lọc cầu thận <30ml/phút

Natrilix

43

Irbesartan

Phụ nữ mang thai.
Phụ nữ đang thời kỳ cho con bú.
Người dưới 18 tuổi.

Aprovel

28

Diamicron

Thuốc tham
khảo
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44

Isosorbid (dinitrat
hoặc mononitrat)

Huyết áp thấp, trụy tim mạch. Thiếu máu nặng.
Tăng áp lực nội sọ, glôcôm. Nhồi máu cơ tim thất phải.
Hẹp van động mạch chủ, bệnh cơ tim nguyên phát thể tắc
nghẽn.
Viêm màng ngoài tim co thắt.
Dị ứng với các nitrat hữu cơ.
Không phối hợp với thuốc ức chế 5-phosphodi-esterase
(ví dụ: sildenafil).

Imidu

45

Ivabradin

Tần số tim lúc nghỉ dưới 70 lần/phút khi mới bắt đầu điều trị.
Sốc tim.
Nhồi máu cơ tim cấp
Hạ huyết áp nghiêm trọng (<90/50)
Suy gan nặng.
Rối loạn chức năng nút xoang.
Block xoang nhĩ.
Suy tim cấp hoặc không ổn định.
Phụ thuộc máy tạo nhịp.
Đau thắt ngực không ổn định.
Block nhĩ thất độ 3.
Phối hợp thuốc ức chế CYP3A4 mạnh như azole, macrolid,
ức chế protease HIV.
Phối hợp verapamil hoặc diltiazem là những thuốc ức chế
trung bình CYP3A4 và có đặc tính làm giảm nhịp tim.
Mang thai, cho con bú và phụ nữ có khả năng có thai không
sử dụng các biện pháp tránh thai thích hợp.

Procoralan

46

Lercanidipin
hydroclorid

Tắt nghẽn dòng chảy ở tâm thất trái.
Đau thắt ngực không ổn định gần đây (trong vòng 1 tháng).
Nhồi máu cơ tim trong vòng một tháng.
Suy gan nặng.
Suy thận nặng (CrCl < 10 ml/phút).
Bệnh nhân thẩm phân phúc mạc.

Zanedip

47

Levosulpirid

U tủy thượng thận.
Rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp.
Trạng thái TKTW ức chế, hôn mê, ngộ độc rượu.
Bệnh lý tuyến vú ác tính.
Động kinh, rối loạn hưng cảm, rối loạn lưỡng cực giai đoạn
hưng cảm.

Mylosulpirid

48

Levothyroxin
(muối natri)

Suy thượng thận không hồi phục cường giáp mà chưa được
điều trị bằng thuốc kháng giáp trạng tổng hợp.
Suy tim mất bù; suy mạch vành; loạn nhịp mất kiểm soát.

Levothyrox

49

Liraglutide

Bệnh đái tháo đường type 1 hoặc điều trị nhiễm toan ceton
do đái tháo đường.
Bệnh nhân có tiền sử bản thân hoặc gia đình bị ung thư biểu
mô tuyến giáp thể tủy hoặc bệnh nhân đang bị hội chứng tăng
sinh đa tuyến nội tiết típ 2 (MEN2).

Victoza

29
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50

Lisinopril

Hẹp van động mạch chủ, hoặc bệnh cơ tim thể tắc nghẽn.
Hẹp động mạch thận hai bên hoặc ở một thận đơn độc.
Suy thận khi creatinin máu > 250 mmol/l hoặc kali huyết >
5mmol/l.
Không dùng cho phụ nữ có thai.

Liprilex

51

Losartan

Quá mẫn với losartan hoặc bất kỳ thành phần nào của chế
phẩm.
Suy gan nặng.
Suy thận: Creatinin máu > 250 mmol/lít hoặc kali huyết > 5
mmol/lít hoặc hệ số thanh thải creatinin < 30 ml/phút.
Mang thai.

Cozaar

52

Metformin

Giảm chức năng thận do bệnh thận hoặc rối loạn chức năng
thận (creatinin huyết thanh ≥ 1,5 mg/decilít ở nam giới hoặc
≥ 1,4 mg/decilít ở nữ giới) hoặc Clcr < 60 ml/phút.
Bệnh cấp tính hoặc mạn tính có thể dẫn tới làm giảm oxy ở
mô như: suy tim hoặc suy hô hấp, mới mắc nhồi máu cơ tim,
sốc.
Các bệnh lý cấp tính có khả năng ảnh hưởng có hại đến chức
năng thận như mất nước, nhiễm khuẩn nặng sốc, tiêm trong
mạch máu các chất cản quang có iod (chỉ dùng lại metformin
khi chức năng thận trở về bình thường).
Suy gan, nhiễm độc rượu cấp tính, nghiện rượu.
Người mang thai: phải điều trị bằng insulin, không dùng
metformin.
Người cho con bú.
Đái tháo đường tuýp 1, đái tháo đường có nhiễm toan ceton,
tiền hôn mê đái tháo đường.

Glucophage

53

Methyldopa

Bệnh gan đang hoạt động như viêm gan cấp; xơ gan đang tiến
triển.
Rối loạn chức năng gan liên quan đến điều trị bằng
methyldopa trước đây.
Rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp.
U tế bào ưa crôm.
Người đang bị bệnh trầm cảm dùng thuốc ức chế MAO.
Thiếu máu tán huyết.

Dopegyt

30
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54

Metoprolol

Sốc tim, blốc nhĩ thất độ 2 3, HC nút xoang bệnh lý.
Nhịp tim chậm với nhịp tim ≤ 50 – 55 lần/phút trước khi bắt
đầu điều trị.
Hạ huyết áp < 100mmHg.
Hen suyễn nặng, COPD nặng, rối loạn động mạch ngoại biên,
hội chứng Raynaud, U tế bào ưa crom.
Sử dụng đồng thời thuốc chốn loạn nhịp nhóm 1 (ngoại trừ
lidocain) và verapamil
Trong điều trị tăng huyết áp và đau thắt ngực, chống chỉ định
đối với những người bệnh có nhịp tim chậm xoang, blốc nhĩ
thất độ 2 hoặc 3. Sốc do tim và suy tim mất bù.
Trong điều trị nhồi máu cơ tim, metoprolol chống chỉ định
đối với những người bệnh có tần số tim dưới 45 lần/phút;
blốc nhĩ thất độ 2 hoặc độ 3; blốc nhĩ thất độ 1 rõ rệt (khoảng
PR > 0,24 giây; huyết áp tâm thu dưới 100 mmHg; hoặc suy
tim từ vừa đến nặng).

Betaloc Zok

55

N-acetylcystein

Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất cả
các dạng thuốc chứa acetylcystein).
Trẻ em < 2 tuổi với chỉ định tiêu chất nhày.

ACC

56

Nebivolol

Suy gan, rối loạn chức năng gan.
Hội chứng suy nút xoang, bao gồm cả blốc xoang nhĩ.
Blốc tim độ 2 và 3 chưa đặt máy tạo nhịp.
Tiền sử co thắt phế quản, hen phế quản.
U tế bào ưa sắc chưa được điều trị.
Nhiễm toan chuyển hóa.
Nhịp tim chậm (dưới 60 bpm trước khi bắt đầu điều trị).
Hạ huyết áp (huyết áp tâm thu < 90 mmHg).
Bệnh mạch máu ngoại biên nặng.

57

Nicorandil

Mẫn cảm với nicorandil, nicotinamid, hoặc acid nicotinic.
Sốc tim, suy tim trái có áp lực đầy thất thấp và giảm HA.

Nicomen

58

Nifedipin

Sốc do tim.
Hẹp động mạch chủ vừa đến nặng.
Nhồi máu cơ tim cấp hoặc mới ổn định trong vòng 1 tháng.
Đau thắt ngực không ổn định tiến triển.
Điều trị cơn tăng huyết áp cấp cứu với nifedipin loại tác dụng
nhanh, ngắn.
Rối loạn chuyển hóa porphyrin.

NifeHexal

59

Paracetamol

Suy gan nặng.

Panadol

60

Perindopril

Có tiền sử bị phù mạch (phù Quinck) có liên quan đến việc
dùng thuốc ức chế enzym chuyển.
Người mang thai hoặc cho con bú.

Coversyl

61

Piracetam

Người bệnh suy thận nặng (Clcr < 20 ml/phút).
Người mắc bệnh múa giật Huntington.
Người bệnh suy gan.
Xuất huyết não.

31
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PiracetamEgis
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62

Pitavastatin
calcium

Bệnh gan tiến triển, tăng dai dẳng chưa rõ nguyên nhân, ALT,
AST tăng trên 3 lần giới hạn bình thường.
Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú.

Pitalip

63

Rabeprazol

Phụ nữ mang thai

Pariet

64

Ramipril

Phụ nữ mang thai.
Tiền sử phù mạch do sử dụng thuốc ACE.

Ramipril

65

Rilmenidin

Tiền sử phù mạch do dùng các thuốc ức chế men chuyển
ACEI, dị ứng với nhóm thuốc lợi tiểu Sulfonamid.
Bệnh nhân trầm cảm nặng.
Đang sử dụng Sultopride.
Bệnh nhân suy giảm chức năng thận nặng.
Phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Hyperium

66

Rivaroxaban

Đang chảy máu lâm sàng.
Mắc bệnh gan đị kèm với rối loạn đông máu và nguy cơ chảy
máu có liên quan về mặt lâm sàng kể cả những bệnh nhân xơ
gan với child Pugh xếp loại B và C.
Phụ nữ có thai và trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ.

Xarelto

67

Rosuvastatin

Phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai, cho con bú, trẻ em

Crestor

68

Sacubitril +
Valsartan

Sử dụng đồng thời với thuốc ức chế men chuyển.
Tiền sử phù mạch liên quan đến sử dụng thuốc ức chế men
chuyển hoặc ức chế thụ thể.
Phù mạch di truyền hoặc vô căn.
Sử dụng đồng thời với các thuốc chứa aliskiren trên bệnh
nhân đái tháo đường hoặc bệnh nhân suy thận.
Suy gan nặng, xơ gan mật hoặc ứ mật.
Phụ nữ có thai.

Uperio

69

Sildenafil

Sử dụng sildenafil đồng thời với các nitrat hữu cơ (như
nitroglycerin, isosorbid dinitrat) ở bất cứ dạng nào (vì làm
tăng tác dụng hạ huyết áp).

Sildenafil

70

Silymarin

Điều trị nhiễm độc cấp tính.
Trẻ em dưới 12 tuổi.

Silymarin

71

Simvastatin

Bệnh gan tiến triển, tăng dai dẳng chưa rõ nguyên nhân, ALT,
AST tăng trên 3 lần giới hạn bình thường.
Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú.

Ezensimva

72

Sitagliptin

Đái tháo đường tuýp 1 (phụ thuộc insulin).
Đái tháo đường nhiễm toan ceton.

73

Spironolacton

Suy thận cấp, suy thận nặng, vô niệu.
Tăng kali huyết, giảm natri huyết.
Bệnh Addison’s.
Mẫn cảm với spironolacton.

32
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74

Sulpirid

U tủy thượng thận.
Rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp.
Trạng thái thần kinh trung ương bị ức chế, hôn mê, ngộ độc
rượu và thuốc ức chế thần kinh.
Các u phụ thuộc prolactin (như adenom tuyến yên prolactin
và ung thư vú).

Sulpirid
stella

75

Tadalafil

Sử dụng Tadalafil đồng thời với các nitrat hữu cơ (như
nitroglycerin, isosorbid dinitrat) ở bất cứ dạng nào (vì làm
tăng tác dụng hạ huyết áp).

Tadalafil
Stella

76

Telmisartan

Phụ nữ mang thai 3 tháng giữa và 3 tháng cuối.
Người cho con bú.
Suy thận nặng. Suy thận có nồng độ creatinin huyết ≥ 250
micromol/lít hoặc kali huyết ≥ 5 mmol/lít hoặc ClCr ≤ 30
ml/phút.
Suy gan nặng. Tắc mật.

Micardis

77

Theophylin

Quá mẫn với các xanthin hoặc các thành phần của thuốc.
Bệnh loét dạ dày tá tràng đang hoạt động, co giật, động kinh
không kiểm soát được.

Theostat

78

Tramadol

Bệnh nhân đang sử dụng thuốc ức chế monoamin oxidase
trong vòng 2 tuần sau khi ngừng thuốc.
Suy gan nặng.
Động kinh không kiểm soát được.
Suy hô hấp nặng.
Chống chỉ định điều trị giảm đau ở trẻ dưới 12 tuổi.
Chống chỉ định sử dụng tramadol ở trẻ dưới 18 tuổi để giảm
đau sau thủ thuật cắt amidan hoăc/và nạo V.A

Ramlepsa
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Trimetazidin

Bệnh nhân Parkinson, có triệu chứng Parkinson, run, hội
chứng chân không nghỉ và các rối loạn vận động có liên quan
khác.
Suy thận nặng (ClCr < 30 ml/phút).

Vastarel
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Valsartan

Suy gan nặng, xơ gan nặng, xơ gan ứ mật.

Diovan
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Warfarin

Tình trạng dễ xuất huyết (như chảy máu ở đường tiêu hóa, hô
hấp hoặc tiết niệu sinh dục; phình mạch; xuất huyết não; sau
khi chọc tủy sống và các thủ thuật chuẩn đoán hoặc điều trị
khác có khả năng gây chảy máu nặng; tiền sử tạng xuất
huyết); mới phẫu thuật ở mắt hoặc hệ thần kinh trung ương;
gây tê phong bế lớn ở vùng thắt lưng hoặc phẫu thuật lớn.
Tăng huyết áp ác tính hoặc chưa kiểm soát được.
Viêm màng ngoài tim, tràn dịch màng tim, viêm nội tâm mạc
nhiễm khuẩn bán cấp.
Tiền sử bị hoại tử do warfarin.
Nghiện rượu.
Tiền sản giật /sản giật; dọa sảy thai, mang thai (trừ mang van
nhân tạo cơ học).
Suy gan nặng.
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Warfarin

STT
82

Tên Hoạt Chất
Zofenopril

Chống chỉ định
Đã có tiền sử bị sưng và ngứa nặng ở vùng quanh mặt, mũi
và họng (phù mạch thần kinh) liên quan đến thuốc ức chế
men chuyển hoặc do yếu tố di truyền (sưng tiến triển nhanh
ở da, mô mềm, ống tiêu hóa và cơ quan khác).
Suy gan nặng.
Hẹp động mạch thận.
Phụ nữ có thai trên 3 tháng.
Đái tháo đường, suy thận, đang điều trị bằng thuốc huyết áp
chứa aliskiren.
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Thuốc tham
khảo
Bifril

