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ADR

Phản ứng có hại của thuốc (Adverse Drug Reaction)

BNF

Dƣợc thƣ Quốc gia Anh (British National Formulary)

CCĐ

Chống chỉ định

CQLD

Cục Quản lý Dƣợc

CSDL

Cơ sở dữ liệu

DIF
HH
HDSD
IV

Drug Interaction Facts
Hansten and Horn’s Drug Interactions Analysis and
Management
Hƣớng dẫn sử dụng
Đƣờng tĩnh mạch (Intravenous)

MM

Drug interactions – Micromedex® Solutions

SDI

Stockley’s Drug Interactions

STT

Số thứ tự

TDKMM

Tác dụng không mong muốn

TKTƢ

Thần kinh trung ƣơng

YNLS

Ý nghĩa lâm sàng
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Tƣơng tác thuốc là yếu tố quan trọng có thể dẫn đến thất bại điều trị hoặc tăng
khả năng xuất hiện các phản ứng có hại (ADR) ở mức độ nặng. Đây là một trong
những nguyên nhân dẫn đến sai sót trong điều trị, tăng tỷ lệ nhập viện trên mọi đối
Việc phối hợp nhiều thuốc là khó có thể tránh khỏi. Khi đó, tỷ lệ các phản ứng
có hại (ADR) sẽ tăng theo. Một thống kê dịch tễ học cho thấy tỷ lệ ADR là 7% ở
bệnh nhân dùng phối hợp 6-10 loại thuốc, nhƣng tỷ lệ này sẽ là 40% khi dùng phối
hợp 16-20 loại [2]. Tƣơng tác thuốc trên bệnh nhân nhi là vấn đề quan trọng cần
đƣợc quan tâm do ở trẻ em, nhiều cơ quan chƣa hoàn thiện đầy đủ về chức năng nên
hậu quả của tƣơng tác trên trẻ thƣờng nghiêm trọng và khó kiểm soát hơn so với
ngƣời trƣởng thành [14].
Nhƣ vậy, thực tế điều trị đặt ra vấn đề cấp thiết là làm thế nào để vừa đạt đƣợc
hiệu quả lâm sàng, vừa tránh đƣợc tƣơng tác bất lợi để đảm bảo an toàn cho ngƣời
bệnh. Yêu cầu này đòi hỏi cán bộ y tế phải có sự sàng lọc, phát hiện, đánh giá và
quản lý tƣơng tác thuốc trong thực hành lâm sàng đặc biệt là dƣợc sĩ lâm sàng.
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là bệnh viện chuyên khoa hạng II, tuyến
chuyên môn cao nhất về khám chữa bệnh trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa
của tỉnh Quảng Ninh. Hằng năm, Bệnh viện tiếp nhận số lƣợng lớn bệnh nhân với
loại hình bệnh tật đa dạng của cả trẻ em và phụ nữ. Dƣợc sỹ và bác sỹ của bệnh viện
Sản Nhi Quảng Ninh đã có một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đánh giá
việc sử dụng thuốc tại bệnh viện, góp phần tích cực trong thay đổi điều trị. Tuy
nhiên, vấn đề tƣơng tác thuốc vẫn chƣa đƣợc thực sự quan tâm đúng mực.
Xuất phát từ nhu cầu của thực tế lâm sàng, để giảm thiểu tối đa tƣơng tác thuốc
bất lợi trong quá trình điều trị và hƣớng tới mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, hiệu
quả, an toàn, chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài “Xây dựng danh mục tƣơng tác
thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng
Ninh” với 3 mục tiêu:

1. Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết từ danh
mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2018.

1
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tƣợng bệnh nhân, trong đó bao gồm cả bệnh nhân nhi [29].

2. Xây dựng danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp cao qua khảo sát bệnh
án nội trú.

3. Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh qua tổng hợp danh mục tương tác ở
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mục tiêu 1 và 2.

2

Chƣơng 1. TỔNG QUAN
1.1. Tƣơng tác thuốc
1.1.1. Khái niệm tương tác thuốc
Tƣơng tác thuốc là sự thay đổi tác dụng hoặc độc tính của thuốc khi sử dụng

[10].
Có nhiều dạng tƣơng tác thuốc khác nhau: tƣơng tác thuốc – thuốc, tƣơng tác
thuốc – thức ăn, tƣơng tác thuốc – dƣợc liệu, tƣơng tác thuốc – tình trạng bệnh lý,
tƣơng tác thuốc – xét nghiệm [3], [2]. Đôi khi thuật ngữ “tƣơng tác thuốc” đƣợc sử
dụng chỉ những phản ứng vật lý – hóa học xảy ra khi các thuốc đƣợc trộn lẫn trong
dịch truyền, gây kết tủa, đổi màu hoặc mất tác dụng, những trƣờng hợp này thƣờng
đƣợc gọi là tƣơng kị [3], [2].
Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi chỉ đề cập đến tƣơng tác thuốc – thuốc.
Tƣơng tác thuốc - thuốc là tƣơng tác xảy ra khi nhiều thuốc đƣợc sử dụng đồng thời
[3]. Ví dụ, phối hợp furosemid với gentamicin làm tăng độc tính trên thận và tai, do
có cùng tác dụng phụ dẫn đến tăng nguy cơ suy thận và độc tính trên thính giác [3].
1.1.2. Phân loại tương tác thuốc
Tƣơng tác thuốc đƣợc phân loại thành hai nhóm dựa trên cơ chế của tƣơng tác,
bao gồm tƣơng tác dƣợc dƣợc động học và tƣơng tác dƣợc lực học [3], [2], [10]
1.1.2.1. Tương tác dược động học
Tƣơng tác dƣợc động học là tƣơng tác tác động lên các quá trình hấp thu, phân
bố, chuyển hóa, thải trừ của thuốc trong cơ thể. Từ đó, dẫn đến sự thay đổi nồng độ
của thuốc trong huyết tƣơng, làm thay đổi tác dụng dƣợc lý hoặc độc tính của thuốc.
Tƣơng tác dƣợc động học là loại tƣơng tác xảy ra trong suốt quá trình tuần hoàn của
thuốc trong cơ thể, khó đoán trƣớc và không liên quan đến cơ chế tác dụng của
thuốc [3].
1.1.2.2. Tương tác dược lực học
Tƣơng tác dƣợc lực học là khi một thuốc gây ảnh hƣởng tới đáp ứng sinh học
hoặc tới độ nhạy cảm của mô trong cơ thể khi dùng cùng một thuốc khác. Những
thuốc gặp tƣơng tác này sẽ có tác dụng đối kháng hoặc hiệp đồng với nhau [2].
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đồng thời với thuốc khác, dƣợc liệu, thức ăn, đồ uống hoặc hóa chất khác [3], [2],

Tƣơng tác dƣợc lực học là loại tƣơng tác đặc hiệu, có thể biết trƣớc dựa vào tác
dụng dƣợc lý và phản ứng có hại của thuốc. Các thuốc có cùng cơ chế tác dụng sẽ
có cùng kiểu tƣơng tác dƣợc lực học [3].
1.1.3. Dịch tễ của tương tác thuốc
khác nhau. Nhiều yếu tố góp phần dẫn đến sự khác biệt này, nhƣ phƣơng pháp
nghiên cứu (tiến cứu hay hồi cứu), đối tƣợng nghiên cứu (bệnh nhân nội trú hay
ngoại trú; bệnh nhân cao tuổi hay trẻ tuổi), cỡ mẫu nghiên cứu, tính đa dạng trong
tiêu chí thu thập dữ liệu (tất cả tƣơng tác thuốc, tƣơng tác bất lợi hay chỉ những
tƣơng tác nghiêm trọng).
Nghiên cứu của Diksis N. và cộng sự trên bệnh nhân tim nội trú tại Trung tâm
Y tế Đại học Jimma, Tây Nam Ethiopia có 673 đơn thuốc của 200 bệnh nhân đƣợc
phân tích có tới 521 đơn thuốc có tƣơng tác thuốc tiềm tàng với tổng số 967 tƣơng
tác. Tỷ lệ xuất hiện tƣơng tác thuốc tiềm tàng trên mỗi bệnh nhân là 4,83%, mỗi
đơn thuốc là 1,44% bất kể mức độ nghiêm trọng. Tỷ lệ gặp tƣơng tác thuốc tiềm
tàng lên đến 74,41% [15]. Hay nghiên cứu của Bethi Y. và cộng sự trên bệnh nhân
khoa nội của một bệnh viện đại học ở Ấn Độ, có tới 433 đơn thuốc (46%) có tƣơng
tác tiềm tàng, với phạm vi từ 1-13 tƣơng tác trên mỗi đơn thuốc. Tổng cộng có 1395
tƣơng tác thuốc đã đƣợc tìm thấy, với 866 tƣơng tác thuốc trung bình (62%), 435
tƣơng tác nghiêm trọng (31,1%) và 89 tƣơng tác nhẹ (6,3%) và chỉ có ba tƣơng tác
chống chỉ định (0,2%) [11]. Một nghiên cứu ở bệnh nhân nhi ngoại trú (từ 0 đến 17
tuổi) ở Thụy Điển báo cáo tập trung vào các tƣơng tác tiềm năng liên quan đến lâm
sàng, nhóm D (nên tránh) và nhóm C (có thể đƣợc xử lý, ví dụ hiệu chỉnh liều).
Trong nhóm bệnh nhân này, có 0,14% có tƣơng tác D tiềm tàng và 1,3% có tƣơng
tác C tiềm tàng. Với 80% tƣơng tác D và 58% tƣơng tác C xảy ra ở bệnh nhân từ 12
đến 17 tuổi [21]. Ở Việt Nam, Nghiên cứu của Lê Huy Dƣơng năm 2017 báo cáo có
1063 bệnh án có tƣơng tác chiếm 47% trong 2232 bệnh án đƣa vào nghiên cứu, với
2920 lƣợt tƣơng tác từ mức độ trung bình trở lên [6]. Một nghiên cứu khác của Lê
Thị Ni Na, Trần Anh Vũ, Nguyên Trần Anh Thƣ năm 2019 tại bệnh viện Phụ Sản
Nhi Đà Nẵng với hai khoa lâm sàng: khoa Hồi sức nhi tần suất xuất hiện tƣơng tác
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Các nghiên cứu khác nhau báo cáo tỷ lệ xuất hiện tƣơng tác thuốc thƣờng rất

là >2% khi khảo sát 413 bệnh án và khoa Gây mê hồi sức tần suất xuất hiện tƣơng
tác >1% khi khảo sát 207 bệnh án [7].
1.1.4. Ý nghĩa của tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng
Tƣơng tác thuốc là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến biến cố sử
bệnh nhân, trong đó bao gồm cả bệnh nhân nhi [29].
Tƣơng tác thuốc có thể chiếm 1% số ca nhập viện trong dân số nói chung và 25% nhập viện ở ngƣời cao tuổi [24]. Nghiên cứu của Bethi Y. và cộng sự trên bệnh
nhân khoa nội của một bệnh viện đại học ở Ấn Độ đã chỉ ra rằng biến cố sử dụng
thuốc liên quan đến tƣơng tác gây hậu quả đến 5% tỷ lệ nhập viện mỗi năm và tăng
thời gian nằm viện) [11]. Một nghiên cứu khác của Veloso RCSG. và công sự trên
237 ngƣời cao tuổi, báo cáo tỷ lệ tƣơng tác thuốc tiềm tàng và ADR liên quan đến
tƣơng tác lần lƣợt là 87,8% và 6,8%. Nghiên cứu cũng cho thấy có ý nghĩa thông kê
giữa tƣơng tác thuốc và tỷ lệ nhập viện (OR 8.6; 95% CI, 2.5-30.0) [31]. Trong một
số trƣờng hợp, tƣơng tác thuốc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử
vong ở đối tƣợng trẻ em, nhƣ các trƣờng hợp sốc phản vệ do tƣơng tác giữa
ceftriaxon với các sản phẩm có chứa canxi trên trẻ sơ sinh [26].
Hậu quả tƣơng tác thuốc không chỉ ảnh hƣởng trực tiếp đến bệnh nhân, nhân
viên, cơ sở y tế mà còn ảnh hƣởng tới các công ty Dƣợc phẩm. Nhân viên y tế có
thể bị đình chỉ công tác, chịu trách nhiệm pháp lý, hay cơ sở điều trị phải chịu tổn
thất về chi phí, nguồn lực để điều trị cũng nhƣ ƣu tín nếu tƣơng tác thuốc nghiêm
trọng, để lại hậu quả nặng nề cho bệnh nhân. Với các công ty Dƣợc phẩm, tổn thất
về chi phí đầu tƣ, thời gian, tài chính là rất lớn nếu một thuốc bị rút ra khỏi thị
trƣờng vì xảy ra tƣơng tác nghiêm trọng trên lâm sàng. Thực tế cho thấy, trong
khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2003, 5 đến 10 thuốc bị rút số đăng ký ra khỏi thị
trƣờng Hoa Kỳ do gây ra các tƣơng tác thuốc nghiêm trọng [22].
1.2. Tƣơng tác thuốc trên các đối tƣợng bệnh nhân đặc biệt
1.2.1. Tương tác thuốc trên bệnh nhân nhi
1.2.1.1. Điểm khác biệt về dược động học ở trẻ em so với người lớn
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dụng thuốc, gây sai sót trong điều trị, làm tăng tỷ lệ nhập viện trên mọi đối tƣợng

Trong nhi khoa, việc lựa chọn, sử dụng thuốc cũng nhƣ tƣơng tác thuốc có
nhiều điểm khác biệt so với ngƣời trƣởng thành do ở giai đoạn này, cơ thể trẻ có
nhiều cơ quan chƣa hoàn thiện đầy đủ về chức năng (đặc biệt giai đoạn sơ sinh) [3],
[10]. Do vậy tƣơng tác thuốc ở trẻ thƣờng khó dự đoán và hậu quả nghiêm trọng

a. Hấp thu thuốc
 Đường uống
Sự khác biệt về sinh khả dụng thường chỉ gặp ở trẻ dưới 1 tuổi, nguyên nhân có
thể là:
- Lƣợng acid hydrochloric chƣa đƣợc bài tiết đầy đủ nên pH dạ dày trẻ cao, sự
co bóp tống chất chứa ra khỏi dạ dày yếu. Từ đó ảnh hƣởng đến khả năng hấp thu
những thuốc có bản chất acid yếu hoặc base yếu [3], [19], [25].
- Nhu động ruột của trẻ nhỏ mạnh hơn trẻ lớn nên tốc độ di chuyển thuốc trong
ống tiêu hóa nhanh, làm giảm thời gian lƣu thuốc tại ruột, ảnh hƣởng khả năng hấp
thu các thuốc có tác dụng kéo dài [3], [19].
- Hệ enzym phân hủy thuốc chƣa hoàn chỉnh ở trẻ dƣới 6 tháng, có thể làm cản
trở hấp thu một số thuốc (ví du: thuốc chloramphenicol palmitat không tách đƣợc
gốc ester để giải phóng dƣới dạng tự do) [3].
 Đường tiêm bắp
- Hệ cơ bắp trẻ nhỏ, chƣa đƣợc tƣới máu đầy đủ nên khó dự đoán chính xác
sinh khả dục, đƣờng đƣa thuốc đƣợc khuyến khích là tiêm tĩnh mạch [3], [16], [19].
 Đường qua da
- Da trẻ em mỏng nên khả năng hấp thu thuốc cao hơn ngƣời lớn [3].
b. Phân bố thuốc
Thuốc tan nhiều trong nƣớc có thể tích phân bố khác biệt rõ rệt so với ngƣời
lớn do ở trẻ sơ sinh, 70 - 75% khối lƣợng cơ thể là nƣớc, trong đó 40% là dịch
ngoại bào; tỷ lệ này tƣơng ứng ở ngƣời lớn là 50 - 60% và 20% [16]. Tổng lƣợng
nƣớc trong cơ thể và tỷ lệ dịch ngoại bào so với khối lƣợng cơ thể giảm dần theo độ
tuổi. Trong khi đó, thuốc có hệ số lipid/ nƣớc lớn có thể tích phân bố ít khác biệt so
với ngƣời lớn [3].
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hơn so với ngƣời lớn [10].

Không chỉ vậy thể tích phân bố còn phụ thuộc nhiều vào khả năng liên kết của
thuốc với protein-huyết tƣơng, lƣợng albumin và globulin ở trẻ kém cả về chất và
lƣợng, do đó tỷ lệ liên kết thấp, nồng độ thuốc tự do tăng có thể làm tăng tác dụng
cũng nhƣ độc tính của thuốc [3], [16].
Chuyển hóa thuốc chủ yếu qua gan, thƣờng trải qua 2 pha:
Pha I: Bao gồm các phản ứng oxy hoá-khử, thủy phân,… các phản ứng này ở
trẻ sơ sinh (nhất là trẻ đẻ non) và trẻ dƣới 1 tuổi xảy ra rất yếu vì hệ enzyme chuyển
hóa chƣa đầy đủ cả về chức năng và số lƣợng. Các hệ enzyme đƣợc hoàn thiện với
những tốc độ khác nhau nhƣng phải đến ngày thứ 5 sau khi sinh (với trẻ đủ tháng)
trẻ mới có một hệ enzyme đầy đủ để chuyển hóa các chất nội sinh (ví dụ: bilirubin).
Đối với thuốc, khả năng chuyển hóa còn rất hạn chế [3], [19].
Pha II: Bao gồm các phản ứng liên hợp với acid acetic, sulfuric,… để tạo thành
các chất có tính phân cực, dễ thải trừ qua mật hoặc nƣớc tiểu. Sự hoàn thiện của
từng hệ enzyme cũng tùy thuộc vào lứa tuổi [3], [19].
d. Thải trừ thuốc
Con đƣờng chính bài xuất thuốc ra khỏi cơ thể là thận. Chức năng thận ở trẻ sơ
sinh yếu hơn rõ rệt so với ngƣời lớn [3], [19], [25], [23]. Do khả năng bài xuất
thuốc qua thận ở trẻ em yếu nên thời gian tồn tại của thuốc trong cơ thể kéo dài hơn
thể hiện qua sự tăng Cl và t1/2. Điều này cần đặc biệt chú ý khi sử dụng thuốc có
phạm vi điều trị hẹp. Từ 9 đến 12 tháng tuổi trở lên, chức năng thận của trẻ hoạt
động gần nhƣ ở ngƣời lớn [3].
Nhìn chung, sự khác biệt giữa cơ thể trẻ so với ngƣời trƣởng thành ảnh hƣởng
đến cả bốn quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa và bài xuất thuốc. Tuy nhiên,
những khác biệt về dƣợc động học này chủ yếu xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ dƣới một
tuổi. Từ một tuổi trở lên, các khác biệt không nhiều và ít có ý nghĩa lâm sàng [3] .
1.2.1.2. Điểm khác biệt về dược lực học ở trẻ em so với người lớn
Dƣợc lực học ở trẻ, đặc biệt trẻ đẻ non và trẻ sơ sinh (từ 1-28 ngày) có nhiều
điểm khác biệt so với ngƣời lớn, tuy nhiên, thông tin về sự khác biệt này còn rất hạn
chế [25], chỉ đƣợc nghiên cứu đối với một vài thuốc, nhóm thuốc. Nhƣ nghiên cứu
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c. Chuyển hóa thuốc

của Maheshwari M. và cộng sự cho thấy phản ứng của trẻ với thuốc gây mê là chƣa
đầy đủ (Ví dụ: các thụ thể gamma-aminobutyric (GABA) chƣa trƣởng thành biểu
hiện kích thích chứ không phải đáp ứng ức chế với các thuốc benzodiazepine, nhƣ
midazolam ở trẻ non tháng và trẻ sơ sinh có biểu hiện co giật nghịch lý) [27].
về trọng lƣợng, hình dạng, kích thƣớc giải phẫu và các hệ thống cơ thể chính nhƣ
tim mạch và hô hấp cũng nhƣ tâm lý. Mỗi cơ quan chƣa trƣởng thành và phát triển
của chúng có thể ảnh hƣởng đáng kể đến dƣợc động học của các loại thuốc khác
nhau. Trẻ em khác nhau về mọi mặt so với ngƣời lớn, do đó bắt buộc phải có kiến
thức cơ bản về các nguyên tắc dƣợc động học và dƣợc lực học trong dân số nhi
khoa để sử dụng hiệu quả và tránh độc tính của thuốc [27].
1.2.2. Tương tác thuốc trên phụ nữ có thai
Thuốc dùng cho mẹ có thể gây tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trên thai nhi.
Khi ngƣời mẹ mang thai dùng thuốc, các thuốc có thể vận chuyển đƣợc qua rau thai
vào vòng tuần hoàn của thai. Lợi dụng điều này đôi khi thuốc có thể dùng cho mẹ
để điều trị những rối loạn của thai nhi. Ví dụ: corticoid dùng cho mẹ để kích thích
phổi thai nhi hoàn thiện nhanh trong trƣờng hợp có nguy cơ đẻ non [3].
Tuy nhiên vấn đề đáng lƣu tâm là khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai là thuốc
vào vòng tuần hoàn của thai và gây hại cho thai nhi. Ví dụ: Mẹ dùng thuốc tăng
huyết áp mà nếu huyết áp giảm quá mức sẽ gây thiếu oxy cho thai nhi [3].
Hay một số thuốc chính bị cấm dùng hoặc phải dùng thận trọng do khả năng
cao gây dị tật nhƣ [2]:
+ Ba tháng đầu hoặc ngƣời nghi có thai: Thuốc chống động kinh, chống sốt rét,
thuốc chống trầm cảm ba vòng, lithium,…
+ Trong suốt thai kỳ: Kháng sinh nhóm aminoglycosid, kháng giáp trạng tổng
hợp, tetracyclin,..
+ Trong ba tháng cuối (đặc biệt khi sắp sinh): Thuốc gây mê, thuốc ngủ, thuốc
gây nghiện,…
Đặc điểm dược động học của thuốc ở phụ nữ có thai
a. Hấp thu
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Trẻ em không phải là ngƣời lớn thu nhỏ. Trẻ em khác với ngƣời trƣởng thành

- Nhu động dạ dày – ruột giảm; dạ dày giảm tiết 40% acid, đặc biệt là ở thai kỳ
1 và 2 [3], [12].
b. Phân bố
- Thể tích máu mẹ tăng khoảng 20% ở giữa thai kỳ, khoảng 50% cuối thai kỳ và
tăng, đặc biệt là những thuốc tan nhiều trong nƣớc và phân bố nhiều ở dịch ngoại
bào; hậu quả dẫn đến thay đổi nồng độ thuốc trong huyết tƣơng của mẹ, có thể cần
phải hiệu chỉnh liều trong quá trình mang thai và sau khi sinh [3] Bên cạnh đó, nồng
độ protein huyết thanh giảm khoảng 10g/L trong thời kỳ mang thai, tuy vậy thƣờng
không phải hiệu chỉnh liều [3], [12]. Lƣợng mỡ tăng khoảng 3-4 kg, làm tăng thể
tích phân bố của các thuốc thân lipid nhƣ thuốc ngủ, thuốc gây mê… [3].
c. Chuyển hóa
- Chuyển hóa qua gan của một số thuốc tăng đáng kể do tác dụng cảm ứng
enzyme gan của progesteron nội sinh, nhƣng ảnh hƣởng lên từng thuốc khó dự đoán
trƣớc [3], [12]. Nghiên cứu của Ornoy A, Koren G (2018) đã chỉ rõ việc sử dụng
thuốc ức chế thu hồi serotonin chọn lọc (SSRIs) với các thuốc khác chuyển hóa bởi
enzyme CYP450 làm tăng tỷ lệ dị tật tim nghiêm trọng, cũng nhƣ các vấn đề thích
nghi của trẻ sơ sinh tới 30%, tăng nhẹ tỷ lệ sinh non và nhẹ cân, một số nghiên cứu
còn cho thấy sự khiếm khuyến về ngôn ngữ, thay đổi hành vi của trẻ [30].
d. Thải trừ
Trong khoảng vài tuần đầu thai kỳ, tốc độ lọc của cầu thận tăng khoảng 50% và
tiếp tục tăng cho tới sau khi sinh, vì vậy độ thanh thải của các thuốc thải trừ chủ yếu
qua thận ở dạng không biến đổi tăng. Ví dụ: Lithi, kháng sinh nhóm betalactam [3],
[12].
Nghiên cứu của Adegbola A. và cộng sự về ảnh hƣởng của thai kỳ đến tƣơng
tác dƣợc động học giữa Efavirenz và Lumefantrin trong nhiễm trùng sốt rét ở phụ
nữ nhiễm HIV. Nghiên cứu tiến hành trên 35 phụ nữ mang thai và 34 phụ nữ đồng
nhiễm HIV không mang thai đƣợc tiến hành tại bốn cơ sở y tế ở Nigeria. Nồng độ
trung bình trong huyết tƣơng của efavirenz thấp hơn đáng kể ở phụ nữ mang
thai (1.820 ng/ml) so với phụ nữ không mang thai (2.760 ng/ml), tƣơng ứng (P =
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trở về thể tích bình thƣờng sau khi sinh [3], [12]. Thể tích phân bố của nhiều thuốc

0,006). Độc tính dƣới đƣờng cong của lumefantrin khảo sát từ 0 đến 96 giờ cao hơn
đáng kể ở phụ nữ mang thai (155.832 ng·h/ml) so với phụ nữ không mang
thai (90.594 ng·h/ml) ( P = 0,03). Xu hƣớng tƣơng tự cũng đƣợc ghi nhận đối với
nồng độ lumefantrin vào lúc 12 giờ sau liều cuối cùng, là 2.870 ng/ml (phụ nữ mang
chung, mang thai làm giảm mức độ tƣơng tác của efavirenz-lumefantrin, dẫn đến
tăng phơi nhiễm lumefantrin [9].
1.2.3. Tương tác thuốc trên phụ nữ cho con bú
Lợi ích của việc cho trẻ bú sữa mẹ ngày càng đƣợc khẳng định. Cho trẻ bú sữa
mẹ, trẻ sẽ khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, thông minh hơn, đông thời ngƣời mẹ
nhanh chóng lấy lại vóc dáng cũ, giảm nguy cơ ung thƣ vú, cổ tử cung,…Tuy nhiên
khi dùng thuốc cho mẹ, cũng nhƣ tƣơng tác thuốc không chỉ ảnh hƣởng đến mẹ mà
còn ảnh hƣởng đến đứa trẻ bú mẹ thông qua sữa mẹ, có thể gây hại cho trẻ [3].
Các yếu tố quyết định lƣợng thuốc vào trẻ khi sử dụng thuốc ở phụ nữ cho
con bú:
a. Việc dùng thuốc của mẹ
Loại thuốc đƣợc dùng, liều, đƣờng đƣa thuốc và đặc điểm dƣợc động học của
mẹ là các yếu tố quyết định lƣợng thuốc tiềm tàng có thể đƣợc thải trừ vào sữa [3].
b. Việc bài tiết sữa của mẹ
Tùy thuộc vào lƣợng sữa ngƣời mẹ tiết ra, lƣợng thuốc có trong sữa mà trẻ bú là
khác nhau [3].
Thành phần và pH của sữa mẹ sẽ ảnh hƣởng đến lƣợng thuốc có trong sữa.
Thành phần sữa mẹ có nƣớc, lipid, protein, lactose,..Thành phần sữa thay đổi giữa
các cá thể và ngay trong một cá thể ở những thời điểm khác nhau. Sữa non ít lipid,
giàu protein hơn sữa chính thức. Trong một ngày, sữa tiết vào buổi sáng giàu lipid
hơn buổi chiều [3].
c. Tính chất hóa lý của thuốc
Thuốc vào sữa chủ yếu theo cơ chế khuyến tán thụ động qua nhũng lỗ trên
màng biểu mô tuyến vú. Ngoài ra có một phần theo cơ chế vạn chuyển tích cực nhờ
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thai) so với 2.080 ng/ml (phụ nữ không mang thai), tƣơng ứng (P = 0,02). Nhìn

chất mang. Sữa có thành phần lipid nhiều hơn, protein ít hơn và pH thấp hơn só với
huyết tƣơng (pH sữa khoảng 7,0) [3].
Các đặc tính của thuốc có ảnh hƣởng đến lƣợng thuốc bài tiết vào sữa là: pKa,
tính tan trong lipid, phân tử lƣợng và khả năng liên kết với protein huyết tƣơng của

d. Việc bú mẹ của trẻ
Lƣợng thuốc vào trẻ bú mẹ khi dùng cho ngƣời mẹ không chỉ phụ thuộc vào các
yếu tố ở trên mà còn quyết định bởi lƣợng sữa trẻ thực bú. Vì vậy thời điểm cho trẻ
bú mẹ cũng cần tính đến. Nếu trẻ bú mẹ vào thời điểm thuốc đang đạt nồng độ tối
đa trong máu mẹ thì lƣợng thuốc và trẻ sẽ cao. Nếu cho trẻ bú ngay trƣớc khi mẹ
dùng thuốc, lƣợng thuốc vào trẻ sẽ ít hơn [3].
1.3. Biện pháp kiểm soát tƣơng tác thuốc
1.3.1. Cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác thuốc
Để nâng cao hiệu quả kê đơn, tránh những sai sót liên quan đến tƣơng tác thuốc
đã có nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) tra cứu tƣơng tác thuốc đã đƣợc xây dựng và phát
triển trên thế giới. Đây là công cụ hữu ích cho các bác sĩ và dƣợc sĩ trong phát hiện
và xử trí tƣơng tác. Một số CSDL tra cứu tƣơng tác thuốc thƣờng dùng trên thế giới
và tại Việt Nam đƣợc liệt kê trong bảng 1.1 dƣới đây.
Bảng 1.1. Một số cơ sở dữ liệu tra cứu tƣơng tác thuốc thƣờng dùng.
Nhà xuất bản/ Quốc
gia

Tên cơ sở dữ liệu

1

Tƣơng tác thuốc và chú ý
khi chỉ định

Sách

Tiếng Nhà xuất bản Y học/
Việt Việt Nam

2

Drug interactions –
Micromedex® Solutions

Phần mềm tra
cứu trực
tuyến

Tiếng Truven Health
Anh Analytics/ Mỹ

3

4

Loại CSDL

Ngôn
ngữ

STT

British National
Sách/ phần
Formulary (BNF)/ BNF
mềm tra cứu
Legacy (Phụ lục 1 – Dƣợc
trực tuyến
thƣ Quốc gia Anh)
Sách/ phần
Drug Interaction Facts
mềm tra cứu
trực tuyến

11

Hiệp hội Y khoa Anh
Tiếng và Hiệp hội Dƣợc
Anh sĩ Hoàng gia Anh/
Anh
Tiếng Wolters Kluwer
Anh Health®/ Mỹ
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thuốc [3].

5

6

7

8

9

10

-

Tên cơ sở dữ liệu
Hansten and Horn’s Drug
Interactions Analysis and
Management
Stockley’s Drug
Interactions
và Stockley’s Interactions
Alerts

Loại CSDL

Ngôn
ngữ

Nhà xuất bản/ Quốc
gia

Sách

Tiếng Wolters Kluwer
Anh Health®/ Mỹ

Sách/ phần
mềm tra cứu
trực tuyến

Tiếng Pharmaceutical Press/
Anh Anh

Sách/ phần
Thésaurus des interactions
mềm tra cứu
médicamenteuses
trực tuyến
Phần mềm tra
cứu trực
MIMS Drug Interactions
tuyến/ ngoại
tuyến
Phần mềm tra
Drug Interactions Checker
cứu trực
(http://www.drugs.com/)
tuyến
Multi-drug Interaction
Phần mềm tra
Checker
cứu trực
(http://www.medscape.co
tuyến
m/)

Tiếng
Afssaps/ Pháp
Pháp
Tiếng
UBM Medica/ Úc
Anh
Tiếng Drugsite Trust/ New
Anh Zealand
Tiếng
Medscape LLC/ Mỹ
Anh

Drug interactions – Micromedex® Solutions (MM) [36]
Drug interactions – Micromedex® Solutions là công cụ tra cứu trực tuyến

đƣợc dùng phổ biến tại Hoa Kỳ cung cấp bởi Truven Health Analytics. CSDL này
cung cấp thông tin về tất cả các dạng tƣơng tác, bao gồm: tƣơng tác thuốc - thuốc,
tƣơng tác thuốc - thức ăn, tƣơng tác thuốc - ethanol, tƣơng tác thuốc - thuốc lá,
tƣơng tác thuốc - bệnh lý, tƣơng tác thuốc - thời kỳ mang thai, tƣơng tác thuốc thời kỳ cho con bú, tƣơng tác thuốc - xét nghiệm, tƣơng tác thuốc - phản ứng dị
ứng.
Thông tin về mỗi tƣơng tác thuốc gồm các phần sau: tên thuốc tƣơng tác,
cảnh báo (hậu quả của tƣơng tác), biện pháp xử trí, thời gian tiềm tàng, mức độ
nghiêm trọng của tƣơng tác, mức độ y văn ghi nhận về tƣơng tác, cơ chế, mô tả
tƣơng tác trong y văn và tài liệu tham khảo. Trong đó, mức độ nghiêm trọng của
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STT

tƣơng tác và mức độ y văn ghi nhận về tƣơng tác đƣợc trình bày cụ thể trong bảng
1.2 và bảng 1.3
Bảng 1.2. Bảng phân loại mức độ nặng của tƣơng tác trong Micromedex.
Mức độ nghiêm
trọng của tƣơng tác
Chống chỉ định

Chống chỉ định dùng đồng thời các thuốc

Nghiêm trọng

Tƣơng tác gây hậu quả đe dọa tính mạng và/ hoặc cần can
thiệp y khoa để hạn chế tối thiểu phản ứng có hại nghiêm
trọng xảy ra.

Trung bình

Tƣơng tác dẫn đến hậu quả làm nặng thêm tình trạng của
bệnh nhân và/ hoặc cần thay đổi thuốc điều trị.

Nhẹ

Tƣơng tác ít có ý nghĩa trên lâm sàng. Tƣơng tác có thể
làm tăng tần suất hoặc mức độ nặng của phản ứng có hại
nhƣng thƣờng không cần thay đổi thuốc điều trị.

Không rõ

Không rõ

Bảng 1.3. Bảng phân loại mức độ y văn ghi nhận trong Micromedex.
Mức độ y văn ghi
nhận về tƣơng tác

Ý nghĩa

Rất tốt

Các nghiên cứu có kiểm soát tốt đã chứng minh rõ ràng sự
tồn tại của tƣơng tác.

Tốt

Các tài liệu tin cậy cho thấy có tồn tại tƣơng tác nhƣng vẫn
còn thiếu các nghiên cứu có kiểm soát tốt.

Khá

Dữ liệu hiện có nghèo nàn, nhƣng dựa vào đặc tính dƣợc
lý, các chuyên gia lâm sàng nghi ngờ tƣơng tác có tồn tại
hoặc có bằng chứng tốt về dƣợc lý đối với một loại thuốc
tƣơng tự.

Không rõ

Không rõ
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Ý nghĩa

- Phụ lục 1, Dược thư Quốc gia Anh - British National Formulary [23]
Dƣợc thƣ Quốc gia Anh (BNF) là tài liệu đƣợc biên soạn bởi Hiệp hội Y khoa
Anh và Hiệp hội Dƣợc sĩ Hoàng gia Anh. Cuốn sách này cung cấp thông tin cập
nhật chủ yếu về các thuốc kê đơn tại Anh dƣới dạng tài liệu tra cứu nhanh, đƣợc cập

National Formulary for Children). BNF không phải là một tài liệu chuyên khảo về
tƣơng tác thuốc nhƣng có Phụ lục 1 dành riêng cho tƣơng tác thuốc. Mô tả tƣơng
tác thuốc ở đây đơn giản, gồm tên hai thuốc (hoặc nhóm thuốc) tƣơng tác và hậu
quả tƣơng tác một cách ngắn gọn. Tƣơng tác thuốc nghiêm trọng đƣợc kí hiệu bằng
dấu chấm tròn (•) và có thể kèm theo cảnh bảo “Tránh sử dụng phối hợp”.
- Drug Interaction Facts (DIF) [13]
Drug Interaction Facts là một CSDL tra cứu tƣơng tác thuốc uy tín của tác giả
David S.Tatro, phát hành bởi Wolters Kluwer Health®. Cuốn sách cung cấp thông
tin về tƣơng tác thuốc - thuốc, thuốc - dƣợc liệu, thuốc - thức ăn với trên 2.000
chuyên luận và thông tin tƣơng tác cho hơn 20.000 thuốc. Mỗi chuyên luận bao
gồm: tên thuốc (tên chung và tên thƣơng mại), nhóm thuốc, thời gian tiềm tàng,
mức độ nghiêm trọng của tƣơng tác, mức độ y văn ghi nhận về tƣơng tác, hậu quả,
cơ chế, biện pháp xử trí, bàn luận và tài liệu tham khảo. Mức độ ý nghĩa của tƣơng
tác đƣợc đánh giá dựa trên mức độ nghiêm trọng và mức độ y văn ghi nhận về
tƣơng tác.
- Thésaurus des interactions médicamenteuses [32]
Thésaurus des interactions médicamenteuses là một tài liệu tham khảo uy tín
tại Pháp, đƣợc xây dựng và đánh giá bởi nhóm chuyên gia về tƣơng tác thuốc của
Cục quản lý Dƣợc Pháp (ANSM). Đây là một cẩm nang về tƣơng tác thuốc, đƣợc
xây dựng dựa trên những nghiên cứu lâm sàng về tƣơng tác thuốc (trên ngƣời tình
nguyện khỏe mạnh hoặc trên bệnh nhân) trƣớc hoặc sau khi thuốc đƣợc lƣu hành
trên thị trƣờng, dựa trên những dữ liệu trong y văn (ca lâm sàng đơn lẻ, những
nghiên cứu khác) và dựa trên những dữ liệu lâm sàng chƣa đƣợc công bố.
-

Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định [2]
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nhật 6 tháng một lần. Ngoài ra còn có ấn bản BNF dành cho trẻ em (British

Tƣơng tác thuốc và chú ý khi chỉ định là tài liệu tra cứu chuyên khảo về tƣơng
tác thuốc bằng tiếng Việt. Đây là cuốn sách giúp bác sĩ thực hành kê đơn tốt, dƣợc
sĩ thực hành dƣợc tốt và điều dƣỡng thực hành dùng thuốc đúng cách, theo dõi phát
hiện bất thƣờng của bệnh nhân khi dùng thuốc. Tƣơng tác thuốc và chú ý khi chỉ
đƣợc trình bày hai lần, mỗi lần ở một họ tƣơng tác với nhau. Tƣơng tác thuốc và
chú ý khi chỉ định chỉ đề cập đến tƣơng tác thuốc-thuốc.
-

CSDL eMC [34]
Là CSDL thông tin sản phẩm đáng tin cậy, đƣợc sử dụng phổ biến ở Anh.

Trong đó các thông tin thuốc đƣợc ghi đầy đủ ứng với từng đối tƣợng gồm hƣớng
dẫn sử dụng cho ngƣời dùng (PIL) và hƣớng dẫn sử dụng cho cán bộ y tế (SmPC).
Tại đây, chúng ta có thể tra cứu các cảnh báo tƣơng tác thuốc có trong tờ thông tin
sản phẩm.
1.3.2. Bảng tương tác thuốc đáng chú ý
Khả năng phát hiện tƣơng tác cũng nhƣ đƣa ra các nhận định về mức độ
nghiêm trọng của tƣơng tác giữa các cơ sở dữ liệu thƣờng có sự khác biệt nhất định,
gây trở ngại cho ngƣời dùng. Ngoài ra, các CSDL tra cứu tƣơng tác thuốc uy tín chủ
yếu sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và tốn chi phí thuê bao nên khó ứng dụng
vào thực tế lâm sàng ở Việt Nam, đặc biệt là đối với các cơ sở y tế tuyến dƣới.
Sự hạn chế của các phần mềm kê đơn và sự khác biệt giữa các CSDL trong
việc phát hiện hay nhận định về mức độ nghiêm trọng của tƣơng tác thuốc dẫn tới
sự cần thiết xây dựng các danh mục tƣơng tác thuốc đáng chú ý trong thực hành lâm
sàng tại từng cơ sở điều trị. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc đáng chú ý đã
đƣợc tiến hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu công bố năm 2016 do
Ghulam Murtaza và cộng sự thực hiện trên đối tƣợng bệnh nhân tim mạch điều trị
nội trú tại một bệnh viện ở Pakistan đã thiết lập danh mục 10 cặp tƣơng tác có tần
suất gặp cao nhất trên đối tƣợng bệnh nhân này [28]. Một nghiên cứu khác tại Mỹ
năm 2004 do Marvin B. Harper và cộng sự thực hiện đã đƣa ra danh mục 19 cặp
tƣơng tác đáng chú ý trên đối tƣợng bệnh nhân nhi [20]. Ở Việt Nam, hiện đã có
một số nghiên cứu xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc đáng chú ý nhƣ: Nghiên cứu
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định là cuốn sách tra cứu nhanh, thuận tiện trong thực hành, mỗi tƣơng tác thuốc

của Lê Huy Dƣơng tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa năm 2017 đƣa ra 26
cặp tƣơng tác cần chú ý trên lâm sàng tại bệnh viện này [6]. Nghiên cứu của
Nguyễn Thúy Hằng tại Bệnh viện Nhi Trung ƣơng năm 2016 cũng đƣa ra 27 cặp
tƣơng tác cần chú ý trên lâm sàng với danh mục đƣợc trình bày trong bảng 1.4 dƣới
Bảng 1.4. Bảng các cặp tƣơng tác đáng chú ý trên bệnh nhân nhi theo nghiên
cứu của Nguyễn Thúy Hằng năm 2016.
Cặp tƣơng tác

STT
1

Midazolam

Morphin

2

Amikacin

Furosemid

3

Midazolam

Propofol

4

Captopril

Spironolacton

5

Captopril

Furosemide

6

Lidocain

Propofol

7

Midazolam

Omeprazol

8

Fentanyl

Thuốc ức chế TKTƢ (isofluran, midazolam,
morphin, propofol)

9

Ceftriaxon

Muối canxi IV (canxi clorid, canxi gluconat)

10

Amikacin

Vancomycin

11

Bupivacain

Propofol

12

Itraconazol

Midazolam

13

Amiodaron

Digoxin

14

Diazepam

Phenobarbital

15

Morphin

Thuốc ức chế TKTƢ
propofol)

16

Clarithromycin

Midazolam

17

Midazolam

Phenobarbital

18

Midazolam

Sevofluran

16

chọn lọc (isofluran,
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đây [8].

19

Clarithromycin

Digoxin

20

Salbutamol

Furosemid

21

Nitroglycerin

Sildenafil

22

Meropenem

Valproat

23

Enalapril

Losartan

24

Carbamazepin

Clarithromycin

25

Captopril

Losartan

26

Carbamazepin

Phenytoin

27

Domperidon

Fluconazol

1.4. Vài nét về Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là bệnh viện chuyên khoa, tuyến chuyên
môn cao nhất về khám chữa bệnh trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh
Quảng Ninh. Bệnh viện đƣợc thành lập theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày
19/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; dự án xây dựng đƣợc khởi công
từ tháng 12/2010, và đi vào hoạt động từ tháng 7/2014, có quy mô hiện tại lên tới
500 giƣờng bệnh, gồm 05 phòng chức năng, 17 khoa chuyên môn, với các hạng
mục công trình hiện đại đảm bảo dây chuyền công năng đƣợc đƣa vào sử dụng góp
phần nâng cao chất lƣợng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Ngay những ngày đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã
xác định phƣơng châm hoạt động bằng những khẩu hiệu hành động: “Nâng tầm
hạnh phúc”. Để làm đƣợc điều này, Bệnh viện luôn chú trọng nâng cao chất lƣợng
khám, điều trị bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn Bệnh
viện. Đến nay, Bệnh viện đã đạt đƣợc những kết quả nổi bật trong chuyên môn, thể
hiện rõ nhất ở việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, khó nhƣ: Lọc máu cho
trẻ sinh non, nhẹ cân; phẫu thuật nội soi; điều trị xuất huyết não ở trẻ sơ sinh; chăm
sóc, nuôi dƣỡng trẻ sinh non dƣới 1kg; hội chứng truyền máu song thai; thụ tinh
nhân tạo bằng phƣơng pháp IUI.
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Cặp tƣơng tác

STT

Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để xây dựng Danh sách tƣơng tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm
sàng nhóm nghiên cứu đã thực hiện qua ba giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết
- Giai đoạn 2: Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc có tần suất gặp cao qua khảo
sát bệnh án nội trú.
- Giai đoạn 3: Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực
hành lâm sàng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh qua tổng hợp danh mục tƣơng tác
ở mục tiêu 1 và 2.
2.1. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết từ danh
mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2018
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
- Tiêu chuẩn lựa chọn: Thuốc nằm trong danh mục 206 thuốc đƣợc sử dụng tại
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2018.
- Tiêu chuẩn loại trừ:
+ Thuốc phối hợp đa vitamin và khoáng chất.
+ Dịch truyền, dung dịch thẩm phân.
+ Máu, chế phẩm từ máu.
+ Vi khuẩn đông khô.
+ Thuốc có nguồn gốc dƣợc liệu
+ Thuốc dùng ngoài
2.1.2. Nội dung nghiên cứu
Từ danh mục thuốc bệnh viện, xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý
dựa trên lý thuyết bằng phần mềm tra cứu tƣơng tác Drug interactions –
Micromedex® Solutions (MM) [36] và các CSDL eMC [34], tờ HDSD thuốc đƣợc
phê duyệt bởi Cục Quản lý Dƣợc Việt Nam [4], [5], ANSM [33].
2.1.3. Phương pháp nghiên cứu
Để xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết, nhóm
nghiên cứu tiến hành theo quy trình gồm ba bƣớc đƣợc minh họa trong hình 2.1.
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từ danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2018.

- Bước 1: Lựa chọn thuốc đưa vào tra tương tác bằng phần mềm MM, CSDL
eMC
Lựa chọn trong danh mục thuốc bệnh viện các thuốc thỏa mãn tiêu chuẩn lựa
chọn và không thuộc tiêu chuẩn loại trừ. Đối với các thuốc ở dạng phối hợp không
thành phần hoạt chất. Các thuốc thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn nhƣng không có
trong phần mềm, CSDL tra cứu tƣơng tác đƣợc kiểm tra bằng tên khác để tránh bỏ
sót.
- Bước 2: Tiến hành tra cứu trên phần mềm MM, CSDL eMC
Tra cứu tƣơng tác của tất cả các thuốc đƣợc lựa chọn ở bƣớc 1 bằng hai
phƣơng pháp:
+ Phƣơng pháp 1: Bằng phần mềm MM.
+ Phƣơng pháp 2: Bằng CSDL eMC.
- Bước 3: Lọc ra các tương tác thuốc cần chú ý.
Các cặp tƣơng tác cần chú ý dựa trên lý thuyết đƣợc xác định theo quy ƣớc do
nhóm nghiên cứu đề xuất. Theo đó, các tƣơng tác đƣợc lựa chọn cần thỏa mãn các
tiêu chuẩn sau:
+ Phƣơng pháp 1 (bằng MM): Chọn các tƣơng tác có mức độ nghiêm trọng là
“chống chỉ định” và “nghiêm trọng” mà cần phải can thiệp tại thời điểm kê đơn
gồm: Tránh dùng và /hoặc thay thế thuốc và /hoặc hiệu chỉnh liều.
+ Phƣơng pháp 2 (bằng CSDL eMC): Chọn tất cả các tƣơng tác “chống chỉ
định” của các thuốc trong phần chống chỉ định của tờ thông tin sản phẩm
PIL/SmPC.
Các cặp tƣơng tác không thỏa mãn về đƣờng dùng sẽ đƣợc loại bỏ.
Với các thuốc không có trong MM và không có trong CSDL eMC tiếp tục
đƣợc tra cứu trên CSDL là tờ HDSD thuốc đƣợc phê duyệt bởi Cục Quản lý Dƣợc
Việt Nam và ANSM để có danh mục cuối cùng các cặp tƣơng tác từ MM (danh mục
1) và từ eMC (danh mục 2).
Danh mục tƣơng tác thuốc bất lợi cần chú ý dựa trên MM và các CSDL đƣợc
hợp từ danh mục 1 và danh mục 2 (danh mục 3).
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sẵn có trong phần mềm, CSDL tra cứu tƣơng tác, tách riêng và tra cứu theo từng

Từ danh mục 3, nhóm nghiên cứu chốt danh mục cuối cùng thông qua hỏi ý
kiến của Hội đồng chuyên môn (gồm Ban Giám đốc, các bác sĩ lâm sàng các khoa
có sử dụng các cặp thuốc tƣơng tác và trƣởng khoa Dƣợc) để có đƣợc danh mục

Danh mục thuốc bệnh viện năm
2018
Phần mềm MM

Danh mục tất cả
các cặp tƣơng tác
xuất ra từ MM

CSDL eMC

Danh mục các
thuốc không có
trong MM

Lọc ra các
tƣơng tác
cần chú ý

Thuốc loại trừ theo tiêu
chuẩn

Danh mục các
thuốc không có
trong eMC

Danh mục tất cả
các tƣơng tác
chống chỉ định

Tra trên CSDL tờ
HDSD thuốc của
CQLD Việt Nam,
ANSM

Danh mục các cặp tƣơng tác
từ MM

Danh mục các cặp tƣơng tác
từ eMC

Danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý
dựa trên MM và các CSDL
Hỏi ý kiến của Hội
đồng chuyên môn
Danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý
dựa trên lý thuyết
Hình 2.1. Sơ đồ tóm tắt quá trình thực hiện giai đoạn 1.
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tƣơng tác thuốc bất lợi cần chú ý dựa trên lý thuyết.

2.2. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc có tần suất gặp cao qua khảo sát
bệnh án nội trú
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh án nội trú đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên từ danh
Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh án sử dụng số lƣợng thuốc ít hơn 2 thuốc.
2.2.2. Nội dung nghiên cứu
Khảo sát bệnh án nội trú bằng phần mềm MM, từ đó, xây dựng danh mục tƣơng
tác thuốc tần suất gặp cao trong bệnh án điều trị nội trú.
2.2.3. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu mô tả.
Để xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc tần suất gặp cao trong bệnh án
điều trị nội trú, nhóm nghiên cứu tiến hành qua quy trình gồm 3 bƣớc đƣợc
minh hoạ trong hình 2.2:
- Bước 1: Truy xuất bệnh án
Lấy ngẫu nhiên tất cả các bệnh án nội trú trong 15 ngày của tất cả các khoa lâm
sàng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2018 thông qua số liệu trên phần mềm
quản lý bệnh viện FPT. Để thuận tiện cho việc nhập dữ liệu và đồng nhất danh mục
nhóm nghiên cứu lựa chọn tháng trong năm ít bị ảnh hƣởng nhất của danh mục
thuốc cũng nhƣ biến đổi về số lƣợng bệnh nhân. Những tháng đầu năm và cuối năm
thƣờng giao giữa thầu mới và thầu cũ nên danh mục thuốc không ổn định, hơn nữa
thời điểm này lƣợng bệnh nhân cũng dao động nhiều. Do đó nhóm chọn những
bệnh án có ngày xuất viện trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2018 đến 15/7/2018
để đƣa vào rà soát.
- Bước 2: Khảo sát tương tác thuốc trong bệnh án nội trú.
Tra cứu tƣơng tác thuốc trong bệnh án bằng phần mềm MM. Cụ thể: Với mỗi
bệnh án, nhập tất cả các thuốc xuất hiện trong bệnh án vào MM để có danh sách các
tƣơng tác thuốc có thể gặp. Do mục tiêu tầm soát nên nhóm nghiên cứu không tra
cứu các thuốc có sử dụng tại một thời điểm hay không mà chỉ quan tâm tổng số
thuốc đƣợc sử dụng trong một đợt điều trị.
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sách bệnh án năm 2018 tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

- Bước 3: Xác định tần suất xuất hiện tương tác thuốc trong bệnh án nội trú.
Tính tần suất của từng cặp tƣơng tác theo công thức sau:
Tần suất = (số bệnh án có tƣơng tác)*100%/ tổng số bệnh án lựa chọn khảo sát
Từ đó, những cặp tƣơng tác có tần suất xuất hiện lớn hơn hoặc bằng 1% trên
nội trú tổng hợp thành danh mục tƣơng tác thuốc bất lợi cần chú ý có tần suất gặp
cao.

Toàn bộ bệnh án nội trú có ngày xuất viện từ 01/7/2018 đến
15/7/2018 đƣợc chiết xuất từ phần mềm

Loại trừ bệnh án không thỏa mãn

Bệnh án thỏa mãn điều kiện đƣa vào nghiên cứu
Tra tƣơng tác bằng MM
Xác định tần suất

Danh mục các cặp tƣơng tác có tần suất
≥ 1% tổng số bệnh án

Danh mục các cặp tƣơng tác chống chỉ
định

Danh mục tuơng tác thuốc bất lợi cần chú ý từ bệnh án
nội trú
Hình 2.2. Sơ đồ tóm tắt quá trình thực hiện giai đoạn 2.
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tổng số bệnh án, kết hợp những cặp tƣơng tác chống chỉ định từ khảo sát bệnh án

2.3. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh qua tổng hợp danh mục tƣơng tác ở
mục tiêu 1 và 2
2.3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
- Danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết.
- Danh mục tƣơng tác thuốc có tần suất gặp cao.
2.3.2. Nội dung nghiên cứu
Danh mục tƣơng tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Bệnh
viện Sản Nhi Quảng Ninh đƣợc đƣợc xây dựng từ tổng hợp danh mục tƣơng tác ở
mục tiêu 1 và 2.
2.3.3. Phương pháp nghiên cứu
Danh mục tƣơng tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Bệnh
viện Sản Nhi Quảng Ninh đƣợc tổng hợp và nhóm lại theo cơ chế, hậu quả, hƣớng
xử trí giống nhau từ danh mục tƣơng tác ở mục tiêu 1 và 2.
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Hai danh mục tƣơng tác xây dựng ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2, gồm:

Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết từ danh
mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2018
Từ danh mục 206 thuốc sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2018,
thuốc đƣợc tra cứu bằng phần mềm MM và CSDL eMC.
- Phương pháp 1: Tra cứu bằng phần mềm MM
Nhóm loại trừ đƣợc 13 thuốc không có trong MM.
Tiến hành nhập 147 thuốc trong danh mục trên vào phần mềm MM, nhóm
nghiên cứu thu đƣợc 649 cặp tƣơng tác, bao gồm 21 cặp (3%) mức độ chống chỉ
định, 339 cặp (52 %) mức độ nghiêm trọng, 238 cặp (37%) mức độ trung bình và 51
cặp (8%) mức độ nhẹ (Hình 3.1).

N=21
N=51

N=238
N=339

Hình 3.1. Mức độ các tƣơng tác tra cứu đƣợc từ Micromedex ở giai đoạn 1
(n=649).
Lọc ra các cặp tƣơng tác cần chú ý theo tiêu chuẩn đã nêu, nhóm nghiên cứu thu
đƣợc 52 cặp tƣơng tác cần chú ý gồm 21 cặp chống chỉ định và 31 cặp nghiêm
trọng. Từ danh sách này, loại 3 cặp tƣơng tác chống chỉ định là atropin-kali aspartat,
atropin-kali clorid, itraconazol-midazolam do tƣơng tác chỉ xảy ra với hợp chất
chứa kali (kali aspartat, kali clorid) dạng bào chế rắn, dùng đƣờng uống và
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nhóm nghiên cứu loại trừ 46 thuốc theo tiêu chuẩn loại trừ (Phụ lục 1), còn 160

midazolam dùng đƣờng uống, trong khi đó, tại danh mục thuốc sử dụng trong bệnh

trọng, mức độ bằng chứng vào với nhau. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu có danh mục
40 cặp tƣơng tác cần chú ý dựa trên MM, bao gồm 10 cặp chống chỉ định và 30 cặp
nghiêm trọng (đƣợc trình trong Bảng 3.1).
Bảng 3.1. Danh mục 40 cặp tƣơng tác cần chú ý tra đƣợc từ Micromedex.

Cặp tƣơng tác

STT

1

2

3

Glucocorticoid
(betamethason,
dexamethason
Desmopressin
hydrocortison,
methylprednisolon,
prednisolon)
Muối canxi IV (canxi
Ceftriaxon
clorid, ringer lactat)
Thuốc chống rối loạn
tâm thần
Metoclopramid
(chlorpromazin,
methotrimeprazin)

4

Clarithromycin

Fluconazol

5

Desmopressin

Furosemid

6

Domperidon

Fluconazol

7

Ergonovin

8

Ergonovin

9

Erythromycin

10

Fluconazol

11

Amikacin

Mức độ
nghiêm
trọng
trong
MM(1)

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)

Chống
chỉ định

Khá

Chống
chỉ định

Tốt

Chống
chỉ định

Khá

Chống
chỉ định
Chống
chỉ định
Chống
chỉ định

Macrolid (azithromycin,
Chống
clarithromycin,
chỉ định
erythromycin)
Chống
Itraconazol
chỉ định
Chống
Fluconazol
chỉ định
Chống
Itraconazol
chỉ định
Thuốc giãn cơ không
Nghiêm
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Tốt
Khá
Khá
Tốt
Tốt
Khá
Khá
Tốt
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viện Sản Nhi Quảng Ninh, hợp chất chứa kali (kali aspartat, kali clorid) và
midazolam đƣợc sử dụng theo đƣờng tiêm ở dạng lỏng. Đồng thời, chúng tôi cũng
nhóm các thuốc theo tác dụng dƣợc lý, có cùng cơ chế, hậu quả, mức độ nghiệm

khử cực (atracurium,
pancuronium,
rocuronium)
12

Amikacin

13

Amlodipin

14

Beta-lactam
(amoxicillin, ampicillin)

15

Atracurium

16

Azithromycin

17

Captopril

18

Carbamazepin

19

Carbamazepin

20

Carbamazepin

21

Carbamazepin

22

Chlorpromazin

23

Chlorpromazin

24

Chlorpromazin

25

Imipenem

26

Clarithromycin

27

Clarithromycin

28

Clarithromycin

29

Clindamycin

Nghiêm
trọng
Nghiêm
Clarithromycin
trọng
Nghiêm
Doxycyclin
trọng
Nghiêm
Gentamicin
trọng
Nghiêm
Digoxin
trọng
Nghiêm
Digoxin
trọng
Nghiêm
Fentanyl
trọng
Nghiêm
Itraconazol
trọng
Nghiêm
Nifedipin
trọng
Nghiêm
Paclitaxel
trọng
Nghiêm
Fluconazol
trọng
Nghiêm
Meperidin
trọng
Sulfamethoxazol +
Nghiêm
trimethoprim
trọng
Nghiêm
Valproat
trọng
Nghiêm
Digoxin
trọng
Quinolon (ciprofloxacin, Nghiêm
levofloxacin)
trọng
Sulfamethoxazol +
Nghiêm
trimethoprim
trọng
Nghiêm
Erythromycin
trọng
Succinylcholin

26

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)

Khá
Rất tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Khá
Khá
Tốt
Rất tốt
Khá
Khá
Khá
Tốt
Rất tốt
Khá
Khá
Khá
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng
trong
MM(1)
trọng

30

Digoxin

Erythromycin

31

Digoxin

Gentamicin

32

Digoxin

Itraconazol

33

Isofluran

Sulfamethoxazol +
trimethoprim

34

Itraconazol

Levofloxacin

35

Calci folinat

Sulfamethoxazol +
trimethoprim

36

Meropenem

Valproat

37

Nifedipin

Phenobarbital

38

Thuốc ức chế TKTƢ
(fentanyl, morphin,
propofol, midazolam,
metoclopramid,
isofluran, diazepam,
sevofluran)

Thuốc ức chế TKTƢ
(fentanyl, morphin,
propofol, midazolam,
metoclopramid,
isofluran, diazepam,
sevofluran)

39

Ephedrin

Ergonovin, oxytocin

40

Lidocain

Propofol

Nghiêm
trọng

Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)
Rất tốt
Khá
Tốt
Khá
Khá
Tốt
Rất tốt
Tốt

Khá

Khá
Tốt

Ghi chú: (1) là Drug interactions – Micromedex® Solutions.
Qua quá trình nhập thuốc vào phần mềm MM, chúng tôi lọc đƣợc 13 thuốc
không có trong MM đƣợc trình bày trong Bảng 3.2 dƣới đây. Trong đó 2 thuốc
(amoxicillin + sulbactam và cefoperazon + sulbactam) là do thành phần sulbactam,
thuốc (phloroglucinol hydrat + trimethylphloroglucinol) do cả 2 thành phần không
có trong phần mềm MM.
Bảng 3.2. Danh mục 13 thuốc không có trong Micromedex.
Thuốc/ Hoạt chất

STT
1

Ghi chú

Alverin
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng
trong
MM(1)
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Thuốc/ Hoạt chất

2

Amoxicilin + sulbactam

3

Cefoperazon + sulbactam

4

Carbetocin

5

Cerebrolysin

6

Diosmectit

7

Drotaverin

8

Dydrogesteron

9

Fosfomycin

10

Iobitridol

11

Nefopam

12

Phloroglucinol hydrat +
trimethylphloroglucinol

13

Bromhexin

Ghi chú

Chỉ có đƣờng uống

-Phương pháp 2: Tra cứu bằng CSDL eMC.
Nhóm loại trừ đƣợc 18 thuốc không có trong CSDL eMC.
Tiến hành tra cứu 142 thuốc bằng CSDL eMC (tra phần chống chỉ định trong
tờ thông tin sản phẩm PIL/SmPC), lấy các cặp tƣơng tác chống chỉ định. Nhóm
đƣợc danh mục chống chỉ định của 13 thuốc đƣợc trình bày trong Bảng 3.3.
Bảng 3.3. Danh mục tất cả các tƣơng tác chống chỉ định tra từ eMC.
STT

Thuốc/ Hoạt chất

Thuốc chống chỉ định

1

Amiodaron

Chlorpromazin

2

Clarithromycin

3

Domperidon

4

Ephedrin

Methyl ergometrin
Amiodaron, levofloxacin, moxifloxacin,
erythromycin, clarithromycin, itraconazol
Adrenalin

5

Erythromycin

Domperidon, methyl ergometrin
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STT

Thuốc/ Hoạt chất

Thuốc chống chỉ định

6

Fluconazol

Erythromycin

7

Itraconazol

Methyl ergometrin

8

Metoclopramid

Dopamin

9

Neostigmin

10

Oxytocin

11

Pancuronium

Suxamethonium
Không sử dụng trong vòng 6 giờ sau khi dùng
misoprostol
Suxamethonium

12

Piroxicam

Ibuprofen, diclofenac, heparin, enoxaparin

13 Ringer lactat
Ceftriaxon
Qua quá trình rà soát, nhóm nghiên cứu lọc đƣợc 18 thuốc không có trong eMC
đƣợc trình bày trong Bảng 3.4. Trong đó 2 thuốc (amoxicillin + sulbactam và
ampicillin + sulbactam) là do thành phần sulbactam, thuốc (betamethason +
dexchlorpheniramin) do thành phần dexchlorpheniramin, thuốc (cefoperazon +
sulbactam) và thuốc (phloroglucinol hydrat + trimethylphloroglucinol) do cả 2
thành phần không có trong CSDL eMC.
Bảng 3.4. Danh mục 18 thuốc không có trong eMC.
Thuốc/ Hoạt chất

STT

Ghi chú

1

Alpha chymotrypsin

2

Amoxicilin + sulbactam

3

Ampicilin + sulbactam

4

Cefoperazon + sulbactam

5

Betamethason + dexchlorpheniramin

6

Cerebrolysin

7

Deferoxamin

8

Diosmectit

9

Drotaverin

10

Dydrogesteron

11

Famotidin

12

Gadodiamid

Chỉ có dạng phối hợp và không
có thuốc chống chỉ định
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STT

Thuốc/ Hoạt chất

Ghi chú

13

Iobitridol

14

Iohexol

15

Proparacain

16

Tinh bột este hóa (hydroxyethylstarch)

17

Trimetazidin
Phloroglucinol hydrat +
trimethylphloroglucinol

18

Nhóm tiến hành tra cứu các thuốc không có trong MM (Bảng 3.2) và không có
trong CSDL eMC (Bảng 3.4) bằng các CSDL là tờ HDSD thuốc đƣợc phê duyệt bởi
Cục Quản lý Dƣợc Việt Nam [5], [4] và ANSM. Với 13 thuốc không có trong MM
tra cứu đƣợc danh mục tƣơng tác trình bày trong Bảng 3.5.
Bảng 3.5. Danh mục tƣơng tác thuốc không có trong Micromedex tra bằng
ANSM.
STT

Thuốc/ Hoạt chất

Thuốc chống chỉ
định
Chỉ có dạng phối
hợp và không có
thuốc chống chỉ định

Ghi chú

1

Alverin

2

Amoxicilin + sulbactam

Không tìm thấy

3

Cefoperazon + sulbactam

Không tìm thấy
Chỉ có dạng phối
hợp và không có
thuốc chống chỉ định

4

Carbetocin

5

Cerebrolysin

6

Diosmectit

7

Drotaverin

8

Dydrogesteron

Không có

9

Fosfomycin

Không có

10

Iobitridol

Không có

11

Nefopam

Không có

Không tìm thấy
Không có
Không tìm thấy
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STT

STT

Thuốc chống chỉ
định

Thuốc/ Hoạt chất

12

Phloroglucinol hydrat +
trimethylphloroglucinol

Không có

13

Bromhexin

Không có

Ghi chú

trong Bảng 3.6. Sau khi tra cứu bằng các CSDL là tờ HDSD thuốc đƣợc phê duyệt
bởi Cục Quản lý Dƣợc Việt Nam và ANSM, chúng tôi ghi nhận có 04 thuốc/hoạt
chất không tìm thấy thông tin từ tất cả các nguồn gồm: Amoxicilin + sulbactam,
Cefoperazon + sulbactam, Cerebrolysin, Drotaverin.
Bảng 3.6. Danh mục tƣơng tác thuốc không có trong eMC tra bằng ANSM.
STT

Thuốc chống chỉ
định

Thuốc/Hoạt chất

Ghi chú

1

Alpha chymotrypsin

Không tìm thấy

2

Amoxicilin + sulbactam

Không tìm thấy

3

Ampicilin + sulbactam

4

Cefoperazon + sulbactam

5

Betamethason+
dexchlorpheniramin

6

Cerebrolysin

7

Deferoxamin

Không có

8

Diosmectit

Không có

9

Drotaverin

10

Dydrogesteron

Không có

11

Famotidin

Không có

12

Gadodiamid

Không có

13

Iobitridol

Không có

14

Iohexol

Không có

15

Proparacain

Không tìm thấy

16

Tinh bột este hóa

Không tìm thấy

Không có
Không tìm thấy
Không có
Không tìm thấy

Không tìm thấy
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Với 18 thuốc không có trong eMC tra cứu đƣợc danh mục tƣơng tác trình bày

STT

Thuốc chống chỉ
định

Thuốc/Hoạt chất

Ghi chú

17

Trimetazidin

Không có

18

Phloroglucinol hydrat +
trimethylphloroglucinol

Không có

Nhóm nghiên cứu gộp các danh mục tƣơng tác tra đƣợc từ phần mềm MM,
các CSDL eMC, tờ HDSD thuốc đƣợc phê duyệt bởi Cục Quản lý Dƣợc Việt Nam
và ANSM đƣợc danh mục gồm 56 tƣơng tác cần chú ý. Thông qua Hội đồng khoa
học của bệnh viện, Hội đồng thống nhất danh mục tƣơng tác cuối cùng gồm 50
tƣơng tác bất lợi cần chú ý dựa vào danh mục thuốc bệnh viện đƣợc trình bày trong
Bảng 3.7, hậu quả từng cặp tƣơng tác đƣợc trình bày trong Phụ lục 4, cơ chế từng
cặp tƣơng tác đƣợc trình bày trong Phụ lục 5.
Bảng 3.7. Danh mục 50 cặp tƣơng tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết.

STT

1
2
3
4
5
6
7

Cặp tƣơng tác

Muối canxi IV (canxi
Ceftriaxon
clorid, ringer lactat)
Clarithromycin
Fluconazol
Macrolid
(azithromycin,
Ergonovin
clarithromycin,
erythromycin)
Ergonovin
Itraconazol
Thuốc chống rối loạn
tâm thần
Metoclopramid
(chlorpromazin,
methotrimeprazin)
Desmopressin
Furosemid
Glucocorticoid
Desmopressin
(betamethason,

32

Mức độ
nghiêm trọng
trong MM(1)

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)

Chống chỉ định

Tốt

Chống chỉ định

Tốt

Chống chỉ định

Tốt

Chống chỉ định

Tốt

Chống chỉ định

Khá

Chống chỉ định

Khá

Chống chỉ định

Khá
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(hydroxyethylstarch)

Domperidon
Erythromycin
Fluconazol
Amiodaron
Amlodipin
Carbamazepin
Clarithromycin
Digoxin
Meropenem

17

Amikacin

26

Beta-lactam
(amoxicillin,
ampicillin)
Atracurium
Azithromycin
Captopril
Carbamazepin
Imipenem
Digoxin
Canxi folinat
(Leucovorin canxi)
Nifedipin

27

Pancuronium

25

Khá
Khá
Khá
Khá
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt

Nghiêm trọng

Tốt

Doxycyclin

Nghiêm trọng

Tốt

Gentamicin
Digoxin
Digoxin
Nifedipin
Valproat
Itraconazol
Sulfamethoxazol +
trimethoprim
Phenobarbital
Suxamethonium
(Succinylcholin)

Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng

Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt

Nghiêm trọng

Tốt

Nghiêm trọng

Tốt

Nghiêm trọng

Tốt

dexamethason,
hydrocortison,
methylprednisolon,
prednisolon)
Fluconazol
Fluconazol
Itraconazol
Domperidon
Clarithromycin
Paclitaxel
Digoxin
Erythromycin
Valproat
Thuốc giãn cơ
không khử cực
(atracurium,
pancuronium,
rocuronium)
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24

Chống chỉ định
Chống chỉ định
Chống chỉ định
Chống chỉ định
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng

Cặp tƣơng tác

STT

18

Mức độ
nghiêm trọng
trong MM(1)

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)

Enoxaparin
Lidocain

30

Amikacin

31
32
33
34

Carbamazepin
Carbamazepin
Chlorpromazin
Chlorpromazin

35

Chlorpromazin

36

Clarithromycin

37

Clarithromycin

38
39

Clindamycin
Digoxin

40

Isofluran

41
42
43
44
45
46
47
48

Itraconazol
Domperidon
Domperidon
Clarithromycin
Domperidon
Ibuprofen
Diclofenac
Heparin
Thuốc ức chế TKTƢ
(fentanyl,
morphin,
propofol, midazolam,
metoclopramid,
isofluran, diazepam,
sevofluran)

49

Piroxicam
Propofol
Suxamethonium
(Succinylcholin)
Fentanyl
Itraconazol
Fluconazol
Meperidin
Sulfamethoxazol +
trimethoprim
Quinolon
(ciprofloxacin,
levofloxacin)
Sulfamethoxazol +
trimethoprim
Erythromycin
Gentamicin
Sulfamethoxazol +
trimethoprim
Levofloxacin
Levofloxacin
Erythromycin
Domperidon
Itraconazol
Piroxicam
Piroxicam
Piroxicam
Thuốc ức chế
TKTƢ (fentanyl,
morphin, propofol,
midazolam,
metoclopramid,
isofluran,

Nghiêm trọng

Khá

Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng

Khá
Khá
Khá
Khá

Nghiêm trọng

Khá

Nghiêm trọng

Khá

Nghiêm trọng

Khá

Nghiêm trọng
Nghiêm trọng

Khá
Khá

Nghiêm trọng

Khá

Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng

Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá

Nghiêm trọng

Khá
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28
29

Nghiêm trọng
Nghiêm trọng

Mức độ
nghiêm trọng
trong MM(1)

Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)
Tốt
Tốt

50

Cặp tƣơng tác

diazepam,
sevofluran)
Ergonovin,
Ephedrin
Nghiêm trọng
Khá
oxytocin
Ghi chú: (1) là Drug interactions – Micromedex® Solutions.
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STT

Mức độ
nghiêm trọng
trong MM(1)

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)

3.2. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc có tần suất gặp cao qua khảo sát
bệnh án nội trú

984 bệnh án đƣa vào nghiên cứu

290 bệnh án có tƣơng tác
(29%)

977 lƣợt tƣơng tác/
115 cặp tƣơng tác

694 bệnh án không có tƣơng
tác (71%)
Mức độ nghiêm
trọng

Số cặp
tƣơng tác

Số lƣợt
tƣơng tác

Chống chỉ định

4 (3%)

19 (2%)

Nghiêm trọng

69 (60%)

697 (71%)

Trung bình

32 (28%)

228 (23%)

Nhẹ

10 (9%)

33 (4%)

27 cặp tƣơng tác có tần suất
≥ 1% tổng số bệnh án

3 cặp tƣơng tác chống chỉ định tần
suất < 1% tổng số bệnh án

30 cặp tuơng tác bất lợi cần chú ý từ bệnh án
Hình 3.2. Kết quả giai đoạn 2 – Khảo sát bệnh án.
Quá trình và kết quả của giai đoạn xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc có tần
suất gặp cao qua khảo sát bệnh án nội trú đƣợc thể hiện qua hình 3.2. Nhóm nghiên
cứu thu thập đƣợc 1012 bệnh án, số bệnh án đƣợc thu thập theo từng khoa lâm sàng
đƣợc thể hiện trong Hình 3.3, trong đó số bệnh án tập trung nhiều nhất ở Sản C5
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Bệnh án thuộc tiêu chuẩn loại
trừ (28 bệnh án)

1012 bệnh án đƣợc tiếp cận

(162 bệnh án hay 16,01%) và ít nhất là khoa Tâm bệnh (9 bệnh án hay 0,89%), do
khoa này chủ yếu điều trị phục hồi chức năng, ít gặp bệnh án dùng thuốc. Trong
1012 bệnh án, có 28 bệnh án thuộc tiêu chuẩn loại trừ, còn 984 bệnh án đƣợc đƣa
vào nghiên cứu. Tiến hành tra cứu tất cả các thuốc trong một bệnh án bằng phần
không có tƣơng tác (chiếm 71%).
Số
bệnh
án

Ghi chú:
- CCL: Cấp cứu lƣu
- CBNĐ: Các bệnh nhiệt đới
- HTSS: Hỗ trợ sinh sản
- HSCC: Hồi sức cấp cứu
- C2: Nội nhi C2
- C4: Nội nhi C4
- C1: Nội nhi C1
- D1: Phụ D1
- D5: Phụ D5
- D6: Sản đẻ D6
- D4: Sản bệnh D4
- C5: Sản đẻ C5
- D3: Sản đẻ D3
- SS: Sơ sinh
- TB: Tâm bệnh
- C3: Ngoại
- NT IVF: Nội trú IVF
Khoa lâm sàng

Hình 3.3. Số bệnh án đƣợc thu thập theo từng khoa lâm sàng (n=1012).
Kết quả thu đƣợc sau khi khảo sát 984 bệnh án đƣợc trình bày trong hình 3.2,
hình 3.4, hình 3.5 và bảng 3.8. Qua khảo sát 984 bệnh án, tỷ lệ bệnh án gặp tƣơng
tác là 29% hay xấp xỉ 1 tƣơng tác/ bệnh nhân (977 lƣợt tƣơng tác/ 984 bệnh nhân).
Phần lớn tƣơng tác ở mức độ nghiêm trọng và trung bình (tƣơng tác ở mức độ
nghiêm trọng chiếm 60% tổng số cặp tƣơng tác hay 71% tổng số lƣợt tƣơng tác;
tƣơng tác mức độ trung bình chiếm 28% tổng số cặp tƣơng tác hay 23% tổng số
lƣợt tƣơng tác). Tƣơng tác ở mức độ nhẹ chiếm tỷ lệ nhỏ (chiếm 9% tổng số cặp
tƣơng tác hay 4% tổng số lƣợt tƣơng tác). Khảo sát của chúng tôi cũng phát hiện
một cặp tƣơng tác ở mức độ chống chỉ định giữa ceftriaxon và các muối canxi dùng
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mềm MM, nhóm thu đƣợc 290 bệnh án có tƣơng tác (chiếm 29%) và 694 bệnh án

đƣờng tĩnh mạch (canxi clorid, ringer lactat). Tƣơng tác này chiếm 1,7 % tổng số
bệnh án (17 lƣợt /984 bệnh án).

N=4

N=32

N=69
Hình 3.4. Tỷ lệ các cặp tƣơng tác qua khảo sát bệnh án (n=115).
Trong số 115 cặp tƣơng tác có 4 cặp tƣơng tác chống chỉ định (chiếm 3%), xuất
hiện 19 lƣợt (chiếm 2%), gồm 1 cặp tƣơng tác có tần suất ≥ 1% tổng số bệnh án
(Ceftriaxon-Ringer lactat) và 3 cặp tƣơng tác có tần suất < 1% tổng số bệnh án
(Canxi clorid- Ceftriaxon, Clarithromycin- Fluconazol, Domperidon- Fluconazol).

N=33

N=19

N=228

N=697
Hình 3.5. Tỷ lệ các lƣợt tƣơng tác qua khảo sát bệnh án (n=977).
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N=10

ST
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

Cặp tƣơng tác

Fentanyl
Morphin
Nghiêm trọng
Ephedrin
Oxytocin
Nghiêm trọng
Fentanyl
Propofol
Nghiêm trọng
Isofluran
Rocuronium
Trung bình
Midazolam
Propofol
Nghiêm trọng
Methylprednisol
Rocuronium
Trung bình
on
Rocuronium
Sevofluran
Trung bình
bromid
Midazolam
Sevofluran
Trung bình
Fentanyl
Midazolam
Nghiêm trọng
Metoclopramid
Morphin
Nghiêm trọng
Isofluran
Morphin
Nghiêm trọng
Morphin
Propofol
Nghiêm trọng
Diazepam
Propofol
Nghiêm trọng
Fentanyl
Metoclopramid Nghiêm trọng
Diazepam
Morphin
Nghiêm trọng
Lidocain
Propofol
Nghiêm trọng
Fentanyl
Isofluran
Nghiêm trọng
Diazepam
Fentanyl
Nghiêm trọng
Midazolam
Morphin
Nghiêm trọng
Diazepam
Midazolam
Nghiêm trọng
Methylprednis
Ibuprofen
Nghiêm trọng
olon
Methylprednis
Clarithromycin
Trung bình
olon
Ephedrin
Ergonovin
Nghiêm trọng
Epinephrin/
Rocuronium
Nghiêm trọng
adrenalin
Amikacin
Furosemid
Nghiêm trọng
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Mức
độ
bằng
chứng
trong
MM(1)
Khá
Khá
Khá
Rất tốt
Khá

Số
lƣợt

Tần
suất
(%)

65
55
50
49
47

6,61
5,59
5,08
4,98
4,78

Khá

43

4,37

Tốt

40

4,07

Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Tốt
Khá
Khá
Khá
Khá

38
31
30
29
29
28
27
26
23
22
20
19
16

3,86
3,15
3,05
2,95
2,95
2,85
2,74
2,64
2,34
2,24
2,03
1,93
1,63

Khá

16

1,63

Tốt

13

1,32

Khá

12

1,22

Tốt

12

1,22

Khá

10

1,02
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Bảng 3.8. Danh mục 30 cặp tƣơng tác bất lợi cần chú ý dựa vào bệnh án.

26
27
28
29
30

Cặp tƣơng tác

Số
lƣợt

Nghiêm trọng
10
Chống chỉ
Ceftriaxon
Ringer lactat
Tốt
10
định
Chống chỉ
Canxi clorid
Ceftriaxon
Tốt
7
định
Chống chỉ
Clarithromycin
Fluconazol
Tốt
1
định
Chống chỉ
Domperidon
Fluconazol
Khá
1
định
Ghi chú: (1) là Drug interactions – Micromedex® Solutions.
Bupivacain

Propofol

Tần
suất
(%)
1,02
1,02
0,71
0,10
0,10

Hậu quả của 30 cặp tƣơng tác bất lợi cần chú ý dựa vào bệnh án đƣợc trình bày
trong Phụ lục 6. Trong danh mục này, có tới 8 cặp trong 10 cặp tƣơng tác có tần
suất lớn nhất đều là tƣơng tác giữa các thuốc thuộc nhóm thuốc gây mê, gây tê và
thuốc ức chế thần kinh trung ƣơng. Trong 3 cặp tƣơng tác có tần suất gặp cao nhất
là: fentanyl-morphin (chiếm 6.61% tổng số bệnh án), ephedrin-oxytocin (5.59%
tổng số bệnh án), fentanyl-propofol (5.08% tổng số bệnh án), ngoài các thuốc nhóm
gây mê, gây tê và ức chế thần kinh trung ƣơng liên quan đến phần lớn các cặp tƣơng
tác, thì tiếp đó là thuốc tác dụng trên cơ quan sinh dục. Ngoài ra trong danh mục
còn có thuốc lợi tiểu, thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm.
3.3. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh qua tổng hợp danh mục tƣơng tác ở
mục tiêu 1 và 2
Sau giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chúng tôi thu đƣợc danh mục 50 cặp tƣơng tác
thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết và danh mục 30 cặp tƣơng tác cần chú ý dựa vào
bệnh án. Nhóm nghiêm cứu tiến hành gộp hai danh mục này với nhau và gộp các
cặp tƣơng tác giữa một thuốc với các thuốc trong cùng một nhóm mà cơ chế và hậu
quả của tƣơng tác giống nhau để đƣợc danh mục cuối cùng. Nhƣ vậy danh mục bất
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ST
T

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

Mức
độ
bằng
chứng
trong
MM(1)
Tốt

lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng gồm 28 cặp tƣơng tác đƣợc trình bày trong
bảng 3.9, hƣớng dẫn xử trí cho từng cặp tƣơng tác đƣợc mô tả cụ thể trong Phụ lục
7.
Bảng 3.9. Danh mục 28 cặp tƣơng tác bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm

STT

Cặp tƣơng tác
Muối canxi IV (canxi clorid, ringer
lactat)

1

Ceftriaxon

2

Các thuốc chuyển hóa qua
CYP3A4 và/ hoặc gây kéo dài QT:
+ Macrolid: clarithromycin,
erythromycin
+ Domperidon
+ Quinolon: ciprofloxacin,
levofloxacin

Chống nấm azol (fluconazol,
itraconazol)

3

Clarithromycin

Quinolon (ciprofloxacin,
levofloxacin

4

Clarithromycin

5

Domperidon

6

Desmopressin

7

Methyl ergometrin/ Ergonovin

8

Aminoglycosid (amikacin,
gentamicin)

9

Amlodipin

Sulfamethoxazol + trimethoprim
Các thuốc ức chế CYP3A4 và/ hoặc
gây kéo dài QT:
+ Amiodaron,
+ Macrolid: erythromycin,
clarithromycin
+ Levofloxacin
+ Furosemid
+ Glucocorticoid: betamethason,
dexamethason, hydrocortison,
methylprednisolon, prednisolon
Thuốc ức chế CYP3A4:
+ Itraconazol
+ Macrolid: azithromycin,
clarithromycin, erythromycin
Thuốc giãn cơ (atracurium,
pancuronium, rocuronium,
suxamethonium/succinylcholin)
Clarithromycin
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sàng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Cặp tƣơng tác

10

Beta-lactam (amoxicillin,
ampicillin)

11

Digoxin (đƣờng uống)

12

Carbamazepin, phenobarbital

13
14

Clindamycin
Piroxicam

15

Piroxicam

16

20

Chlorpromazin
Carbapenem (imipenem,
meropenem)
Calci folinat/ Canxi leucovorin
Thuốc ức chế TKTƢ (fentanyl,
morphin, propofol, midazolam,
metoclopramid, isofluran,
diazepam, sevofluran)
Rocuronium

21

Rocuronium

22
23
24

Pancuronium
Ephedrin
Lidocain

25

Ibuprofen

26

Clarithromycin

27
28

Amikacin
Bupivacain

17
18
19

Doxycyclin
+ Macrolid: azithromycin,
erythromycin, clarithromycin
+ Itraconazol
+ Captopril
+ Gentamicin
Chất nền của CYP3A4 (fentanyl,
itraconazol, nifedipin, paclitaxel)
Erythromycin
NSAIDs (ibuprofen, diclofenac)
Thuốc chống đông máu (heparin,
enoxaparin)
Pethidin/ Meperidin
Valproat
Sulfamethoxazol + trimethoprim
Thuốc ức chế TKTƢ (fentanyl,
morphin, propofol, midazolam,
metoclopramid, isofluran, diazepam,
sevofluran)
Khí gây mê (isofluran, sevofluran)
Methylprednisolon
Suxamethonium/ Succinylcholin
Ergonovin, oxytocin
Propofol
Corticosteroid uống
(methylprednisolon, prednisolon)
Corticosteroid uống
(methylprednisolon, prednisolon)
Furosemid
Propofol
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STT

Chƣơng 4. BÀN LUẬN
Tƣơng tác thuốc-thuốc là một trong các vấn đề thƣờng gặp trong thực hành lâm
sàng, có thể để lại nhiều hậu quả ở các mức độ khác nhau, không chỉ gây thất bại
trong điều trị, làm tăng chí phí điều trị, chi phí xã hội mà còn ảnh hƣởng đến uy tín
năng trong cơ thể chƣa hoàn thiện dẫn đến sự thay đổi dƣợc động học và dƣợc lực
học, từ đó gián tiếp ảnh hƣởng tới khả năng xuất hiện cũng nhƣ hậu quả của tƣơng
tác thuốc [10], [25]. Trên phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, tƣơng tác thuốc-thuốc
không chỉ ảnh hƣởng đến bà mẹ mà còn có thể ảnh hƣởng đến con qua hàng rào rau
thai, hay qua sữa mẹ. Trong bối cảnh hiện nay, do những trở ngại về đạo đức và chi
phí, các nhà sản xuất thuốc thƣờng không tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên
các đối tƣợng đặc biệt này. Nhƣng các CSDL về tƣơng tác thuốc trên thế giới không
chỉ với nhiều ngôn ngữ khác nhau mà thƣờng có các quan điểm khác nhau nên gây
khó khăn trong việc đọc, lựa chọn, lọc thông tin đối với cán bộ y tế, không đáp ứng
đƣợc yêu cầu nhanh chóng trong kê đơn. Không chỉ vậy, các tài liệu tra cứu tƣơng
tác thuốc chƣa thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho cán bộ y tế do đƣa ra quá
nhiều thông tin cảnh báo, trong số đó nhiều cảnh báo không có ý nghĩa lâm sàng,
đặc biệt có rất ít cảnh báo chuyên biệt cho đối tƣợng nhi, phụ nữ có thai, phụ nữ cho
con bú [26]. Điều này thực sự nguy hiểm nếu chúng ta bỏ qua các cảnh báo tƣơng
tác thuốc nguy hiểm, có ý nghĩa lâm sàng. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi thực
hiện nghiên cứu xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh nhằm đƣa ra một danh mục tƣơng tác thuốc
ngắn gọn, dễ nhớ, có tính ứng dụng cao và chuyên biệt riêng cho đối tƣợng trẻ em,
phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú áp dụng tại bệnh viện.
Nhiều phƣơng pháp khác nhau đã đƣợc sử dụng trong các nghiên cứu xây dựng
danh mục tƣơng tác thuốc trên thế giới cũng nhƣ tại Việt Nam. Trong khuôn khổ đề
tài này, với danh mục tƣơng tác dựa trên lý thuyết, chúng tôi lựa chọn phƣơng pháp
tra cứu tƣơng tác thuốc từ tất cả các nguồn CSDL ƣu tín trên thế giới đồng thời xin
ý kiến của Hội đồng khoa học. Chính vì vậy danh mục tƣơng tác thuốc đƣợc xây
dựng đảm bảo đầy đủ, hạn chế tối đa khả năng bị sót tƣơng tác, có độ tin cậy cao do
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của bác sĩ, cơ sở khám bệnh [1], [3], [17]. Đặc biệt trên đối tƣợng trẻ em, các chức

vừa sử dụng các bằng chứng trong y văn, vừa có sự đánh giá và thảo luận của nhóm
chuyên môn gồm cả bác sĩ và dƣợc sĩ.
4.1. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết từ danh
mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2018
mềm tra cứu MM là một CSDL đáng tin cậy của Mỹ, đƣợc sử dụng rộng rãi với tính
tiện dụng cao, cho phép nhập tất cả các thuốc trong danh mục thuốc để tra cứu. MM
có phân loại tƣơng tác theo mức độ nghiêm trọng, mức độ bằng chứng y văn ghi
nhận và có biện pháp xử lý tƣơng tác. Và đồng thời chúng tôi rà soát tất cả các
thuốc trong danh mục trên CSDL eMC – đây là CSDL uy tín của Anh với thông tin
trong phần chống chỉ định của thuốc đƣợc nêu rõ ở cả tờ PIL và SmPC, thuận tiện
cho ngƣời tra cứu. Do trong danh mục thuốc đƣợc sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi
Quảng Ninh có nhiều hoạt chất không có hoặc bị ngừng sử dụng ở nƣớc Mỹ và Anh
nên không để bỏ sót tƣơng tác, chúng tôi tiếp tục tra cứu các thuốc không có trong
MM (13 thuốc – Bảng 3.2), không có trong CSDL eMC (18 thuốc – Bảng 3.4) trên
CSDL là tờ HDSD thuốc đƣợc phê duyệt bởi Cục Quản lý Dƣợc Việt Nam và
ANSM – một cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tờ thông tin sản phẩm đƣợc Cơ quan
quản lý an toàn dƣợc phẩm Pháp phê duyệt.
Tuy nhiên, sau khi tra cứu với CSDL là tờ HDSD thuốc đƣợc phê duyệt bởi
Cục Quản lý Dƣợc Việt Nam và ANSM vẫn có 04 thuốc không tìm thấy thông tin
(Amoxicilin + sulbactam, Cefoperazon + sulbactam, Cerebrolysin, Drotaverin). Đây
là điểm hạn chế của nghiên cứu, song việc lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng
chuyên môn (gồm Ban Giám đốc, các bác sĩ lâm sàng các khoa có sử dụng các cặp
thuốc tƣơng tác và trƣởng khoa Dƣợc) có thể khắc phục nhƣợc điểm trên.
Trong nghiên cứu này, ở giai đoạn 1, chúng tôi thu đƣợc danh mục 50 cặp
tƣơng tác cần chú ý dựa trên lý thuyết. Số lƣợng này lớn hơn so với nghiên cứu của
Nguyễn Thúy Hằng (26 cặp tƣơng tác) [8], của Lê Huy Dƣơng (42 cặp tƣơng tác)
[6], hay nghiên cứu của Lê Thị Ni Na, Trần Anh Vũ, Nguyên Trần Anh Thƣ năm
2019 tại bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng với hai khoa lâm sàng: khoa Hồi sức nhi

43

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

Chúng tôi sử dụng các CSDL tra cứu tƣơng tác ƣu tín trên thế giới gồm: Phần

có 16 cặp tƣơng tác và khoa Gây mê hồi sức có 7 cặp tƣơng lý thuyết [7], do nhóm
nghiên cứu gộp tƣơng tác đƣợc tra từ tất cả các nguồn CSDL trên thế giới (MM,
eMC, ANSM, Cục QLD Việt Nam) để tránh bỏ sót. Tuy vậy số lƣợng này cũng
không quá lớn, vì chúng tôi chỉ lấy những tƣơng tác trong MM với mức độ chống
thuốc và/ hoặc hiệu chỉnh liều), nếu lấy hết tất cả tƣơng tác mức độ chống chỉ định
và nghiêm trọng thì số lƣợng sẽ rất lớn (360 cặp), kết hợp với danh mục tra cứu từ
các nguồn CSDL khác (eMC, ANSM, CQLD Việt Nam) thì con số này tăng lên rất
nhiều. Một số lƣợng cảnh báo tƣơng tác thuốc quá nhiều sẽ làm cán bộ y tế không
thực sự quan tâm, dễ dàng bỏ qua tƣơng tác. Điều này rất nguy hiểm khi cả những
tƣơng tác nghiêm trọng, có ý nghĩa lâm sàng cũng không còn đƣợc chú ý đến. Đồng
thời thông qua ý kiến của Hội đồng chuyên môn, danh mục tƣơng tác thuốc lý
thuyết không những đầy đủ, có độ tin cậy cao mà còn mang tính đồng thuận cao.
Theo hậu quả của danh mục lý thuyết (Phụ lục 4), trong 11 cặp tƣơng tác chống
chỉ định thu đƣợc, có tới 5 cặp gây nhiễm độc tim (kéo dài QT, xoắn đỉnh, ngừng
tim), ngoài ra các tƣơng tác còn gây ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ huyết áp, hôn mê
và tử vong), ức chế thần kinh cơ quá mức, gây loét, viêm, xuất huyết đƣờng tiêu
hóa,... Theo phân loại cơ chế tƣơng tác (Phụ lục 5), có 6 cặp tƣơng tác có cơ chế
liên quan đến cả Dƣợc động học và Dƣợc lực học (chiếm 12%), có 10 cặp tƣơng tác
Dƣợc động học (chiếm 20%), 21 cặp tƣơng tác Dƣợc lực học (chiếm 42%), 1 cặp do
tƣơng tác Vật lý – Tạo phức (chiếm 2%), và 12 cặp cơ chế chƣa rõ (chiếm 24%).
Trong tƣơng tác Dƣợc động học, các cặp tƣơng tác liên quan đến quá trình chuyển
hóa chiếm tỷ lệ lớn (có 15 cặp tƣơng tác, chiếm 30%), chủ yếu liên qua đến ức chế
và cảm ứng enzyme CYP3A4. Tƣơng tác Dƣợc lực học chiếm tỷ lệ lớn nhất (tổng
27 cặp, chiếm 54%).
Trong 50 cặp tƣơng tác thu đƣợc, nhóm macrolid và fluconazol liến quan đến
phần lớn tƣơng tác, đặc biệt là tƣơng tác Dƣợc động học, trong đó clarithromycin và
fluconazol là hai thuốc gây nhiều tƣơng tác nhất. Clarithromycin xuất hiện trong 7
cặp tƣơng tác (chiếm 14%), còn fluconazol có trong 5 cặp tƣơng tác (chiếm 10%).
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chỉ định, nghiêm trọng mà cần phải can thiệp (gồm: tránh dùng và/ hoặc thay thế

Clarithromycin và fluconazol đều là các chất ức chế CYP3A4, đồng thời,
clarithromycin còn ức chế P-glycoprotein dẫn đến nguy cơ cao xảy ra tƣơng tác với
các thuốc khác [2], [10], [13]. Các tƣơng tác này thƣờng làm tăng nồng độ của
thuốc dùng phối hợp với clarithromycin hoặc fluconazol, dẫn đến tăng nguy cơ độc
nôn, nôn hay loạn nhịp tim; hay fluconazol làm tăng nồng độ domperidon, tăng độc
tính tim mạch nhƣ kéo dài khoảng QT, xoắn đỉnh, ngừng tim.
4.2. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc có tần suất gặp cao qua khảo
sát bệnh án nội trú
Tất cả bệnh án tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đƣợc lƣu trữ cả bản cứng và
mềm, có thể chiết xuất ra file excel, cho phép nhóm nghiên cứu tổng hợp lƣợng
bệnh án lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với tổng số bệnh án của năm 2018 của
bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là hơn 24.000 bệnh án, việc khảo sát hết số lƣợng
bệnh án này cần rất nhiều thời gian. Với quy mô của nghiên cứu không thể thực
hiện hết tát cả bệnh án trên nhƣng để đảm bảo tính đại diện cho nghiên cứu, nhóm
nghiên cứu lựa chọn bệnh án ra viện giai đoạn từ ngày 01/7/2018 đến ngày
15/7/2018 để khảo sát. Hầu hết các bệnh án đạt tiêu chuẩn khảo sát, chỉ có 28
(2,8%) bệnh án trong tổng số 1.012 bệnh án của nửa đầu tháng 7/2018 bị loại trừ,
các bệnh án này hầu hết thuộc khoa Cấp cứu lƣu (13 bệnh án chiếm 46,4%). Điều
này phù hợp với đặc thù của khoa, bởi đây là khoa tiếp nhận và theo dõi bệnh nhân
ban đầu, bệnh nhân thƣờng có thời gian lƣu trú ngắn, vì vậy bệnh án thƣờng không
sử dụng thuốc hoặc sử dụng dƣới 2 thuốc.
Tỷ lệ số bệnh án gặp tƣơng tác trong nghiên cứu của chúng tôi là 29% (290
bệnh án), thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thúy Hằng tại bệnh viện Nhi
Trung ƣơng với tỷ lệ là 37% [8], của Lê Huy Dƣơng tại bệnh viện đa khoa Hợp Lực
Thanh Hóa với tỷ lệ là 47% [6], của Lê Thị Ni Na và cộng sự tại bệnh viện Phụ Sản
Nhi Đà Nẵng với hai khoa lâm sàng: khoa Hồi sức nhi và khoa Gây mê hồi sức lần
lƣợt là 37,8% và 62,3% [7]. Có thể do cỡ mẫu nghiên cứu và đối tƣợng bệnh nhân
là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt.

45

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

tính. Ví dụ, clarithromycin làm tăng nồng độ và tăng độc tính của digoxin, gây buồn

Trong nghiên cứu của chúng tôi, 3 cặp tƣơng tác có tần suất cao nhất gồm:
fentanyl – morphin (chiếm 6.61% tổng số bệnh án), ephedrin - oxytocin (5.59%
tổng số bệnh án), fentanyl - propofol (5.08% tổng số bệnh án). Khi so sánh kết quả
nghiên cứu của chúng tôi với nghiên cứu của Freistein J và cộng sự (2015) thực
lãnh thổ Hoa Kỳ năm 2011 [18], thấy có sự tƣơng đồng về các cặp tƣơng tác có tần
suất gặp cao nhất (các tƣơng tác fentanyl - morphin, fentanyl - midazolam,
midazolam - morphin và bupivacain - propofol) hay của Nguyễn Thúy Hằng [8]
(các tƣơng tác midazolam – propofol, midazolam – morphin và fentanyl –
propofol). Các cặp tƣơng tác này đều liên quan đến thuốc gây mê, gây tê, ức chế
thần kinh trung ƣơng. Đây thực sự là các cặp tƣơng tác cần phải đƣợc quan tâm trên
bệnh nhân nhi, và cả trong quá trình mổ lấy thai do vẫn có thể ảnh hƣởng đến trẻ
mới sinh thông qua hàng rào rau thai. Do ở trẻ hệ thần kinh trung ƣơng hoàn thiện
chậm, đến 8 tuổi mới đạt mức bằng ngƣời lớn. Tính thấm của hàng rào máu não
cũng cao hơn ngƣời lớn, nên trẻ ở lứa tuổi này nhạy cảm với một số thuốc ức chế
thần kinh trung ƣơng nhƣ morphin, cloral hydrat, phenobarbital [3]. Theo nghiên
cứu của Maheshwari M. và cộng sự về dƣợc lý thuốc gây mê ở trẻ em cho thấy
phản ứng của trẻ với thuốc bị ảnh hƣởng bởi sự chƣa trƣởng thành của thụ thể đích,
sự chuyển tải chƣa đầy đủ của tƣơng tác thụ thể với thuốc, cũng nhƣ đáp ứng chƣa
đầy đủ của mô, cơ quan với tín hiệu. Những thay đổi dƣợc lực học này không chỉ
ảnh hƣởng đến việc sử dụng mà còn cả các phản ứng bất lợi của thuốc (Ví dụ: các
thụ thể gamma-aminobutyric (GABA) chƣa trƣởng thành biểu hiện kích thích chứ
không phải đáp ứng ức chế với các thuốc benzodiazepin, nhƣ midazolam ở trẻ non
tháng và trẻ sơ sinh có biểu hiện co giật nghịch lý) [27].
Trong 30 cặp tƣơng tác bất lợi cần chú ý qua khảo sát bệnh án nôi trú, cặp
tƣơng tác ceftriaxon – muối canxi dùng đƣờng tĩnh mạch (ringer lactat, canxi clorid)
xuất hiện 17 lần, tần suất 1,73%, thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thúy
Hằng tại Bệnh viện Nhi Trung ƣơng (2016) với tỷ lệ cặp tƣơng tác này là 2,24%
[8], và của Lê Huy Dƣơng tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa (2017) với tỷ
lệ 20,92% [6]. Sự khác biệt này có thế do sự khác nhau về phƣơng pháp nghiên cứu
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hiện trên 498.956 bệnh nhân nội trú dƣới 21 tuổi tại tất cả các bệnh viện Nhi trên

(phƣơng pháp nghiên cứu của chúng tôi giống với phƣơng pháp nghiên cứu của Lê
Huy Dƣơng là với mục đích tầm soát nên nhóm nghiên cứu không tra cứu các thuốc
có sử dụng tại một thời điểm hay không mà chỉ quan tâm tổng số thuốc đƣợc sử
dụng trong một đợt điều trị. Còn phƣơng pháp nghiên cứu của Nguyễn Thúy Hằng

thuốc của một cặp tƣơng tác đƣợc sử dụng trong cùng một ngày thì ghi nhận
tƣơng tác xảy ra), cỡ mẫu, đối tƣợng nghiên cứu, đặc điểm mô hình bệnh tật nơi
lấy mẫu.
Bên cạnh đó, nghiên cứu của chúng tôi có điểm khác biệt so với nghiên cứu của
Freistein J và cộng sự [18], cũng nhƣ của Nguyễn Thúy Hằng [8] là có tƣơng tác tần
suất cao giữa thuốc ức chế thần kinh trung ƣơng và thuốc tăng co bóp cơ trơn tử
cung, gây chuyển dạ (ephedrin – oxytocin). Điều này hoàn toàn hợp lý do bệnh viện
Sản Nhi Quảng Ninh bên cạnh chuyên môn Nhi, còn có chuyên môn Sản. Chính vì
vậy mà rất dễ dàng gặp tƣơng tác này trong quá trình mổ lấy thai. Tuy vậy trên thực
tế, các cặp tƣơng tác tần suất cao này thƣờng đƣợc phối hợp trong phẫu thuật, thủ
thuật gây mê, gây tê. Vì vậy, các bác sĩ cần phải nhận thức đƣợc tầm quan trọng,
biện pháp dự phòng và xử trí sẽ giảm thiểu hậu quả của tƣơng tác trên lâm sàng.
Ngoài ra, so với nghiên cứu của Lê Huy Dƣơng tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực
Thanh Hóa [6] (các tƣơng tác liên quan đến nhiều nhất là NSAIDs, có 11 cặp tƣơng
tác, chiếm tỷ lệ hơn 30% trong 36 cặp tƣơng tác xác định từ bệnh án) thì nghiên cứu
của chúng tôi có sự khác biệt, điều này có thể giải thích do đặc điểm mô hình bệnh
tật, đối tƣợng bệnh nhân của hai bệnh viện khác nhau. Bệnh viện đa khoa Hợp Lực
Thanh Hóa có nhiều khoa phòng có tần suất sử dụng NSAIDs cao, nhƣ khối nội số
lƣợng bệnh nhân đƣợc kê aspirin lớn, khoa nội cơ – xƣơng – khớp, khoa thần kinh –
khoa phục hồi chức năng sử dụng phổ biến meloxicam, piroxicam, diclofenac,…
Cũng theo nghiên cứu của Freistein J và cộng sự, [18] và của Nguyễn Thúy
Hằng [8], các thuốc gây mê, gây tê, ức chế thần kinh trung ƣơng chiếm tỷ lệ lớn các
cặp tƣơng tác, sau đó là các thuốc kháng sinh, thuốc lợi tiểu, thuốc tim mạch và
thuốc tác dụng trên hệ tiêu hóa. Trong nghiên cứu của chúng tôi, thuốc nhóm gây
mê, gây tê và ức chế thần kinh trung ƣơng liên quan đến phần lớn các cặp tƣơng tác.
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là kiểm tra thời gian sử dụng của từng thuốc trong mỗi cặp tƣơng tác, nếu hai

Tiếp đó là các thuốc tác dụng trên cơ quan sinh dục, thuốc lợi tiểu, thuốc kháng
sinh, thuốc chống viêm. Nhƣ vậy, nghiên cứu của chúng tôi cũng có những tƣơng
đồng nhất định về các nhóm thuốc có tần suất xuất hiện tƣơng tác cao so với các
nghiên cứu trên đối tƣợng nhi. Ngoài ra, do đặc thù mô hình bệnh tật của Bệnh viện
dụng lên cơ trơn tử cung, gây chuyển dạ.
4.3. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh qua tổng hợp danh mục tƣơng tác ở
mục tiêu 1 và 2
Danh mục tƣơng tác cần chú ý trên lâm sàng đƣợc xây dựng từ danh
mục tƣơng tác cần chú ý dựa trên lý thuyết và danh mục tƣơng tác có tần suất
gặp cao trong bệnh án nội trú. Điều này không chỉ làm tăng độ tin cậy, tính đầy đủ,
không bị bỏ sót tƣơng tác của danh mục mà còn mang lại tính thực tiễn trong kê
đơn, quản lý tƣơng tác và giám sát, giảm thiểu các biến cố bất lợi cho bệnh nhân
trên lâm sàng.
Sau khi kết hợp giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cùng với nhóm các thuốc theo tác
dụng dƣợc lý, chúng tôi thu đƣợc danh mục gồm 28 cặp tƣơng tác cần chú ý cuối
cùng, đáng chú ý có cặp tƣơng tác giữa ceftriaxon và các muối canxi dùng đƣờng
tĩnh mạch. Cặp tƣơng tác này xuất hiện ở cả ba danh mục tƣơng tác thuốc trong ba
giai đoạn khác nhau của nghiên cứu. Tần suất xuất hiện của tƣơng tác này trong
khảo sát của chúng tôi là 1,73% tổng số bệnh án. Đây là cặp tƣơng tác chống chỉ
định rất đáng chú ý bởi đã có những trƣờng hợp sốc phản vệ trên trẻ sơ sinh do
tƣơng tác giữa ceftriaxon với các sản phẩm chứa canxi đƣợc ghi nhận do lắng đọng
các sản phẩm kết tủa ở phổi và thận [36]. Thêm vào đó, trên những đối tƣợng bệnh
nhân khác (> 28 ngày tuổi), đã có khuyến cáo dùng 2 thuốc theo 2 đƣờng truyền
khác nhau tại 2 vị trí truyền khác nhau khi sử dụng phối hợp ceftriaxon và các chế
phẩm có chứa canxi đƣờng tĩnh mạch, hoặc dùng lần lƣợt từng thuốc với điều kiện
rửa sạch dây truyền bằng dung dịch thích hợp [35], [36]. Vì vậy, bác sĩ và dƣợc sĩ
cần thật sự lƣu ý đến cặp tƣơng tác này nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho bệnh
nhân nhi, đặc biệt là đối tƣợng trẻ sơ sinh.
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Sản Nhi Quảng Ninh nên nghiên cứu của chúng tôi có thêm tƣơng tác của nhóm tác

Trong quá trình mổ lấy thai, cặp tƣơng tác ephedrin - oxytocin (tần suất xuất
hiện 5.59% tổng số bệnh án) cũng cần đƣợc quan tâm do nguy cơ tăng huyết áp quá
mức, tai biến mạch máu não, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai có tăng
huyết áp. Hay cặp tƣơng tác carbapenem – valproat thực sự phải đƣợc chú ý do thực
hợp trẻ bị động kinh nhƣng có kèm theo nhiễm khuẩn, nên việc sử dụng kháng sinh
là không thể tránh khỏi, để không xảy ra tƣơng tác, đảm bảo hiệu quả điều trị, bác sĩ
cần phải nắm đƣợc tƣơng tác, biện pháp xử trí nếu lựa chọn kháng sinh carbapenem.
Với các cặp tƣơng tác liên quan đến thuốc gây mê, gây tê và ức chế thần kinh trung
ƣơng, mặc dù thực tế thƣờng đƣợc phối hợp trong phẫu thuật, thủ thuật gây mê, gây
tê, nhƣng lại có thể gây ra hậu quả rất nặng nề, nguy hiểm nên bác sĩ cần phải nhận
thức đƣợc tầm quan trọng, biện pháp dự phòng và xử trí trên lâm sàng.
Danh mục 28 cặp tƣơng tác cần chú ý đƣợc hợp từ danh mục lý thuyết và danh
mục qua khảo sát bệnh án nội trú, đồng thời với thảo luận của nhóm chuyên môn
nên danh mục bao quát hết tất cả các tƣơng tác của nhiều nhóm thuốc, phù hợp với
mô hình bệnh tật, đối tƣợng bệnh nhân và tính gần gũi với thực tế sử dụng thuốc tại
cơ sở y tế tiến hành nghiên cứu, do đó, mang tính ứng dụng cao trên lâm sàng.
Về hạn chế của nghiên cứu, mặc dù chúng tôi đã xây dựng danh mục 28 cặp
tƣơng tác cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh,
tuy nhiên chúng tôi vẫn chƣa tiến hành xác định tỷ lệ phản ứng có hại thực tế gặp
phải do các tƣơng tác này gây ra trên bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu hy vọng danh
mục 28 cặp tƣơng tác thuốc góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tƣơng tác thuốc
bất lợi và nâng cao độ an toàn khi sử dụng thuốc trên bệnh nhân tại Bệnh viện Sản
Nhi Quảng Ninh.
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tế trên lâm sàng, tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã tiếp nhận rất nhiều trƣờng

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
A. Kết luận
1. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết từ danh
mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2018
cặp tƣơng tác cần chú ý dựa trên lý thuyết, bao gồm 11 cặp chống chỉ định và 39
cặp nghiêm trọng.
2. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc có tần suất gặp cao qua khảo sát bệnh
án nội trú
Qua khảo sát 984 bệnh án lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách toàn bộ bệnh án
có ngày xuất viện trong thời gian từ ngày 01/7/2018 đến ngày 15/7/2018 của Bệnh
viện Sản Nhi Quảng Ninh, xây dựng đƣợc danh mục gồm 27 cặp tƣơng tác có tần
suất gặp cao (≥ 1% tổng số bệnh án) kết hợp với 3 cặp tƣơng tác chống chỉ định (tần
suất < 1% tổng số bệnh án). Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ bệnh án gặp tƣơng tác
là 29% hay xấp xỉ 1 tƣơng tác/ bệnh nhân (977 lƣợt tƣơng tác/ 984 bệnh nhân).
Phần lớn tƣơng tác ở mức độ nghiêm trọng và trung bình (tƣơng tác mức độ nghiêm
trọng chiếm 60% tổng số cặp tƣơng tác hay 71% tổng số lƣợt tƣơng tác; tƣơng tác
mức độ trung bình chiếm 28% tổng số cặp tƣơng tác hay 23% tổng số lƣợt tƣơng
tác). Các thuốc nhóm gây mê, gây tê và ức chế thần kinh trung ƣơng liên quan đến
phần lớn các cặp tƣơng tác, sau đó là thuốc tác dụng lên cơ trơn tử cung, thuốc
kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc lợi tiểu, thuốc đƣờng tiêu hóa.
3. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh qua tổng hợp danh mục tƣơng tác ở
mục tiêu 1 và 2
Từ danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý trên lý thuyết và danh mục tƣơng tác
thuốc tần suất gặp cao đã xây dựng, nhóm nghiên cứu đã hợp lại theo tác dụng dƣợc
lý đƣợc 28 cặp tƣơng tác cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Sản Nhi
Quảng Ninh cùng với hƣớng dẫn xử trí cho những tƣơng tác này.
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Từ danh mục thuốc bệnh viện, nhóm nghiên cứu xây dựng đƣợc danh mục 50

B. Kiến nghị
1. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có thể thiết kế và dán bảng cảnh báo về danh
mục 28 cặp tƣơng tác chúng tôi đã xây dựng tại các khoa lâm sàng, đồng thời tích
hợp vào phần hỗ trợ kê đơn trên hệ thống bệnh án điện tử hiện đang đƣợc triển khai
2. Cán bộ dƣợc lâm sàng cập nhật và bổ sung vào danh mục này các cặp tƣơng
tác cần chú ý dựa trên thực tế lâm sàng của bệnh viện và danh mục thuốc sử dụng
tại bệnh viện theo từng năm.
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tại bệnh viện.
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 46 THUỐC TRONG DANH MỤC THUỐC BỆNH
VIỆN THUỘC TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ
Tên thuốc

Đƣờng dùng

1

Aciclovir

Dùng ngoài

2

Acid amin

Tiêm truyền

3

Acid amin + Glucose + chất điện giải

Tiêm truyền

4

Albumin

Tiêm truyền

5

Bacillus subtilis

Uống

6

Budesonid

Khí dung

7

Cao đặc Actiso + Cao đặc Rau đắng đất + Cao đặc Bìm
Uống
bìm biếc

8

Clobetason butyrate

Dùng ngoài

9

Fusidic acid + hydrocortison

Dùng ngoài

10

Glucose

Tiêm truyền

11

Glycerol

Thụt hậu môn

12

Huyết thanh kháng uốn ván

Tiêm

13

Immune globulin

Tiêm truyền

14

Ketoconazol

Dùng ngoài

15

Lá thƣờng xuân

Uống

16

Lactobacillus acidophilus

Uống

17

Lidocain

Dùng ngoài

18

Lysin + Calci + Vitamin B1 + Vitamin B2 + Vitamin
Uống
B6 + Vitamin PP + Kẽm

19

Manitol

Tiêm truyền

20

Medium-chain Triglicerides + Soya-bean Oil

Tiêm truyền

21

Medium-chain triglycerides + Soya-bean Oil + OmegaTiêm truyền
3-acid triglyceride

22

Naphazolin

Nhỏ mũi

Natri clorid

Tiêm
truyền/Nhỏ
mắt

23
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STT

Đƣờng dùng

Tên thuốc

24

Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan

Uống

25

Nƣớc cất pha tiêm

Tiêm

26

Nƣớc oxy già

Dùng ngoài

27

Nystatin

Dùng ngoài

28

Nystatin + metronidazol
dexamethason acetat

29

Nystatin + neomycin + polymyxin B

Đặt âm đạo

30

Phospholipid chiết xuất từ phổi lợn

Hỗn dịch dùng
qua đƣờng phế
nang

31

Povidon iodin

Dùng ngoài

32

Salbutamol (sulfat)

Khí dung

33

Sinh địa + Mạch môn + Huyền sâm + Bối mẫu + Bạch
Uống
thƣợc + Mẫu đơn bì + Cam thảo

34

Sorbitol

Uống

35

Sulfadiazin bạc

Dùng ngoài

36

Tobramycin

Nhỏ mắt

37

Tobramycin + dexamethason

Tra mắt

38

Tropicamide + Phenylephrine HCl

Nhỏ mắt

39

Vitamin B1 + B6 + B12

Uống

40

Vitamin B2

Uống

41

Vitamin B6 + magnesi (lactat)

Uống

42

Vitamin C

Uống

43

Vitamin D2

Uống

44

Vitamin K1

Tiêm

45

Vitamin PP

Uống

46

Xylometazolin

Nhỏ mũi

+

Cloramphenicol

+

Đặt âm đạo
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STT

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH 9 THUỐC TRONG DANH MỤC THUỐC BỆNH
VIỆN SỬ DỤNG TÊN KHÁC KHI TRA CỨU TRONG MICROMEDEX
Tên thuốc trong danh mục thuốc bệnh
viện

Tên khác khi tra cứu trong
Micromedex

1

Alimemazin

Trimeprazine

2

Hyoscin butylbromid

Butylscopolamine Bromide

3

Levomepromazin

methotrimeprazine

4

L-Ornithin - L- aspartat

L-Aspartic Acid + L-Ornithine

5

Methyl ergometrin

Ergonovine Maleate

6

Pethidin

Meperidine

7

Salbutamol

Albuterol

8

Suxamethonium

Succinylcholine

9

Tinh bột este hóa (hydroxyethylstarch)

Hydroxyethyl Cellulose
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STT

PHỤ LỤC 3: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH ÁN

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH ÁN
Mã bệnh án:………………………………………………………………………
Tuổi: ………..tuổi (hoặc ….........tháng tuổi, hoặc sinh ngày…………………..)
Giới: Nam/ Nữ
Ngày vào viện:…………… Ngày ra viện:…………..Vào khoa:………………..
Chẩn đoán: 1. Bệnh chính:……………………………………………………….
2. Bệnh mắc kèm:…………………………………………………...
Sử dụng thuốc:
STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Đƣờng dùng

Ghi chú
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Tên bệnh nhân: …………………………………………………………………..

Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

1

Muối canxi IV (canxi
Ceftriaxon
clorid, ringer lactat)

2

Clarithromycin

Fluconazol

Ergonovin

Macrolid
(azithromycin,
clarithromycin,
erythromycin)

Chống chỉ
định

3

Chống chỉ
định
Chống chỉ
định

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)

Hậu quả tƣơng tác

Tốt

Tạo kết tủa ceftriaxon-canxi

Tốt

Tăng phơi nhiễm clarithromycin và tăng nguy cơ
nhiễm độc tim (kéo dài QT, xoắn đỉnh, ngừng tim).

Tốt

Tăng nguy cơ mắc chứng teo cơ cấp tính (buồn nôn,
nôn, thiếu máu cục bộ).

Tốt

Tăng nguy cơ mắc chứng teo cơ (co thắt mạch máu
dẫn đến thiếu máu não và / hoặc thiếu máu cục bộ
của tứ chi).

4

Ergonovin

Itraconazol

Chống chỉ
định

5

Thuốc chống rối loạn
tâm thần
(chlorpromazin,
methotrimeprazin)

Metoclopramid

Chống chỉ
định

Khá

Tăng nguy cơ phản ứng ngoại tháp và hội chứng thần
kinh ác tính .

6

Desmopressin

Furosemid

Chống chỉ
định

Khá

Tăng nguy cơ hạ Natri máu quá mức
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PHỤ LỤC 4: DANH MỤC 50 CẶP TƢƠNG TÁC CẦN CHÚ Ý DỰA TRÊN LÝ THUYẾT VÀ HẬU QUẢ

7

Desmopressin

Glucocorticoid
(betamethason ,
dexamethason,
hydrocortison,
methylprednisolon,
prednisolon)

8

Domperidon

Fluconazol

9

Erythromycin

Fluconazol

10

Fluconazol

Itraconazol

11

Amiodaron

Domperidon

12

Amlodipin

Clarithromycin

13

Carbamazepin

Paclitaxel

14

Clarithromycin

Digoxin

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)

Chống chỉ
định

Khá

Chống chỉ
định
Chống chỉ
định
Chống chỉ
định
Chống chỉ
định
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm

Khá
Khá

Hậu quả tƣơng tác

Tăng nguy cơ hạ Natri máu quá mức

Tăng phơi nhiễm domperidon và tăng nguy cơ kéo
dài QT.
Tăng nguy cơ nhiễm độc tim (kéo dài QT, xoắn đỉnh,
ngừng tim).

Khá

Tăng nguy kéo dài QT

Khá

Tăng nguy cơ kéo dài QT

Rất tốt

Tăng phơi nhiễm amlodipin, tăng nguy cơ hạ huyết
áp quá mức

Rất tốt

Làm giảm tác dụng của paclitaxel

Rất tốt

Tăng nguy cơ ngộ độc digoxin (nôn, rối loạn nhịp
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)
Rất tốt

Hậu quả tƣơng tác

tim)
Tăng nguy cơ ngộ độc digoxin (nôn, rối loạn nhịp
tim)
Làm giảm nồng độ của acid valproic, giảm hiệu quả
điều trị

15

Digoxin

Erythromycin

16

Meropenem

Valproat

17

Amikacin

Thuốc giãn cơ không
khử cực (atracurium,
pancuronium,
rocuronium)

Nghiêm
trọng

Tốt

Tăng và/hoặc kéo dài ức chế thần kinh cơ, gây suy,
liệt hô hấp

18

Beta-lactam
(amoxicillin,
ampicillin)

Doxycyclin

Nghiêm
trọng

Tốt

Làm giảm tác dụng của nhau

19

Atracurium

Gentamicin

Tốt

20

Azithromycin

Digoxin

21

Captopril

Digoxin

22

Carbamazepin

Nifedipin

Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm

Rất tốt

Tốt

Tăng và/hoặc kéo dài ức chế thần kinh cơ, gây suy,
liệt hô hấp
Tăng nguy cơ ngộ độc digoxin (nôn, rối loạn nhịp
tim)

Tốt

Tăng nồng độ và độc tính của digoxin

Tốt

Làm giảm tác dụng của nifedipin
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

23

Imipenem

Valproat

24

Digoxin

Itraconazol

25

Canxi folinat
(Leucovorin canxi)

Sulfamethoxazol +
trimethoprim

26

Nifedipin

Phenobarbital

27

Pancuronium

Suxamethonium
(Succinylcholin)

28

Enoxaparin

Piroxicam

29

Lidocain

Propofol

30

Amikacin

Suxamethonium
(Succinylcholin)

31

Carbamazepin

Fentanyl

trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)
Tốt
Tốt

Hậu quả tƣơng tác

Làm giảm nồng độ của acid valproic, giảm hiệu quả
điều trị
Tăng nguy cơ ngộ độc digoxin (nôn, rối loạn nhịp
tim)

Tốt

Tăng nguy cơ thất bại điều trị

Tốt

Làm giảm tác dụng của nifedipin

Tốt

Tăng nguy cơ ngộ độc pancuronium (ức chế hô hấp,
ngừng thở).

Tốt

Tăng nguy cơ xuất huyết

Tốt

Tăng tác dụng gây mê của propofol

Khá
Khá

Tăng nguy cơ ngộ độc suxamethonium (ức chế hô
hấp).
Làm giảm nồng độ của fentanyl và tăng nguy cơ hội
chứng serotonin
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

32

Carbamazepin

Itraconazol

33

Chlorpromazin

Fluconazol

34

Chlorpromazin

Meperidin

35

Chlorpromazin

36

Clarithromycin

37

Clarithromycin

38

Clindamycin

Erythromycin

39

Digoxin

Gentamicin

40

Isofluran

Sulfamethoxazol +
trimethoprim

Sulfamethoxazol +
trimethoprim
Quinolon
(ciprofloxacin,
levofloxacin)
Sulfamethoxazol +
trimethoprim

Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)
Khá
Khá

Hậu quả tƣơng tác

Tăng phơi nhiễm carbamazepin và giảm phơi nhiễm
itraconazol
Tăng nguy cơ nhiễm độc tim (kéo dài QT, xoắn đỉnh,
ngừng tim).

Khá

Ức chế thần kinh quá mức, gây suy hô hấp

Khá

Tăng nguy cơ nhiễm độc tim (kéo dài QT, xoắn đỉnh,
ngừng tim).

Khá

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT

Khá

Tăng nguy cơ nhiễm độc tim (kéo dài QT, xoắn đỉnh,
ngừng tim).

Khá

Làm giảm tác dụng của nhau

Khá

Tăng nồng độ và độc tính của digoxin

Khá

Tăng nguy cơ nhiễm độc tim (kéo dài QT, xoắn đỉnh,
ngừng tim).
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

41

Itraconazol

Levofloxacin

42

Domperidon

Levofloxacin

43

Domperidon

Erythromycin

44

Clarithromycin

Domperidon

45

Domperidon

Itraconazol

46

Ibuprofen

Piroxicam

47

Diclofenac

Piroxicam

48

Heparin

Piroxicam

49

Thuốc ức chế TKTƢ
(fentanyl, morphin,
propofol, midazolam,

Thuốc ức chế TKTƢ
(fentanyl, morphin,
propofol, midazolam,

Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)

Hậu quả tƣơng tác

Khá

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT

Khá

Tăng nguy cơ kéo dài QT

Khá
Khá

Tăng phơi nhiễm domperidon và tăng nguy cơ kéo
dài QT.
Tăng phơi nhiễm domperidon và tăng nguy cơ kéo
dài QT.

Khá

Tăng nồng độ domperidon

Khá

Tăng nguy cơ gây tổn thƣơng đƣờng tiêu hóa

Khá

Tăng nguy cơ gây tổn thƣơng đƣờng tiêu hóa

Khá

Tăng nguy cơ xuất huyết

Khá

Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ huyết
áp, tăng tác dụng an thần, có nguy cơ dẫn đến hôn mê
và tử vong)
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

metoclopramid,
isofluran, diazepam,
sevofluran)

metoclopramid,
isofluran, diazepam,
sevofluran)

Ephedrin

Ergonovin, oxytocin

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)

Hậu quả tƣơng tác

Nghiêm
Tăng nguy cơ tăng huyết áp nặng, kéo dài hoặc tai
Khá
trọng
biến mạch máu não
Ghi chú: (1) là Drug interactions – Micromedex® Solutions.
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Cặp tƣơng tác

STT

50

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

PHỤ LỤC 5: DANH MỤC 50 CẶP TƢƠNG TÁC CẦN CHÚ Ý DỰA TRÊN LÝ THUYẾT VÀ CƠ CHẾ TƢƠNG TÁC
Mức độ
bằng chứng
trong
MM(1)

1

Clarithromycin

Fluconazol

Chống chỉ
định

Tốt

2

Domperidon

Fluconazol

Chống chỉ
định

Khá

3

Amiodaron

Domperidon

Chống chỉ
định

Khá

4

Domperidon

Erythromycin

Nghiêm
trọng

Khá

5

Clarithromycin

Domperidon

Nghiêm
trọng

Khá

Cơ chế tƣơng tác trong MM(1)
+ Dƣợc động học - Chuyển hóa (fluconazol ức chế
CYP3A4, ức chế chuyển hóa clarithromycin)
+ Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ kéo dài
khoảng QT của nhau)
+ Dƣợc động học - Chuyển hóa (fluconazol ức chế
CYP3A4, ức chế chuyển hóa domperidon )
+ Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ kéo dài
khoảng QT của nhau)
+ Dƣợc động học - Chuyển hóa (amiodaron ức chế
CYP3A4, ức chế chuyển hóa domperidon )
+ Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ kéo dài
khoảng QT của nhau)
+ Dƣợc động học - Chuyển hóa (erythromycin ức
chế CYP3A4, ức chế chuyển hóa domperidon )
+ Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ kéo dài
khoảng QT của nhau)
+ Dƣợc động học - Chuyển hóa (clarithromycin ức
chế CYP3A4, ức chế chuyển hóa domperidon )
+ Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ kéo dài
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

Mức độ
bằng chứng
trong
MM(1)

6

Domperidon

Itraconazol

Nghiêm
trọng

Khá

7

Clarithromycin

Digoxin

Nghiêm
trọng

Rất tốt

8

Ergonovin

Macrolid
(azithromycin,
clarithromycin,
erythromycin)

Chống chỉ
định

Tốt

9

Ergonovin

Itraconazol

10

Amlodipin

Clarithromycin

11

Carbamazepin

Paclitaxel

Nghiêm
trọng

Rất tốt

12

Carbamazepin

Nifedipin

Nghiêm

Tốt

Chống chỉ
định
Nghiêm
trọng

Tốt
Rất tốt

Cơ chế tƣơng tác trong MM(1)
khoảng QT của nhau)
+ Dƣợc động học - Chuyển hóa (itraconazol ức
chế CYP3A4, ức chế chuyển hóa domperidon )
+ Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ kéo dài
khoảng QT của nhau)
Dƣợc động học - Hấp thu (clarithromycin ức chế
bơm tống thuốc P-glycoprotein, tăng hấp thu
digoxin)
Dƣợc động học - Chuyển hóa (macrolid ức chế
CYP3A4, ức chế chuyển hóa ergonovin )
Dƣợc động học - Chuyển hóa (itraconazol ức chế
CYP3A4, ức chế chuyển hóa ergonovin )
Dƣợc động học - Chuyển hóa ( clarithromycin ức
chế CYP3A4, ức chế chuyển hóa amlodipin)
Dƣợc động học - Chuyển hóa (carbamazepin cảm
ứng enzym CYP3A4, tăng chuyển hóa của
paclitaxel)
Dƣợc động học - Chuyển hóa (carbamazepin cảm
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

Mức độ
bằng chứng
trong
MM(1)

13

Nifedipin

Phenobarbital

Nghiêm
trọng

Tốt

14

Carbamazepin

Fentanyl

Nghiêm
trọng

Khá

15

Carbamazepin

Itraconazol

Nghiêm
trọng

Khá

16

Digoxin

Itraconazol

17

Enoxaparin

Piroxicam

18

Ibuprofen

Piroxicam

19

Diclofenac

Piroxicam

Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm

Tốt
Tốt
Khá
Khá

Cơ chế tƣơng tác trong MM(1)
ứng enzym CYP3A4, tăng chuyển hóa của
nifedipin)
Dƣợc động học - Chuyển hóa (phenobarbital cảm
ứng enzym CYP3A4, tăng chuyển hóa của
nifedipin)
Dƣợc động học - Chuyển hóa (carbamazepin cảm
ứng enzym CYP3A4, tăng chuyển hóa của
fentanyl, tăng thêm tác dụng phụ gây hội chứng
serotonin)
Dƣợc động học - Chuyển hóa (carbamazepin cảm
ứng enzym CYP3A4, tăng chuyển hóa của
itraconazol; itraconazol ức chế CYP3A4, ức chế
chuyển hóa của carbamazepin)
Dƣợc động học - Chuyển hóa, thải trừ (itraconazol
ức chế chuyển hóa và thải trừ của digoxin)
Dƣợc lực học (tăng tác dụng phụ trên tiêu hóa của
nhau)
Dƣợc lực học (tăng tác dụng phụ trên tiêu hóa của
nhau)
Dƣợc lực học (tăng tác dụng phụ trên tiêu hóa của
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)
trọng

20

Heparin

Piroxicam

21

Amikacin

Thuốc giãn cơ
không khử cực
(atracurium,
pancuronium,
rocuronium)

22

Atracurium

Gentamicin

23

Pancuronium

24

Amikacin

25

Chlorpromazin

Meperidin

26

Thuốc ức chế TKTƢ
(fentanyl, morphin,
propofol, midazolam,
metoclopramid,

Thuốc ức chế TKTƢ
(fentanyl, morphin,
propofol,
midazolam,

Suxamethonium
(Succinylcholin)
Suxamethonium
(Succinylcholin)

Mức độ
bằng chứng
trong
MM(1)

Nghiêm
trọng

Tốt

Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Tốt

Nghiêm
trọng

Khá

Tốt
Khá
Khá

Khá

Cơ chế tƣơng tác trong MM(1)
nhau)
Dƣợc lực học (tăng tác dụng phụ trên tiêu hóa của
nhau)
Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng ức chế thần
kinh cơ quá mức)
Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng ức chế thần
kinh cơ quá mức)
Dƣợc lực học (tăng tác thêm dụng ức chế thần
kinh cơ quá mức)
Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng ức chế thần
kinh cơ quá mức)
Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ ức chế thần
kinh quá mức)
Dƣợc lực học (tăng tác dụng ức chế TKTƢ quá
mức của nhau)
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)
trọng
Nghiêm
trọng

isofluran, diazepam,
sevofluran)

metoclopramid,
isofluran, diazepam,
sevofluran)

27

Erythromycin

Fluconazol

28

Fluconazol

Itraconazol

29

Chlorpromazin

Fluconazol

30

Chlorpromazin

31

Clarithromycin

32

Clarithromycin

33

Isofluran

34

Itraconazol

Sulfamethoxazol +
trimethoprim
Quinolon
(ciprofloxacin,
levofloxacin)
Sulfamethoxazol +
trimethoprim
Sulfamethoxazol +
trimethoprim
Levofloxacin

Chống chỉ
định
Chống chỉ
định
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Mức độ
bằng chứng
trong
MM(1)

Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá

Cơ chế tƣơng tác trong MM(1)

Dƣợc lực học (tăng thêm
khoảng QT của nhau)
Dƣợc lực học (tăng thêm
khoảng QT của nhau)
Dƣợc lực học (tăng thêm
khoảng QT của nhau)
Dƣợc lực học (tăng thêm
khoảng QT của nhau)

tác dụng phụ kéo dài
tác dụng phụ kéo dài
tác dụng phụ kéo dài
tác dụng phụ kéo dài

Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ kéo dài
khoảng QT của nhau)
Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ kéo dài
khoảng QT của nhau)
Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ kéo dài
khoảng QT của nhau)
Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ kéo dài
khoảng QT của nhau)
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

35

Domperidon

Levofloxacin

36

Clindamycin

Erythromycin

37
38

39

40

41

Beta-lactam
(amoxicillin,
Doxycyclin
ampicillin)
Muối canxi IV (canxi
Ceftriaxon
clorid, ringer lactat)
Thuốc chống rối loạn
tâm thần
Metoclopramid
(chlorpromazin,
methotrimeprazin)

Mức độ
bằng chứng
trong
MM(1)

Cơ chế tƣơng tác trong MM(1)

Khá

Dƣợc lực học (tăng thêm tác dụng phụ kéo dài
khoảng QT của nhau)

Khá

Dƣợc lực học (cạnh tranh trên cùng vị trí tác dụng)

Nghiêm
trọng

Tốt

Dƣợc lực học (giảm hoạt tính diệt khuẩn, kìm
khuẩn của nhau)

Chống chỉ
định

Tốt

Tạo kết tủa

Chống chỉ
định

Khá

Chƣa rõ

Desmopressin

Furosemid

Chống chỉ
định

Khá

Chƣa rõ

Desmopressin

Glucocorticoid
(betamethason,
dexamethason,
hydrocortison,
methylprednisolon,

Chống chỉ
định

Khá

Chƣa rõ

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Mức độ
bằng chứng
trong
MM(1)

Cơ chế tƣơng tác trong MM(1)

prednisolon)
42

Digoxin

43

Meropenem

44

Azithromycin

45

Captopril

46

Imipenem

47

Canxi folinat
(Leucovorin canxi)

48

Lidocain

49

Digoxin

50

Ephedrin

Nghiêm
Rất tốt
Chƣa rõ
trọng
Nghiêm
Valproat
Rất tốt
Chƣa rõ
trọng
Nghiêm
Digoxin
Tốt
Chƣa rõ
trọng
Nghiêm
Digoxin
Tốt
Chƣa rõ
trọng
Nghiêm
Valproat
Tốt
Chƣa rõ
trọng
Sulfamethoxazol +
Nghiêm
Tốt
Chƣa rõ
trimethoprim
trọng
Nghiêm
Propofol
Tốt
Chƣa rõ
trọng
Nghiêm
Gentamicin
Khá
Chƣa rõ
trọng
Nghiêm
Ergonovin, oxytocin
Khá
Chƣa rõ
trọng
Ghi chú: (1) là Drug interactions – Micromedex® Solutions.
Erythromycin
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Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

Cặp tƣơng tác

STT

Mức độ
nghiêm
trọng trong
MM(1)

Mức độ
bằng
chứng
trong
MM(1)

1

Fentanyl

Morphin

Nghiêm trọng

Khá

2

Ephedrin

Oxytocin

Nghiêm trọng

Khá

3

Fentanyl

Propofol

Nghiêm trọng

Khá

4

Isofluran

Rocuronium

Trung bình

Rất tốt

5

Midazolam

Propofol

Nghiêm trọng

Khá

Rocuronium

Trung bình

Khá

Sevofluran
Sevofluran

Trung bình
Trung bình

Tốt
Khá

7
8

Methylprednisol
on
Rocuronium
Midazolam

9

Fentanyl

Midazolam

Nghiêm trọng

Khá

10

Metoclopramid

Morphin

Nghiêm trọng

Khá

6

Hậu quả tƣơng tác
Tăng nguy cơ ức chế hô hấp, ức chế TKTƢ,
tăng nguy cơ bị hội chứng serotonin
Tăng nguy cơ tăng huyết áp
Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ
huyết áp, tăng tác dụng an thần, có nguy cơ
dẫn đến hôn mê và tử vong)
Làm tăng tác dụng của rocuronium
Cộng hƣởng tác dụng gây mê, gây ngủ. Cộng
hƣởng tác dụng trên hô hấp
Làm tăng tác dụng của rocuronium, gây ức
chế thần kinh cơ quá mức
Làm tăng tác dụng của rocuronium
Làm tăng tác dụng gây mê của sevofluran
Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ
huyết áp, tăng tác dụng an thần, có nguy cơ
dẫn đến hôn mê và tử vong)
Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ
huyết áp, tăng tác dụng an thần, có nguy cơ

Số
lƣợt

Tần
suất
(%)

65

6,61

55

5,59

50

5,08

49

4,98

47

4,78

43

4,37

40
38

4,07
3,86

31

3,15

30

3,05

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

PHỤ LỤC 6: DANH MỤC 30 CẶP TƢƠNG TÁC CÓ TẦN SUẤT GẶP CAO VÀ HẬU QUẢ

Isofluran

Morphin

Nghiêm trọng

Khá

12

Morphin

Propofol

Nghiêm trọng

Khá

13

Diazepam

Propofol

Nghiêm trọng

Khá

14

Fentanyl

Metoclopramid

Nghiêm trọng

Khá

15

Diazepam

Morphin

Nghiêm trọng

Khá

16

Lidocain

Propofol

Nghiêm trọng

Tốt

17

Fentanyl

Isofluran

Nghiêm trọng

Khá

18

Diazepam

Fentanyl

Nghiêm trọng

Khá

19

Midazolam

Morphin

Nghiêm trọng

Khá

29

2,95

29

2,95

28

2,85

27

2,74

26

2,64

23

2,34

22

2,24

20

2,03

19

1,93
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11

dẫn đến hôn mê và tử vong)
Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ
huyết áp, tăng tác dụng an thần, có nguy cơ
dẫn đến hôn mê và tử vong)
Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ
huyết áp, tăng tác dụng an thần, có nguy cơ
dẫn đến hôn mê và tử vong)
Cộng hƣởng tác dụng gây mê, gây ngủ. Cộng
hƣởng tác dụng trên hô hấp
Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ
huyết áp, tăng tác dụng an thần, có nguy cơ
dẫn đến hôn mê và tử vong)
Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ
huyết áp, tăng tác dụng an thần, có nguy cơ
dẫn đến hôn mê và tử vong)
Tăng tác dụng gây mê của propofol
Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ
huyết áp, tăng tác dụng an thần, có nguy cơ
dẫn đến hôn mê và tử vong)
Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ
huyết áp, tăng tác dụng an thần, có nguy cơ
dẫn đến hôn mê và tử vong)
Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ (suy hô hấp, hạ
huyết áp, tăng tác dụng an thần, có nguy cơ

Diazepam

21

Ibuprofen

22

Clarithromycin

23

Ephedrin
Epinephrin/
adrenalin

24
25

Amikacin

26

Bupivacain

27

Ceftriaxon

28

Canxi clorid

29

Clarithromycin

30

Domperidon

Midazolam
Methylprednisol
on
Methylprednisol
on
Ergonovin

Nghiêm trọng

Khá

Nghiêm trọng

Khá

Trung bình

Tốt

Nghiêm trọng

Khá

Rocuronium

Nghiêm trọng

Tốt

Tăng nguy cơ tái phẫu thuật sau phẫu thuật

Tăng nồng độ của amikacin trong máu và mô,
tăng độc tính trên thính giác và/ hoặc trên thận
Propofol
Nghiêm trọng
Tốt
Tăng tác dụng gây mê của propofol
Tạo tủa ceftriaxon-canxi, đã phát hiện tủa này
Chống chỉ
Ringer lactat
Tốt
tại phổi và thận trẻ sơ sinh dùng phối hợp
định
thuốc
Tạo tủa ceftriaxon-canxi, đã phát hiện tủa này
Chống chỉ
Ceftriaxon
Tốt
tại phổi và thận trẻ sơ sinh dùng phối hợp
định
thuốc
Tăng phơi nhiễm clarithromycin và tăng nguy
Chống chỉ
Fluconazol
Tốt
cơ nhiễm độc tim (kéo dài QT, xoắn đỉnh,
định
ngừng tim).
Chống chỉ
Tăng phơi nhiễm domperidone và tăng nguy
Fluconazol
Khá
định
cơ kéo dài QT.
Ghi chú: (1) là Drug interactions – Micromedex® Solutions.
Furosemid

Nghiêm trọng

Khá

16

1,63

16

1,63

13

1,32

12

1,22

12

1,22

10

1,02

10

1,02

10

1,02

7

0,71

1

0,10

1

0,10
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20

dẫn đến hôn mê và tử vong)
Tăng ức chế hô hấp
Tăng nguy cơ loét và chảy máu đƣờng tiêu
hóa
Tăng tác dụng không mong muốn của
methylprednisolon
Tăng nguy cơ tăng huyết áp

PHỤ LỤC 7: DANH MỤC 28 TƢƠNG TÁC THUỐC CẦN CHÚ Ý VÀ BIỆN PHÁP XỬ TRÍ TRONG THỰC HÀNH
LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI QUẢNG NINH

1

Ceftriaxon

Muối canxi IV
(canxi clorid,
ringer lactat)

2

Các thuốc chuyển
hóa qua CYP3A4
và/ hoặc gây kéo
dài QT:
+ Macrolid:
clarithromycin,
erythromycin
+ Domperidon
+ Quinolon:
ciprofloxacin,
levofloxacin,

Chống nấm azol
(fluconazol,
itraconazol)

Hậu quả

Biện pháp xử trí
- Không trộn lẫn 2 thuốc trong cùng một đƣờng
truyền.
- Trẻ sơ sinh (<28 ngày): chống chỉ định dùng đồng
Tạo kết tủa ceftriaxon-canxi,
thời ceftriaxone và canxi cùng dùng đƣờng tĩnh
đã phát hiện tủa này tại phổi
mạch.
và thận ở trẻ sơ sinh khi dùng
- Đối tƣợng khác: có thể dùng 2 thuốc theo 2 đƣờng
phối hợp hai thuốc
truyền khác nhau tại 2 vị trí truyền khác nhau hoặc
dùng lần lƣợt từng thuốc với điều kiện rửa sạch dây
truyền bằng dung dịch thích hợp.

Tăng nguy cơ nhiễm độc tim
Chống chỉ định phối hợp
(kéo dài QT, xoắn đỉnh,
ngừng tim).
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Cặp tƣơng tác

STT

3

4

5

6

7

Cặp tƣơng tác
Quinolon
Clarithromycin
(ciprofloxacin,
levofloxacin
Clarithromycin

Sulfamethoxazol +
trimethoprim

Các thuốc ức chế
CYP3A4 và/ hoặc
gây kéo dài QT:
+ Amiodaron,
Domperidon
+ Macrolid:
erythromycin,
clarithromycin
+ Levofloxacin
+ Furosemid
+ Glucocorticoid:
betamethason,
Desmopressin
dexamethason,
hydrocortison,
methylprednisolon,
prednisolon
Methyl ergometrin/ Thuốc ức chế
Ergonovin
CYP3A4:

Hậu quả

Biện pháp xử trí

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng Tránh phối hợp
QT
Tăng nguy cơ nhiễm độc tim
Không dùng cùng nhau
(kéo dài QT, xoắn đỉnh,
ngừng tim).

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng Tránh phối hợp
QT

Tăng nguy cơ hạ Natri máu Chống chỉ định phối hợp
quá mức

Tăng nguy cơ mắc chứng teo Chống chỉ định phối hợp
cơ cấp tính (buồn nôn, nôn,
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STT

8

Aminoglycosid
(amikacin,
gentamicin)

Thuốc giãn cơ
(atracurium,
pancuronium,
rocuronium,
suxamethonium/su
ccinylcholin)

9

Amlodipin

Clarithromycin

10
11

Beta-lactam
(amoxicillin,
ampicillin)
Digoxin (đƣờng

Hậu quả

Biện pháp xử trí

thiếu

- Tránh phối hợp
- Trong trƣờng hợp cần phối hợp:
+ Tính liều thuốc ức chế thần kinh cơ dựa trên đáp
ứng lâm sàng.
Tăng và/hoặc kéo dài ức chế + Giám sát chặt chẽ tình trạng hô hấp, đặc biệt giai
thần kinh cơ, gây suy, liệt hô đoạn hồi phục sau phẫu thuật.
hấp
+ Nên bổ sung canxi, đặc biệt khi truyền lƣợng lớn
máu.
+ Neostigmin hoặc atropin sử dụng để đảo ngƣợc
tình trạng ức chế hô hấp, kết hợp thở máy đến khi
hô hấp khôi phục hoàn toàn.
Tăng phơi nhiễm amlodipin,
Hiệu chỉnh liều và theo dõi tác dụng hạ huyết áp
tăng nguy cơ hạ huyết áp quá
quá mức của amlodipin
mức
Tránh phối hợp

Doxycyclin

Làm giảm tác dụng của nhau

+ Macrolid:

Tăng nồng độ và độc tính của - Tránh phối hợp
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Cặp tƣơng tác
+ Itraconazol
+ Macrolid:
azithromycin,
clarithromycin,
erythromycin

STT

uống)

Cặp tƣơng tác
azithromycin,
erythromycin,
clarithromycin
+ Itraconazol
+ Captopril
+ Gentamicin

12

Carbamazepin,
phenobarbital

13

Clindamycin

Chất nền của
CYP3A4 (fentanyl,
Làm giảm tác dụng của thuốc Tránh phối hợp
itraconazol,
dùng cùng
nifedipin,
paclitaxel)
Tránh phối hợp
Erythromycin
Làm giảm tác dụng của nhau

Piroxicam

NSAIDs
(ibuprofen,
diclofenac)

15

Piroxicam

Thuốc chống đông
máu (heparin,
enoxaparin)

16

Chlorpromazin

Pethidin/

14

Hậu quả
Biện pháp xử trí
digoxin (buồn nôn, nôn, rối - Nếu cần thiết phối hợp:
loạn nhịp tim)
+ Giảm liều digoxin khoảng 15% đến 30%
(azithromycin),
khoảng
30%
đến
50%
(erythromycin,
clarithromycin,
itraconazol,
captopril, gentamicin)
+ Theo dõi chặt nồng độ của digoxin
+ Theo dõi các TDKMM của digoxin (chậm nhịp
tim)

Tăng nguy cơ gây tổn thƣơng
đƣờng tiêu hóa (loét, xuất Tránh phối hợp
huyết tiêu hóa và/ hoặc thủng)
- Tránh phối hợp
- Nếu phối hợp phải theo dõi chặt chẽ tình trạng lâm
Tăng nguy cơ xuất huyết
sàng và tình trạng xuất huyết của bệnh nhân
Ức chế thần kinh quá mức, - Tránh phối hợp
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17
18

19

20

Carbapenem
(imipenem,
meropenem)
Calci folinat/ Canxi
leucovorin
Thuốc ức chế
TKTƢ (fentanyl,
morphin, propofol,
midazolam,
metoclopramid,
isofluran,
diazepam,
sevofluran)

Rocuronium

Valproat
Sulfamethoxazol+
trimethoprim
Thuốc ức chế
TKTƢ (fentanyl,
morphin, propofol,
midazolam,
metoclopramid,
isofluran,
diazepam,
sevofluran)
Khí gây mê
(isofluran,
sevofluran)

Hậu quả
gây suy hô hấp

Biện pháp xử trí
- Nếu cần thiết phối hợp:
+ Giảm liều pethidin/meperidin khoảng 25% đến
50% hoặc giảm liều của chlorpromazin
+ Theo dõi chặt chẽ tình trạng an thần và ức chế hô
hấp quá mức
Làm giảm nồng độ của acid - Thay thế kháng sinh
valproic, giảm hiệu quả điều - Nếu cần dùng đồng thời, thêm liệu pháp chống co
trị
giật bổ sung
- Tránh phối hợp
Tăng nguy cơ thất bại điều trị
- Theo dõi chặt chẽ bệnh nhân, giảm liều 1 hoặc cả
2 thuốc
Tăng nguy cơ ức chế TKTƢ
- Tƣơng tác thuốc có thể ảnh hƣởng đến sự tỉnh táo
(suy hô hấp, hạ huyết áp, tăng
của bệnh nhân, dễ dẫn đến tai nạn
tác dụng an thần, có nguy cơ
=> Khuyến cáo bệnh nhân không lái xe, vận hành
dẫn đến hôn mê và tử vong)
máy móc

Làm tăng tác
rocuronium

dụng

- Giảm liều ban đầu của rocuronium.
- Truyền liên tục, tốc độ truyền của rocuronium có
của
thể cần phải giảm 30% đến 50%, 45 đến 60 phút
sau liều đặt nội khí quản và điều chỉnh theo đáp ứng
của bệnh nhân.
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Cặp tƣơng tác
Meperidin

STT

Methylprednisolon

21

Rocuronium

22

Pancuronium

Suxamethonium/
Succinylcholin

23

Ephedrin

Ergonovin,
oxytocin

24

Lidocain

Propofol

25

Ibuprofen

26

Clarithromycin

27

Amikacin

Corticosteroid
uống
(methylprednisolon
, prednisolon)
Corticosteroid
uống
(methylprednisolon
, prednisolon)
Furosemid

Hậu quả

Biện pháp xử trí
- Theo dõi hiệu quả của rocuronium và điều chỉnh
Làm tăng tác dụng của liều theo đáp ứng lâm sàng, đặc biệt ở những bệnh
rocuronium, gây ức chế thần nhân dùng corticosteroid liều cao.
kinh cơ quá mức
- Nếu sử dụng đồng thời các tác nhân này kéo dài,
cần giảm tổng liều rocuronium.
Tăng nguy cơ ngộ độc
Kiểm soát chặt chẽ tình trạng lâm sàng của bệnh
pancuronium (ức chế hô hấp,
nhân
ngừng thở).
Tăng nguy cơ tăng huyết áp
nặng, kéo dài hoặc tai biến Theo dõi chặt chẽ huyết áp của bệnh nhân
mạch máu não
Tăng tác dụng gây mê của Lidocain tiêm vào mô mềm trƣớc khi gây mê bằng
propofol
propofol. Giảm liều propofol nếu cần
Tăng nguy cơ loét và chảy
Theo dõi tình trạng loét, xuất huyết đƣờng tiêu hóa
máu đƣờng tiêu hóa

Tăng tác dụng không mong Sử dụng thận trọng và theo dõi các tác dụng phụ
muốn của corticosteroid
của corticosteroid
Tăng nồng độ của amikacin - Tránh phối hợp
trong máu và mô, tăng độc - Nếu cần thiết phối hợp:
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Cặp tƣơng tác

STT

28

Bupivacain

Propofol

Hậu quả
Biện pháp xử trí
tính trên thính giác và/ hoặc + Kiểm tra chức năng thính giác & chức năng thận
trên thận
trƣớc khi dùng thuốc, định kì theo dõi
+ Không dùng quá liều khuyến cáo
+ Bệnh nhân suy thận: giảm liều 1 hoặc cả 2 thuốc
Nếu bệnh nhân đƣợc tiêm bắp bupivacain (liều lớn
Tăng tác dụng gây mê của
hơn hoặc bằng 0.5mg/kg) trƣớc khi gây mê bằng
propofol
propofol, cần giảm liều propofol
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