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THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TRONG BỆNH VIỆN 

Mô hình đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện năm 2020 

10 chủng vi khuẩn gây bệnh hàng đầu 

TT Vi khuẩn 
n=1348 (tỷ lệ dương 

tính 16,2%) 
Tỷ lệ % 

1 E.coli 456 33.8 

2 K.pneumoniae 344 25.5 
3 P. aeruginosa 222 16.5 

4 S.aureus 94 7.0 

5 A.baumannii 64 4.8 
6 E.faecalis 47 3.5 

7 Proteus spp 29 2.2 
8 S. saprophyticus 27 2.0 

9 B.cepacia 18 1.3 
10 Vi khuẩn kh|c 47 3.7  

 

Mức độ kháng kháng sinh của E.coli phân lập trong máu (n=45) 
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Mức độ kháng kháng sinh của E.coli phân lập trong nước tiểu (n=258) 

 

Mức độ kháng kháng sinh của K. pneumonia phân lập trong máu (n=42) 
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Mức độ kháng kháng sinh của K. pneumonia phân lập từ đường hô hấp 

(n=126) 

 

Mức độ kháng kháng sinh của P.aeruginosa (n=222) 
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Mức độ kháng kháng sinh của Acinetobacter baumannii (n=64) 

 

Mức độ kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus (n=94) 
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ĐIỂM TIN TỪ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ THUỐC 

Điểm tin Cochrane Reviews 

Kết hợp thuốc kháng cholinergics và thuốc chẹn alpha trong điều trị triệu 

chứng đường tiết niệu dưới liên quan đến  tắc nghẽn do phì đại lành tính 

tuyến tiền liệt. 

Triệu chứng đường tiết niệu dưới (LUTS) liên quan đến  tắc nghẽn do phì 

đại l{nh tính tuyến tiền liệt (BPO) l{ một trong những triệu chứng l}m s{ng 

thường gặp nhất ở nam giới. C|c thuốc chẹn alpha được sử dụng rộng r~i như l{ 

lựa chọn đầu tiên cho LUTS thứ ph|t do BPO, nhưng có đến một phần ba người 

sử dụng không đạt được hiệu quả điều trị mong muốn sau khi dùng thuốc chẹn 

alpha. Thuốc kh|ng cholinergic được dùng phối hợp với thuốc chẹn alpha có thể 

giúp cải thiện triệu chứng nhưng chưa được chứng minh hiệu quả. 

Nghiên cứu được thực hiện để đ|nh gi| hiệu quả của ph|c đồ phối hợp 

thuốc kh|ng cholinergic với thuốc chẹn alpha trong điều trị LUTS liên quan đến 

BPO ở nam giới. 

Kết quả chính 

Dựa trên 23 nghiên cứu với 6285 nam giới. Tuổi trung bình l{ 65,7.  

Liệu pháp kết hợp so với placebo: dựa trên 5 nghiên cứu với 2369 bệnh 

nh}n, có rất ít hoặc không có sự kh|c biệt giữa nhóm dùng kết hợp với placebo về 

thang điểm c|c triệu chứng đường tiết niệu (Sai biệt trung bình (MD) –2.73, 95% 

CI –5.55 đến 0.08; chất lượng bằng chứng thấp), không chắc chắn về hiệu quả của 

liệu ph|p kết hợp đến chất lượng cuộc sống (QoL) (MD –0.97, 95% CI –2.11 đến 

0.16; chất lượng bằng chứng rất thấp). Liệu ph|p kết hợp có thể l{m tăng t|c dụng 

phụ (Tỷ số nguy cơ (RR) 1.24, 95% CI 1.04 - 1.47; chất lượng bằng chứng trung 

bình). 

Liệu pháp kết hợp so với chẹn alpha đơn độc: dựa trên 22 nghiên cứu với 

4904 bệnh nh}n, không chắc chắn về hiệu quả của liệu ph|p kết hợp trên c|c triệu 

chứng đường tiết niệu (MD –2.04, 95% CI –3.56 đến –0.52; chất lượng bằng chứng 

rất thấp) v{ QoL (MD –0.71, 95% CI –1.03 đến –0.38; chất lượng bằng chứng rất 
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*Các thuốc điều trị triệu chứng 

đường niệu dưới có trong Danh mục 

thuốc bệnh viện: 

 Thuốc chẹn alpha:  

 alfuzosin (Xatral SR/XL, Alsiful 

S.R, Gourcuff-5 5mg, 10mg)   

 tamsulosin (Harnal Ocas, 

FLOEZY 0.4mg )  

 Thuốc kh|ng cholinergic:   

 flavoxat (Genurin 200mg) 

 

thấp). Liệu ph|p kết  hợp không có sự kh|c biệt hoặc kh|c biệt rất ít về tỷ lệ t|c 

dụng phụ  (RR 1.10, 95% CI 0.90 đến 1.34; chất lượng bằng chứng thấp). 

Liệu ph|p kết hợp so với kh|ng cholinergic đơn độc: dựa trên 3 nghiên cúu với 

1218 bệnh nh}n, không chắc chắn về hiệu quả của liệu ph|p kết hợp trên c|c triệu 

chứng đường tiết niệu (MD –3.71, 95% CI –9.41 đến 1.98; chất lượng bằng chứng 

rất thấp). Liệu ph|p kết hợp có thể cải thiện chất lượng cuộc sống so với kh|ng 

cholinergic đơn độc (MD –1.49, 95% CI –1.88 đến –1.11; chất lượng bằng chứng  

thấp). Liệu ph|p kết  hợp không có sự kh|c biệt hoặc kh|c biệt rất ít về tỷ lệ t|c 

dụng phụ  (RR 1.26, 95% CI 0.81 đến 1.95; chất lượng bằng chứng trung bình) 

Kết luận 

Liệu ph|p kết hợp có hiệu quả rất ít hoặc không rõ r{ng trên c|c triệu chứng 

đường niệu so với placebo, liệu ph|p đơn độc thuốc chẹn alpha hoặc kh|ng 

cholinergic. Tuy nhiên, liệu 

ph|p kết hợp có thể l{m cải 

thiện chất lượng cuộc sống hơn 

so với dùng cholinergic đơn 

độc, nhưng không rõ r{ng khi 

so với placebo hoặc thuốc chẹn 

alpha. Liệu ph|p kết hợp có thể 

l{m tăng c|c biến cố bất lợi so 

với placebo, nhưng không kh|c 

biệt so với liệu ph|p đơn độc 

thuốc chẹn alpha hoặc kh|ng 

cholinergic. 

Coenzyme Q10 trong bệnh suy tim 

Coenzym Q10, hoặc ubiquinon, l{ một thực phẩm chức năng không cần kê 

đơn. Nó có cấu trúc ph}n tử th}n dầu, có thể t|c dụng như một chất mang 

electron trong ty thể, v{ như l{ một coenzym cho c|c enzym của ty thể. Thiếu 

coenzym Q10 có thể liên quan nhiều bệnh lý, bao gồm cả suy tim. Mức độ nặng 

của suy tim liên quan đến mức độ thiếu coenzym Q10. Dữ liệu mới nổi cho thấy 
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t|c hại của c|c loại oxy phản ứng tăng lên ở những người bị suy tim, v{ coenzym 

Q10 có thể giúp giảm những t|c động độc hại n{y nhờ hoạt tính chống oxy hóa 

của nó. Coenzym Q10 cũng có thể có vai trò trong việc ổn định c|c kênh ion phụ 

thuộc canxi của cơ tim, v{ ngăn chặn sự tiêu thụ c|c chất chuyển hóa cần thiết 

cho qu| trình tổng hợp adenosine ‐ 5''triphosphate (ATP). Coenzym Q10, mặc dù 

không phải l{ phương ph|p điều trị chính được khuyến nghị, nhưng có thể có lợi 

cho những người bị suy tim. Một số thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đ~ so 

s|nh coenzym Q10 với c|c phương thức điều trị kh|c, nhưng không có đ|nh gi| 

hệ thống n{o về c|c thử nghiệm ngẫu nhiên hiện có được thực hiện trước phiên 

bản gốc của Tổng quan Cochran n{y v{o năm 2014. 

Mục tiêu: Để đ|nh gi| tính an to{n v{ hiệu quả của coenzyme Q10 trong 

bệnh suy tim. 

Kêt quả  

Dựa trên 11 nghiên cứu, với 1573 bệnh nh}n, so s|nh coenzym Q10 với giả 

dược hoặc liệu ph|p thông thường (đối chứng). Trong phần lớn c|c nghiên cứu, 

cỡ mẫu tương đối nhỏ. Có sự kh|c biệt quan trọng giữa c|c nghiên cứu về liều 

lượng coenzyme Q10 h{ng ng{y, thời gian theo dõi v{ c|c biện ph|p hiệu quả điều 

trị. Tất cả c|c nghiên cứu đều không rõ r{ng, v{/hoặc có nguy cơ sai lệch cao. 

Chúng tôi chỉ có thể tiến h{nh ph}n tích meta cho một số kết quả.  

Coenzym Q10 có thể l{m giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nh}n hơn so 

với đối chứng (RR 0,58, 95% CI 0,35 đến 0,95; 1 nghiên cứu, 420 bệnh nh}n; số 

lượng cần thiết để điều trị để có thêm kết quả có lợi (NNTB) 13,3; bằng chứng chất 

lượng trung bình) . 

Chất lượng bằng chứng thấp về kết quả không thuyết phục giữa nhóm 

coenzym Q10 v{ nhóm chứng về nguy cơ nhồi m|u cơ tim (RR 1,62, 95% CI 0,27 

đến 9,59; 1 nghiên cứu, 420 bệnh nh}n) v{ đột quỵ (RR 0,18, 95% CI 0,02 đến 1,48; 1 

nghiên cứu, 420 bệnh nh}n). 

Coenzym Q10 có thể l{m giảm tỷ lệ nhập viện liên quan đến suy tim (RR 

0,62, 95% CI 0,49 đến 0,78; 2 nghiên cứu, 1061 bệnh nh}n; NNTB 9,7; bằng chứng 

chất lượng trung bình). 
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Kết luận 

C|c nghiên cứu cung cấp bằng chứng 

chất lượng vừa phải rằng coenzym Q10 có 

thể l{m giảm tử vong do tất cả c|c nguyên 

nh}n g}y ra v{ nhập viện vì suy tim. Không 

có bằng chứng về việc liệu coenzym Q10 có 

ảnh hưởng đến nguy cơ nhồi m|u cơ tim 

hoặc đột quỵ hay không. Do bằng chứng 

chất lượng rất thấp, rất không chắc chắn 

rằng liệu coenzyme Q10 có ảnh hưởng đến 

ph}n suất tống m|u thất tr|i hoặc khả năng 

gắng sức hay không. Có bằng chứng chất 

lượng thấp cho thấy coenzym Q10 có thể 

l{m tăng nguy cơ t|c dụng phụ, hoặc có rất 

ít hoặc không có sự kh|c biệt. 

Hiện tại không có bằng chứng thuyết 

phục để ủng hộ hoặc b|c bỏ việc sử dụng 

coenzym Q10 cho bệnh suy tim. Cần có thêm 

c|c thử nghiệm đ|nh gi| trong tương lai. 

Chất lượng bằng chứng rất 

thấp cho thấy coenzym Q10 có 

thể cải thiện ph}n suất tống m|u 

thất tr|i (MD 1,77,  95% 0,09 đến 

3,44; 7 nghiên cứu, 650 bệnh 

nh}n), nhưng kết quả không 

thuyết phục về khả năng gắng sức 

(MD 48,23, 95% CI - 24,75 đến 

121,20; 3 nghiên cứu, 91 bệnh 

nh}n); v{ nguy cơ gặp c|c t|c 

dụng ngoại ý (RR 0,70, 95% CI 

0,45-1,10; 2 nghiên cứu, 568 bệnh 

nh}n). 

Thuốc đối kháng aldosteron 

cho bệnh thận mạn tính cần 

lọc máu 

Những người bị bệnh thận 

mạn tính (CKD) cần lọc m|u có 

nguy cơ tử vong v{ mắc bệnh tim mạch cao. Một số nghiên cứu l}m s{ng cho thấy 

rằng thuốc đối kh|ng aldosteron sẽ l{ một lựa chọn điều trị đầy hứa hẹn cho 

những bệnh nh}n đang chạy thận nh}n tạo. Tuy nhiên, hiệu quả l}m s{ng v{ t|c 

hại tiềm t{ng của thuốc vẫn chưa được x|c định. 

Mục tiêu của nghiên cứu 

Đ|nh gi| lợi ích v{ t|c hại của thuốc đối kh|ng aldosteron, cả loại không 

chọn lọc (spironolacton) v{ loại  chọn lọc (eplerenon), so với đối chứng (giả dược 

hoặc chăm sóc tiêu chuẩn) ở bệnh nh}n bệnh thận mạn cần chạy thận nh}n tạo 

(HD) hoặc thẩm ph}n phúc mạc (PD). 

Kết quả chính 

Dựa trên 16 nghiên cứu (14 RCT song song v{ 2 RCT chéo) với tổng số 1446 

bệnh nh}n. 13 nghiên cứu so s|nh spironolacton với giả dược hoặc chăm sóc tiêu 
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chuẩn v{ một nghiên cứu so s|nh eplerenon với giả dược. So với đối chứng, thuốc 

đối kh|ng aldosteron có thể l{m giảm nguy cơ tử vong (bất kỳ nguyên nh}n n{o) 

(9 nghiên cứu, 1119 người tham gia: RR 0,45, 95% CI 95% 0,30 đến 0,67; I² = 0%; 

mức độ bằng chứng trung bình). Chất đối kh|ng aldosteron có thể l{m giảm nguy 

cơ tử vong do bệnh tim mạch (6 nghiên cứu, 908 người tham gia: RR 0,37, 95% CI 

0,22 đến 0,64; I² = 0%; mức độ bằng chứng trung bình) v{ bệnh tim mạch v{ mạch 

m|u n~o (3 nghiên cứu, 328 người tham gia : RR 0,38, 95% CI 0,18 đến 0,76; I² = 

0%; mức độ bằng chứng trung bình). Trong khi thuốc đối kh|ng aldosteron có thể 

l{m tăng nguy cơ nữ hóa tuyến vú so với nhóm chứng (4 nghiên cứu, 768 người 

tham gia: RR 5,95, 95% CI 1,93 đến 18,3; I² = 0%; mức độ bằng chứng trung bình), 

thuốc đối kh|ng aldosteron có thể tạo ra ít hoặc không có sự kh|c biệt đối với 

nguy cơ tăng kali huyết (9 nghiên cứu, 981 người tham gia: RR 1,41, 95% CI 0,72-

2,78; I² = 47%; mức độ bằng chứng thấp). Thuốc đối kh|ng aldosteron có ảnh 

hưởng nhỏ đến khối lượng thất tr|i ở những bệnh nh}n lọc m|u (8 nghiên cứu, 

633 bệnh nh}n: SMD ‐0,42, 95% CI ‐0,78 đến 0,05; I² = 77%). 

Ở những bệnh nh}n mắc bệnh thận mạn cần lọc m|u sử dụng thuốc đối 

kh|ng aldosteron so với nhóm chứng, có ít hơn 72 trường hợp tử vong do mọi 

nguyên nh}n trên 1000 người tham gia (95% CI 47 đến 98) với con số cần điều trị 

để có thêm kết quả có lợi (NNTB) l{ 14 (95 % CI 10 đến 21) v{ nữ hóa tuyến vú l{ 

26 trường hợp trên 1000 người tham gia (95% CI 15 đến 39) với con số cần điều trị 

để có thêm một kết cục có hại (NNTH) l{ 38 (95% CI 26 đến 68). 

Kết luận 

Thuốc đối kh|ng aldosteron có thể l{m giảm nguy cơ tử vong do tim mạch 

v{ do mọi nguyên nh}n, có thể l{m giảm tỷ lệ mắc bệnh do bệnh tim mạch v{ 

mạch m|u n~o ở những người bị CKD cần lọc m|u (mức độ bằng chứng trung 

bình). Đối với t|c dụng phụ của nữ hóa tuyến vú, nguy cơ đ~ tăng lên so với đối 

chứng. Đối với kết quả n{y, nguy cơ tuyệt đối thấp hơn nguy cơ tử vong tuyệt 

đối. Hiện có ba nghiên cứu lớn đang thực hiện, hy vọng sẽ cung cấp c|c bằng 

chứng chắc chắn hơn. 
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Thông tin cho các nhân viên y tế: 

- Kiểm tra tiền sử rối loạn sử dụng thuốc 

v{ c|c dấu hiệu lạm dụng hoặc phụ thuộc v{o 

thuốc trước khi kê đơn pregabalin hoặc 

gabapentin. 

- Theo dõi bệnh nh}n thường xuyên 

trong qu| trình điều trị, đặc biệt ở những bệnh 

nh}n đ~ v{ đang sử dụng c|c thuốc opioid 

v{/hoặc benzodiazepin. Chú ý theo dõi sự tăng 

liều hoặc lệ thuộc v{o thuốc (drug-seeking 

behaviours). 

- Thận trọng khi kê đơn pregabalin hoặc 

gabapentin phối hợp với c|c opiod do nguy cơ 

g}y ức chế thần kinh trung ương. Việc phối 

hợp với c|c opioid có thể dẫn đến an thần qu| 

mức, ức chế hô hấp, hôn mê v{ tử vong. 

Những bệnh nh}n điều trị phối hợp với c|c 

thuốc ức chế thần kinh trung ương (bao gồm 

c|c opioid) nên được quan s|t cẩn thận để 

ph|t hiện kịp thời những dấu hiệu của sự ức 

chế thần kinh ương, như an thần, lơ mơ v{ ức 

chế hô hấp. Giảm liều dùng v{ thời gian sử 

dụng thuốc tới mức tối thiểu đạt hiệu quả điều 

trị. 

- Hội chứng cai nghiện sau khi dừng 

điều trị ngắn hạn v{ d{i hạn đ~ được quan s|t 

thấy ở một số bệnh nh}n bao gồm: mất ngủ, 

đau đầu, tăng tiết mồ hôi v{ tiêu chảy. Việc 

dừng thuốc nên được thực hiện từ từ trong ít 

nhất 1 tuần. 

 

Điểm tin Cảnh giác Dược 

 TGA: Khuyến c|o an to{n khi sử dụng pregabalin v{ gabapentin nhằm n}ng cao 

cảnh b|o về việc lạm dụng v{ phụ thuộc v{o thuốc 

Cơ quan quản lý dược phẩm Úc (Therapeautic Goods Administration - 

TGA) quyết định bổ sung hộp cảnh b|o (The Boxed Warnings) v{o tờ thông tin 

sản phẩm pregabalin v{ 

gabapentin v{o để nhắc nhở 

nguy cơ bệnh nh}n dùng sai 

thuốc (pregabalin), lạm dụng 

hoặc phụ thuộc v{o thuốc 

(pregabalin v{ gabapetin), v{ để 

theo dõi thuốc thường xuyên 

trong qu| trình điều trị. Đồng 

thời, TGA cũng đưa ra khuyến 

c|o cho người sử dụng thuốc v{ 

c|n bộ y tế. 

Pregabalin v{ gabapentin 

được sử dụng để điều trị bệnh 

đau thần kinh (đau bất thường 

hoặc do tổn thương d}y thần 

kinh) v{ chứng động kinh. Việc 

lạm dụng v{ phụ thuộc v{o 

thuốc (pregabalin v{ 

gabapentin), dùng sai thuốc 

(pregabalin) có thể dẫn đến c|c 

t|c dụng phụ nghiêm trọng, 

trong đó có đe dọa tính mạng. 

Những nguy cơ n{y cao hơn khi 

dùng phối hợp cùng c|c thuốc 

có t|c dụng an thần (bao gồm 

những opioid).  Nguồn: 

Canhgiacduoc.org.vn  
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CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VÀ THÔNG TIN THUỐC MỚI 

Quyết định 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y Tế về việc Ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Đái tháo đường típ 2”  

Ng{y 30 th|ng 12 năm 2020 Bộ Y tế đ~ ban h{nh “Hướng dẫn chẩn đo|n v{ 

điều trị Đ|i th|o đường típ 2” thay cho bản hướng dẫn năm 2017. Bản hướng dẫn 

mới n{y đ~ được cập nhật dựa theo khuyến c|o của Hiệp Hội Đ|i th|o đường 

Hoa Kỳ năm 2020.  

Cụ thể trong phần lựa chọn thuốc v{ phương ph|p điều trị cho bệnh nh}n 

đ|i th|o đường típ 2, Hướng dẫn đ~ khuyến c|o cần phải đ|nh gi| nguy cơ cao 

hay tiền sử bệnh lý tim mạch do xơ vữa (BTMDXV) v{ bệnh lý suy tim, suy thận 

để có thể ra quyết định điều trị hợp lý. Với BN có nguy cơ cao hoặc đ~ có 

BTMDXV thì ưu tiên chọn nhóm GLP1 hoặc SGLT2i với lợi ích trên tim mạch đ~ 

được chứng minh (nếu eGRF phù hợp). Với bệnh nh}n suy tim ph}n suất tống 

m|u giảm, bệnh thận mạn (eGRF từ 30-60 ml/phút/1,73m2) thì ưu tiên chọn 

nhóm SGLT2i với bằng chứng giảm tiến triển suy tim/ bệnh thận mạn trong c|c 

thử nghiệm đ|nh gi| kết cục tim mạch. Nếu không dung nạp hoặc CCĐ với 

SGLT2i hoặc eGFR không phù hợp thì bổ sung GLP1. 

Ngo{i ra, Hướng dẫn bổ sung khuyến c|o về quản lý tăng glucose m|u ở 

bệnh nh}n nội trú không có biến chứng cấp tính; chẩn đo|n v{ điều trị biến 

chứng cấp tính của đ|i th|o đường bao gồm: nhiễm toan ceton, nhiễm toan lactic 

v{ tăng |p lực thẩm thấu; v{ khuyến c|o theo dõi đường huyết mao mạch cho 

bệnh nh}n nội trú, ngoại trú, bệnh nh}n đ|i th|o đường thai kỳ. 

Đối với phần quản lý tăng glucose m|u ở bệnh nh}n nội trú không có biến 

chứng cấp tính, khuyến c|o mục tiêu glucose m|u từ 7,8 – 10,0 mmol/L (140 – 180 

mg/dL) cho đa số bệnh nh}n. Để điều trị tăng glucose m|u cho BN mắc bệnh nguy 

kịch thì sẽ dùng liệu ph|p truyền insulin tĩnh mạch (sử dụng insulin nhanh, 

truyền bơm tiêm điện), còn với BN mắc bệnh nặng nhưng không nguy kịch thì 

dùng liệu ph|p insulin tiêm dưới da (chế độ insulin nền – nhanh, không khuyến 

c|o sử dụng insulin trộn). Đối với phần chẩn đo|n v{ điều trị biến chứng cấp tính: 

ĐTĐ có nhiễm toan ceton v{ tăng glucose đồng thời tăng |p lực thẩm thấu có 

nguyên tắc điều trị tương đồng nhau, bao gồm (theo thứ tự) bù dịch, điều chỉnh 

rối loạn điện giải v{ insulin.  
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