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ĐẶT VẤN ĐỀ
Tương tác thuốc là vấn đề thường gặp trong thực hành lâm sàng. Trong nhiều
trường hợp tương tác thuốc gây ra những biến cố bất lợi trong điều trị, có thể xuất
hiện độc tính với cơ thể, thay đổi tác dụng và có thể đe dọa tính mạng của bệnh
Để kiểm soát tương tác thuốc, các dược sĩ, bác sĩ có thể tra thông tin trong các cơ
sở dữ liệu khác nhau như trong các sách chuyên luận, sách điện tử và các phần mềm
tra cứu tương tác thuốc. Tuy nhiên, các tài liệu này phần lớn bằng tiếng Anh và khó
tiếp cận đối với cán bộ y tế nói chung, đặc biệt là cán bộ y tế tuyến huyện nói riêng.
Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh là một trung tâm y tế đa chức
năng, vừa có nhiệm vụ phòng phòng chống dịch bệnh và vừa có chức năng khám,
chữa bệnh cho nhân dân. Những năm gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám và
điều trị ngày càng tăng, trong đó số bệnh nhân có bệnh lý mắc kèm cũng tăng đáng
kể. Lượng thuốc sử dụng trên từng bệnh nhân ngày càng nhiều cùng với đó tương
tác thuốc bất lợi xuất hiện với tần suất ngày càng tăng. Vì vậy để tránh tối đa việc
xảy ra các tương tác thuốc bất lợi trên bệnh nhân, cần thiết phải có một danh mục
các cặp tương tác thuốc đáng chú ý trong thực hành lâm sàng áp dụng riêng cho
danh mục thuốc của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, tôi thực hiện đề tài “Xây dựng danh mục tương
tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Trung tâm Y tế huyện Ba
Chẽ, tỉnh Quảng Ninh” với các mục tiêu như sau:
1. Xây dựng danh mục tương tác thuốc dựa trên lý thuyết từ danh mục
thuốc sử dụng trong bệnh viện tại TTYT Ba Chẽ
2. Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi từ bệnh án nội trú và đơn
thuốc ngoại trú
3. Thống nhất danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Trung tâm Y tế Ba Chẽ.
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nhân.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
Đại cương về tương tác thuốc

1.1.

1.1.1. Khái niệm tương tác thuốc
Tương tác thuốc là một phản ứng giữa một thuốc với một tác nhân thứ hai (thuốc,
toàn ở bên ngoài cơ thể khi bào chế, bảo quản, thử nghiệm hay chế biến các thuốc[3]
[10].
Tương tác thuốc là sự thay đổi tác dụng hoặc độc tính của thuốc khi sử dụng
đồng thời với thuốc khác, dược liệu, thức ăn, đồ uống hoặc hóa chất khác [1].
Có nhiều dạng tương tác thuốc khác nhau: tương tác thuốc - thuốc, tương tác thuốc
- thức ăn, tương tác thuốc - dược liệu, tương tác thuốc - tình trạng bệnh lý, tương tác
thuốc - xét nghiệm….[1], [2], [3]. Đôi khi thuật ngữ “tương tác thuốc” được sử dụng
chỉ những phản ứng vật lý - hóa học xảy ra khi các thuốc được trộn lẫn trong dịch
truyền, gây kết tủa, đổi màu hoặc mất tác dụng gọi là tương kị [1], [2], [3].
Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi chỉ đề cập đến tương tác thuốc - thuốc. Tương
tác thuốc - thuốc là tương tác xảy ra khi nhiều thuốc được sử dụng đồng thời [2]. 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 [2].
1.1.2. Phân loại tương tác thuốc
Tương tác thuốc được phân loại thành hai nhóm dựa trên cơ chế của tương tác,
bao gồm tương tác dược động học và tương tác dược lực học [1], [2], [3].
1.1.2.1.

Tương tác dược động học

Tương tác dược động học là tương 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 tương, làm thay đổi tác dụng dược lý hoặc độc tính của thuốc.
Tương tác dược động học là loại tương tác xảy ra trong suốt quá trình tuần hoàn của
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thực phẩm, hoá chất khác). Phản ứng đó có thể xảy ra khi tiếp xúc với cơ thể hay hoàn

thuốc trong cơ thể, khó đoán trước và không liên quan đến cơ chế tác dụng của thuốc
[2], [3].
1.1.2.2.

Tương tác dược lực học

Tương tác dược lực học là loại tương tác đặc hiệu, có thể biết trước dựa vào tác
dụng dược lý và phản ứng có hại của thuốc. Đây là loại tương tác xảy ra khi phối hợp
nhau. Các thuốc có cùng cơ chế tác dụng sẽ có cùng kiểu tương tác dược lực học [2],
[3].
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới tương tác thuốc.
- Yếu tố thuộc về bệnh nhân
Yếu tố di truyền đóng vai trò quyết định tốc độ của Enzym trong quá trình
chuyển hóa thuốc, trong đó hệ chuyển hóa quan trọng nhất là Cytocrom P450. Bệnh
nhân có Enzym chuyển hóa thuốc chậm thường ít có nguy cơ gặp tương tác thuốc hơn
bệnh nhân có Enzym chuyển hóa thuốc nhanh [3].
Nhiều bệnh đòi hỏi bệnh nhân buộc phải dùng nhiều thuốc để đạt được hiệu quả
điều trị mong muốn. Ví dụ suy tim sung huyết, hội chứng AIDS, bệnh lao, động kinh
hay bệnh tâm thần. Trong khi đó, nhiều thuốc dùng trong điều trị lao hay cho bệnh
nhân mắc hội chứng AIDS, động kinh hay bệnh tâm thần lại có khả năng cảm ứng hay
ức ché Enzym chuyển hóa, dễ gây tương tác với thuốc khác. Một số tình trạng bệnh lý
đòi hỏi sử dụng các thuốc có khoảng diều trị hẹp. Ví dụ lithium dùng để điều trị rối
loạn lưỡng cực, thay đổi nhỏ nồng độ lithium trong máu do tương tác thuốc cũng có
thể làm xuất hiện độc tính trên bệnh nhân [11].
Trên những đối tượng bệnh nhân đặc biệt như trẻ sơ sinh, trẻ em, người cao tuổi,
phụ nữ có thai và cho con bú dược động học của thuốc có sự khác biệt dẫn đến nguy
cơ xảy ra tương tác cao hơn đối tượng bệnh nhân bình thường. Trẻ sơ sinh và trẻ dưới
1 tuổi có nhiều cơ quan trong cơ thể chưa hoàn thiện về mặt chức năng,; Người cao
tuổi có những thay đổi nhiều do suy giảm chức năng các cơ quan như gan, thận... .
Bệnh nhân béo phì hay suy dinh dưỡng thường có sự thay đổi mức độ chuyển hóa
Enzym vì thế đối tượng này nhạy cảm hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi tương tác thuốc
hơn. Những đối tượng khác có nguy cơ cao gặp phải tương tác thuốc là những bệnh
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các thuốc có tác dụng dược lý hoặc phản ứng có hại tương tự nhau hoặc đối kháng lẫn

nhân nặng, bệnh nhân mắc bệnh tự miễn, bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật ghép cơ
quan [11], [16].
- Yếu tố thuộc về thuốc
Số lượng thuốc bệnh nhân sử dụng càng tăng thì bệnh nhân càng có nguy cơ gặp
phải tương tác thuốc bất lợi, tần suất tương tác thuốc 3-5% khi dùng vài thuốc và tới
loại thuốc sẽ tăng theo cấp số nhân. Một thống kê dịch tễ học cho thấy tỷ lệ ADR là
7% ở bệnh nhân dùng phối hợp 6-10 loại thuốc, nhưng tỷ lệ này sẽ là 40% khi dùng
phối hợp 16-20 loại [3].
Các thuốc có khoảng điều trị hẹp như: Kháng sinh aminoglycosid, cyclosporin,
digoxin, những thuốc điều trị HIV, thuốc chống đông, thuốc điều trị loạn nhịp tim
(quinidin, lidocain, procainamid), những thuốc điều trị động kinh (carbamazepin,
phenytoin, acid valproic) và thuốc điều trị đái tháo đường (insulin, dẫn chất
sulfonylure đường uống) [11].
- Yếu tố thuộc về cán bộ y tế
Nếu bệnh nhân được điều trị bởi nhiều bác sỹ cùng lúc, mỗi bác sỹ có thể
không nắm được đầy đủ thông tin về những thuốc bệnh nhân đã được kê đơn và đang
sử dụng. Điều này có thể dẫn đến những tương tác thuốc nghiêm trọng không được
kiểm soát [6], [8]. Một số nguồn thông tin tra cứu tương tác mà các bác sỹ có thể tiếp
cận trong việc kiểm tra tương tác như tờ hướng dẫn sử dụng, MIMS, VIDAL, Dược
thư hoặc sử dụng các phần mềm tra cứu TTT sẽ làm giảm thiểu các tương tác bất lợi
cho bệnh nhân, đặc biệt là những thuốc có khoảng điều trị hẹp.
1.1.4.

Dịch tễ tương tác thuốc
Tỷ lệ xuất hiện tương tác thuốc được báo cáo trong các nghiên cứu khác nhau

thường rất khác nhau. Nhiều yếu tố góp phần dẫn đến sự khác biệt này, như phương
pháp nghiên cứu (tiến cứu hay hồi cứu), đối tượng nghiên cứu (bệnh nhân nội trú hay
ngoại trú; bệnh nhân cao tuổi hay trẻ tuổi), tính đa dạng trong tiêu chí thu thập dữ liệu
(tất cả tương tác thuốc, tương tác bất lợi hay chỉ những tương tác nghiêm trọng).
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20% khi dùng 10-20 thuốc [2], [3]. Tỷ lệ các phản ứng có hại (ADR) khi kết hợp nhiều

Nghiên cứu của Chatsisvili A và cộng sự tiến hành tại các nhà thuốc cộng đồng
ở Hy Lạp cho thấy 18,5% đơn thuốc có tương tác, trong đó, tương tác mức độ ở mức
độ nghiêm trọng chiếm 10,5% tổng số tương tác [10].
Trong khi đó, nghiên cứu của Erdeljic V và cộng sự thực hiện trên bệnh nhân
nội trú tại hai bệnh viện đại học ở Croatia lại cho thấy tỷ lệ gặp tương tác thuốc tiềm
tương tác ở mức độ trung bình, 33% tương tác ở mức độ nghiêm trọng) [12]. Tại Việt
Nam một nghiên cứu tại bệnh vện Nhi Trung ương của Nguyễn Thúy Hằng năm 2016
cho thấy khả năng tương tác tiềm tàng phát hiện qua phần mềm Drug interactions Micromedex® Solutions (MM) là 37% trong đó tương tác ở mức độ nghiêm trọng
chiếm 45,9%, ở mức độ trung bình chiếm 43,7% [7]. Một nghiên cứu khác của Hoàng
Vân Hà tại bệnh viện Thanh Nhàn năm 2012 tỷ lệ gặp tương tác nghiêm trọng của
bệnh án nội trú là 3.50% [6]. Với nghiên cứu của Lê Huy Dương tại bệnh viện Hợp
Lực, Thanh Hóa năm 2017 tỷ lệ các cặp tương tác thuốc ghi nhận trong bệnh án nội trú
ở mức độ chống chỉ định là 3%, nghiêm trọng à 60% và trung bình là 37% [8]
1.1.5. Ý nghĩa của tương tác thuốc
Tương tác thuốc là yếu tố quan trọng có thể dẫn đến thất bại điều trị hoặc làm tăng
khả năng xuất hiện các ADR ở mức độ nặng. Một nghiên cứu tiến hành trên cơ sở dữ
liệu báo cáo ADR tự nguyện được của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thiết bị y tế
của Croatia đã cho thấy 7,8% số ADR được báo cáo có liên quan đến tương tác thuốc
[19]. Một tổng quan hệ thống thực hiện năm 2007 đã chỉ ra rằng tương tác thuốc là
nguyên nhân của 0,054% trường hợp cấp cứu, 0,57% trường hợp nhập viện và 0,12%
trường hợp tái nhập viện. Trên bệnh nhân cao tuổi, tương tác thuốc là nguyên nhân dẫn
đến 4,8% các trường hợp nhập viện, các nhóm thuốc chủ yếu liên quan tới tình trạng
nhập viện do tương tác thuốc bao gồm thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs),
warfarin.
Hậu quả tương tác thuốc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh nhân, nhân viên,
cơ sở y tế mà còn ảnh hưởng tới các công ty Dược 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 như ưu tín nếu tương tác thuốc nghiêm trọng, để lại hậu quả
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tàng lên đến 46%, phần lớn các tương tác ở mức độ trung bình và nghiêm trọng (56%

nặng nề cho bệnh nhân. Với các công ty Dược phẩm, tổn thất về chi phí đầu tư, thời
gian, tài chính là rất lớn nếu một thuốc bị rút ra khỏi thị trường vì xảy ra tương 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 trường Hoa Kỳ do gây ra các tương
tác thuốc nghiêm trọng [16].
Một số bác sỹ cảnh giác với các TTT, hạn chế sử dụng các thuốc có khả năng tương
tác cao. Tuy nhiên nếu có biện pháp theo dõi phù hợp và thận trọng những tương tác
này trong quá trình dùng thuốc sẽ đem lại hiệu quả điều trị tích cực. Quan điểm này
càng bị cường điệu hóa bởi rất nhiều cảnh báo về tương tác thuốc trong các cơ sở dữ
liệu (CSDL). Một số CSDL không phân biệt rõ ràng cặp tương tác nào đã được nghiên
cứu đầy đủ và có các bằng chứng trong y văn với các cặp tương tác mới chỉ xuất hiện
trên một vài bệnh nhân đơn lẻ [10]. Tuy nhiên nhiều bác sỹ lại hoàn toàn không chú ý
đến tương tác thuốc do họ hiếm khi gặp tương tác thuốc trên thực hành lâm sàng. Điều
này làm tăng nguy cơ gặp tương tác bất lợi trong điều trị. Thực chất phần lớn các cặp
TTT vẫn có thể phối hợp với nhau, nhưng cần có biện pháp quản lý tương tác, chỉ có
một số lượng nhỏ tương tác phải tránh hoàn toàn, chống chỉ định phối hợp [32].
Do đó việc cần có biện pháp quản lý để tránh những tương tác nghiêm trọng
xảy ra cũng như không đem lại hiệu quả điều trị tốt trong việc phối hợp thuốc là hết
sức cần thiết cho các cơ sở khám chữa bệnh.
1.2.

Các biện pháp kiểm soát tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng

1.2.1. Các cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác thuốc
Nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) tra cứu tương tác thuốc đã được xây dựng và phát triển
trên thế giới. Đây là công cụ hữu ích cho các bác sĩ và dược sĩ trong phát hiện và xử trí
tương tác. Một số CSDL tra cứu tương tác thuốc thường dùng trên thế giới và tại Việt
Nam được liệt kê trong bảng 1.1 dưới đây.
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Ảnh hưởng của TTT dẫn đến những thái độ xử trí khác nhau của thầy thuốc.

MIMS Drug Interactions

Phần mềm tra cứu Tiếng
trực tuyến /ngoại Anh
tuyến

UBM Medica/
Úc

Drug Interactions Checker
(http://www.drugs.com/)
Multi-drug Interaction
Checker(http://www.meds
cape.com/)
Tương tác thuốc và chú ý
khi chỉ định

Phần mềm tra cứu Tiếng
trực tuyến
Anh
Phần mềm tra cứu
Tiếng
trực tuyến
Anh

Drugsite Trust/
New Zealand
Medscape
LLC/Mỹ

Sách

Nhà xuất bản
Y học/ Việt
Nam

6

7
8

9

Tiếng
Việt

Drug interactions - Micromedex® Solutions (MM) [32]
Drug interactions - Micromedex® Solutions là công cụ tra cứu trực tuyến được
dùng phổ biến tại Hoa Kỳ cung cấp bởi Truven Health Analytics. CSDL này cung cấp
thông tin về tất cả các dạng tương tác, bao gồm: tương tác thuốc - thuốc, tương tác
thuốc - thức ăn, tương tác thuốc - ethanol, tương tác thuốc - thuốc lá, tương tác thuốc -
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Bảng 1.1. Một số cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác thuốc thường dùng.
Ngôn
Nhà xuất bản/
STT Tên cơ sở dữ liệu
Loại CSDL
ngữ
Quốc gia
Drug interactions Phần mềm tra cứu Tiếng
Truven Health
1
Micromedex® Solutions
trực tuyến
Anh
Analytics/ Mỹ
British
National Phần mềm tra cứu
Hiệp hội Y
Formulary
trực tuyến
khoa Anh và
Tiếng
2 (BNF)/ BNF Legacy
Hiệp hội Dược
Anh
(Phụ lục 1 - Dược thư
sĩ Hoàng gia
Quốc gia Anh)
Anh/ Anh
Drug Interaction Facts
Sách/ phần mềm tra
Wolters
Tiếng
3
cứu trực tuyến
Kluwer
Anh
Health®/ Mỹ
Stockley’s
Drug Phần mềm tra cứu
Pharmaceutical
Interactions và Stockley’s trực tuyến
Tiếng
Press/ Anh
4
Interactions
Anh
Alerts
Thésaurus des interactions Phần mềm tra cứu Tiếng
Afssaps/ Pháp
5 médicamenteuses
trực tuyến
Pháp

bệnh lý, tương tác thuốc - thời kỳ mang thai, tương tác thuốc - thời kỳ cho con bú,
tương tác thuốc - xét nghiệm, tương tác thuốc - phản ứng dị ứng.
Thông tin về mỗi tương tác thuốc gồm các phần sau: tên thuốc tương tác, cảnh
báo (hậu quả của tương tác), biện pháp xử trí, thời gian tiềm tàng, mức độ nghiêm
trọng của tương tác, mức độ y văn ghi nhận về tương tác, cơ chế, mô tả tương tác trong
y văn ghi nhận về tương tác được trình bày cụ thể trong bảng 1.2 và bảng 1.3.
Bảng 1.2. Bảng phân loại mức độ nặng của tương tác trong MM.
Mức

độ

nghiêm Ý nghĩa

trọng của tương tác
Chống chỉ định

Chống chỉ định dùng đồng thời các thuốc
Tương tác gây hậu quả đe dọa tính mạng và/ hoặc cần can

Nghiêm trọng

thiệp y khoa để hạn chế tối thiểu phản ứng có hại nghiêm
trọng xảy ra.

Trung bình

Tương tác dẫn đến hậu quả làm nặng thêm tình trạng của
bệnh nhân và/ hoặc cần thay đổi thuốc điều trị.
Tương tác ít có ý nghĩa trên lâm sàng. Tương tác có thể làm

Nhẹ

tăng tần suất hoặc mức độ nặng của phản ứng có hại nhưng
thường không cần thay đổi thuốc điều trị.

Không rõ

Không rõ

Bảng 1.3. Bảng phân loại mức độ y văn ghi nhận trong MM.
Mức độ y văn ghi
Ý nghĩa
nhận về tương tác
Rất tốt

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

Tốt

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

Khá

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

Không rõ

Không rõ

8

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

y văn và tài liệu tham khảo. Trong đó, mức độ nghiêm trọng của tương tác và mức độ

-

Dược thư Quốc gia Anh - British National Formulary [28]

Dược thư Quốc gia Anh (BNF) là tài liệu được biên soạn bởi Hiệp hội Y khoa
Anh và Hiệp hội Dược sĩ Hoàng gia Anh. Cuốn sách này cung cấp thông tin cập nhật
chủ yếu về các thuốc kê đơn tại Anh dưới dạng tài liệu tra cứu nhanh, được cập nhật 6
tháng một lần. Ngoài ra còn có ấn bản BNF dành cho trẻ em (British National
thuốc nhưng có Phụ lục 1 dành riêng cho tương tác thuốc. Mô tả tương tác thuốc ở đây
đơn giản, gồm tên hai thuốc (hoặc nhóm thuốc) tương tác và hậu quả tương tác một
cách ngắn gọn. Tương tác thuốc nghiêm trọng được kí hiệu bằng dấu chấm tròn (•) và
có thể kèm theo cảnh bảo “Tránh sử dụng phối hợp”.
-

Drug Interaction Facts (DIF) [11]

Drug Interaction Facts là một CSDL tra cứu tương tác thuốc uy tín của tác giả
David S.Tatro, phát hành bởi Wolters Kluwer Health®. Cuốn sách cung cấp thông tin
về tương tác thuốc - thuốc, thuốc - dược liệu, thuốc - thức ăn với trên 2.000 chuyên
luận và thông tin tương tác cho hơn 20.000 thuốc. Mỗi chuyên luận bao gồm: tên
thuốc (tên chung và tên thương mại), nhóm thuốc, thời gian tiềm tàng, mức độ nghiêm
trọng của tương tác, mức độ y văn ghi nhận về tương tác, hậu quả, cơ chế, biện pháp
xử trí, bàn luận và tài liệu tham khảo. Mức độ ý nghĩa của tương tác được đánh giá
dựa trên mức độ nghiêm trọng và mức độ y văn ghi nhận về tương tác.
-

Thésaurus des interactions médicamenteuses [27]

Thésaurus des interactions médicamenteuses là một tài liệu tham khảo uy tín tại
Pháp, được xây dựng và đánh giá bởi nhóm chuyên gia về tương tác thuốc của Cục
quản lý Dược Pháp (ANSM). Đây là một cẩm nang về tương tác thuốc, được xây dựng
dựa trên những nghiên cứu lâm sàng về tương tác thuốc (trên người tình nguyện khỏe
mạnh hoặc trên bệnh nhân) trước hoặc sau khi thuốc được lưu hành trên thị trường,
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 chưa được công bố.
-

Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định [3]

Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định là tài liệu tra cứu chuyên khảo về tương
tác thuốc bằng tiếng Việt. Đây là cuốn sách giúp bác sĩ thực hành kê đơn tốt, dược sĩ
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Formulary for Children). BNF không phải là một tài liệu chuyên khảo về tương tác

thực hành dược tốt và điều dưỡng thực hành dùng thuốc đúng cách, theo dõi phát hiện
bất thường của bệnh nhân khi dùng thuốc. Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định là
cuốn sách tra cứu nhanh, thuận tiện trong thực hành, mỗi tương tác thuốc được trình
bày hai lần, mỗi lần ở một họ tương tác với nhau. Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ
định chỉ đề cập đến tương tác thuốc-thuốc.
CSDL EMC [33].

Là CSDL đáng tin cậy, được sử dụng phổ biến ở Anh. Trong đó các thông tin
thuốc được ghi đầy đủ ứng với từng đối tượng gồm hướng dẫn sử dụng cho người
dùng (PIL) và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ y tế (SmPC). Tại đây, chúng ta có thể tra
cứu các cảnh báo tương tác thuốc có trong tờ thông tin sản phẩm.
Xây dựng danh mục tương tác thuốc đáng chú ý
Các CSDL trong việc phát hiện hay nhận định tương tác dẫn tới sự cần thiết xây
dựng các danh mục tương tác thuốc đáng chú ý. Xây dựng danh mục tương tác thuốc
đáng chú ý đã được tiến hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trên thế giới, một vài
tác giả đã đề xuất việc xây dựng và ban hành bảng cảnh báo về những tương tác thuốc
nghiêm trọng cho đối tượng bệnh nhân cụ thể. Có thể nhắc đến nghiên cứu của Malone
và cộng sự đề xuất 25 cặp tương tác thuốc nghiêm trọng có thể gặp phải cho đối tượng
bệnh nhân ngoại trú [13]. Hai tác giả Hanstern và Horn cũng đề xuất danh sách 100
tương tác thực sự quan trọng cần chú ý [16]. Tại Pháp, URCAM (Ủy ban vùng về bảo
hiểm y tế) cũng ban hành khuyến cáo về những tương tác thuốc chống chỉ định năm
2004 [15]. Hay ở Việt Nam, cũng đã có một số nghiên cứu xây dựng danh mục tương
tác thuốc đáng chú ý như: Nghiên cứu của Lê Huy Dương tại Bệnh viện đa khoa Hợp
Lực Thanh Hóa năm 2017 đưa ra 26 cặp tương tác cần chú ý trên lâm sàng tại bệnh
viện này [8]. Nghiên cứu của Nguyễn Thúy Hằng tại bệnh viện Nhi Trung Ương năm
2016 cũng đưa ra 27 cặp tương tác cần chú ý trên lâm sàng [7]. Nghiên cứu của Hoàng
Vân Hà nghiên cứu tại bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn cũng đưa ra 25 cặp tương tác
cần chú ý trên thực hành lâm sàng [6].
1.2.2.

Bảng tương tác thuốc đáng chú ý
Hạn chế của phần mềm kê đơn điện tử và tính không thống nhất giữa các CSDL

trong việc phát hiện hay nhận định tương tác dẫn tới sự cần thiết xây dựng các danh
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-

mục tương tác thuốc đáng chú ý. Xây dựng danh mục tương tác thuốc đáng chú ý đã
được tiến hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu của Malone và cộng sự
(2004) tại Hoa Kỳ đã đưa ra danh sách 25 cặp tương tác quan trọng trên lâm sàng
thường xảy ra trong điều trị ngoại trú [28]. Một nghiên cứu khác công bố năm 2015 do
Ghulam Murtaza và cộng sự thực hiện trên đối tượng bệnh nhân tim mạch điều trị nội
cao nhất trên đối tượng bệnh nhân này [31].
Tại Việt Nam đã có một số nghiên cứu với quy mô tại các bệnh viện Đa khoa
và chuyên khoa như nghiên cứu của Lê Huy Dương tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực,
Thanh Hóa năm 2017 đã đưa ra 26 cặp tương tác bất lợi cần chú ý trên lâm sàng [8].
Danh mục 26 cặp tương tác này được trình bày trong bảng 1.4 dưới đây
Bảng 1.4 Danh mục 26 cặp tương tác bất lợi cần chú ý trên thực hành lâm
sàng tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa
STT

Thuốc,

nhóm

thuốc 1

Thuốc, nhóm thuốc 2

1

Clopidogrel

PPI (omeprazol, rabeprazol)

2

Ceftriaxon

Muối canxi IV (calci clorid, calci gluconat)

3

Ketorolac

NSAIDs (diclofenac, piroxicam, aspirin, meloxicam)

4

Levofloxacin

Antacid (alumium, calcium, magnesium)

5

Furosemid

Lisinopril

6

Aspirin

Clopidogrel

Codein

Các

7

7

ức

thuốc

chế

thần

kinh

trung

ương

(diphenhydramin, diazepam, sulpirid)
Lisinopril

Chế phẩm chứa kali (kali clorid, magnesi aspartat, kali
aspartat)

9

Furosemid

Ketorolac

10

Diclofenac

Meloxicam

11

Ciprofloxacin

Theophylin

12

Amikacin

Rocuronium bromid
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trú tại một bệnh viện ở Pakistan đã thiết lập danh mục 10 cặp tương tác có tần suất gặp

Atorvastatin

Clarithromycin

14

Clarithromycin

Colchicin

15

Amiodaron

Digoxin

16

Aspirin

NSAIDs (diclofenac, piroxicam, meloxicam)

17

Amiodaron

Macrolid ( azithromycin, clarithromycin)

18

Perindopril

Spironolacton

19

Amikacin

Furosemid

20

Atorvastatin

Colchicin

21

Amiodaron

Fentanyl

Metoclopramid

Các thuốc điều trị rối loạn tâm thần (haloperidol,

22

23

chlorpromazin)
Domperidon

Các thuốc có nguy cơ kéo dài khoảng QT (amiodaron,
levofloxacin, haloperidol)

24

Amiodaron

Colchicin

25

Clarithromycin

Alfuzosin

26

Clarithromycin

Nimodipin

Có thể nhận thấy rất rõ sự cần thiết của việc xây dựng một danh sách các tương tác
thuốc bất lợi phù hợp với mô hình bệnh tật, danh mục thuốc của mỗi cơ sở y tế để cán
bộ y tế có thể tra cứu nhanh, áp dụng được trong thực tế lâm sàng là một nhu cầu
chính đáng, cần thiết phải làm.
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Xây dựng danh mục tương tác thuốc đáng chú ý trong điều trị được thực hiện qua
ba giai đoạn.
Giai đoạn 1: Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý dựa trên lý

Giai đoạn 2: Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý qua khảo sat
bệnh án nội trú, đơn thuốc ngoại trú.
Giai đoạn 3: Thống nhất danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trung điều trị
tại Trung tâm Y tế Ba Chẽ.

Danh mục thuốc BV

Danh sách bệnh án nội trú và
đơn thuốc ngoại trú

Lọc mẫu, chọn mẫu

Lọc mẫu, chọn mẫu

Danh sách tất cả các cặp TT
thuốc xuất ra từ phần mềm MM

Khảo sát bệnh án và đơn thuốc
bằng phần mềm MM

Lọc TT cần chú ý

Xử lý số liệu, tính tần

Danh sách TT thuốc cần chú ý
trên lý thuyết

Danh sách các cặp TT có tần suất
cao ( ≥ 1%)

Danh sách tương tác cuối
cùng
Hình 2.1 Sơ đồ xây dựng danh mục TTT đáng chú ý trong thực hành lâm sàng
2.1 Giai đoạn 1: Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi đáng chú ý dựa
vào lý thuyết từ danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện.
Để xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết, nhóm
nghiên cứu tiến hành theo quy trình gồm ba bước.
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thuyết từ danh mục thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế Ba Chẽ.

- Bước 1: Lựa chọn thuốc đưa vào tra tương tác bằng phần mềm MM, CSDL eMC
- Bước 2: Tiến hành tra cứu trên phần mềm MM, CSDL eMC
- Bước 3: Lọc ra các tương tác thuốc cần chú ý.
Đối tượng nghiên cứu.

2.1.1.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Thuốc năm trong danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện

Tiêu chuẩn loại trừ:
-

Thuốc phối hợp nhiều vitamin và khoáng chất

-

Dịch truyền NaCl, Glucose

-

Máu và chế phẩm máu

-

Thuốc dùng ngoài

-

Thuốc có nguồn gốc dược liệu

-

Thuốc có tác dụng tại chỗ
Sau khi loại trừ còn 153 hoạt chất.

2.1.2.

Nội dung nghiên cứu.
Từ danh mục thuốc bệnh viện, xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý

dựa trên lý thuyết bằng phần mềm tra cứu tương tác Drug interactions Micromedex® Solutions (MM) và các CSDL eMC, nhãn thuốc trên CQLD Việt Nam,
ANSM.
2.1.3.

Phương pháp nghiên cứu.

Để xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết, nhóm nghiên
cứu tiến hành theo quy trình gồm ba bước được minh hoạ trong hình 2.2.
- 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 sẵn
có trong phần mềm, CSDL tra cứu tương tác, tách riêng và tra cứu theo từng thành
phần hoạt chất. Các thuốc thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn nhưng không có trong phần
mềm, CSDL tra cứu tương tác được kiểm tra bằng tên khác để tránh bỏ sót.
- Bước 2: Tiến hành tra cứu trên phần mềm MM, CSDL eMC
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năm 2019 bao gồm 301 thuốc tương ứng với 229 hoạt chất.

Tra cứu tương tác của tất cả các thuốc được lựa chọn ở bước 1 bằng hai phương
pháp:
+ Phương pháp 1: Bằng phần mềm MM.
+ Phương pháp 2: Bằng CSDL eMC.
- Bước 3: Lọc ra các tương tác thuốc cần chú ý.
nhóm nghiên cứu đề xuất. Theo đó các tương tác được lựa chọn cần thoả mãn các tiêu
chuẩn sau:
+ Phương pháp 1 (bằng MM): Chọn các tương tác có mức độ nghiêm trọng là
“chống chỉ định” và “nghiêm trọng”. Với những cặp tương tác nghiêm trọng chỉ lấy
những cặp có mức độ bằng chứng từ khá trở lên và cần phải can thiệp tại thời điểm kê
đơn gồm: Tránh dùng và /hoặc thay thế thuốc và /hoặc hiệu chỉnh liều.
+ Phương pháp 2 (bằng CSDL eMC): Chọn tất cả các tương tác “chống chỉ định”
của các thuốc trong phần chống chỉ định của tờ thông tin sản phẩm PIL/SmPC.
Các cặp tương tác không thỏa mãn về đường dùng sẽ được loại bỏ.
Với các thuốc không có trong MM và không có trong CSDL eMC tiếp tục được
tra cứu trên CSDL nhãn thuốc của CQLD Việt Nam và ANSM để có danh sách cuối
cùng các cặp tương tác từ MM (danh sách 1) và từ eMC (danh sách 2).
Danh sách tương tác thuốc bất lợi cần chú ý dựa trên MM và các CSDL được hợp
từ danh sách 1 và danh sách 2 (danh sách 3).
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Các cặp tương tác cần chú ý dựa trên lý thuyết được xác định theo quy ước do

Danh mục thuốc bệnh viện
năm 2019
Phần mềm MM

Thuốc loại trừ theo
tiêu chuẩn

Danh sách tất cả
các cặp tương tác
xuất ra từ MM

Danh sách các thuốc
không có trong MM,
và eMC

Danh sách tất
cả các tương
tác chống chỉ
định

Tra trên CSDL nhãn
thuốc của Cục QLD
Việt Nam, ANSM

Danh sách các
cặp tương tác
từ eMC

Lọc ra các
tương tác
cần chú ý

Danh sách các cặp tương
tác từ MM

Danh sách tương tác thuốc cần chú ý
dựa trên MM và các CSDL
Hình 2.2 Sơ đồ tóm tắt quá trình thực hiện giai đoạn 1
2.2. Giai đoạn 2: Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi đáng chú ý qua
khảo sát bệnh án nội trú và đơn thuốc ngoại trú.
Đối tượng nghiên cứu:

2.2.1.

Tiêu chuẩn lựa chọn; Bệnh án nội trú từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 đến 30
tháng 6 năm 2019 được lấy ra từ phần mềm quản lý bệnh viện.
Đơn thuốc ngoại trú từ 01 tháng 6 năm 2019 đến 30 tháng 6 năm 2019 được lấy
từ phần mềm quản lý bệnh viện
Tiêu chuẩn loại trừ:
-

Thuốc phối hợp nhiều vitamin và khoáng chất
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CSDL eMC

-

Dịch truyền NaCl, Glucose

-

Máu và chế phẩm máu

-

Thuốc dùng ngoài

-

Thuốc có nguồn gốc dược liệu

-

Thuốc có tác dụng tại chỗ

2.2.2.

Nội dung nghiên cứu:
Khảo sát bệnh án nội trú và đơn thuốc ngoại trú bằng phần mềm tra tương tác

thuốc, từ đó xây dựng danh mục tương tác thuốc đáng chú ý cao sử dụng trong bệnh
viện dựa trên những cặp TT chống chỉ định và những cặp có tần suất xuất hiện.
2.2.3.

Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu mô tả

Để xây dựng danh mục tương tác thuốc tần suất gặp cao trong bệnh án
điều trị nội trú, nhóm nghiên cứu tiến hành qua quy trình gồm 3 bước được
minh hoạ trong hình 2.3:
Bước 1: Truy xuất bệnh án từ phần mềm quản lý bệnh viện.
Lấy tất cả các bệnh án nội trú và đơn thuốc ngoại trú của Trung tâm Y tế huyện
Ba Chẽ từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019.
Bước 2: Khảo sát tương tác thuốc trong bệnh án nội trú và đơn ngoại trú.
Tra cứu thuốc đủ tiêu chuẩn trong bệnh án, đơn thuốc bằng phần mềm tra cứu.
Với mỗi bệnh án, nhập tất cả các hoạt chất đủ tiêu chuẩn lựa chọn xuất hiện
trong bệnh án vào phần mềm tra cứu để có danh sách các tương tác thuốc có thể gặp.
Loại trừ các bệnh án có < 2 thuốc đạt tiêu chuẩn tra cứu.
Bước 3: Xác định các cặp tương tác thuốc bất lợi cần chú ý từ bệnh án nội trú
và đơn ngoại trú.
Tính tần suất của từng cặp tương tác theo công thức sau:
Tần suất= (Số bệnh án có TT)*100%/tổng số bệnh án khảo sát.
Những cặp tương tác có tần suất xuất hiện ≥1% trên tổng số bệnh án, kết hợp
những cặp tương tác chống chỉ định từ khảo sát bệnh án nội trú, đơn ngoại trú tổng
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Và bệnh án, đơn thuốc có nhỏ hơn 2 thuốc thỏa mãn.

hợp thành danh mục những cặp tương bất lợi cần chú ý dựa vào bệnh án nội trú và đơn
ngoại trú.

- Loại trừ bệnh án, hoặc đơn thuốc không thỏa mãn điều kiện

Số đơn thuốc đưa vào nghiên
cứu

Số bệnh án đưa vào nghiên cứu

Tra tương tác bằng phần mềm MM

Số cặp TT từ đơn thuốc ngoại
trú

Số cặp tương tác bệnh án nội trú

Xác định tuần suất các cặp tương tác.
Số cặp TT có tần suất ≥1% tổng
số bệnh án và TT CCĐ

Số cặp TT có tần suất ≥1%
tổng số đơn thuốc và TT CCĐ

Danh mục tương tác thuốc bất lợi đáng chú ý qua khảo
sát bệnh án nội trú và đơn thuốc ngoại trú

Hình 2.3 Sơ đồ tóm tắt quá trình thực hiện giai đoạn 2
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Đơn thuốc ngoại trú

Bệnh án nội trú

2.3. Giai đoạn 3: Thống nhất danh mục tương tác thuốc bất lợi đáng chú ý trong
điều trị tại trung tâm Y tế Ba Chẽ.
2.3.1.

Đối tượng nghiên cứu
Hai danh mục tương tác xây dựng ở giai doạn 1 và giai đoạn 2 gồm:
- Danh mục TTT bất lợi cần chú ý dựa trên lý thuyết.

2.3.2.

Nội dung nghiên cứu
Danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại TTYT

huyện Ba Chẽ được lấy hợp của danh mục tương tác dựa trên lý thuyết và danh mục
tương tác dựa trên bệnh án nội trú và đơn thuốc ngoại trú.
2.3.3. Phương pháp nghiên cứu
Danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại trung
tâm Y tế huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh được tổng hợp và nhóm lại theo cơ chế, hậu
quả, hướng xử trí giống nhau từ danh mục tương tác ở mục tiêu 1 và 2.
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- Danh mục TTT bất lợi cần chú ý từ bệnh án, đơn thuốc có tần suất gặp cao.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Giai đoạn 1: Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi đáng chú ý dựa
vào lý thuyết từ danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện.
Từ danh mục 301 thuốc thuộc danh mục thuốc sử dụng tại TTYT Ba Chẽ năm
loại trừ, còn lại 153 hoạt chất đủ điều kiện đưa vào nghiên cứu.
3.1.1 Phương pháp 1: Tra cứu bằng phần mềm MM
Nhóm loại trừ được 17 thuốc không có trong MM. (Phụ lục 1)
Tiến hành nhập 136 thuốc trong danh mục trên vảo phần mềm MM, nhóm nghiên
cứu thu được 649 cặp tương tác, bao gồm 12 cặp (2%) mức độ chống chỉ định, 300 cặp
(54 %) mức độ nghiêm trọng, 216 cặp (39%) mức độ trung bình và 30 cặp (5%) mức
độ nhẹ (Hình 3.1).

2%

5%

Chống chỉ định
Nghiêm trọng

39%
54%

Trung bình
Nhẹ

Hình 3.1 Mức độ các tương tác tra cứu được từ Micromedex ở giai đoạn 1
Đồng thời, chúng tôi cũng nhóm các thuốc theo tác dụng dược lý, có cùng cơ
chế, hậu quả, mức độ nghiệm trọng, mức độ bằng chứng vào với nhau, lấy toàn bộ cặp
tương tác chống chỉ định, còn tương tác nghiêm trọng chỉ lấy những cặp có mức độ
bằng chứng từ tốt trở lên, có nghĩa là có ý nghĩa về mặt lâm sàng và đã được nghiên
cứu. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu có danh mục 43 cặp tương tác cần chú ý dựa trên
MM, bao gồm 9 cặp chống chỉ định và 33 cặp nghiêm trọng (được trình trong Bảng
3.1).
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2019, nhóm nghiên cứu lọc ra được 229 hoạt chất, loại trừ các thuốc thuộc tiêu chuẩn

2

Clarithromycin,

Fluconazol

Chống chỉ định

Tốt

3

Methylergometrin

Clarithromycin

Chống chỉ định

Tốt

4

Domperidon

Fluconazol

Chống chỉ định

Trung
bình

5

Amiodaron

Chống chỉ định

Colchicin

Trung
bình

6

Amiodaron

Chống chỉ định

Fluconazol

Trung
bình

7

Metoclopramid

Olanzapin,

sulpirid,

Chống chỉ định

amitriptylin
8

Metoclopramid

Chlopromazin

Trung
bình

Chống chỉ định

Trung
bình

9

Fluconazol

Chống chỉ định

Fluticason/
Salmeterol

Trung
bình

10

Corticosteroid

Ciprofloxacin

Nghiêm trọng

Xuất sắc

11

Aminophyllin

Ciprofloxacin,

Nghiêm trọng

Rất tốt

fluconazol
12

Amiodaron

Digoxin

Nghiêm trọng

Rất tốt

13

Amitriptylin

NSAIDs

Nghiêm trọng

Rất tốt

14

Amlodipin

Clarithromycin

Nghiêm trọng

Rất tốt

15

Amlodipin

Clopidogrel

Nghiêm trọng

Rất tốt

16

Captopril ,

Losartan, Telmisartan

Nghiêm trọng

Rất tốt

perindopril,
enalapril
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Bảng 3.1 Danh sách các cặp tương tác cần chú ý dựa trên lý thuyết tra trên
phần mềm MM
Stt
Cặp tương tác
Mức độ TT
Mức độ
bằng
chứng
1
Clarithromycin
Colchicin
Chống chỉ định
Rất tốt

17

Clopidogrel

Lansoprazol,

Nghiêm trọng

Rất tốt

omeprazol
18

Clopidogrel

Nifedipin

Nghiêm trọng

Rất tốt

19

Digoxin

Enalapril/

Nghiêm trọng

Rất tốt

20

Mebendazol

Metronidazol

Nghiêm trọng

Rất tốt

21

Clarithromycin

Nifedipin

Nghiêm trọng

Rất tốt

22

Acarbose

Digoxin

Nghiêm trọng

Tốt

23

Allopurinol

Captopril

Nghiêm trọng

Tốt

24

Amiodaron

Loratadin

Nghiêm trọng

Tốt

25

Amitriptylin

Adrenalin/

Nghiêm trọng

Tốt

noradrenalin
26

Amitriptylin

Fluconazol

Nghiêm trọng

Tốt

27

Amitriptylin

Sulfamethoxazol/

Nghiêm trọng

Tốt

Nghiêm trọng

Tốt

trimethoprim
28

Aspirin

Furosemid,
hydrochlorothiazid,
spironolacton

29

Aspirin

Ibuprofen

Nghiêm trọng

Tốt

30

Atorvastatin

Clarithromycin,

Nghiêm trọng

Tốt

Digoxin

Nghiêm trọng

Tốt

fluconazol, colchicin
31

Azithromycin,
clarithromycin,

32

Calcium

Digoxin

Nghiêm trọng

Tốt

33

Captopril ,

Digoxin

Nghiêm trọng

Tốt

telmisartan,
34

Carvedilol

Epinephrine

Nghiêm trọng

Tốt

35

NSAIDs

Spironolacton,
furosemid,
hydrochlorothiazid

Nghiêm trọng

Tốt
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hydrochlorothiazid

36

Captoprin,

Spironolacton

Nghiêm trọng

Tốt

NSAIDs

Nghiêm trọng

Tốt

enalapril,
perindopril
37

Piroxicam

(ibuprofen,

38

Chlorpromazin

Pethidin/meperidin

Nghiêm trọng

Tốt

39

Rocuronium

Succinylcholin

Nghiêm trọng

Tốt

40

Ephedrin

Ergonovin, oxytocin

Nghiêm trọng

Tốt

41

Lidocain

Propofol

Nghiêm trọng

Tốt

42

Clopidogrel

Codein, morphin

Nghiêm trọng

Tốt

43

Diazepam

Phenobarbital

Nghiêm trọng

Tốt

Qua quá trình nhập thuốc vào phần mềm MM, nhóm nghiêm cứu lọc được 17
thuốc không có trong MM được trình bày trong phụ lục 4.
Phương pháp 2: Tra cứu bằng CSDL eMC
Tiến hành tra cứu 153 thuốc bằng CSDL eMC (tra phần chống chỉ định trong tờ
thông tin sản phẩm PIL/SmPC), lấy các cặp tương tác chống chỉ định. Nhóm được
danh sách chống chỉ định của 7 cặp được trình bày trong Bảng 3.2
Bảng 3.2 Danh mục tương tác tra trên CSDL eMC
STT

Hoạt chất

Thuốc CCĐ

1

Amiodaron

Chlorpromazine

2

Clarithromycin

Methylergometrin, colchicin, azithromycin,

3

Domperidon

Clarithromycin, amiodaron,

4

Metoclopramid

Dopamin,

5

Neostigmin

Suxamethonium

6

Piroxicam

Ibuprofen, diclofenac,

7

Ciprofloxacin

Theophylin
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diclofenac)

Qua quá trình tra cứu dữ liệu trên CSDL eMC nhóm nghiêm cứu lọc được 13
thuốc không có trong CSDL eMC được trình bày trong phụ lục 3.
Với các hoạt chất không có trong cơ sở dữ liệu Emc và MM nhóm tiến hành tra
trên một số cơ sở dữ liệu khác nhưng không phát hiện ra tương tác nào chống chỉ định.

khảo sát bệnh án nội trú và đơn thuốc ngoại trú.
Nhóm nghiên cứu lấy mốc thời gian từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 đến ngày 30
tháng 6 năm 2019 để khảo sát. Tổng số bệnh án nội trú là 326 bệnh án, trong đó có 37
bệnh án không thỏa mãn điều kiện. Tổng số đơn thuốc ngoại trú là 878 đơn thuốc,
trong đó có 219 đơn thuốc không thỏa mãn điều kiện.
Từ bệnh án nội trú, đơn thuốc ngoại trú thỏa mãn điều kiện nhóm tiến hành
nhập tất cả từng đơn thuốc vào phầm mềm tra cứu MM, từ đó ta có bảng danh mục cặp
tương tác bất lợi cân chú ý dựa vào bệnh án.
Kết quả thu được sau khi khảo sát 289 bệnh án nội trú thu được 74 bệnh án có
tương tác chiếm 23 % với 147 lượt tương tác, khảo sát 659 đơn thuốc ngoại trú thu
được 66 đơn thuốc có gặp tương tác chiếm 10% với 98 lượt tương tác. Phần lớn là
tương tác nghiêm trọng, tiếp đến là tương tác trung bình và nhẹ, có 1 cặp tương tác
chống chỉ định với 3 lượt tương tác trong bệnh án và 7 lượt tương tác trong đơn thuốc .
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3.2. Giai đoạn 2: Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi đáng chú ý qua

Bảng 3.3 Tỷ lệ tương tác qua khảo sát bệnh án và đơn thuốc
Đơn ngoại trú

Bệnh án nội trú
Cặp TT

Lượt TT

Cặp TT

Lượt TT

Chống chỉ định

1 (2%)

3 (2%)

1 (4%)

7 (7%)

Nghiêm trọng

31 (63%)

81 (55%)

16 (59%)

42 (43%)

Trung bình

14 (29%)

57 (39%)

8 (30%)

46 (47%)

3 (6%)

6 (4%)

2 (7%)

3 (3%)

Nhẹ

2%
6%

Chống chỉ định

29%

Nghiêm trọng
63%

Trung bình
Nhẹ

Hình 3.2 Tỷ lệ các lượt tương tác qua khảo sát bệnh án nội trú

3%

7%

Chống chỉ định
47%

43%

Nghiêm trọng
Trung bình
Nhẹ

Hình 3.3 Tỷ lệ các lượt tương tác qua khảo sát đơn thuốc ngoại trú
Sau khi tính tỷ lệ tương tác và lọc tương tác chống chỉ định và tương tác có tần suất
xuất hiện ≥1% tổng số tương tác ta có bảng danh mục tương tác thuốc bất lợi đáng chú
ý qua khảo sát bệnh án nội trú và đơn thuốc ngoại trú như sau: (bảng 3.4 và bảng 3.5)
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Mức độ TT

Bảng 3.4 Danh mục cặp tương tác bất lợi cần chú ý dựa vào bệnh án
Cặp Tương Tác

Mức Độ

Số lượt

Chứng

Nặng

TT

CCĐ

3

1.0%

11

3.8%

11

3.8%

5

1.7%

5

1.7%

4

1.4%

4

1.4%

3

1.0%

3

1.0%

1

Clarithromycin

Domperidon

Khá

2

Celecoxib

Methylprednisolon

Khá

3

Diclofenac

Methylprednisolon

Khá

4

Clarithromycin

Famotidin

Khá

5

Amitriptylin

Celecoxib

Rất Tốt

6

Famotidin

Metronidazol

Khá

7

Clarithromycin

Metronidazol

Khá

8

Digoxin

Aspirin

Khá

9

Diazepam

Olanzapin

Khá

10

Aspirin

Captopril

Rất Tốt

Trung Bình

9

3.1%

11

Clarithromycin

Diazepam

Khá

Trung Bình

7

2.4%

12

Metfomin

Captopril

Khá

Trung Bình

6

2.1%

13

Enalapril

Aspirin

Tốt

Trung Bình

6

2.1%

14

Amitriptilin

Diazepam

Tốt

Trung Bình

5

1.7%

15

Diazepam

Digoxin

Khá

Trung Bình

3

1.0%
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Số TT

Tần
suất
(%)

Mức Độ Bằng

Bảng 3.5 Danh mục cặp tương tác bất lợi cần chú ý dựa vào đơn thuốc

Số TT
1

Các cặp TT
Clarithromycin Domperidon

Mức độ nặng
CCĐ

Mức độ
bằng
chứng

Số lượt Tần suất
TT
(%)

Khá

7

1.1%

2

Celecoxib

Methylprednisolon trọng

Khá

11

1.7%

3

Metfomin

Captopril

Trung bình

Khá

16

2.4%

4

Aspirin

Captopril

Trung bình

Rất tốt

10

1.5%

Aspirin

Trung bình

Tốt

10

1.5%

5

Enalapril

Qua kết hợp danh mục tương tác bất lợi cần chú ý giữa bệnh án nội trú và đơn
thuốc ngoại trú nhóm nhận thấy 5 cặp tương tác của đơn thuốc ngoại trú đều nằm
trong danh mục các cặp tương tác của bệnh án nên thống nhất lấy danh mục cặp tương
tác cần chú ý dựa vào bệnh án.
3.3. Giai đoạn 3: Thống nhất danh mục tương tác thuốc bất lợi đáng chú ý trong
điều trị tại trung tâm Y tế Ba Chẽ từ giai đoạn 1 và 2.
Sau giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chúng tôi thu được danh mục 43 cặp tương tác thuốc
cần chú ý dựa trên lý thuyết và danh mục 15 cặp tương tác cần chú ý dựa vào bệnh án
và đơn thuốc. Nhóm nghiêm cứu tiến hành gộp hai danh mục này với nhau, và gộp các
cặp tương tác giữa một thuốc với các thuốc trong cùng một nhóm mà cơ chế và hậu
quả của tương tác giống nhau để được danh mục cuối cùng. Như vậy danh mục bất lợi
cần chú ý trong thực hành lâm sàng gồm 39 cặp tương tác được trình bày trong bảng
3.6. Hậu quả và hướng dẫn xử trí cho từng cặp tương tác được mô tả cụ thể trong Phụ
lục 4.
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Nghiêm

Bảng 3.6 Danh mục 39 cặp tương tác bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm

Stt

Cặp tương tác

Mức độ TT

1

Clarithromycin

Colchicin

Chống chỉ định

Mức
độ
bằng chứng
Rất tốt

2

Clarithromycin,

Fluconazol

Chống chỉ định

Tốt

3

Chống chỉ định

Tốt

4

Methyl ergometrin/ Macrolid
(azithromycin,
Methylergonovin
clarithromycin,
Fluconazol,
Domperidon

Chống chỉ định

Trung bình

5

Amiodaron

Colchicin

Chống chỉ định

Trung bình

6

Amiodaron

Fluconazol

Chống chỉ định

Trung bình

7

Metoclopramid

Trung bình

8

Neostigmin

Olanzapin, sulpirid, Chống chỉ định
amitriptylin,
chlorpromazin
Suxamethonium
Chống chỉ định

9

Aminophyllin

Ciprofloxacin,

Nghiêm trọng

Rất tốt

Trên eMC

fluconazol
10

Amiodaron

Digoxin

Nghiêm trọng

Rất tốt

11

Amitriptylin

Nsaid

Nghiêm trọng

Rất tốt

12

Amlodipin,

Clarithromycin

Nghiêm trọng

Rất tốt

Clopidogrel

Nghiêm trọng

Rất tốt

nifedipin
13

Amlodipin,
nifedipin

14

Corticosteroid

Ciprofloxacin

Nghiêm trọng

Rất tốt

15

Captopril ,

Digoxin

Nghiêm trọng

Rất tốt

Captopril,

Losartan,

Nghiêm trọng

Rất tốt

perindopril,

Telmisartan

(Lansoprazol, Nghiêm trọng

Rất tốt

telmisartan,
16

enalapril
17

Clopidogrel

PPI
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sàng tại TTYT huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh.

18

Mebendazol

Metronidazol

Nghiêm trọng

Rất tốt

19

Acarbose

Digoxin

Nghiêm trọng

Tốt

20

Allopurinol

Captopril

Nghiêm trọng

Tốt

21

Amiodaron

Loratadin

Nghiêm trọng

Tốt

22

Amitriptylin

Adrenalin/

Nghiêm trọng

Tốt

Nghiêm trọng

Tốt

Nghiêm trọng

Tốt

noradrenalin
23

Amitriptylin

24

Atorvastatin

Fluconazol,
sulfamethoxazol/
trimethoprim
Clarithromycin,
fluconazol, colchicin

25

Calcium

Digoxin

Nghiêm trọng

Tốt

26

Carvedilol

Epinephrin

Nghiêm trọng

Tốt

27

NSAIDs

Spironolacton,
furosemid,
hydrochlorothiazid

Nghiêm trọng

Tốt

28

Spironolacton

Nghiêm trọng

Tốt

29

Captoprin,
enalapril,
perindopril
Rocuronium

Succinylcholin

Nghiêm trọng

Tốt

30

Lidocain

Propofol

Nghiêm trọng

Tốt

31

Clopidogrel

Codein, morphin

Nghiêm trọng

Tốt

32

Diazepam

Phenobarbital

Nghiêm trọng

Tốt

33

NSAIDs

NSAIDs (khác)

Nghiêm trọng

Trung bình

34

Chlorpromazin

Nghiêm trọng

Trung bình

35

Aspirin

Pethidin/meperidin,
Morphin,
Captopril, enalapril

Trung Bình

Rất tốt

36

Clarithromycin

Diazepam

Trung Bình

Tốt

37

Amitriptylin

Diazepam

Trung Bình

Tốt

38

Metfomin

Captopril

Trung Bình

Trung bình

39

Diazepam

Digoxin

Trung Bình

Trung bình
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omeprazol)

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
Tương tác thuốc - thuốc là một trong các vấn đề thường gặp trong thực hành
lâm sàng, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến kết quả điều trị
trên bệnh nhân [1],[3],[32]. Tuy nhiên, bác sỹ thường gặp khó khăn trong quá trình tra
cứu tương tác thuốc vì các tài liệu không đồng nhất trong việc liệt kê các tương tác và

nhiều thời gian tra cứu các CSDL khác nhau, vốn không phù hợp với thực tế yêu cầu
xử lý thông tin nhanh chóng. Hơn nữa trong nhiều trường hợp các CSDL đưa ra đưa ra
cảnh báo về quá nhiều tương tác không thực sự có ý nghĩa trên lâm sàng khiến bác sỹ,
dược sỹ có xu hướng bỏ qua những cảnh báo đó. Điều này sẽ trở nên nguy hiểm nếu
bỏ qua cả những cảnh báo về tương tác nghiêm trọng. Vì vậy xây dựng danh sách ngắn
gọn những tương tác cần chú ý là rất cần thiết với người kê đơn. Do đó chúng tôi thực
hiện nghiên cứu với mục đích xây dựng một danh sách tương tác thuốc ngắn gọn, đễ
nhớ, phù hợp với thuốc sử dụng tại cơ sở về những tương tác thực sự nghiêm trọng,
tần suất xuất hiện nhiều, cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Trung tâm Y tế huyện
Ba Chẽ - Quảng Ninh dựa trên bằng chứng ghi nhận trong y văn.
Nhiều phương pháp khác nhau đã được sử dụng trong các nghiên cứu xây dựng
danh mục tương tác thuốc trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Trong khuôn khổ đề tài
này, với danh mục tương tác dựa trên lý thuyết, chúng tôi lựa chọn phương pháp tra
cứu tương tác thuốc từ nhiều nguồn CSDL uy tín trên thế giới. Chính vì vậy danh mục
tương tác thuốc được xây dựng đảm bảo đầy đủ, hạn chế tối đa khả năng bị sót tương
tác, có độ tin cậy cao do 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 dược sĩ.
4.1 Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết từ danh
mục thuốc sử dụng tại Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
Nghiên cứu được thực hiện bằng việc tra cứu phần mềm tra cứu MM, trang
eMC và Thésaurus des interactions médicamenteuses.
Phần mềm MM là một CSDL đáng tin cậy, được sử dụng rộng rãi với tín tiện
dụng cao, cho phép nhập tất cả các hoạt chất thuốc trong danh mục thuốc để tra cứu.
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mức độ nghiêm trọng giữa các CSDL [11],[20]. Điều này khiến các cán bộ y tế mất

MM có phân loại tương tác theo mức độ nghiêm trọng, mức độ bằng chứng y văn ghi
nhận và có biện pháp xử lý tương tác. Những ưu điểm này đáp ứng yêu cầu chọn ra
các tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết. Tuy nhiên không phải tất cả hoạt chất
thuốc trong danh mục thuốc bệnh viện đều có trong MM (danh sách 17 hoạt chất thuốc
không có trong MM - phụ lục 2). Mặc dù nhóm nghiên cứu đã tiến tra cứu thêm các tài
Trung tâm. Phần mềm phải đăng ký tài khoản và phải trả phí bản quyền nên ở những
cơ sở y tế địa phương như Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ khó tiếp cận và phổ biến đến
các nhân viên y tế. Đây là điểm còn hạn chế của nghiên cứu, tuy nhiên số hoạt chất tra
cứu được 136 hoạt chất thuốc trong số 153 hoạt chất thuốc được sử dụng chiếm 89% .
Số thuốc có thể tra cứu đã tầm soát được lượng lớn các nguy cơ tương tác. Điều này có
thể lí giải do phần mềm MM được xây dựng tại Mỹ nên còn một số thuốc được sử
dụng tại trung tâm không lưu hành tại Mỹ nên không tra cứu được.
Trong nghiên cứu này ở giai đoạn 1, chúng tôi thu được danh mục 43 cặp tương
tác cần chú ý dựa trên lý thuyết. Số lượng này tương đối nhỏ do chỉ những cặp tương
tác ở mức độ chống chỉ định và nghiêm trọng đáp ứng cả tiêu chuẩn về mức độ y văn
ghi nhận mới được lựa chọn. Nếu tính cả các cặp tương tác ở mức độ nghiêm trọng
nhưng y văn ghi nhận về tương tác hạn chế hơn thì số lượng cặp tương tác được lựa
chọn rất lớn (khoảng 300 cặp). Số lượng quá lớn các tương tác được đưa vào phần
mềm hỗ trợ kê đơn có thể khiến thầy thuốc bỏ qua các cảnh báo. Vấn đề này thực sự
nguy hiểm khi cả những tương tác nghiêm trọng cũng không còn được chú ý đến.
Trong 42 cặp tương tác có được, clarithromycin và fluconazol là hai thuốc liên
quan đến nhiều cặp tương tác nhất. Clarithromycin xuất hiện trong 7 cặp tương tác
(chiếm 16%), còn fluconazol có trong 4 cặp tương tác (chiếm 9%). Clarithromycin và
fluconazol đều là các chất ức chế CYP3A4, đồng thời clarithromycin còn ức chế Pglycoprotein dẫn đến nguy cơ cao xảy ra tương tác với các thuốc khác [4], [10], [14].
Các tương tác này thường làm tăng nồng độ của thuốc dùng phối hợp với
clarithromycin hoặc fluconazol, dẫn đến tăng nguy cơ độc tính. Ví dụ, clarithromycin
làm tăng nồng độ và tăng độc tính của digoxin, gây buồn nôn, nôn hay loạn nhịp tim;
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liệu bổ sung nhưng vẫn chưa tra cứu được hết tất cả các hoạt chất thuốc sử dụng tại

hay fluconazol làm tăng nồng độ amiodaron, tăng độc tính tim mạch như kéo dài
khoảng QT, xoắn đỉnh, ngừng tim.
4.2. Xây dựng danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp cao qua khảo sát bệnh
án nội trú và đơn thuốc ngoại trú.
Hiện nay trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ đã được đầu tư phần mềm quản lý bệnh viện
bệnh án nội trú của 1 năm vào khoảng 4000 bệnh án và 20000 đơn thuốc ngoại trú,
việc khảo sát hết số lượng bệnh án nội trú và đơn thuốc ngoại trú trên cần rất nhiều
thời gian mà nhân lực của khoa chỉ có 3 nhân viên, khoa vừa phải đảm bảo cung ứng
thuốc, vật tư y tế, hóa chất cho điều trị nội trú, ngoại trú và cung ứng cho bay trạm y tế
xã và vừa phải đảm nhiệm quản lý thuốc, vật tư hóa chất cho công tác dự phòng cho
toàn bộ huyện Ba Chẽ. Nên nhóm nghiên cứu chỉ lựa chọn bệnh án và đơn thuốc trong
giai đoạn từ 01/6/2019 đến 30/6/2019 để khảo sát. Đa số các bệnh án và đơn thuốc đều
đạt tiêu chuẩn khảo sát. Tỷ lệ số bệnh án nội trú gặp tương tác trong nghiên cứu của
chúng tôi là 23%, số đơn thuốc ngoại trú gặp tương tác trong nghiên cứu là 10 %, thấp
hơn nghiên cứu của Lê Huy Dương (năm 2017) tại bệnh viện đa khoa Hợp Lực, Thanh
Hóa.[8] 47% bệnh án xuất hiện ít nhất 1 tương tác). Tỷ lệ có sự sai khác tương đối lớn,
có thể là do cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ và số lượng thuốc dùng một lần không nhiều
(nhiều nhất là 7 thuốc).
Trong 15 cặp tương tác bất lợi cần chú ý qua khảo sát bệnh án nội trú và đơn thuốc
ngoại trú đáng chú ý có cặp domperidon và clarithromycin, cặp tương tác này là cặp
tương tá chống chỉ định duy nhất (1% nội trú, 1% ngoại trú), căp tương tác này đã
được Cục quản lý Dược Việt Nam đưa ra khuyến cáo chống chỉ định dùng đồng thời
(tăng nguy cơ gặp các phản ứng bất lợi nghiêm trọng trên tim mạch liên quan đến việc
sử dụng domperidone bao gồm kéo dài khoảng QT, xoắn đỉnh, loạn nhịp thất nghiêm
trọng và đột tử do tim mạch) [4],[5]. Cặp tương tác này rất đáng chú ý vì đã được rất
nhiều tổ chức y tế trên thế giới đưa ra cảnh báo, và ở Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
thuốc clarithromycin được phối hợp cùng trong một biệt dược điều trị viêm loét dạ dày
do vi khuẩn Hp gây ra. Có thể các cán bộ y tế đã được cập nhật khuyến cáo của Cục
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nên việc truy xuất bệnh án hay đơn thuốc tương đối dễ dàng. Tuy nhiên với số lượng

quản lý Dược nhưng do không để ý thuốc phối hợp nhiều hoạt chất trong một chế
phẩm nên đã bỏ sót khuyến cáo.
Bên cạnh đó còn có cặp tương tác celecoxib - methylprednisolon, diclofenac methylprednisolon, hai cặp tương tác có mức độ nghiêm trong xuất hiện với tần suất
lớn nhất, xuất hiện cả ở bệnh án nội trú và đơn thuốc ngoại trú. Việc sử dụng đồng thời
máu. Mà hai thuốc này thường dùng cho những bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh mạn
tính như viêm khớp, cần dùng thuốc trong thời gian dài. Vì thế càng nguy hiểm hơn
với những bệnh nhân điều trị ngoại trú.
4.3. Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi đáng chú ý trong điều trị tại
trung tâm Y tế Ba Chẽ từ giai đoạn 1 và 2.
Danh mục tương tác cần chú ý trên lâm sàng được xây dựng từ danh mục tương
tác cần chú ý dựa trên lý thuyết và danh mục tương tác có tần suất gặp cao trong bệnh
án nội trú và đơn thuốc ngoại trú. Điều này giúp tăng độ tin cậy của danh mục do các
tương tác được lựa chọn từ bằng chứng trong y văn, khảo sát bệnh án thực tế đồng thời
có sự đánh giá và thảo luận của nhóm chuyên môn.
Sau giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chúng tôi thu được danh mục 57 cặp tương tác đưa vào
khảo sát và tiến hành lọc tương tác. Nhóm nghiên cứu thống nhất chuyển mức độ
tương tác của cặp tương tác domperidon - clarithromycin thành chống chỉ định. cặp
tương tác domperidon - clarithromycin không xuất hiện ở giai đoạn 1. Năm 2014, Cục
Quản lý Dược đã gửi các Sở Y tế và các bệnh viện công văn thông báo nguy cơ cao
gặp tác dụng bất lợi nghiêm trọng trên tim mạch ở bệnh nhân dùng domperidon cùng
các thuốc làm kéo dài khoảng QT hoặc thuốc ức chế CYP3A4 [4]. Năm 2015, Cục
Quản lý Dược tiếp tục có công văn yêu cầu các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu
hành tại Việt Nam cập nhật, bổ sung nguy cơ trên vào nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng
thuốc của các thuốc chứa domperidon. Theo đó, chống chỉ định phối hợp domperidon
và các thuốc làm kéo dài khỏa thời gian QT [5]. Sau khi nhóm các thuốc cùng nhóm
dược lý với nhau thì danh mục còn 39 cặp tương tác cần chú ý trên thực hành lâm
sàng.
Trong 39 cặp tương tác cần chú ý cuối cùng, đáng chú ý có cặp tương tác giữa
domperidon - clarithromycin. Cặp tương tác này xuất hiện ở cả nội trú (3 lần) và ngoại
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corticosteroids và NSAIDS có thể dẫn đến tăng nguy cơ loét đường tiêu hóa hoặc chảy

trú (7 lần). Tần suất xuất hiện của tương tác này trong khảo sát của chúng tôi là 1%
tổng số bệnh án có tương tác.
Danh mục 39 cặp tương tác cần chú ý được xây dựng ở giai đoạn cuối cùng liên
quan đến 33 thuốc, tập trung vào nhóm các thuốc ức chế thần kinh trung ương, thuốc
gây tê, gây mê và thuốc tim mạch. Nghiên cứu do Marvin B. Harper và cộng sự thực
trên đối tượng bệnh nhân nhi [25]. So sánh 2 danh mục tương tác thuốc nhận thấy có 2
cặp tương tác trùng nhau là cặp amiodaron - digoxin và meropenem - acid valproic.
Các thuốc trong 2 danh mục có nhiều khác biệt. Hai nghiên cứu chỉ có 7 thuốc trùng
nhau (amiodaron, digoxin, fluconazol, meropenem, acid valproic, omeprazol và
phenobarbital). Mặc dù vậy, cả hai nghiên cứu đều bộc lộ được ưu điểm của phương
pháp xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý. Đó là 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.
Nghiên cứu của chúng tôi đã xây dựng danh mục 39 cặp tương tác cần chú ý
trong thực hành lâm sàng tại Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh. Tuy nhiên,
chúng tôi chưa tiến hành xác định tỷ lệ phản ứng có hại do các tương tác này thực tế
gây ra trên bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu hy vọng danh mục 39 cặp tương tác thuốc
góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tương tác thuốc bất lợi và nâng cao độ an toàn
khi sử dụng thuốc trên bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh.
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hiện năm 2004 tại Mỹ đã đưa ra danh mục 19 cặp tương tác gồm 25 thuốc đáng chú ý

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận.
1. Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết từ danh mục
thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ năm 2019
Từ danh mục thuốc bệnh viện, nhóm nghiên cứu xây dựng được danh mục 43 cặp
chứng rất tốt/ tốt/ khá, 31 cặp nghiêm trọng có mức độ bằng chứng rất tốt.
2. Xây dựng danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp cao qua khảo sát bệnh án
nội trú
Kết quả thu được sau khi khảo sát 289 bệnh án nội trú thu được 74 bệnh án có
tương tác chiếm 23 % với 147 lượt tương tác, khảo sát 659 đơn thuốc ngoại trú thu
được 66 đơn thuốc có gặp tương tác chiếm 10% với 98 lượt tương tác. Phần lớn là
tương tác nghiêm trọng, tiếp đến là tương tác trung bình và nhẹ, có 1 cặp tương tác
chống chỉ định với 3 lượt tương tác trong bệnh án và 7 lượt tương tác trong đơn thuốc
3. Thống nhất danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại
Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ qua tổng hợp danh mục tương tác ở mục tiêu 1 và 2.
Từ danh mục tương tác thuốc cần chú ý trên lý thuyết và danh mục tương tác
thuốc tần suất gặp cao đã xây dựng, 39 cặp tương tác được nhóm nghiên cứu lựa chọn
đưa vào danh mục tương tác thuốc cần chú ý trên lâm sàng tại trung tâm Y tế huyện
Ba Chẽ cùng với hướng dẫn xử trí cho những tương tác này.
Kiến nghị
1. Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ có thể thiết kế và dán bảng cảnh
báo về danh sách 39 cặp tương tác chúng tôi đã xây d ựng tại các khoa lâm
sàng, đồng thời tích hợp vào phần hỗ trợ kê đơn trên hệ thống bệnh án
điện tử hiện đang được triển khai tại cơ sở.
2. Cán bộ dược lâm sàng cập nhật và bổ sung vào danh sách này các cặp tương
tác cần chú ý dựa trên thực tế lâm sàng của trung tâm và danh mục thuốc sử dụng tại
trung tâm theo từng năm.
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tương tác cần chú ý dựa trên lý thuyết, bao gồm 12 cặp chống chỉ định có mức độ bằng
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 17 THUỐC TRONG DANH MỤC THUỐC

STT

Tên hoạt chất

1

Acetyl leucin

2

Bromhexin

3

Diacerein

4

Diosmectit

5

Drotaverin

6

Eperison

7

Ethamsylat

8

Malva purpurea + camphomonobromid + xanh methylen

9

Manitol

10

Mecobalamin

11

Peptid Cerebrolysin concentrate

12

Phloroglucinol + trimethyl phloroglucinol

13

Rotundin

14

Spiramycin

15

Vinpocetin

16

L - ornithine l-aspartate

17

Vitamin PP
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BỆNH VIỆN KHÔNG TRA CỨU ĐƯỢC

STT

Hoạt Chất

Tên trong MM

1

Salbutamol

Albuterol

2

Sắt sulfat + folic acid

Ferrous fumarate/Folic acid

3

Hydroxyethylstarch

Hydroxyethyl cellulos

4

Methyl ergometrin

Methylergonovin

5

Natri hydrocarbonat (natri Sodium bicarbonat
bicarbonat)

7

Phenoxymethylpenicilin

Penicillin V

8

Suxamethonium clorid

Succinylcholine

9

Clorpromazin

Thorazine (chlorpromazin)

10

Kẽm

Zinc

11

Pethidin

Meperidin

12

Noradrenalin

Norepinephrin

13

Ampicilin + sulbactam

Unasyn

14

Adrenalin

Epinephrin
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH THUỐC DÙNG TÊN KHÁC TRONG MM

Phụ lục 3 Danh mục thuốc không có trên CSDL eMC
Tên hoạt chất

1

Alphachymotrypsin

2

Amoxicilin + sulbactam

3

Ampicilin + sulbactam

4

Cerebrolysin

5

Diosmectit

6

Drotaverin

7

Acetyl leucin

8

Famotidin

9

Bromhexin

10

Diacerein

11

Eperison

12

Tinh bột este hóa (hydroxyethylstarch)

13

Trimetazidin
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Số TT

Cặp tương tác

Stt

Mức độ TT

Mức độ

Hậu quả tương tác

Hướng xử trí

bằng chứng
1

Clarithromyci Colchicin

Chống

n

định

chỉ Rất tốt

Tăng nồng độ colchicin Chống chỉ định
trong huyết tương và tăng
nguy cơ độc tính

2

Clarithromyci Fluconazol

Chống

n

định

chỉ Tốt

Tăng

phơi

clarithromycin

nhiễm Chống chỉ định
và

tăng

nguy cơ nhiễm độc tim
(kéo dài QT, xoắn đỉnh,
ngừng tim).
3

Methyl

Macrolid

Chống

ergometrin/

(azithromycin,

định

chỉ Tốt

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

Methylergonovi clarithromycin,
n
4

Fluconazol,
clarythromyci
n

Domperidon

Chống
định

chỉ Trung bình

Tăng

phơi

nhiễm Chống chỉ định

domperidon và tăng nguy
cơ kéo dài QT.
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PHỤ LỤC 4: Danh mục 39 tương tác thuốc cần chú ý và biện pháp xử trí trong thực hành lâm sàng tại Trung tâm
Y tế huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh

Amiodaron

Colchicin

Chống

chỉ Trung bình

định

Tăng nồng độ colchicin Chống chỉ định
trong huyết tương và tăng
nguy

cơ

nhiễm

độc

colchicin
6

Chống

chỉ Trung bình

định
Amiodaron

Tăng

phơi

nhiễm Chống chỉ định

amiodaron và tăng nguy cơ

Fluconazol

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

7

Metocloprami Olanzapin,

Chống

d

định

sulpirid,

chỉ Trung bình

Tăng nguy cơ phản ứng Tránh phối hợp
ngoại tháp và hội chứng ác

amitriptylin,

tính thần kinh.

chlorpromazin
8

9

Neostigmin

Suxamethonium

Aminophyllin Ciprofloxacin,
fluconazol

Chống

chỉ (eMC)

Có thể gây tăng cường ức Tránh phối hợp

định

chế thần kinh cơ

Nghiêm trọng Rất tốt

Tăng nồng đọ theophylin Nếu dùng đồng thời phải
trong huyết tương, kéo dài giảm liều theophylin và
thời gian thải trừ của theo dõi các tác dụng
theophylin dẫn đến nguy cơ không mong muốn.
ngộ độc theophylin.
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5

Digoxin

Nghiêm trọng Rất tốt

Tăng nồng độ digoxin dẫn Giảm

20-50%

đến ngộ độc digoxin và digoxin
tăng

11 Amitriptylin

NSAIDs

Nghiêm trọng Rất tốt

tác

dụng

liều

so với liều

của thường dùng.

amiodaron

Theo dõi nhịp tim

Tăng nguy cơ xuất huyết

Theo dõi các biểu hiện
xuất huyết.

12 Amlodipin,

Clarithromycin

Nghiêm trọng Rất tốt

nifedipin

Tăng nguy cơ hạ huyết áp Điều chỉnh liều thuốc
quá mức

huyết áp và theo dõi huyết
áp thường xuyên.

13 Amlodipin,

Clopidogrel

Nghiêm trọng Rất tốt

Giảm tác dụng kháng kết Việc bổ sung cilostazol có
tập tiểu cầu và tăng nguy thể làm giảm các tương

nifedipin

cơ huyết khối

tác có hại này. Theo dõi
chặt bện nhân mất.

14 Corticosteroid Ciprofloxacin

Nghiêm trọng Rất tốt

Tăng nguy cơ viêm gân, Nên

chọn

loại

thuốc

đứt gân, nguy cơ cao hơn ở kháng sinh khác phù hợp
những bệnh nhân trên 60 hơn hoặc ngừng sử dụng
tuổi.

corticosteroid trong thời
gian dùng nhóm quinolon.
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10 Amiodaron

Digoxin

Nghiêm trọng Rất tốt

telmisartan,

Tăng nguy cơ nhiễm độc Nếu phải dùng đồng thời
tim(nôn, buồn nôn, rối loạn thì nên giảm liều digoxin
nhịp tim)

16 Captopril ,
perindopril,

Losartan,

Nghiêm trọng Rất tốt

từ 15-30%

Tăng các tác dụng phụ như Nên tránh dùng đồng thời,
hạ huyết áp, tăng kali máu, trường hợp dùng đồng

Telmisartan

thay đổi chức năng thận, thời phải theo dõi chặt

enalapril

suy thận cấp

huyết áp, chức năng thận
và điện giải.

17 Clopidogrel

PPI

Nghiêm trọng Rất tốt

Làm giảm hiệu quả của Thay thế bằng thuốc ít

(Lansoprazol,

clopidogrel có thể dẫn đến chuyển hóa qua enzym

omeprazol…)

huyết khối

CYP2P9 như ranitidin,
cân nhắc sử dụng aspirin
thay thế cho clopidogrel
với tác dụng chống kết tập
tiểu cầu.
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15 Captopril ,

Metronidazol

Nghiêm trọng Rất tốt

Tăng nguy cơ mắc hội Nên tránh dùng đồng thời
chứng Stevens-Johnson và mebendazol
/ hoặc hoại tử da

và

metronidazol vì điều này
làm tăng nguy cơ mắc hội
chứng

Stevens-Johnson

và / hoặc hoại tử da.
19 Rocuronium

Succinylcholin

Nghiêm trọng Tốt

Tăng

tác

rocuronium
20 Lidocain

Propofol

Nghiêm trọng Tốt

dụng

của Điều

chỉnh

liều

rocuronium cho phù hợp

Tăng tác dụng gây mê của Điều chỉnh liều propofol
propofol

21 Clopidogrel

Codein, morphin Nghiêm trọng Tốt

Làm giảm hiệu quả của Cân nhắc việc sử dụng
clopidogrel có thể dẫn đến thuốc chống kết tập tiểu
huyết khối

cầu ở bệnh nhân mắc hội
chứng mạch vành cấp tính
cần

dùng

đồng

thời

morphin hoặc các chất
chủ vận opioid khác

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

18 Mebendazol

22 Diazepam

Phenobarbital

Nghiêm trọng Tốt

Có thể dẫn tới suy hô hấp

Theo dõi tình trạng suy hô
được

sử

dụng

kết

hợp. Việc giảm liều một
hoặc cả hai loại thuốc có
thể cần thiết.
23 Acarbose

Digoxin

Nghiêm trọng Tốt

Giảm hiệu quả digoxin do Nếu dùng phối hợp thì
acabose làm giảm hấp thu nên tăng liều digõin lên từ
digoxin

20-40%

so

với

liều

thường ngày.
24 Allopurinol

Captopril

Nghiêm trọng Tốt

Dẫn đến phản ứng quá mẫn Theo dõi chặt chẽ các
(hội

chứng

Stevens- phản ứng quá mẫn.

Johnson, hoại tử thượng bì
nhiễm độc).
25 Amiodaron

Loratadin

Nghiêm trọng Tốt

Tăng nguy cơ kéo dài Theo dõi nhịp tim
khoảng QT và các điểm
xoắn.

26 Amitriptylin

Adrenalin/
noradrenalin

Nghiêm trọng Tốt

Tăng huyết áp kéo dài

Theo dõi chặt huyết áp.
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hấp khi các thuốc này

28 Atorvastatin

Fluconazol,

Nghiêm trọng Tốt

Tăng nguy cơ nhiễm độc Điều

chỉnh

Sulfamethoxazol

tim (kéo dài QT, xoắn đỉnh, amitriptylin.

/ trimethoprim

ngừng tim).

Clarithromycin,

Nghiêm trọng Tốt

Tăng nguy cơ viêm cơ, tiêu Có
cơ vân và nhiễm độc tim

fluconazol,

thể

giảm

liều

liều

Atovastatin.

colchicin
29 Calcium

Digoxin

Nghiêm trọng Tốt

Rối loạn nhịp tim và trụy Thận trọng khi dùng đồng
tim mạch nghiêm trọng

thời hai thuốc, và theo dõi
bệnh nhân trong vài giờ
sau khi dùng thuốc.

30 Carvedilol

Epinephrin

Nghiêm trọng Tốt

Có thể gây tăng huyết áp, nhịp Theo dõi chặt huyết áp.
tim chậm, kháng adrenalin
trong sốc phản vệ.

31 NSAIDs

Spironolacton,

Nghiêm trọng Tốt

Sử dụng đồng thời NSAIDs Nếu sử dụng đồng thời thì

furosemid,

và thuốc lợi tiểu có thể làm phải theo dõi dấu hiệu

hydrochlorothiazid

giảm hiệu quả lợi tiểu và chức năng thận, cân nhắc
gây độc cho thận

theo dõi nồng độ kali
máu.
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27 Amitriptylin

Spironolacton

Nghiêm trọng Tốt

Tăng kali máu

Tăng kali máu thường là

enalapril,

thoáng qua, chú ý những

perindopril

bệnh có chức năng thận
kém, người bị tiểu đường,
người cao tuổi.

33 NSAIDs

NSAIDs (khác)

Nghiêm trọng Trung bình

tăng nguy cơ chảy máu và tăng Tránh dùng đồng thời 2
nguy cơ biến cố tim mạch.

34 Chlorpromazin

Pethidin/meperi

Nghiêm trọng Trung bình

thuốc.

Tăng nguy cơ bị liệt Sử dụng liều thấp nhất có
ruột; tăng nguy cơ suy hô hiệu quả, thời gian ngắn

din, Morphin,

hấp và thần kinh trung nhất có thể, và phải theo
ương.

dõi các tác dụng phụ có
thể xảy ra.

35 Aspirin

Captopril,
Enalapril

Trung Bình

Rất tốt

Làm giảm hiệu quả của Cân nhắc giữa nguy cơ và lợi
captoprin và enalaprin

ích khi sử dụng phối hợp các
thuốc này với nhau.
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32 Captoprin,

36 Clarithromycin

Diazepam

Trung Bình

Tốt

Có thể tăng độc tính của Cảnh báo bệnh nhân về
trung ương, mất điều hòa, thuốc. Có thể giảm liều
thờ ơ)

diazepam xuống 50% so
với liều thông thường.

37 Metfomin

Captopril

Trung Bình

Trung bình

Việc sử dụng đồng thời Theo dõi glucose máu
metfomin và captoprin có thường xuyên hơn, trong
thể dẫn tới tăng nguy cơ hạ cả điều trị nội trú và điều
đường huyết.

38 Amitriptylin

Diazepam

Trung Bình

Tốt

trị ngoại trú.

Có thể giảm khả năng vận Cảnh báo với bệnh nhân về các
động (giảm thời gian phản tác dụng như giảm khả năng vận
ưng, giảmcảm giác)

động có thể ảnh hưởng đến khả
năng lái xe, hay những việc cần
sự tỉnh táo.

39 Diazepam

Digoxin

Trung Bình

Trung bình

Có thể dẫn đến ngộ độc Theo dõi các dấu hiệu nhiễm
digoxin

độc trên bệnh nhân ( buồn
nôn, tiêu chảy, đau đầu). Nếu
có triệu trứng phải giảm liều
digoxin cho phù hợp.
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diazepam (ức chế thần kinh khả năng gây nôn nao của
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