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Phản ứng có hại của thuốc (Adverse Drug Reactions)
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Biến cố bất lợi (Adverse Event)
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Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh (Antimicrobial stewardship)

ATC

Mã phân loại thuốc theo hệ thống
Giải phẫu – Điều trị - Hoá học (The Anatomical Therapeutic Chemical)

BMI

Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index)

BN

Bệnh nhân

BYT

Bộ Y tế

CSDL

Cơ sở dữ liệu

CTCAE

Tiêu chuẩn thông dụng để đánh giá các biến cố bất lợi
(Common Terminology Criteria for Adverse Events)

DI&ADR

Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc

DRP

Vấn đề liên quan đến thuốc (Drug-Related Problem)

DSA

Kỹ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền
(Digital Subtraction Angiography)

DTQG

Dược thư Quốc gia Việt Nam

GABA

Acid gamma - aminobutyric

GARP

Hợp tác toàn cầu về kháng kháng sinh
(Global Antibiotic Resistance Partnership)

ICD - 10

Mã phân loại quốc tế về bệnh tật
(International Classification Diseases 10th Revision)

ICU

Đơn vị hồi sức tích cực (Intensive Care Unit)

ME

Sai sót liên quan đến thuốc (Medication Error)

MedDRA

Medical Dictionary for Regulatory Activities

MLCT

Mức lọc cầu thận

NCC MERP Hội đồng Điều phối Quốc gia Hoa Kỳ về báo cáo và phòng tránh sai sót
liên quan đến thuốc
(National Coordinating Council for Medication Error Reporting and
Prevention)
NCI

Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (National Cancer Institute)

pADR

Phản ứng có hại của thuốc có thể phòng tránh được
(preventable Adverse Drug Reaction)
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DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Hội chứng Stenvens-Johnson (Stenvens-Johnson syndrome) và Ly giải
thượng bì nhiễm độc (Toxic epidermal necrolysis)

SOC

Hệ thống phân loại cơ quan (System Organ Classes)

SPC

Tờ tóm tắt thông tin sản phẩm (Summary of product characteristics)
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Các thuốc kháng sinh được coi là nền tảng của Y học hiện đại và có vai trò quan
trọng trong điều trị các bệnh lý nhiễm khuẩn [41]. Theo một thống kê về các vấn đề liên
quan đến sử dụng thuốc, gần 50% bệnh nhân nội trú được kê đơn kháng sinh trong thời
gian nằm viện, trong đó 20-30% trường hợp bệnh nhân không cần thiết phải sử dụng kháng
cơ gặp các phản ứng có hại (ADR) liên quan đến kháng sinh, tình hình kháng kháng sinh
toàn cầu cũng đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế mỗi quốc gia. Các nỗ lực tối ưu hóa
sử dụng kháng sinh trong thực hành lâm sàng đã được đề cập trong Chiến lược hành động
liên quan đến kháng sinh và chương trình “Quản lý sử dụng kháng sinh” (AMS) với mục
tiêu cải thiện hiệu quả điều trị, hạn chế kháng thuốc và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe
[41], [128].
Tại Việt Nam, kháng sinh chiếm hơn 50% tổng lượng thuốc sử dụng trong nước,
36% chi phí điều trị trong bệnh viện và là nhóm thuốc chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các
thuốc được bảo hiểm chi trả [3], [138]. Bên cạnh đó, kháng sinh cũng luôn là nhóm thuốc
được báo cáo nhiều nhất trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện. Theo số liệu tổng kết
công tác báo cáo ADR 10 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm DI&ADR Quốc gia, 76,7%
báo cáo ADR xảy ra trên bệnh nhân có sử dụng kháng khuẩn toàn thân [22]. Những nghiên
cứu trước đó tại Việt Nam cũng chỉ ra rằng kháng sinh là một trong các nguyên nhân chính
gây ra các phản ứng có hại nghiêm trọng như phản vệ hay SJS/TEN [24], [92] [93]. Điều
này phản ánh phần nào mức độ tiêu thụ kháng sinh và tầm quan trọng của việc đảm bảo sử
dụng kháng sinh an toàn cho người bệnh tại Việt Nam.
Cơ sở dữ liệu Cảnh giác Dược tại Việt Nam với hệ thống báo cáo tự nguyện ngày
càng tăng nhanh về số lượng và hoàn thiện hơn về chất lượng có vai trò là nguồn dữ liệu
quan trọng và tiềm năng giúp triển khai các hoạt động nghiên cứu thúc đẩy sử dụng thuốc
an toàn và hợp lý. Trên cơ sở đó, hiện đã có một số nghiên cứu áp dụng các phương pháp
khác nhau để đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR, kết quả cho thấy khoảng 9%
- 11% báo cáo ADR có thể phòng tránh được và chủ yếu liên quan đến kháng sinh [15],
[18], [130], [132]. Tuy nhiên, những nghiên cứu này đều tiến hành đánh giá khả năng phòng
tránh được của thuốc trên một cỡ mẫu nhỏ và không tập trung vào một nhóm thuốc cụ thể.
1
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sinh [79]. Sử dụng kháng sinh phổ biến một cách không hợp lý, bên cạnh việc gia tăng nguy

Do đó, với mong muốn góp phần cung cấp một hình ảnh khái quát về các phản ứng
có hại liên quan đến kháng sinh, từ đó có thể đưa ra các khuyến cáo kịp thời nhằm cải thiện
chất lượng thực hành khi sử dụng kháng sinh cho người bệnh, chúng tôi thực hiện đề tài
“Đánh giá khả năng phòng tránh được của phản ứng có hại liên quan đến kháng sinh
trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam” với hai mục tiêu chính sau:
cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam trong 1 năm (từ ngày 01/06/2018 đến 31/05/2019).
2) Phân tích khả năng phòng tránh được của ADR liên quan đến kháng sinh từ các báo
cáo ADR trong mẫu nghiên cứu.
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1) Khảo sát đặc điểm báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh trong cơ sở dữ liệu báo

Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về phản ứng có hại liên quan đến kháng sinh
1.1.1. Định nghĩa và phân loại phản ứng có hại của thuốc
Theo Hiệp hội Chăm sóc Dược Châu Âu (PCNE), vấn đề liên quan đến sử dụng
thuốc (DRP) được định nghĩa là “tình huống liên quan đến điều trị bằng thuốc mà thực sự
tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sử dụng thuốc, từ kê đơn thuốc của bác sỹ, cấp phát
thuốc của dược sỹ đến thực hiện thuốc của điều dưỡng và sử dụng thuốc, tuân thủ điều trị
của người bệnh. Trong đó, phản ứng có hại của thuốc (ADR) có thể là một DRP hoặc là
hậu quả của DRP [98].
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phản ứng có hại của thuốc được định nghĩa là
những phản ứng độc hại, không định trước xuất hiện khi dùng thuốc ở liều thường dùng
cho người để dự phòng, chẩn đoán, điều trị hoặc thay đổi chức năng sinh lý của cơ thể
[124]. Rawlins và Thompson đề nghị cách phân loại ADR thành typ A và typ B.
Bảng 1.1. Điểm khác biệt chính giữa phản ứng typ A và typ B [113]
Tiêu chuẩn so sánh

Typ A

Typ B

Tác dụng dược lý có thể dự đoán được

Có

Không

Phụ thuộc liều sử dụng

Có

Không

Tỷ suất bệnh

Cao

Thấp

Tỷ lệ tử vong

Thấp

Cao

Điều chỉnh liều

Ngừng thuốc

Điều trị
-

Typ A (augmented – quá mức): Các phản ứng này là những đáp ứng bình thường

và gia tăng tác dụng không mong muốn với thuốc, chiếm khoảng 75% các ADR, bao gồm
đáp ứng dược lý tăng thêm quá mức tại vị trí tác dụng, tác dụng dược lý mong muốn xảy
ra tại một vị trí tác động khác và tác dụng dược lý thứ phát. Các phản ứng này thường phụ
thuộc liều, dự đoán được và thường phát hiện được trước khi thuốc ra thị trường. Tuy nhiên,
có một số tác dụng xảy ra muộn như tác dụng gây ung thư hoặc tác dụng có hại trên hệ sinh
sản. Ví dụ ung thư âm đạo ở con gái có mẹ dùng diethylstilbestrol (DES) trong thai kỳ.
-

Typ B (bizzare – lạ thường): Các phản ứng này không liên quan đến tác dụng

dược lý đã biết của thuốc, thường do cơ chế miễn dịch hoặc di truyền. Phản ứng typ B
3
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gây trở ngại hoặc tiềm ẩn mối nguy hại cho sức khỏe người bệnh” [97]. DRP có thể xảy ra

thường không liên quan đến liều, có thể xảy ra ở liều rất thấp. Mặc dù hiếm, nhưng khi
xảy ra thường đột ngột, gây bệnh nặng hoặc tử vong. Với tính chất như vậy, các phản ứng
typ B thường dẫn đến việc thuốc bị rút khỏi thị trường [100].
Bên cạnh cách phân loại trên, một số phản ứng không được xếp vào hai loại vừa nêu
và được bổ sung thêm bao gồm từ typ C đến typ F. Mặc dù cách phân loại này rộng hơn,
nữa là typ G liên quan đến di truyền [32], [48].
1.1.2. Phản ứng có hại liên quan đến kháng sinh
Kháng sinh luôn là một trong những thuốc được kê đơn nhiều nhất trên thế giới
[129], tuy nhiên sử dụng kháng sinh an toàn và hợp lý vẫn đang là thách thức lớn cho hệ
thống y tế mỗi quốc gia. Nghiên cứu của Ronald và cộng sự (2017) đã chỉ ra khoảng 15%
bệnh nhân đã từng sử dụng kháng sinh trong khoảng thời gian 4 tuần trước khi nhập viện
và 6% bệnh nhân gặp ít nhất một ADR liên quan kháng sinh [77]. Nghiên cứu khác tiến
hành ở một bệnh viện tuyến cuối tại Ấn Độ chỉ ra 40,9% ADR ghi nhận được có liên quan
đến kháng sinh, trong khi tỷ lệ này ở Australia là 25% [53], [116]. Nghiên cứu của Shehab
và cộng sự tại Hoa Kì có khoảng 19% bệnh nhân phải nhập viện do ADR liên quan đến
kháng sinh, tỷ lệ này là 8% ở Hy Lạp, 6% ở Tây Ban Nha và 11% ở Ấn Độ [29], [40],
[104], [109]. Trong các ADR liên quan đến kháng sinh, khoảng 27% ADR là nghiêm trọng
và 99,5% bệnh nhân cần sử dụng các biện pháp xử trí hậu quả của ADR [114]. Do đó, nếu
hiểu và nắm rõ về các ADR thường gặp hoặc nghiêm trọng liên quan đến kháng sinh sẽ góp
phần giúp cán bộ y tế sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn và hiệu quả hơn. Một số phản ứng
có hại điển hình của các kháng sinh thường sử dụng trong điều trị được tổng hợp như sau:
1.1.2.1. Nhóm beta – lactam
 Các penicilin
Phản ứng dị ứng là ADR thường gặp nhất khi sử dụng các kháng sinh penicilin, mặt
khác, các kháng sinh này cũng là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các phản ứng dị ứng
thuốc với tỷ lệ dao động từ 1% - 10%, trong đó 0,01% - 0,05% là các phản ứng gây đe dọa
tính mạng [55], [81]. Biểu hiện dị ứng bao gồm: ban da, mề đay, sốt, co thắt phế quản, phản
ứng kiểu huyết thanh, phù mạch, viêm da bong vảy, hội chứng Steven-Jonhson và sốc phản
vệ. Phản ứng dị ứng có thể xảy ra với bất kì dạng bào chế nào. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng
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nhưng lại phụ thuộc vào các đặc điểm về cơ chế và thời gian. Hiện nay, còn thêm một loại

với penicilin có nguy cơ dị ứng với các beta-lactam khác (cephalosporin, carbapenem) [55],
[74].
Cơ chế của phản ứng có thể được giải thích như sau: penicilin có khả năng liên kết
cộng hoá trị với các protein trong huyết tương và tạo nên các phức hợp mang hapten, xảy
ra khi vòng beta-lactam mở ra một cách tự phát để hình thành peniciloyl. Sau đó, peniciloyl
polylysin, từ đó hình thành các yếu tố quyết định kháng nguyên, kích thích hình thành
kháng thể [55].
Khai thác tiền sử dị ứng, phân loại nguy cơ để có hướng xử trí phù hợp (Bảng 1.2.)
là biện pháp thường được áp dụng trong thực hành lâm sàng với mục tiêu giảm thiểu dị ứng
với penicilin, giảm thiểu việc sử dụng các kháng sinh phổ rộng khác thay thế penicilin, từ
đó góp phần giảm thiểu nguy cơ gây tăng đề kháng của Staphylococcus aureus kháng
methicilin, Enterococcus kháng vancomycin và Clostridium difficile [55], [110].
Bảng 1.2. Phân loại nguy cơ trong đánh giá bệnh nhân dị ứng với penicilin [110]
Nguy cơ thấp
- Phản ứng không phải dị
ứng (rối loạn tiêu hóa,
đau đầu…); ngứa không
Tiền kèm mề đay
sử
- Phản ứng không qua
trung gian Ig-E
- Tiền sử gia đình có dị
ứng với penicilin
Có thể kê đơn amoxicilin
hoặc tái sử dụng
amoxicilin dưới sự theo
Hướng dõi của cán bộ y tế
xử trí (CBYT)

Nguy cơ trung bình

Nguy cơ cao

- Mề đay hoặc ban ngứa
khác
- Phản ứng qua trung
gian Ig-E nhưng không
phải là phản vệ

- Có triệu chứng phản vệ
- Test da dương tính
- Phản ứng xuất hiện lại
khi tái sử dụng
- Dị ứng với nhiều kháng
sinh beta-lactam

- Tiến hành test da và Chuyển tới chuyên khoa dị
sau đó tái sử dụng ứng/miễn dịch để theo dõi
amoxicilin dưới dự theo hoặc giải mẫn cảm
dõi của CBYT nếu test
da âm tính
- Chuyển tới chuyên
khoa dị ứng/miễn dịch
để theo dõi

Rối loạn tiêu hóa cũng là ADR thường gặp khi sử dụng nhóm kháng sinh này với
biểu hiện buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Tỷ lệ bệnh nhân tiêu chảy khi sử dụng ampicilin dao
động từ 5% - 20%. Amoxicilin có sinh khả dụng tốt hơn, nguy cơ gây ADR trên tiêu hóa
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sẽ liên kết với các gốc lysin trong các phân tử protein huyết, tạo nên một phức hợp

thấp hơn (khoảng 2%), tuy nhiên tỷ lệ này cao hơn nếu sử dụng kết hợp amoxicilin và acid
clavulanic do liên quan đến liều dùng của acid clavulanic, cụ thể dùng liều 250mg acid
clavulanic làm tăng nguy cơ lên 40% so với dùng liều 125mg [4], [81].
 Các cephalosporin
Kháng sinh cephalosporin là một trong những nhóm thuốc được sử dụng rộng rãi
nhận gây ADR với tỷ lệ cao nhất trong các cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện [92].
Tương tự như các penicilin, phản ứng dị ứng là ADR thường gặp nhất khi sử dụng các
cephalosporin. Phản ứng tức thời bao gồm phản vệ, mề đay, phù mạch. Các phản ứng trên
da phổ biến hơn, thường sau vài ngày dùng thuốc, có thể kèm sốt và tăng bạch cầu ưa acid.
Vì cấu trúc hóa học tương tự nhau, có nguy cơ xảy ra dị ứng chéo giữa các thế hệ
cephalosporin. Sự tương đồng về cấu trúc của nhóm penicilin và một số cephalosporin là
nguyên nhân dẫn đến phản ứng dị ứng chéo giữa 2 nhóm kháng sinh này với tỷ lệ ghi nhận
là khoảng 2%. Tuy nhiên, với bệnh nhân có tiền sử sốc phản vệ với penicillin, tỷ lệ này
tăng lên đến 40%. Nhìn chung, tỷ lệ dị ứng chéo của cephalosporin thế hệ 1 với penicillin
cao hơn so với các thế hệ sau [55].
 Carbapenem
Rối loạn tâm thần, thần kinh là một trong những ADR cần lưu ý nhất khi sử dụng
kháng sinh carbapenem trong thực hành lâm sàng. Cơ chế gây độc tính trên thần kinh là ức
chế receptor GABA hoặc ức chế receptor GABA kết hợp với gắn với glutamat. Yếu tố nguy
cơ bao gồm tuổi cao, tiền sử bệnh lý thần kinh trung ương, suy giảm chức năng thận, dùng
đồng thời với các thuốc độc thần kinh hoặc thuốc chống động kinh. Các biểu hiện thường
gặp là co giật, động kinh, lú lẫn, kích động. Trong đó, co giật là biểu hiện thường gặp nhất
với tỷ lệ khoảng 3% và imipenem được ghi nhận nhiều hơn các thuốc khác trong nhóm.
Bệnh nhân có thể hồi phục sau khi dừng thuốc, giảm liều hoặc đổi thuốc [58], [81].
1.1.2.2. Nhóm aminoglycosid
Tất cả các kháng sinh aminoglycosid đều có nguy cơ gây độc tính trên tai (tiền đình
và thính giác) và độc tính trên thận [55].
Độc tính trên tai thường không hồi phục. Thuốc sẽ tích lũy ở dịch tai giữa và dịch
tai trong khi nồng độ aminoglycosid trong huyết tương tăng cao. Trong khi đó, sự khuếch
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nhất. Bên cạnh những lợi ích mang lại trong điều trị, đây cũng là nhóm dược lý được ghi

tán thuốc trở lại tuần hoàn xảy ra chậm và thời gian bán thải của aminoglycosid trong dịch
tai trong lại dài hơn 5 đến 6 lần so với trong huyết tương. Độc tính trên tai gồm 2 loại: suy
giảm thính giác, có thể dẫn đến mất thính lực không hồi phục, và độc tính trên tiền đình,
dẫn đến rối loạn thăng bằng [55], [74].
Khoảng 8% - 26% bệnh nhân sử dụng kháng sinh aminoglycosid trong thời gian
bào ống lượn gần. Biểu hiện là tình trạng protein niệu mức độ nhẹ, xuất hiện của trụ niệu
trong và trụ hạt. Độc tính trên thận có khả năng hồi phục do tế bào ống thận có khả năng
tái sinh. Nguy cơ gặp độc tính cao hơn ở những bệnh nhân tuổi cao, bệnh thận nền, sử dụng
liều cao và kéo dài, dùng đồng thời với các thuốc gây độc tính trên thận (thuốc lợi tiểu,
amphotericin…). Độc tính có mối tương quan với tổng lượng thuốc sử dụng và độ dài của
đợt điều trị. Trong khi đó, dùng liều cao, chế độ liều giãn cách được chứng minh là có ít
nguy cơ gây độc tính hơn khi dùng chế độ chia nhiều liều với cùng một tổng lượng thuốc
sử dụng [55], [74].
1.1.2.3. Nhóm quinolon
Những ADR cần lưu ý khi sử dụng quinolon là độc tính trên thần kinh, độc tính trên hệ
cơ xương khớp và các phản ứng liên quan đến tiêm truyền.
Cơ chế gây độc tính trên thần kinh là ức chế receptor GABA do nhóm thế alkyl trong
cấu trúc của kháng sinh quinolon. Các yếu tố nguy cơ bao gồm tuổi cao, suy giảm chức
năng thận, tiền sử lú lẫn, loạn thần đang điều trị bằng thuốc loạn thần. Các ADR trên thần
kinh thường xuất hiện với tỷ lệ 1% - 4%, trong đó thường gặp là đau đầu, chóng mặt, các
biểu hiện ít gặp hơn là hoang tưởng, mê sảng, co giật [55], [74], [105], [115].
Viêm gân, có thể dẫn đến đứt gân là các phản ứng có hại hiếm gặp (tỷ lệ <1%) liên
quan đến việc sử dụng kháng sinh nhóm quinolon. Trong đó, gân gót (gân Achilles) bị tác
động nhiều nhất. Hiện tại, cơ chế gây ADR này của quinolon chưa rõ ràng, tuy nhiên dấu
hiệu tổn thương gân có thể xảy ra sau khi dùng một liều duy nhất kháng sinh quinolon gợi
ý khả năng tác động trực tiếp của thuốc trên sợi collagen. Các yếu tố nguy cơ liên quan đến
tổn thương gân khi sử dụng kháng sinh nhóm quinolon bao gồm: tuổi cao (> 60 tuổi); sử
dụng đồng thời với glucocorticoid; có bệnh thận mạn tính; có tiền sử ghép thận, tim hoặc
phổi. Các quinonlon có thể gây thoái hóa sụn ở khớp chịu trọng lực trên nhiều loài động
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điều trị có biểu hiện suy thận mức độ nhẹ. Độc tính trên thận là kết quả tích lũy thuốc ở tế

vật non, do đó không khuyến cáo sử dụng các kháng sinh nhóm này cho bệnh nhân dưới 18
tuổi [55], [74], [115], [125].
Phản ứng tại vị trí tiêm truyền là phản ứng có hại thường gặp khi sử dụng ciprofloxacin,
levofloxacin, ofloxacin (tỷ lệ >1%). Biểu hiện của phản ứng bao gồm cảm giác đau, ngứa, đỏ
hoặc viêm tĩnh mạch tại vị trí truyền do tĩnh mạch bị kích ứng [4]. Cơ chế của phản ứng hiện
truyền, cần lưu ý một số vấn đề sau trong quá trình truyền thuốc cần lưu ý đến độ pha loãng của
dung dịch, tốc độ tiêm truyền và vị trí tiêm truyền. Bên cạnh đó, nên ưu tiên sử dụng thuốc
qua đường uống, chỉ sử dụng đường tiêm truyền khi người bệnh không thể dùng thuốc qua
đường uống hoặc khi đường tĩnh mạch mang lại nhiều lợi ích điều trị hơn và cân nhắc
chuyển ngay sang dạng uống khi điều kiện lâm sàng cho phép [56], [108].
1.1.2.4. Nhóm tetracyclin
Thuốc gắn mạnh với canxi ở xương và răng mới hình thành gây ADR đặc trưng là
hỏng răng, biến màu răng vĩnh viễn, thường gặp với đối tượng dùng thuốc là trẻ em dưới 8
tuổi hoặc người mẹ sử dụng các kháng sinh nhóm tetracyclin trong thời gian thai kì. Tổng
liều kháng sinh được sử dụng quyết định độc tính kháng sinh. Chính vì ADR này nên
tetracyclin chống chỉ định cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 8 tuổi [4], [55].
Nôn, buồn nôn, tiêu chảy, chán ăn là các nguyên nhân thường gặp nhất dẫn đến thay
đổi phác đồ khi sử dụng các tetracyclin. Tuy nhiên, ADR này có thể được kiểm soát khi
dùng thuốc cùng thức ăn hoặc carboxymethylcellulose, giảm liều hoặc ngừng thuốc [55].
1.1.2.5. Các macrolid, lincosamid và streptogamin
 Macrolid
Rối loạn tiêu hóa với các biểu hiện buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chán ăn khá phổ biến
với tỷ lệ này dao động từ 6% - 27% phụ thuộc vào từng hoạt chất, trong đó các macrolid
thế hệ mới (azithromycin, clarithromycin, roxithromycin) dung nạp tốt hơn, ít gây tác dụng
không mong muốn này hơn so với erythromycin. Cơ chế gây ADR này của erythromycin
liên quan đến chủ vận receptor motilin [33].
 Clindamycin
Rối loạn tiêu hóa là ADR thường gặp với tỷ lệ 2 – 20%. Phần lớn các trường hợp là
nhẹ đến trung bình, có thể hết sau khi ngừng thuốc. Tuy nhiên, clindamycin có yếu tố nguy
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vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Do đó, để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện kích ứng tại vị trí tiêm

cơ cao gây viêm đại tràng giả mạc do Clostridium difficile, đặc biệt ở người cao tuổi và
những người suy giảm chức năng thận. Khoảng 0,1 - 10% bệnh nhân viêm đại tràng giả
mạc có thể phát triển rất nặng và dẫn đến tử vong. ADR này đặc trưng với các triệu chứng:
đau bụng, ỉa chảy, sốt, có chất nhày và máu trong phân. Soi trực tràng thấy những mảng
trắng vàng trên niêm mạc đại tràng [4], [55].
với tần suất cao hơn ở những bệnh nhân nhiễm HIV. Các phản ứng hiếm gặp hơn là tăng
men gan có hồi phục, hội chứng Stenven- Jonhson và phản ứng phản vệ [55].
1.1.2.6. Nhóm amphenicol
Tác dụng phụ gây bất sản tủy xương dẫn đến thiếu máu trầm trọng. Có hai loại ức
chế tủy xương: loại thứ nhất không phụ thuộc liều, không thuận nghịch, dẫn đến thiếu máu
không hồi phục với tỷ lệ tử vong trên 50% với biểu hiện thường gặp là giảm toàn thể tế bào
máu ngoại vi; loại ức chế tủy xương thứ hai phổ biến hơn và phụ thuộc liều, thường hồi
phục sau khi ngừng thuốc. Loại tác dụng bất lợi này được biểu hiện bởi thiếu máu, giảm
hồng cầu lưới, giảm bạch cầu, tăng nồng độ sắt trong huyết thanh, tăng dự trữ sắt huyết
thanh. Phải ngừng thuốc nếu kết quả kiểm tra công thức máu hoặc xuất hiện các triệu chứng
huyết học bất thường khác liên quan đến chloramphenicol [4], [55].
Hội chứng xám có thể xảy ra khi dùng cloramphenicol trên trẻ sơ sinh thiếu tháng
và trẻ sơ sinh. Đây là hậu quả của nồng độ thuốc quá cao do trẻ nhỏ không đủ khả năng liên
hợp thuốc hoặc thải trừ thuốc dạng không liên hợp với các biểu hiện bỏ ăn, trướng bụng,
có hoặc không có nôn, xanh tím tiến triển, trụy mạch có thể kèm theo rối loạn hô hấp, thậm
chí gây tử vong. Nếu ngừng sớm cloramphenicol ngay sau khi xuất hiện triệu chứng, bệnh
nhân có thể hồi phục hoàn toàn sau đó [4], [55].
1.1.2.7. Các sulfonamid và trimethoprim
ADR đặc trưng của các dẫn chất sulfonamid là các phản ứng dị ứng như mày đay,
ngứa, phát ban, hội chứng Stevens – Johnson hoặc Lyell với các ban phỏng nước toàn thân,
đặc biệt là loét hốc tự nhiên (miệng, bộ phận sinh dục, hậu môn) kèm theo các triệu chứng
toàn thân trầm trọng như truỵ tim mạch, sốt cao, thậm chí tử vong [7].
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Ban da xuất hiện trên khoảng 10% bệnh nhân dùng clindamycin và có thể xuất hiện

Tăng transaminase, viêm gan, vàng da, ứ mật là những ADR trên gan thường được
ghi nhận. Sulfonamid có thể gây vàng da ở trẻ em thời kỳ chu sinh do đẩy bilirubin ra khỏi
albumin (hội chứng Kernig), vì thế thuốc chống chỉ định chi trẻ nhỏ dưới 2 tháng tuổi [4].
Suy thận cấp có thể xảy ra sau khi dùng cotrimoxazol ở bệnh nhân có tiền sử bệnh
thận do tinh thể niệu sulfamethoxazol. Tăng creatinin huyết thanh nhưng không giảm mức

1.1.2.8. Các thuốc kháng khuẩn khác
 Colistin
Độc tính thận là tác dụng không mong muốn đáng lo ngại nhất khi sử dụng colistin
trong thực hành lâm sàng. Tần suất gặp độc tính thận dao động từ 0% đến 76,1%, biểu hiện
bởi tăng creatinin huyết tương, tăng urê máu, giảm thanh thải creatinin, có thể có hồng cầu
niệu, protein niệu, trụ niệu và thiểu niệu [69], [106]. Quá trình chết tế bào theo chương trình
(apoptosis) và hoại tử (necrosis) được xem là cơ chế chính liên quan đến độc tính thận của
colistin. Sau khi được hấp thu vào ống thận, colistin làm giảm hoạt tính của hệ thống chống
oxy hóa, gây rối loạn ty thể, làm tăng các yếu tố gây chết tế bào theo chương trình, giải
phóng cytochrom c và sinh các gốc oxy hoạt động, cuối cùng dẫn đến chết tế bào và hoại
tử [112].
Độc tính trên thần kinh của colistin phụ thuộc liều và có thể hồi phục, thường xuất
hiện trong vòng 5 ngày sau khi bắt đầu dùng thuốc. Cơ chế gây độc được giải thích là do
thuốc ức chế tác dụng của acetylcholin tại khớp nối thần kinh cơ, tăng khử cực, làm giảm
canxi và gây giải phóng histamin. Biểu hiện gồm có: yếu cơ, liệt mặt và ngoại vi, liệt cơ
mắt, khó nuốt, mất điều vận, điếc một phần, sụp mí mắt, nhìn mờ, hoa mắt, lẫn lộn, ảo giác,
co giật và hiếm khi ức chế thần kinh cơ gây liệt cơ hô hấp. Tần suất độc tính thần kinh thấp
hơn so với độc tính thận, thường gặp nhiều nhất là liệt với tần suất 7 – 27% [76], [85],
[106].
 Vancomycin
Tỷ lệ gặp độc tính trên thận dao động từ 5 – 35%. Cơ chế chưa rõ ràng nhưng bằng
chứng từ các nghiên cứu trên động vật cho thấy có liên quan đến stress oxy hóa trên tế bào
ống thận dẫn đến thiếu máu hoại tử ống thận. Độc tính trên thận thường hồi phục, ít khi để
lại hậu quả lâu dài nếu được xử trí dừng thuốc hoặc hiệu chỉnh liều đúng cách [34], [49],
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lọc cầu thận khi dùng liều cao do trimethoprim ức chế thải trừ creatinin [55].

[62]. Các yếu tố làm tăng nguy cơ độc tính thận của vancomycin bao gồm: chế độ liều trên
15 mg/L; sử dụng phác đồ vancomycin kéo dài; phối hợp với các thuốc cùng có độc tính
trên thận, trong đó aminoglycosid và piperacilin/tazobactam cần được lưu ý nhất về khả
năng gia tăng độc tính trên thận khi sử dụng phối hợp với vancomycin trong phác đồ kết
hợp kháng sinh; yếu tố thuốc về bệnh nhân bao gồm suy giảm chức năng thận, bệnh nhân
Tác dụng không mong muốn liên quan đến kỹ thuật tiêm truyền là phản ứng quá
mẫn thường gặp nhất của vancomycin xảy với tỷ lệ 3,4% - 14%, liên quan đến tốc độ truyền
nhanh khi sử dụng liều cao, nồng độ dung dịch truyền trên 5 mg/ml. Những triệu chứng
được ghi nhận là ban đỏ, mề đay, da đỏ ửng, nhịp tim nhanh có thể kèm theo tụt huyết áp.
Khi triệu chứng đỏ da ở mức độ nặng có thể được gọi là hội chứng người đỏ “Red-man
syndrome”. Đây là phản ứng giả dị ứng do vancomycin gây độc trực tiếp lên tế bào mast,
dẫn tới giải phóng ồ ạt histamin và tạo ra các hiệu ứng nói trên [33], [39], [55]. Nếu xuất
hiện phản ứng, cần ngừng truyền ngay vancomycin hoặc xử trí bằng diphenhydramin. Sau
khi hết mẩn, ngứa có thể truyền lại ở tốc độ thấp hơn và/hoặc liều thấp hơn. Nếu xuất hiện
tụt huyết áp, cần truyền dịch và sử dụng thuốc làm tăng huyết áp trong trường hợp nặng.
Để giảm thiểu phản ứng có hại liên quan đến truyền, mỗi liều vancomycin nên được truyền
trong ít nhất 60 phút với tốc độ tối đa 10 mg/phút và thay đổi luân phiên vị trí truyền [111].
 Metronidazol
Tác dụng không mong muốn thường phụ thuộc liều dùng. Dùng liều cao và kéo dài
sẽ làm tăng tác dụng bất lợi. Các tác dụng không mong muốn trên đường tiêu hóa xảy ra
khoảng 5 - 25% [4], [55]. Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất khi uống
metronidazol là buồn nôn, nhức đầu, chán ăn, khô miệng, có vị kim loại rất khó chịu; một
số phản ứng khác như nôn, ỉa chảy, đau thượng vị, đau bụng, táo bón. Ngoài ra, ADR trên
thần kinh như bệnh thần kinh hiếm gặp và thường liên quan đến dùng liều cao hoặc thời
gian dùng kéo dài [58]. Do tác dụng giống disulfiram, không nên uống rượu khi dùng thuốc
[4], [7], [55].
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nặng, bệnh nhân viêm phổi bệnh viện [34], [52], [64], [118].

1.2. Tổng quan về phản ứng có hại của thuốc có thể phòng tránh được
1.2.1. Định nghĩa và mối quan hệ với các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc
Hiện nay chưa có một định nghĩa chính thức cho khái niệm "khả năng phòng tránh
được của ADR" (the preventability of adverse drug reaction) [60], nhưng các nghiên cứu
đều chỉ ra hầu hết các phản ứng có hại có thể phòng tránh được (pADR) đều có mối liên
giữa ADR, ME và một số yếu tố liên quan được thể hiện trong Hình 1.1. Trong đó, DRP là
một khái niệm rộng (1), bao gồm ADR, AE và ME [27]. Biến cố bất lợi của thuốc (AE) (4)
là những tổn thương xảy ra trên bệnh nhân mà nguyên nhân có thể do thuốc gây ra hoặc
thiếu thuốc [84]. Trong những AE xảy ra, những AE thiết lập được mối quan hệ nhân quả
với thuốc là các ADR (5). ME là bất kì biến cố có thể phòng tránh nào có khả năng gây ra
hoặc dẫn đến việc sử dụng thuốc không hợp lý, hoặc gây hại cho bệnh nhân trong khi thuốc
được kiểm soát bởi nhân viên y tế, bệnh nhân, hoặc người tiêu dùng (2) [89]. Bản chất của
ME là các biến cố có thể phòng tránh được. Vì thế, những AE/ADR xảy ra là một hậu quả
của ME thì cũng mang tính chất phòng tránh được của ME. Ngược lại, một AE/ADR được
coi là có thể phòng tránh được nếu nó xảy ra như là hậu quả của một hay nhiều sai sót liên
quan đến thuốc [88].

Hình 1.1. Mối liên quan giữa các vấn đề liên quan đến thuốc [6], [27], [35], [99]
Ghi chú: DRP – Các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc, ME – sai sót liên quan đế thuốc,
iME – Sai sót liên quan đến thuốc đã được ngăn chặn, AE – Biến cố bất lợi của thuốc, pAE – Biến
cố bất lợi có thể phòng tránh được, ADR – phản ứng có hại của thuốc, pADR – phản ứng có hại
của thuốc có thể phòng tránh được.
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quan chặt chẽ với các sai sót liên quan đến thuốc (ME) [60], [70], [83], [95]. Mối quan hệ

Từ mối quan hệ chặt chẽ này, WHO định nghĩa phản ứng có hại của thuốc có thể
phòng tránh được (pADR) được coi là một tổn thương gây ra bởi một sai sót xảy ra trong
bất kì giai đoạn nào của quá trình sử dụng thuốc [127].
1.2.2. Nguyên nhân gây ra phản ứng có hại có thể phòng tránh được
Sai sót liên quan đến thuốc là nguyên nhân gây ra các pADR [28], [70]. Do đó, phân
Sai sót liên quan đến thuốc có thể xảy ra ở bất cứ giai đoạn nào trong quy trình sử dụng
thuốc, bao gồm các giai đoạn: mua sắm, bảo quản, kê đơn, sao chép đơn thuốc và phiên
dịch thông tin, pha chế chuẩn bị thuốc, cấp phát thuốc, dùng thuốc cho bệnh nhân và giám
sát bệnh nhân trước và sau khi dùng thuốc [127]. Hiệp hội Dược sĩ Hoa Kỳ (ASHP) đã
phân chia các sai sót thành 12 loại:
- Sai sót kê đơn: sai sót trong lựa chọn loại thuốc, liều lượng, dạng bào chế, số
lượng, đường dùng, nồng độ, tốc độ đưa thuốc, hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc của một
thuốc được kê đơn bởi người kê đơn hợp pháp; sai sót do đơn thuốc không đọc được;
- Sai sót do thiếu thuốc: bệnh nhân không được dùng loại thuốc đã được kê đơn;
- Sai về thời gian: bệnh nhân dùng thuốc ngoài khoảng thời gian cho phép theo liệu
trình dùng thuốc;
- Sai sót do sử dụng thuốc chưa được phép: sử dụng loại thuốc không được kê đơn
cho bệnh nhân đó;
- Sai sót về liều: bao gồm dùng quá liều, thấp hơn liều điều trị, quên liều, đưa thêm
liều không đúng như chỉ định hoặc không nhớ liều dùng cho bệnh nhân;
- Sai sót về dạng bào chế: dùng cho bệnh nhân loại thuốc không đúng dạng bào chế
được kê đơn;
- Sai sót trong chuẩn bị thuốc: thuốc được pha chế hoặc thao tác không đúng trước
khi sử dụng;
- Sai sót kĩ thuật dùng thuốc: quy trình không phù hợp hoặc không đúng kỹ thuật
sử dụng thuốc;
- Sai sót khi dùng thuốc không đảm bảo chất lượng: dùng thuốc hết hạn hoặc hư
hỏng;
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loại nguyên nhân gây ra pADR được dựa trên việc phân loại các sai sót liên quan đến thuốc.

- Sai sót trong giám sát điều trị: thiếu sót trong việc đánh giá chế độ điều trị và phát
hiện các vấn đề trong sử dụng thuốc hoặc không sử dụng dữ liệu lâm sàng hoặc xét nghiệm
phù hợp để đánh giá đầy đủ đáp ứng của bệnh nhân với thuốc được kê đơn;
- Sai sót trong tuân thủ điều trị: bệnh nhân thiếu tuân thủ điều trị với thuốc được kê
đơn;
1.2.3. Các yếu tố làm tăng nguy cơ dẫn đến pADR
-

Yếu tố thuộc về nơi điều trị
AE có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào trong bệnh viện, bao gồm cả khoa cấp cứu [43],

[45], [101], các khoa khác nhau trong bệnh viện và phòng mổ [61], [121]. Hai yếu tố
thường liên quan đến việc xuất hiện AE nhất là khoa ICU và thời gian làm việc ngoài giờ
hành chính [36], [44], [78], [123].
-

Yếu tố thuộc về bệnh nhân
Đối tượng có nguy cơ cao xuất hiện ADR là trẻ em, người cao tuổi và người có

nhiều bệnh mắc kèm. Trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao xuất hiện sai sót liên quan đến
thuốc và AE là do phải chỉnh liều thuốc theo tuổi, cân nặng và BMI. Bệnh nhi cũng thường
không xác định được các sai sót tiềm tàng so với các đối tượng khác. Một nghiên cứu ở
Hoa Kỳ đã chỉ ra tỷ lệ AE ghi nhận trên bệnh nhi là 2,3/100 lần nhập viện, tỷ lệ AE tiềm
tàng là 10/100 lần nhập viện và sai sót liên quan đến thuốc là 55/100 lần nhập viện [75].
Người cao tuổi dễ bị tổn thương do các sai sót liên quan đến thuốc và AE do có nhiều bệnh
mắc kèm, tình trạng sinh lý suy giảm và sử dụng nhiều thuốc thường xuyên. Một phân tích
gộp đã chỉ ra bệnh nhân cao tuổi có khả năng nhập viện vì ADR cao gấp 4 lần so với người
trưởng thành trẻ tuổi [38]. Một nghiên cứu khác chỉ ra 15% bệnh nhân nhập viện trên 70
tuổi và có ít nhất một AE, hơn một nửa trong đó là các AE có thể phòng tránh được [57].
-

Yếu tố thuộc về thuốc
Thuốc chống đông, thuốc chống tăng đường huyết, thuốc an thần, thuốc mê, kháng

sinh thuốc chống loạn thần và thuốc hóa trị liệu là những thuốc có nguy cơ cao xuất hiện
AE trên người trưởng thành [36], [50], [57]. Đây là những thuốc có cửa sổ điều trị hẹp, có
sự biến thiên lớn vì đáp ứng giữa các cá thể và chế độ liều dùng thay đổi. Khi sử dụng các
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- Sai sót khác: những sai sót không phân loại được theo các nhóm trên [30].

thuốc này cần theo dõi chặt chẽ và hiệu chỉnh liều phù hợp. Các thuốc thường gây AE trên
bệnh nhi là thuốc mê, kháng sinh và dung dịch điện giải [54], [75], [87]
1.2.4. Các phương pháp phát hiện và đánh giá pADR
Nhiều phương pháp để đánh giá khả năng phòng tránh được đã được phát triển và
áp dụng, tuy nhiên chưa có phương pháp nào được xem là “tiêu chuẩn vàng” cho đánh giá
các tiêu chí hay định nghĩa của từng mức độ và phương thức đánh giá khác nhau [121].
Bảng 1.3. trình bày một số phương pháp đánh giá pADR được áp dụng phổ biến nhất.
Bảng 1.3. Một số phương pháp đánh giá pADR
Phương pháp

Định nghĩa
phòng tránh được

Đặc tính của phương pháp

Công cụ đánh giá dựa trên định nghĩa về tính phòng tránh được
Dubois và
Brook (1988)
[46]
Bates và cộng sự
(1993 và 1995)
[36], [37]

Thiếu chăm sóc dẫn đến Không rõ ràng, không có thang phân loại
tử vong
mức độ phòng tránh được.
ADR gây ra bởi ME hoặc Không rõ ràng, có thang phân loại mức độ
có thể phòng tránh được phòng tránh được.
bởi một biện pháp khả thi

Công cụ có những tiêu chí cụ thể cho từng mức độ phòng tránh được
Hallas và cộng
sự (1990) [61]

Tiêu chí cụ thể cho từng Có thể áp dụng trong Cảnh giác Dược, rõ
mức độ phòng tránh được ràng hơn những công cụ không có các tiêu
chí cụ thể để đánh giá.

Công cụ sử dụng thuật toán để đánh giá mức độ phòng tránh được
Có ít nhất một câu trả lời Rõ ràng, một thuật thoán dựa trên 7 câu
Schumock &
cho bộ câu hỏi có sẵn
hỏi về các vấn đề sử dụng thuốc.
Thornton
(1992) [103]
Thang đánh giá
của Pháp
(Imbs-1998 và
Olivier-2005)
[67], [96]
Phương pháp P
(WHO)
(2014)[126]

Chấm điểm dựa trên Rõ ràng, một thuật toán với những mục
những câu hỏi có sẵn để đánh giá liên quan đến đặc điểm bệnh
đánh giá mức độ phòng nhân, thuốc và kê đơn.
tránh được
Kết luận dựa trên một bộ Rõ ràng, một thuật toán với 20 câu hỏi về
câu hỏi có sẵn
những sai sót có thể gặp trong sử dụng
thuốc
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pADR [47], [126]. Các phương pháp thay đổi từ đơn giản đến phức tạp, với cấu trúc của

Thang đánh giá khả năng phòng tránh được của Pháp lần đầu tiên được đưa ra bởi
Imbs và cộng sự (1998), sau đó được tiếp tục phát triển bởi Olivier và cộng sự (2002) [67],
[96]. So với các phương pháp khác, thang đánh giá này có ý nghĩa cao về mặt lâm sàng do
có bổ sung thêm tiêu chí về việc tối ưu hóa điều trị trên bệnh nhân. Đồng thời, so với
phương pháp P của WHO với 20 tiêu chí, mà một số tiêu chí trong đó thường không đánh
Với phương pháp này, khả năng phòng tránh được của ADR được đánh giá bằng
cách chọn câu trả lời và cho điểm cho từng mục theo các câu hỏi trong bộ tiêu chí (Phụ lục
3). Các tiêu chí đánh giá được phân loại theo hai mục lần lượt là phát hiện các sai sót trong
quy trình sử dụng thuốc và đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng thuốc trên bệnh nhân.
Từ đó, khả năng phòng tránh được của ADR được phân loại theo 4 mức độ: “phòng tránh
được”, “có khả năng phòng tránh được”, “không đánh giá được” và “không phòng tránh
được”.
1.2.5. Khả năng phòng tránh được của phản ứng có hại liên quan đến kháng sinh
Một tổng quan của Penkarn và cộng sự (2003) về tỷ lệ pADR ở bệnh nhân điều trị
nội trú, kết quả pADR là 35,2%, trong đó kháng sinh có tỷ lệ pADR cao (9,6%), xếp thứ 5
trong các nhóm thuốc gây pADR nhiều nhất ghi nhận được (sau các thuốc tim mạch, thuốc
tác động lên hệ thần kinh - tâm thần, thuốc giảm đau và thuốc chống kết tập tiểu cầu) [72].
Nghiên cứu của Zahra Karimian và cộng sự (2018) trên cơ sở dữ liệu ghi nhận trong hệ
thống Cảnh giác Dược Iran giai đoạn 2015 – 2017, tỷ lệ pADR dao động trong khoảng
6,52% - 7,40%, trong đó, các thuốc kháng khuẩn đường toàn thân được ghi nhận nhiều nhất
với 53,29% và pADR nghiêm trọng liên quan đến kháng sinh trên tổng số ADR nghiêm
trọng chiếm tỷ lệ cao (39,19%) [73]. Nghiên cứu cắt ngang, đa trung tâm trên 4 bệnh viện
tuyến cuối ở Parkistan của Sadia Iftikhar và cộng sự (2018) về khả năng phòng tránh được
của các biến cố bất lợi liên quan đến kháng sinh kết quả tỷ lệ pAE là 58,4%, các vấn đề liên
quan đến sử dụng kháng sinh dẫn đến pAE được ghi nhận chủ yếu là dùng sai thuốc (40,1%)
và lỗi giám sát (25,0%) trong quá trình cấp phát (22,2%) và giám sát bệnh nhân (21,1%)
[66].
Như vậy, có thể thấy tỉ lệ pADR trong thực hành điều trị là không nhỏ, trong đó,
kháng sinh luôn là nhóm thuốc có tỷ lệ pADR cao. Việc này đòi hỏi phải có những chiến
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giá được, phương pháp của Pháp đơn giản hơn, đòi hỏi ít thời gian để đánh giá hơn [130].

lược can thiệp để giảm thiểu cũng như dự phòng các pADR, đặc biệt là pADR liên quan
kháng sinh trong thực hành lâm sàng.
1.3. Cơ sở dữ liệu báo cáo phản ứng có hại liên quan đến kháng sinh và tính phòng
tránh được của ADR đã nghiên cứu tại Việt Nam
1.3.1. Hoạt động Cảnh giác Dược tại Việt Nam
môn liên quan đến việc phát hiện, đánh giá, hiểu và phòng tránh biến cố bất lợi hoặc bất kỳ
một vấn đề nào khác liên quan đến thuốc [6]. Mục tiêu của Cảnh giác Dược là dự phòng
tác động có hại của biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng thuốc, từ đó thúc đẩy sử dụng
thuốc hợp lý, an toàn, đặc biệt thông qua truyền thông và can thiệp kịp thời về tính an toàn
thuốc cho người bệnh, cán bộ y tế và cộng đồng.
Trên thế giới, hầu hết các nước đều có hệ thống Cảnh giác Dược Quốc gia với nhiệm
vụ thu thập báo cáo ADR tự nguyện. Trong tất cả các nguồn dữ liệu theo dõi an toàn thuốc,
hệ thống báo cáo tự nguyện cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất với chi phí thấp nhất,
và là hình thức chủ yếu dùng để theo dõi và phát hiện ADR [59]. Hệ thống báo cáo tự
nguyện là “hệ thống thu thập các báo cáo đơn lẻ về ADR và các vấn đề liên quan đến sử
dụng thuốc, được các cán bộ y tế cũng như các công ty sản xuất kinh doanh dược phẩm báo
cáo một cách tự nguyện về cơ quan có thẩm quyền quản lý về ADR” [28], [120]. Trong đó,
chức năng quan trọng nhất của các hệ thống này là xác định sớm các tín hiệu an toàn thuốc
và xây dựng giả thuyết, từ đó tiến hành các nghiên cứu để khẳng định các tín hiệu hoặc dựa
trên tín hiệu phát hiện được đưa ra những cảnh báo điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi thông
tin sản phẩm và các hướng dẫn thực hành lâm sàng để quản lý nguy cơ liên quan đến thuốc
[90], [117].
Tại Việt Nam, hệ thống báo cáo ADR tự nguyện đã được triển khai từ năm 1994 với
sự ra đời của hai trung tâm Cảnh giác Dược đặt tại phía Bắc và phía Nam. Năm 2009, Trung
tâm DI&ADR Quốc gia được Bộ Y tế thành lập với mong muốn tăng cường hiệu quả của
hệ thống Cảnh giác Dược quốc gia [139]. Các báo cáo ADR tự nguyện sau khi được thu
nhận sẽ được xử lý và lưu trữ tạo thành cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Trung tâm DI&ADR
Quốc gia [21].
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Thuật ngữ “Cảnh giác Dược” được định nghĩa là môn khoa học và hoạt động chuyên

1.3.2. Tiềm năng của cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện tại Việt Nam trong việc khai thác
phản ứng có hại liên quan đến kháng sinh
Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR có vai trò như là nguồn dữ liệu cốt yếu và hữu ích giúp
triển khai các hoạt động nghiên cứu thúc đẩy sử dụng thuốc một cách an toàn, hợp lý. Có
thể nói đây là hình ảnh phản ánh thực tế điều trị, giúp phát hiện các vấn đề sử dụng thuốc
sinh trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam còn nhiều điểm bất cập.
Với hơn 94000 báo cáo lưu trữ tính đến 10/2019 được thu thập từ các tuyến khám
chữa bệnh khác nhau thuộc 63 tỉnh thành trong cả nước, cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự
nguyện tại Việt Nam trở thành thông tin quý để phân tích và cảnh báo các phản ứng có hại
trong thực hành lâm sàng. Chỉ tính riêng năm 2019, trong tổng số 16338 báo cáo được ghi
nhận, số lượng báo cáo liên quan đến các thuốc kháng khuẩn dùng toàn thân chiếm 76,7%,
trong đó nhóm dược lý được ghi nhận nhiều nhất là kháng kháng sinh beta-lactam (các
beta-lactam khác chiếm 32,9%, các penicillin chiếm 8,0%) và quinolon (chiếm 9,9%). Bên
cạnh cefotaxim là thuốc được báo cáo nhiều nhất, thì trong số 10 thuốc nghi ngờ gây ADR
được ghi nhận nhiều nhất, có thêm 6 đại diện khác cũng là kháng sinh bao gồm ceftriaxon,
ceftazidim, ciprofloxacin, levofloxacin, ampicilin và vancomycin [22].
Các phản ứng có hại nghiêm trọng liên quan đến kháng sinh cũng đã được ghi nhận
trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam. Theo một nghiên cứu trước đó,
kháng sinh được xác định là nguyên nhân chính gây ra phản ứng phản vệ và sốc phản vệ
[24]. Một số kháng sinh cũng được báo cáo nhiều trong các ca nghi ngờ gây phản ứng quá
mẫn trên da nghiêm trọng như SJS/TEN [93].
1.3.3. Tiềm năng của cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện tại Việt Nam trong việc đánh giá
khả năng phòng tránh được của ADR
Từ khi những khái niệm về sai sót liên quan đến thuốc và phản ứng có hại của thuốc
có thể phòng tránh được được biết đến, mỗi hệ thống Cảnh giác Dược đều đã dần nhận thức
được vai trò của mình và coi phân tích tính phòng tránh được của ADR là hoạt động trọng
tâm [6]. Từ đó, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành tại nhiều hệ thống y tế trên thế giới, sử
dụng các phương pháp khác nhau nhằm phát hiện ME và đánh giá khả năng phòng tránh
được của ADR [36], [46], [67], [103]. Tại Việt Nam, việc đánh giá khả năng phòng tránh
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đặc thù của hệ thống y tế từng quốc gia nói chung, đặc biệt trong bối cảnh sử dụng kháng

được của phản ứng có hại của thuốc từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện cũng bước
đầu được triển khai và đã thu được những kết quả khảo sát ban đầu về ME và pADR [15],
[18], [130], [132]. Cụ thể, có 4 nghiên cứu sử dụng hai phương pháp khác nhau để đánh giá
tính phòng tránh được của ADR đã triển khai trên cơ sở báo cáo ADR tự nguyện tại Việt
Nam. Trong đó, một nghiên cứu sử dụng phương pháp P và những nghiên cứu còn lại sử
1.3.3.1. Nghiên cứu sử dụng phương pháp P để đánh giá khả năng phòng tránh được của
ADR
Nghiên cứu của Đoàn Thị Phương Thảo và cộng sự được thực hiện nhằm bước đầu
khảo sát phản ứng có hại phòng tránh được từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR ở Việt Nam [18].
Tất cả các báo cáo ADR tự nguyện trong khoảng thời gian từ 16/12/2013 đến 15/02/2014
được rà soát về các nguyên nhân dẫn đến pADR hay sai sót liên quan đến thuốc (ME), sử
dụng phương pháp P được phát triển bởi WHO để đánh giá pADR [126]. Khả năng phòng
tránh được của ADR được kết luận dựa trên sự đồng thuận giữa hai chuyên gia trong lĩnh
vực dược lý lâm sàng. Nghiên cứu đã xác định được 19,9% báo cáo nghi ngờ có sai sót liên
quan đến thuốc, 11,1% có sai sót nghi ngờ là nguyên nhân gây ra phản ứng có hại của thuốc.
Kết quả bước đầu đã chỉ ra cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam là một
nguồn dữ liệu quan trọng để phát hiện pADR, qua đó giúp định hướng các can thiệp hoặc
cảnh báo các tín hiệu nhằm nâng cao tính hợp lý trong sử dụng thuốc [18].
Bên cạnh những kết quả có ý nghĩa, nghiên cứu này cũng có một số những hạn chế
như một số câu hỏi trong bộ 20 câu hỏi của phương pháp P chưa thật sự đánh giá được do
đặc thù dữ liệu trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam. Phương pháp này cũng được
một số nhà nghiên cứu nhận định là tốn nhiều công sức và thời gian, do đó khó khăn nếu
áp dụng trong thực hành thường quy [80], [127].
1.3.3.2. Nghiên cứu sử dụng thang đánh giá của Pháp để đánh giá khả năng phòng tránh
được của ADR
Năm 2017, Dương Khánh Linh và cộng sự đã sử dụng thang đánh giá khả năng
phòng tránh được của Pháp để so sánh kết quả đánh giá pADR giữa cơ sở dữ liệu Cảnh giác
Dược tại Bordeaux (Pháp) và Việt Nam trong năm 2015 [130]. Nghiên cứu đã được tiến
hành với mục đích đánh giá khả năng áp dụng một bộ công cụ vào thực hành thường quy
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dụng thang của Pháp để đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR.

trên các hệ thống Cảnh giác Dược khác nhau thông qua việc phát hiện các pADR và xem
xét tính đồng thuận của chuyên gia trong đánh giá. Kết quả, có 10,6% báo cáo ADR của
Việt Nam được đánh giá là có thể phòng tránh được, trong đó thuốc nghi ngờ gây pADR
thường gặp nhất là các thuốc kháng sinh đường toàn thân. Tính đồng thuận giữa hai nhóm
chuyên gia vào khoảng 20% đến 40% với các mức độ khác nhau của khả năng phòng tránh

Tiếp nối nghiên cứu này, nghiên cứu của Trần Thị Lý và cộng sự (2018) chỉ ra có
9,9% báo cáo ADR mức độ nặng có thể phòng tránh được, trong đó nguyên nhân do kháng
sinh chiếm 55% [15], tỷ lệ này trong nghiên cứu của Trần Thị Khánh Ngân và cộng sự
(2018) là 8,8%, trong đó kháng sinh cũng là nhóm dược lý ghi nhận với tỷ lệ cao nhất
(55,3%) [132]. Các nghiên cứu này một lần nữa đã khẳng định tính khả thi của việc sử dụng
thang đánh giá của Pháp làm công cụ đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR từ cơ
sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện và là nền tảng cho các nghiên cứu với quy mô lớn hơn,
tiến hành trên một nhóm thuốc cụ thể trước khi đưa quy trình đánh giá khả năng phòng
tránh được của ADR từ nghiên cứu vào trong thực hành thường quy của hoạt động Cảnh
giác Dược tại Việt Nam.
Như vậy, nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên tập trung tìm hiểu và phân
tích về phản ứng có hại liên quan đến kháng sinh cũng như khả năng phòng tránh được của
các phản ứng này tại Việt Nam dựa trên dữ liệu từ hệ thống báo cáo ADR tự nguyện.
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được [130].

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Tất cả báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự
nguyện tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2018 đến ngày 31/05/2019.
 Tiêu chuẩn lựa chọn: báo cáo ADR có thuốc kháng sinh (mã J01) là thuốc nghi ngờ
 Tiêu chuẩn loại trừ: báo cáo về chất lượng thuốc.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Mô tả hồi cứu trên cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam.
2.2.2. Quy trình nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành theo quy trình như Hình 2.1
Tất cả báo cáo ADR ghi nhận trong

giai đoạn 01/06/2018 đến 31/05/2019
Loại

Chọn mẫu và xử lý sơ
bộ

Báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh
(Mã J01)
Loại

Đánh giá mối quan hệ
nhân quả thuốc - AE
theo thang theo thang
của WHO và Đánh
giá mức độ nặng của
ADR theo CTCAE

Đánh giá khả năng
phòng tránh được của
ADR theo thang của
Pháp

Báo cáo không có kháng sinh trong
mục "thuốc nghi ngờ gây ADR"

Báo cáo về chất lượng thuốc

Báo cáo ADR được đánh giá mối quan hệ
nhân quả giữa thuốc và AE

Loại

Báo cáo được quy kết ở mức “không
chắc chắn”, “chưa phân loại” và
“không thể phân loại”

Báo cáo có mối quan hệ nhân quả giữa
thuốc và ADR
Loại

Báo cáo được phân loại ở mức “không
đánh giá được” và “không phòng tránh
được”

Báo cáo có ADR có thể phòng tránh được

Hình 2.1. Quy trình tiến hành nghiên cứu
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gây ADR.

 Chọn mẫu và xử lý sơ bộ
Các báo cáo ADR tự nguyện sau khi được các cán bộ y tế tại các cơ sở khám chữa
bệnh gửi về Trung tâm DI&ADR Quốc gia được cấp mã báo cáo (Phụ lục 1).
Mã ATC của các thuốc nghi ngờ được phân loại theo thang của WHO [140]. Từ
danh sách thuốc nghi ngờ lọc ra các báo cáo liên quan đến thuốc kháng sinh (mã J01). Các
 Đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa kháng sinh nghi ngờ và biến cố bất lợi
Mối quan hệ nhân quả giữa biến cố bất lợi và kháng sinh nghi ngờ sử dụng trên bệnh
nhân được đánh giá theo thang phân loại của WHO (Phụ lục 2) [122]. Kết quả đánh giá
được thể hiện trên mẫu phiếu "Biên bản tổng hợp kết quả thẩm định báo cáo ADR" (Phụ
lục 3). Nếu báo cáo có nhiều cặp thuốc – biến cố có mức phân loại khác nhau, báo cáo sẽ
được quy kết ở mức cao nhất. Các báo cáo được phân loại ở mức "chắc chắn", "có khả
năng" hoặc "có thể" được xem là có mối quan hệ nhân quả giữa thuốc – biến cố. Việc đánh
giá được thực hiện bởi các chuyên gia trong Hội đồng thẩm định.
 Phân loại mức độ nặng của phản ứng có hại của thuốc
Mức độ nặng của phản ứng ADR được thực hiện theo thang CTCAE của Viện Ung
thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) [90]. Trong đó, các mức độ nặng được phân loại như sau:
-

Mức 1 (Grade 1): Nhẹ; không có triệu chứng hoặc triệu chứng ở mức độ nhẹ; dựa

trên những quan sát trên lâm sàng hoặc quan sát chẩn đoán; không chỉ định can thiệp.
-

Mức 2 (Grade 2): Trung bình; được chỉ định can thiệp tối thiểu, tại chỗ hoặc không

xâm lấn, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày gặp khó khăn.
-

Mức 3 (Grade 3): Nặng hoặc có ý nghĩa về mặt lâm sàng nhưng không gây đe dọa

tính mạng; dẫn đến nhập viện hoặc kéo dài thời gian nằm viện; gây tàn tật; tự chăm sóc bản
thân gặp khó khăn.
-

Mức 4 (Grade 4): Đe dọa tính mạng, cần can thiệp khẩn cấp.

-

Mức 5 (Grade 5): Tử vong liên quan đến AE.

 Đánh giá khả năng phòng tránh được
Các báo cáo có mối liên quan giữa thuốc và biến cố bất lợi sẽ được đưa vào đánh
giá khả năng phòng tránh được của ADR theo thang của Pháp được thể hiện trên "Phiếu
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báo cáo chất lượng thuốc sẽ được loại trừ.

đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR" (Phụ lục 4) [131]. Quá trình đánh giá được
thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Xác định xem ADR đã được ghi nhận trong y văn chưa?
Nghiên cứu viên đối chiếu cặp ADR – thuốc nghi ngờ được ghi nhận trong báo cáo
với các tài liệu đã định trước. Nếu ADR không được mô tả ở ít nhất 1 tài liệu tham chiếu
nhiều hoạt chất, nếu không tìm được y văn cho một trong các hoạt chất trong công thức thì
được xét là không tìm thấy tài liệu tham chiếu cho phối hợp đó. Các tài liệu đối chiếu được
xem xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên dưới đây:
 Dược thư Quốc gia Việt Nam năm 2015 [4],
 Tờ tóm tắt thông tin sản phẩm (SPC) tại Anh [134],
 Tờ tóm tắt thông tin sản phẩm (SPC) tại Mỹ [136],
 Tờ tóm tắt thông tin sản phẩm (SPC) tại Pháp [135],
 Các thông tư Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh của Bộ Y tế Việt Nam cập nhật
mới nhất,
 Các hướng dẫn điều trị của Cục Quản lý Khám chữa bệnh [133],
 Hướng dẫn điều trị chính thống liên quan khác tra cứu được (có trích dẫn nguồn
trong các phiếu đánh giá),
 Micromedex 2.0 [137].
Bước 2: Xác định xem sai sót trong quy trình sử dụng thuốc có thể là nguyên nhân trực tiếp
dẫn tới ADR không?
Các sai sót trong quá trình sử dụng thuốc bao gồm sai sót trong các quy trình sản
xuất, cấp phát, kê đơn, sử dụng, dịch đơn, người bệnh tự ý sử dụng thuốc kê đơn hoặc có
vấn đề về tuân thủ điều trị. Nếu sai sót được phát hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá
trình này thì cặp ADR – thuốc nghi ngờ được kết luận “phòng tránh được” (Mức 1 – bảng
2.1).
Bước 3: Đánh giá khuyến cáo sử dụng thuốc trên bệnh nhân
 Nếu không có khuyến cáo về sử dụng thuốc thuộc ít nhất 1 trong các tài liệu tham
chiếu của bước 1 thì ngừng đánh giá.
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sẽ được quy điểm là “không đánh giá được” (Mức 3 – Bảng 2.1.). Đối với thuốc phối hợp

 Nếu có khuyến cáo được mô tả ở ít nhất 1 tài liệu đối chiếu, mỗi thuốc nghi ngờ sẽ
được chấm điểm lần lượt theo 4 mục A, B, C, D (Phụ lục 4).
Tùy theo tổng điểm cuối cùng, mỗi báo cáo sẽ được phân loại theo 1 trong 4 mức:
“phòng tránh được”, “có khả năng phòng tránh được”, “không đánh giá được”, “Không
phòng tránh được” (Bảng 2.1). Nếu báo cáo có nhiều cặp thuốc – ADR có mức độ phân
Bảng 2.1. Phân loại khả năng phòng tránh được của ADR
Mức độ

Khả năng phòng tránh được

Tổng điểm

1

Phòng tránh được

-13 đến -8
Hoặc phát hiện được ít nhất 1 sai sót
trong quy trình sử dụng thuốc

2

Có khả năng phòng tránh được

-7 đến -3

3

Không đánh giá được

-2 đến +2

4

Không phòng tránh được

+3 đến +8

Báo cáo ADR được coi là “có thể phòng tránh được” nếu có ít nhất 1 thuốc nghi ngờ
được đánh giá gây ra ADR ở mức độ 1 “phòng tránh được” hoặc mức độ 2 “có khả năng
phòng tránh được”. Mỗi báo cáo sẽ được đánh giá độc lập bởi 2 thành viên trong nhóm
nghiên cứu. Sau đó, kết quả đánh giá của từng báo cáo được đối chiếu và đồng thuận giữa
hai người đánh giá. Các trường hợp được kết luận “có thể phòng tránh được” hoặc chưa
đồng thuận sẽ được đưa ra trao đổi với các thành viên khác trong nhóm để đi đến kết luận.
Cuối cùng, các trường hợp “có thể phòng tránh được” hoặc chưa kết luận được được đưa
ra thảo luận giữa các thành viên trong nhóm nghiên cứu và một chuyên gia về Cảnh giác
Dược để thống nhất kết quả đánh giá cuối cùng.
2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Khảo sát đặc điểm báo cáo phản ứng có hại liên quan đến kháng sinh
-

Đặc điểm chung về báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh:

+ Số lượng (tỷ lệ) báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh theo từng tháng.
+ Phân loại báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh theo vùng địa lý, tuyến cơ sở khám
chữa bệnh và đối tượng tham gia báo cáo.
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loại khác nhau thì báo cáo sẽ được xếp loại ở mức cao nhất.

-

Kết quả đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố bất lợi theo thang

đánh giá của WHO [122]: số lượng (tỷ lệ) báo cáo theo mức độ quy kết.
-

Đặc điểm về bệnh nhân gặp ADR liên quan đến kháng sinh: tuổi, giới tính, tiền sử

dị ứng.
-

Đặc điểm về kháng sinh nghi ngờ gây ADR: phân loại báo cáo theo lý do dùng kháng

nhóm dược lý (sử dụng hệ thống phân loại ATC) [140]; các kháng sinh nghi ngờ gây ADR
được báo cáo nhiều nhất.
-

Đặc điểm về phản ứng ADR liên quan đến kháng sinh: phân loại ADR theo tổ chức

cơ thể bị ảnh hưởng (sử dụng mã SOC của MedDRA) [86]; các biểu hiện ADR được ghi
nhận nhiều nhất (theo biểu hiện được mô tả và chuẩn hóa ở mức “Preferred term” của bộ
thuật ngữ MedDRA) [86]; phân loại mức độ nặng của ADR (theo thang CTCAE của Viện
Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ) [90]; phân loại mức độ nghiêm trọng của phản ứng
2.3.2. Phân tích khả năng phòng tránh được của các phản ứng có hại liên quan đến
kháng sinh
- Kết quả đánh giá khả năng phòng tránh được theo thang của Pháp [131]: số lượng (tỷ lệ)
báo cáo theo từng mức đánh giá.
- Phân loại pADR liên quan đến kháng sinh theo nguyên nhân gây ADR.
- Đặc điểm của kháng sinh nghi ngờ gây pADR: phân loại nhóm dược lý theo nguyên nhân
gây pADR (theo ATC) [140]; các kháng sinh nghi ngờ gây pADR được ghi nhận nhiều nhất.
- Đặc điểm pADR liên quan đến kháng sinh: phân loại pADR theo tổ chức cơ thể bị ảnh
hưởng (SOC - theo MedDRA) [86], một số trường hợp pADR typ A liên quan đến liều dùng
kháng sinh.
2.4. Xử lí số liệu
Dữ liệu được nhập, quản lý và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2016.
Xử lý thống kê mô tả: Các biến số liên tục có phân phối chuẩn được biểu diễn dưới
dạng trung bình ± SD (độ lệch chuẩn) và các cực trị (giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất). Các
biến số định danh và phân hạng được biểu diễn dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

25

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

sinh (sử dụng phân loại ICD-10 của WHO) [141], phân loại kháng sinh theo đường dùng;

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Kết quả của quá trình thực hiện nghiên cứu được trình bày trong sơ đồ Hình 3.1.
12062 báo cáo ADR ghi nhận trong

6590 báo cáo (54,6%) liên quan đến
kháng sinh (Mã J01)
Loại

Đánh giá mối
quan hệ nhân
quả thuốc AE theo thang
theo thang của
WHO

25 báo cáo chất lượng thuốc

6565 báo cáo (54,4%) được đánh giá
mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và AE

Loại

158 báo cáo được quy kết ở
mức “không chắc chắn”,
“chưa phân loại” và “không
thể phân loại”

6407 báo cáo (97,6%) có mối quan hệ
nhân quả giữa thuốc và ADR

Đánh giá khả
năng phòng
tránh được
của ADR theo
thang của
Pháp

Loại

5446 báo cáo được phân loại
ở mức “không đánh giá
được” và “không phòng tránh
được”

532 báo cáo (8,3%) có ADR “phòng
tránh được” và “có khả năng phòng
tránh được”

Hình 3.1. Sơ đồ kết quả phát hiện báo cáo có pADR liên quan đến kháng sinh
Từ 12062 báo cáo ADR ghi nhận trong Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện trong
vòng một năm (từ ngày 01/06/2018 đến ngày 31/05/2019), 6590 báo cáo ADR (chiếm
54,6% tổng số báo cáo) nghi ngờ liên quan đến thuốc kháng sinh (mã J01) được lựa chọn
vào nghiên cứu. Sau khi loại đi 25 báo cáo chất lượng thuốc, 6565 báo cáo (chiếm 54,4%
tổng số báo cáo) được thẩm định mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố bất lợi bằng
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giai đoạn 01/06/2018 đến 31/05/2019

phương pháp của WHO, thu được 6407 báo cáo có mối liên quan giữa thuốc và biến cố bất
lợi (chiếm 97,6% tổng số báo cáo được đưa vào nghiên cứu) (Bảng 3.2). Các báo cáo này
tiếp tục được đưa vào đánh giá mức độ nặng theo thang phân loại CTCAE và đánh giá khả
năng phòng tránh được bằng thang đánh giá của Pháp. Kết quả, thu được 532 báo cáo
(8,3%) có ADR được kết luận là có thể phòng tránh được liên quan đến thuốc kháng sinh.

kháng sinh
3.1.1. Thông tin chung về báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh
3.1.1.1. Số lượng và tỷ lệ báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh
1600

70,0

1400

54,2

59,7

57,3

56,2

54,1

52,4

59,5
52,2

49,4

1200

60,0
49,1
50,0

657

Số lượng báo cáo ADR

1000
532

800
431

389

440

540

463

524

30,0

333

600

322

400
200

40,0

567

768
511

585

06

07

610

545

651
413

274
512

368

20,0
490

590

547

04

05

0

10,0
0,0

08

09
10
11
12
01
02
03
Tổng số báo cáo ADR liên quan đến thuốc khác
Tổng số báo cáo ADR liên quan kháng sinh
Tỷ lệ số báo cáo ADR liên quan kháng sinh trên tổng số báo cáo ADR

Hình 3.2. Số lượng và tỷ lệ báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh
(giai đoạn 06/2018 – 05/2019)
Số lượng và tỷ lệ báo cáo ADR theo thời gian được biểu diễn chi tiết trong hình 3.2.
Trong vòng 1 năm (từ 01/06/2018 đến 31/05/2019), Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã tiếp
nhận 12062 báo cáo ADR tự nguyện. Trong đó, báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh
luôn chiếm tỷ lệ đáng kể. Cụ thể, có 6590 báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh (chiếm
54,6% so với toàn bộ báo cáo ADR). Tỷ lệ báo cáo ADR liên quan kháng sinh so với tổng
số báo cáo ADR được ghi nhận hàng tháng tương đối ổn định, dao động từ 49,1 - 61,1%.
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3.1. Đặc điểm chung của các báo cáo ADR được quy kết có liên quan đến sử dụng

3.1.1.2. Phân loại báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh theo vùng địa lý, tuyến cơ sở
khám chữa bệnh và đối tượng tham gia báo cáo
Phân loại báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh theo vùng địa lý, tuyến cơ sở khám
chữa bệnh và đối tượng tham gia báo cáo được trình bày trong Bảng 3.1. Các báo cáo ADR
được gửi từ các cơ sở y tế thuộc 7 vùng kinh tế. Kết quả cho thấy số lượng báo cáo của các
Trung Bộ và Duyên hải miền Trung chiếm tỷ lệ lớn nhất (26,2%) và các cơ sở y tế thuộc
khu vực Tây Nguyên chiếm tỷ lệ thấp nhất (2,2%).
Bảng 3.1. Phân loại báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh theo vùng địa lý, tuyến
cơ sở khám chữa bệnh và đối tượng tham gia báo cáo (giai đoạn 06/2018 – 05/2019)
Đặc điểm
Trung du và miền núi phía Bắc

Vùng địa lý

Đồng bằng sông Hồng

1690 (25,2)

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

1724 (26,2)

Tây Nguyên

151 (2,2)

Đông Nam Bộ

1292 (19,1)

Đồng bằng sông Cửu Long

1025 (15,1)

Không có thông tin

Tuyến cơ sở
khám chữa bệnh

Số lượng
(%, N=6590)
707 (10,1)

1 (0,0)

Tỉnh/Thành phố

2931 (44,5)

Huyện/Quận

1889 (28,7)

Trung ương

784 (11,9)

Tư nhân

702 (10,7)

Y tế ngành

155 (2,4)

Bệnh viện đại học

129 (2,0)

Bác sĩ

1509 (22,9)

Đối tượng
Dược sỹ
tham gia báo cáo
Nhân viên y tế khác

2986 (45,3)
1764 (26,8)

Không có thông tin

331 (5,0)

Các báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh được ghi nhận từ nhiều tuyến khám chữa
bệnh khác nhau. Cơ sở tuyến tỉnh tham gia báo cáo với tỷ lệ cao nhất (44,5%). Các tuyến
điều trị được ghi nhận có tỷ lệ cao tiếp theo là các bệnh viện tuyến huyện (28,7%), tuyến
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nhóm có sự khác biệt đáng kể: số lượng báo cáo gửi từ các cơ sở y tế thuộc khu vực Bắc

trung ương (10,7%) và các đơn vị ngoài công lập (10,7%). Các báo cáo được gửi từ nhiều
đối tượng khác nhau, bao gồm: bác sỹ, dược sỹ và các nhân viên y tế khác (điều dưỡng, nữ
hộ sinh, kỹ thuật viên…). Trong đó, dược sỹ và bác sỹ là hai đối tượng gửi báo cáo nhiều
nhất với tỷ lệ tương ứng là 45,3% và 22,9%. Ngoài ra, vẫn còn có một tỷ lệ báo cáo nhất
định không rõ đối tượng báo cáo (5,0%).
Mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố bất lợi được đánh giá theo thang của
WHO, thu được kết quả trình bày trong Bảng 3.2.
Bảng 3.2. Kết quả đánh giá mối quan hệ nhân quả thuốc – biến cố bất lợi
Mức độ quy kết

Số lượng cặp thuốc – biến cố Số lượng báo cáo
(%, N=12122)

Chắc chắn

1003 (8,3)

Có khả năng

7715 (63,6)

Có thể

2963 (24,40

Không chắc chắn

266 (2,2)

Chưa phân loại

92 (0,8)

Không thể phân loại

83 (0,7)

(%, N=6565)

6407 (97,6)

158 (2,4)

Có tất cả 12122 cặp thuốc – biến cố bất lợi thuộc 6565 báo cáo được đánh giá mối
quan hệ nhân quả theo thang WHO. Kết quả thu được 11681 cặp thuốc – biến cố được phân
loại ở 3 mức độ “chắc chắn”, “có khả năng” và “có thể” (chiếm 97,2%), tương ứng với
6407 (97,6%) bệnh nhân.
3.1.3. Đặc điểm bệnh nhân xuất hiện ADR liên quan đến kháng sinh
Đặc điểm về tuổi, giới tính và tiền sử dị ứng ghi nhận trong các báo cáo ADR được
đưa vào khảo sát thể hiện trong Bảng 3.3.
Các ADR được ghi nhận ở nhiều nhóm tuổi khác nhau. Tuổi trung bình là 37,2 ±
24,9 (năm), bệnh nhân lớn tuổi nhất là 103 tuổi, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là trẻ sơ sinh. Đa
số bệnh nhân nằm trong độ tuổi 18 – 64 (chiếm 58,3%). Ngoài ra, nhóm đối tượng đặc biệt
bao gồm trẻ em và người cao tuổi cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể (39,5%). Về giới tính, bệnh
nhân nữ ghi nhận ADR (56,1%) có tỷ lệ cao hơn so với bệnh nhân nam (42,4%). Về tiền
sử dị ứng, có 772 bệnh nhân (12,0%) ghi nhận có tiền sử dị ứng, trong đó 335 bệnh nhân
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3.1.2. Kết quả đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố bất lợi

(5,3%) có tiền sử dị ứng kháng sinh. Trong đó, beta-lactam là nhóm kháng sinh được ghi
nhận có tiền sử dị ứng nhiều nhất (2,7%). Ngoài ra, có 121 bệnh nhân (1,9%) có tiền sử dị
ứng kháng sinh không rõ loại. Bên cạnh đó, ghi nhận một số lượng bệnh nhân có cơ địa dị
ứng khác bao gồm dị ứng thuốc khác và dị ứng khác với cùng tỷ lệ là 4,1%.
Bảng 3.3. Đặc điểm bệnh nhân có ADR liên quan đến kháng sinh

Tuổi
< 18 tuổi

1515 (23,6)

18 – 64 tuổi

3733 (58,3)

≥ 65 tuổi

1018 (15,9)

Không rõ
Tuổi trung bình ± độ lệch chuẩn
(năm)
[giá trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất]

141 (2,2)
37,2± 24,9
[01;103]

Giới tính
Nữ

3595 (56,1)

Nam

2718 (42,4)

Không rõ

94 (1,5)

Tiền sử dị ứng

772 (12,0)

Tiền sử dị ứng kháng sinh

335 (5,3)

Beta-lactam

171 (2,7)

Quinolon

34 (0,5)

Kháng sinh khác2

44 (0,7)

Kháng sinh không rõ loại

121 (1,9)

Tiền sử dị ứng thuốc khác3

261 (4,1)

Tiền sử dị ứng khác4

263 (4,1)

Chú thích:
Tuổi nhỏ nhất ghi nhận được là 30 giờ tuổi
2
Dị ứng kháng sinh khác bao gồm: dị ứng kháng sinh cotrimoxazol, metronidazol, aminoglycosid,
lincosamid, polymixin…
3
Dị ứng thuốc khác bao gồm: dị ứng thuốc giảm đau nhóm opioid, thuốc tê, thuốc chống viêm không
steroid…
4
Dị ứng khác bao gồm: dị ứng thời tiết, thức ăn, bụi, phấn hoa…
1
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Số lượng
(%, N=6407)

Đặc điểm

3.1.4. Đặc điểm của kháng sinh nghi ngờ gây ADR
3.1.4.1. Phân loại kháng sinh nghi ngờ gây ADR theo lý do sử dụng thuốc
Lý do sử dụng kháng sinh nghi ngờ gây ADR được mã hóa và phân loại theo thang
phân loại ICD-10 của WHO [141] (Bảng 3.4.). Lý do sử dụng kháng sinh phân bố đa dạng
ở nhiều nhóm bệnh, nhưng tập trung nhiều nhất là bệnh lý đường hô hấp (36,0%), các bệnh
cáo không có thông tin về lý do dùng thuốc để phân loại theo mã ICD-10 (13,5%).
Bảng 3.4. Phân loại báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh theo lý do sử dụng thuốc
Số lượng
(%, N=6407)
2304 (36,0)

Phân loại
ICD-10
J00-J99

Bệnh hệ hô hấp

A00-B99

Bệnh nhiễm trùng và kí sinh trùng

741 (11,6)

Z00-Z99

Các yếu tố liên quan đến tình trạng sức khỏe và tìm
kiếm dịch vụ y tế (phẫu thuật…)

695 (10,8)

K00-K93

Bệnh hệ tiêu hóa

581 (9,1)

N00-N99

Bệnh hệ sinh dục - tiết niệu

370 (5,8)

O00-O99
L00-L99

Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản
Các bệnh da và mô dưới da

352 (5,5)
149 (2,3)

R00-R99

Các triệu chứng, dấu hiệu và những biểu hiện lâm sàng
và cận lâm sàng bất thường không phân loại ở phần khác
(đau đầu, đau răng, sốt, ho, mệt)

70 (1,1)

Lý do dùng thuốc

Bệnh của tai và xương chũm
Vết thương ngộ độc và hậu quả của một số nguyên nhân
bên ngoài
Bệnh hệ cơ, xương khớp và mô liên kết

57 (0,9)

Bệnh hệ tuần hoàn

39 (0,6)

H00-H59
C00-D48

Bệnh mắt và phần phụ
U tân sinh

32 (0,5)
30 (0,5)

V01-Y98

Các nguyên nhân từ bên ngoài của bệnh tật và tử vong

9 (0,1)

G00-G99

Bệnh hệ thần kinh

8 (0,1)

E00-E90
F00-F99

Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa
Rối loạn tâm thần và hành vi

4 (0,1)
1 (0,0)

H60-H95
S00-T98
M00-M99
I00-I99

Không rõ

53 (0,7)
50 (0,8)

862 (13,5)
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nhiễm trùng và ký sinh trùng với (11,6%). Ngoài ra, vẫn còn một số lượng đáng kể các báo

3.1.4.2. Phân loại kháng sinh nghi ngờ gây ADR theo đường dùng thuốc
Phân loại thuốc nghi ngờ gây ADR theo đường dùng thuốc được tổng hợp ở Hình
3.3. Trong đó, ghi nhận những trường hợp dùng đồng thời nhiều loại kháng sinh với đường
dùng khác nhau. Hầu hết kháng sinh nghi ngờ gây ADR được sử dụng theo đường
tiêm/truyền tĩnh mạch (chiếm 93,6%), tiếp đến là đường uống (chiếm 17,0%).
93,6

80,0
60,0
40,0
17,0

20,0

4,0

2,3

0,2

0,2

2,3

Tiêm bắp

Tiêm dưới
da

Nhỏ mắt

Đường
khác*

Không rõ

0,0

Tiêm/truyền
TM

Uống

Hình 3.3. Phân loại đường dùng của kháng sinh nghi ngờ gây ADR
Chú thích: (*) Đường khác bao gồm khí dung, nhỏ tại chỗ, tiêm nội nhãn, đặt âm đạo, tiêm màng cứng,
tiêm tủy sống

3.1.4.3. Phân loại kháng sinh nghi ngờ gây ADR theo nhóm dược lý
Kháng sinh nghi ngờ gây ADR được phân loại theo họ dược lý dựa trên cơ sở phân
loại mã ATC [140], kết quả phân loại được trình bày trong Bảng 3.5.
Bảng 3.5. Các nhóm kháng sinh nghi ngờ gây ADR
Số lượng
(%, N=6407)

Mã
ATC

Nhóm dược lý

J01D

Thuốc kháng khuẩn beta-lactam khác*

3832 (59,8)

J01M

Thuốc kháng khuẩn nhóm quinolon

1110 (17,3)

J01C

Thuốc kháng khuẩn nhóm beta-lactam, các penicilin

945 (14,7)

J01X

Thuốc kháng khuẩn khác**

474 (7,4)

J01G

Thuốc kháng khuẩn nhóm aminoglycosid

224 (3,5)

J01F

Thuốc kháng khuẩn macrolid, lincosamid và streptogamin

160 (2,5)

J01E

Thuốc kháng khuẩn sulfonamid và trimethoprim

44 (0,7)

J01A

Thuốc kháng khuẩn tetracyclin

21 (0,3)

J01B

Thuốc kháng khuẩn nhóm amphenicol

11 (0,2)

Thuốc kháng khuẩn phối hợp

6 (0,1)

J01R
*

Chú thích: Kháng khuẩn nhóm beta-lactam khác bao gồm các cephalosporin, monobactam và carbapenem.
**
Kháng khuẩn khác bao gồm các kháng sinh nhóm glycopeptid, polymyxin, steroid, dẫn xuất imidazol,
nitrofuran và các kháng sinh không được phân loại ở nhóm khác
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100,0

Các kháng sinh nghi ngờ gây ADR phân bố ở nhiều nhóm dược lý khác nhau. Trong
đó, phần lớn là kháng sinh nhóm beta-lactam (bao gồm thuốc kháng khuẩn beta-lactam
khác (59,8%) và thuốc kháng khuẩn beta-lactam, các penicilin (14,7%)). Tiếp đến là thuốc
kháng khuẩn nhóm quinolon (17,3%), các thuốc kháng khuẩn khác (7,4%) và kháng khuẩn
nhóm aminoglycosid (3,5%).
Số lượng và tỷ lệ của các kháng sinh nghi ngờ gây ADR được ghi nhận nhiều nhất
được trình bày trong Bảng 3.6.
Bảng 3.6. Kháng sinh nghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất
STT
1
2
3

Số lượng (%, N=6407)
1143 (17,0)
634 (9,5)
611 (9,1)

Hoạt chất
Cefotaxim
Ceftriaxon
Ciprofloxacin

4
5

Amoxicilin
Ceftazidim

495 (7,4)
396 (5,9)

6
7

Vancomycin
Cefoperazon

311 (4,6)
295 (4,4)

8
9

Levofloxacin
Ampicilin

290 (4,3)
260 (3,9)

10

Cefuroxim

247 (3,7)

Trong số 10 thuốc nghi ngờ gây ADR được ghi nhận nhiều nhất có tới 7 kháng sinh
beta – lactam (cụ thể có 5 kháng sinh cephalosporin và 2 kháng sinh penicillin). Ngoài ra
có 2 kháng sinh quinolon (ciprofloxacin và levofloxacin) và vancomycin. Trong đó, 2
kháng sinh chiếm tỷ lệ cao nhất là các cephalosporin thế hệ 3, bao gồm cefotaxim (17,0%)
và ceftriaxon (9,5%).
3.1.5. Đặc điểm của phản ứng có hại của thuốc liên quan đến kháng sinh
3.1.5.1. Phân loại ADR liên quan đến kháng sinh theo các tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng
Báo cáo ADR được phân loại theo tổ chức cơ thể mà ADR gây ảnh hưởng
(MedDRA). Mỗi báo cáo có thể ghi nhận nhiều loại ADR khác nhau, do đó, báo cáo được
sắp xếp theo một hay nhiều tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng (Bảng 3.7.). Phản ứng có hại của
thuốc được ghi nhận ảnh hưởng trên nhiều hệ cơ quan khác nhau. Trong đó phản ứng dị
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3.1.4.4. Các kháng sinh nghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất

ứng được ghi nhận với tỷ lệ cao nhất, bao gồm rối loạn trên da và mô dưới da (85,4%); và
rối loạn hệ thống miễn dịch (17,6%). Phản ứng ADR typ A chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, chủ yếu
ghi nhận trên hệ thần kinh – tâm thần (7,9%), rối loạn chức năng thận và tiết niệu (0,2%),
rối loạn cơ xương khớp và mô liên kết (0,2%) và rối loạn tai và xương chũm (0,1%).

Tổ chức cơ thể

Mã SOC

Số lượng (%,
N=6407)

10040785

Rối loạn da và mô dưới da

5474 (85,4)

10018065

Rối loạn toàn thân và phản ứng tại vị trí dùng thuốc

1484 (23,2)

10021428

Rối loạn hệ thống miễn dịch

1130 (17,6)

10017947

Rối loạn hệ tiêu hóa

736 (11,5)

10038738

Rối loạn hệ hô hấp, lồng ngực và trung thất

704 (11,0)

10007541

Rối loạn hệ tuần hoàn

387 (6,0)

10029205

Rối loạn hệ thần kinh

379 (5,9)

10047065

Rối loạn mạch máu

379 (5,9)

10015919

Rối loạn liên quan đến mắt

204 (3,2)

10037175

Rối loạn tâm thần

126 (2,0)

10021881

Nhiễm trùng và kí sinh trùng

31 (0,5)

10027433

Rối loạn dinh dưỡng và chuyển hóa

21 (0,3)

10005329

Rối loạn máu và hệ bạch huyết

16 (0,2)

10038359

Rối loạn chức năng thận và tiết niệu

15 (0,2)

10028395

Rối loạn cơ xương khớp và mô liên kết

13 (0,2)

10013993

Rối loạn tai và xương chũm

9 (0,1)

10019805

Rối loạn gan và đường mật

5 (0,1)

Khác (1)

426 (6,6)

Không rõ

11 (0,2)

Chú thích: 1Bao gồm: Vết thương, ngộ độc và biến chứng phẫu thuật (10022117) và Chỉ số xét nghiệm bất
thường (10022891)

3.1.5.2. Các biểu hiện ADR liên quan đến kháng sinh được ghi nhận nhiều nhất
Các biểu hiện ADR liên quan đến kháng sinh ghi nhận nhiều nhất được trình bày
trong Bảng 3.8. Các rối loạn trên da như ban da, ngứa là các ADR được ghi nhận nhiều
nhất với tỷ lệ tương ứng là 49,2% và 27,9%. Đáng chú ý, những biểu hiện ADR mang tính
cấp tính như sốc phản vệ (16,8%), khó thở (8,5%) cũng được ghi nhận với tỷ lệ cao.
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Bảng 3.7. Phân loại ADR liên quan đến kháng sinh theo tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng

STT
1

Ban da

Số lượng (%, N=6407)
3151 (49,2)

2
3

Ngứa
Phản vệ

1785 (27,9)
1075 (16,8)

4
5

Khó thở
Phản ứng tại vị trí tiêm/truyền

542 (8,5)
418 (6,5)

6
7

Mề đay
Phù ngoại vi

389 (6,1)
385 (6,0)

8

Nôn

262 (4,1)

Biểu hiện ADR

9
Buồn nôn
242 (3,8)
10
Thở nhanh
206 (3,2)
3.1.5.3. Phân loại mức độ nặng và mức độ nghiêm trọng của ADR liên quan đến kháng
sinh
Kết quả phân loại mức độ nặng và nghiêm trọng của ADR liên quan đến kháng sinh
được trình bày trong Bảng 3.9.
Bảng 3.9. Mức độ nặng và mức độ nghiêm trọng của ADR liên quan đến kháng sinh
STT
Mức độ nặng (CTCAE)
1
Nhẹ
2
3
4
5

Mức độ

Số lượng (%, N=6407)
1905 (29,7)

Trung bình
Nặng
Đe dọa tính mạng
Tử vong

535 (8,4)
2012 (31,4)
733(11,4)
14 (0,2)

Không rõ (*)

1123 (17,5)

Mức độ nghiêm trọng
1
Không nghiêm trọng
2
Nhập viện/kéo dài thời gian nằm viện
3
4
5
6

3860 (60,2)
850 (13,3)

Dị tật thai nhi
Tàn tật vĩnh viễn/nặng nề
Đe dọa tính mạng
Tử vong

4 (0,1)
20 (0,3)
894 (14,0)
14 (0,2)

Không có thông tin

761 (11,9)

Chú thích: (*) Báo cáo ADR không có/không đủ thông tin để phân loại theo thang CTCAE
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Bảng 3.8. Biểu hiện ADR liên quan đến kháng sinh được ghi nhận nhiều nhất

Trong số 6407 báo cáo, có 43,1% trường hợp ghi nhận ADR xảy ra ở mức độ nặng
(mức 3, 4 hoặc 5 theo thang phân loại CTCAE, trong đó có 14 trường hợp tử vong (0,2%).
Về hậu quả của ADR, gần một phần ba các ca ADR ở mức nghiêm trọng. Cụ thể, 13,3 %
ADR gây nhập viện/kéo dài thời gian nằm viện, 14,0% ADR đe dọa đến tính mạng. Có 20
trường hợp (0,3%) ADR gây tàn tật vĩnh viễn/nặng nề, 4 trường hợp (0,1%) ADR gây dị

3.2. Khả năng phòng tránh được của các phản ứng có hại liên quan đến kháng sinh
Quy trình và kết quả đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR theo thang của
Pháp được trình bày trong Bảng 3.10. và Hình 3.4.
ADR được mô tả ở ít nhất 1 trong
các tài liệu tham chiếu đã quy
định? (N=6407)

Báo cáo ADR liên
quan kháng sinh có
mối quan hệ thuốc –
ADR (N=6407)

không

Không đánh giá được
(N=0)

có
Có ít nhất 1 sai sót trong chu trình
thuốc có thể là nguyên nhân trực
tiếp dẫn tới ADR? (N=6407)

có

Phòng tránh được (n=50)

không
Ngừng đánh giá
(n=27)

không

Có khuyến cáo về sử dụng thuốc ở ít
nhất 1 trong các tài liệu tham chiếu đã
quy định? (N=6357)

Có thể phòng tránh
được (n=532)
(8,3%)

có
Chấm điểm các mục A, B, C, D
(N=6330)

Phòng tránh được (n=168)
Có khả năng phòng tránh
được (n=314)

Hình 3.4. Sơ đồ kết quả đánh giá khả năng phòng tránh được
của ADR liên quan đến kháng sinh theo thang của Pháp
Tất cả 6407 báo cáo có mối quan hệ nhân quả thuốc và ADR được đưa vào đánh giá
khả năng phòng tránh được của ADR theo thang của Pháp. Kết quả, 532 trường hợp có thể
phòng tránh được (8,3%), trong đó 218 trường hợp “phòng tránh được” và 314 trường hợp
“có khả năng phòng tránh được”. Ngoài ra, đa số các trường hợp là “không phòng tránh
được” (4517 trường hợp; 70,5%) và “không đánh giá được” (1332 trường hợp; 20,8%).
Còn lại 26 báo cáo không quy điểm do không tìm được tài liệu tham chiếu của thuốc nghi
ngờ
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tật trên thai nhi và 14 trường hợp (0,2%) tử vong.

Bảng 3.10.Kết quả đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR liên quan đến
kháng sinh
Số lượng (%, N=6407)

Quy kết

1

Phòng tránh được

218 (3,4)

2

Có khả năng phòng tránh được

314 (4,9)

3

Không đánh giá được

1332 (20,8)

4

Không phòng tránh được

4517 (70,5)

Không quy điểm
26 (0,4)
3.2.1. Phân loại pADR liên quan kháng sinh theo nguyên nhân gây ADR
Phân loại báo cáo có pADR theo các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc được trình
bày trong Bảng 3.11.
Bảng 3.11. Phân loại báo cáo theo nguyên nhân dẫn đến pADR liên quan đến kháng
sinh
Nguyên nhân dẫn đến pADR
Trong quá
trình cấp phát

Tự ý sử dụng thuốc kê đơn
Chỉ định không phù hợp

Trong quá
trình kê đơn

Đối tượng
liên quan

50 (9,4)

Bệnh nhân,
dược sĩ

353 (66,4)

Chỉ định kháng sinh khi không rõ/ không có
biểu hiện trong tình huống nhiễm khuẩn
Dự phòng phẫu thuật nhưng không phù hợp
chỉ định
Chỉ định cho nhiễm khuẩn không phù hợp
Dùng lại thuốc đã có tiền sử dị ứng/
dị ứng chéo

273 (51,3)
53 (10,0)
27 (5,1)

Bác sỹ

99 (18,6)
20 (3,8)

Liều dùng không phù hợp
Trong quá
trình chuẩn bị
và dùng thuốc

Số lượng
(%, N=532)

Pha loãng không phù hợp

5 (0,9)

Thời gian truyền kháng sinh không phù hợp

5 (0,9)

Điều dưỡng

Nguyên nhân thường gặp nhất dẫn tới pADR là chỉ định kháng sinh không phù hợp
(353 trường hợp, chiếm 66,4%). Trong đó, 273 trường hợp (51,3%) chỉ định kháng sinh
không liên quan đến nhiễm khuẩn, 53 trường hợp (10,0%) lựa chọn kháng sinh không phù
hợp cho loại nhiễm khuẩn và 27 trường hợp (5,1%) chỉ định dự phòng phẫu thuật không
phù hợp. Bên cạnh đó, việc dùng lại thuốc đã có tiền sử dị ứng/dị ứng chéo cũng chiếm một
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Phân loại

tỷ lệ đáng kể (99 trường hợp, chiếm 18,6%); trong đó, 46 trường hợp bệnh nhân có tiền sử
dị ứng với chính thuốc nghi ngờ và 53 trường hợp bệnh nhân có tiền sử dị ứng chéo (dị ứng
với thuốc cùng nhóm với thuốc nghi ngờ). Việc tự ý sử dụng kháng sinh kê đơn cũng được
ghi nhận với tỷ lệ cao (9,4%). Ngoài ra, có 5 trường hợp nồng độ pha loãng thuốc không
phù hợp và 5 trường hợp thời gian truyền kháng sinh không phù hợp. Tất cả các trường hợp
3.2.2. Đặc điểm của kháng sinh nghi ngờ gây pADR
3.2.2.1. Phân loại nhóm kháng sinh theo nguyên nhân gây pADR
Kết quả phân loại nhóm kháng sinh theo nguyên nhân gây pADR được trình bày
trong Bảng 3.12.
Tương tự đặc điểm các kháng sinh nghi ngờ gây ADR, nhóm thuốc nghi ngờ gây
pADR được ghi nhận nhiều nhất là các kháng sinh nhóm beta-lactam (bao gồm các thuốc
kháng khuẩn beta lactam khác (chiếm 46,1%) và thuốc kháng khuẩn beta-lactam, nhóm
penicillin (chiếm 21,4%)) và các thuốc kháng khuẩn nhóm quinolon (chiếm 17,5%). Đây
cũng là những nhóm thuốc có chỉ định không phù hợp ghi nhận nhiều nhất. Cụ thể, nhóm
kháng khuẩn beta-lactam khác (178 trường hợp), tiếp đến là nhóm quinolon (65 trường
hợp). Ngoài ra, thuốc kháng khuẩn nhóm beta-lactam (bao gồm các penicilin và beta-lactam
khác) là nhóm thuốc được tự ý dùng khi không có đơn và sử dụng lại khi có tiền sử dị
ứng/dị ứng chéo nhiều nhất.
Nguyên nhân gây pADR do liều dùng chưa phù hợp được ghi nhận liên quan nhiều
kháng sinh nhóm beta – lactam và nhóm aminoglycosid. Cụ thể, có 5 trường hợp liên quan
đến amoxicilin, 1 trường hợp liên quan đến cefuroxim và 3 trường hợp liên quan đến
imipenem, các kháng sinh aminoglycosid được ghi nhận là kanamycin, amikacin,
tobramycin.
Thời gian truyền không phù hợp được chủ yếu liên quan đến kháng sinh nhóm
quinolon (ciprofloxacin) và kháng khuẩn khác (vancomycin). Vancomycin cũng là kháng
sinh gây pADR do nguyên nhân pha loãng không phù hợp với tỷ lệ cao nhất. Cụ thể các
trường hợp được trình bày chi tiết ở Phụ lục 5.
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pADR được trình bày cụ thể trong Phụ lục 5.

Nguyên nhân

Tự ý dùng
thuốc kê
đơn

Nhóm dược lý

Dùng lại
thuốc có tiền
sử dị ứng/dị
ứng chéo

Chỉ định
không phù
hợp

Liều dùng
không đúng

Pha loãng

Thời gian

Số lượng

không phù

truyền không

pADR

hợp

phù hợp

(%, N=532)

Beta-lactam khác*

17

45

178

4

Penicillin

12

34

63

5

Quinolon

4

17

65

3

1

3

93 (17,5)

Kháng khuẩn khác**

2

4

16

3

3

2

30 (5,6)

9

15

1

6

8

Macrolid, lincosamid,
streptogamin
Sulfonamidtrimethoprim
Aminoglycosid
Tetracyclin

4

7

1

245 (46,1)
114 (21,4)

25 (4,7)

14 (2,6)

5

9 (1,7)
7 (1,3)

Amphenicol
Kháng khuẩn phối hợp

1

1

4

4 (0,8)

2

4 (0,8)

Chú thích:
(*) Kháng khuẩn nhóm beta-lactam khác bao gồm các cephalosporin, monobactam và carbapenem.
(**) Kháng khuẩn khác bao gồm các kháng sinh nhóm glycopeptid, polymyxins, steroid, dẫn xuất imidazol, nitrofuran và các kháng sinh không được phân
loại ở nhóm khác
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Bảng 3.12. Phân loại nhóm kháng sinh theo nguyên nhân gây pADR

3.2.2.2. Các kháng sinh nghi ngờ gây pADR được báo cáo nhiều nhất
Số lượng và tỷ lệ của 10 kháng sinh nghi ngờ gây pADR được ghi nhận nhiều nhất
được trình bày trong Bảng 3.13. Trong số 10 thuốc nghi ngờ gây pADR được ghi nhận
nhiều nhất có tới 7 thuốc thuộc nhóm thuốc kháng khuẩn beta-lactam, trong đó amoxicilin
và cefotaxim là các kháng sinh được ghi nhận nhiều nhất với tỷ lệ tương ứng là 13,5% và

bao gồm ciprofloxacin (7,5%) và levofloxacin (7,0%).
Bảng 3.13. Các kháng sinh nghi ngờ gây pADR được báo cáo nhiều nhất
STT

Hoạt chất

Số lượng (%, N=532)

1

Amoxicilin

72 (13,5)

2

Cefotaxim

55 (10,3)

3

Ciprofloxacin

40 (7,5)

4

Levofloxacin

37 (7,0)

5

Ceftriaxon

30 (5,6)

6

Ampicilin

25 (4,7)

7

Cefuroxim

24 (4,5)

8

Cefoperazon

22 (4,1)

9

Ceftazidim

21 (3,9)

10

Vancomycin

18 (3,4)

3.2.3. Đặc điểm của pADR liên quan đến kháng sinh
Ảnh hưởng của các nhóm kháng sinh cụ thể lên các tổ chức cơ thể được tổng hợp
trong Bảng 3.14.
Các pADR liên quan đến kháng sinh được ghi nhận trên nhiều hệ cơ quan khác nhau.
Trong đó, phản ứng dị ứng (bao gồm rối loạn trên da và mô dưới da, rối loạn hệ thống miễn
dịch) được ghi nhận với tỷ lệ cao nhất. Kháng khuẩn nhóm beta-lactam là nhóm dược lý
ghi nhận gây pADR này nhiều nhất. Bên cạnh đó, ghi nhận một tỷ lệ đáng kể pADR gây
rối loạn toàn thân và tại vị trí dùng thuốc (23,2%) với nguyên nhân chủ yếu do các kháng
sinh nhóm quinolon. Trong các phản ứng dị ứng ghi nhận được, có 94 trường hợp (17,7%)
phản ứng phản vệ và sốc phản vệ có thể phòng tránh được ghi nhận với hầu hết các nhóm
kháng sinh (Bảng 3.14). Đây là ADR cần được đặc biệt lưu ý trong thực hành lâm sàng do
40

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

10,3%. Hai kháng sinh ghi nhận tỷ lệ cao tiếp theo là các thuốc kháng khuẩn nhóm quinolon

tính cấp tính, nghiêm trọng và nguy cơ gây tử vong cao. Tương tự như đặc điểm các nhóm
dược lý gây pADR là phản ứng dị ứng, kháng sinh nhóm beta-lactam vẫn là nhóm thuốc
gây pADR phản vệ với tỷ lệ cao nhất, (trong đó, thuốc kháng khuẩn beta-lactam khác chiếm
50,5% và thuốc kháng khuẩn beta-lactam nhóm penicilin chiếm 21,5%). Tiếp đến là các
thuốc kháng khuẩn nhóm quinolon (chiếm 16,1%).
(10,3%), rối loạn chức năng thận và tiết niệu (0,6%), rối loạn cơ xương khớp và mô liên
kết (0,4%) và rối loạn tai và xương chũm (0,2%). Các pADR ghi nhận trên cơ xương khớp
chủ yếu do các kháng sinh nhóm quinolon trong khi các aminoglycosid là nguyên nhân
chính gây pADR trên thận và thính giác.
Một số trường hợp điển hình về pADR typ A liên quan đến liều dùng chưa phù hợp
được trình bày trong Bảng 3.15. Trong đó, tất cả các trường hợp ghi nhận pADR typ A liên
quan đến liều dùng không phù hợp đều dùng liều cao hơn liều khuyến cáo, liều dùng cho
bệnh nhân không được hiệu chỉnh theo chức năng thận. Ví dụ, sử dụng kháng sinh nhóm
quinolon quá liều khuyến cáo hay sử dụng kháng sinh imipenem không được hiệu chỉnh
liều theo chức năng thận gây độc tính trên thần kinh - tâm thần (loạn thần, động kinh, kích
thích, rối loạn giấc ngủ). Các thuốc có độc tính trên thận cao như colistin, aminoglycosid
không được hiệu chỉnh liều theo chức năng thận là nguyên nhân chính gây ra các pADR
trên thận. Sử dụng kháng sinh aminoglycosid không hiệu chỉnh liều có thể gây độc tính trên
thính giác với hậu quả là nghe kém, giảm thính lực.

41

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

Các pADR typ A chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, chủ yếu ghi nhận trên hệ thần kinh – tâm thần

Bảng 3.14. Ảnh hưởng của nhóm kháng sinh nghi ngờ gây pADR lên các tổ chức cơ thể

Tiêu
hóa

Hô hấp,
lồng
ngực,
trung
thất

Thần
kinh,
tâm
thần

Chỉ số
xét
nghiệm
bất
thường

Mạch
máu

Tuần
hoàn

Mắt

Cơ
xương
khớp,
mô liên
kết

47

32

27

20

11

12

11

8

1

31

20

17

12

11

4

5

3

1

56

31

15

7

9

17

3

4

6

6

23

10

1

5

1

4

4

2

20

3

4

9

4

1

2

22

2

2

Tetracyclin

6

3

2

Aminoglycosid

7

1

Amphenicol

5

1

2

Kháng khuẩn
phối hợp

5

2

1

495
(93,0)

124
(23,2)

94
(17,7)

Da,
mô
dưới
da

PỨ toàn
thân và
tại vị trí
dùng
thuốc

Miễn
dịch

233

40

Penicillin

118

Quinolon

Nhóm dược
lý
Beta-lactam
khác*

Kháng khuẩn
khác**
Macrolid,
lincosamid,
streptogamin
Sulfonamid và
trimethoprim

Tổng
(%, N=532)

Thậntiết
niệu

Taixương
chũm

Dinh
dưỡng
chuyển
hóa

442
(83,1)
222
(41,7)
155
(29,1)
51
(9,6)

1
1

45
(8,5)

2
2

1

1

1
1
1

1

2

2

1

2

1
71
(13,3)

53
(10,0)

55
(10,3)

Tổng
(%)
N=532

28
(5,3)
15
(2,8)
14
(2,6)
11
(2,1)
9 (1,7)

26
(4,9)

25
(4,7)

20
(3,8)

21
(3,9)

2
(0,4)

3
(0,6)

1
(0,2)

1
(0,2)

992

Chú thích: (*) Kháng khuẩn nhóm beta-lactam khác bao gồm các Cephalosporin, Monobactam và Carbapenem. (**) Kháng khuẩn khác bao gồm các KS
nhóm Glycopeptid, Polymyxins, Steroid, dẫn xuất Imidazol, Nitrofuran và các KS không được phân loại ở nhóm khác
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Tổ chức
cơ thể

Bảng 3.15. Một số pADR typ A liên quan đến liều dùng của kháng sinh

86

73

73

81

53

Kháng sinh

Biểu hiện ADR

Nguyên nhân gây pADR

Loạn thần, kích
Nam Ciprofloxacin động, rối loạn
giấc ngủ

BN được chẩn đoán viêm phổi, MLCT=
25ml/phút. Theo SPC của Mỹ,
ciprofloxacin được khuyến cáo dùng
liều 250 – 500mg mỗi 18h với BN có
MLCT dao động từ 5 – 29ml/phút. Tuy
nhiên, BN đang được dùng liều 1000mg
x 2 lần/ngày.

Loạn thần, động
kinh

BN được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết
do E. coli, có tiền sử suy thận, loạn thần.
Theo SPC của Anh, imipenem được
khuyến cáo giảm liều khoảng 1600 –
1200mg/ngày với liều dùng ban đầu là
2000mg trên bệnh nhân suy thận. Tuy
nhiên, BN đang được dùng liều
2000mg/ngày và không được giảm liều.

Suy thận

BN được chẩn đoán viêm phổi bệnh
viện, MLCT= 39ml/phút. Theo SPC của
Anh, amikacin được khuyến cáo dùng
liều 7,5 mg/kg/ngày với BN có MLCT<
50ml/phút. Tuy nhiên, BN đang được
dùng liều 17 mg/kg/ngày.

Suy thận

BN được chẩn đoán viêm phổi do A.
baumanii, MLCT= 37ml/phút. Theo
SPC của Anh, colistin được khuyến cáo
dùng liều 5,5 – 7,5 MUI/ngày với BN có
MLCT dao động từ 30 – 50 ml/phút.
Tuy nhiên, BN đang được dùng liều
3MUIx 3 lần/ngày.

Nghe kém

BN được chẩn đoán lao, MLCT=
25ml/phút. Theo Hướng dẫn chẩn đoán,
điều trị, dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế,
kanamycin được khuyến cáo dùng liều
12 – 15mg/kg cách nhật với bệnh nhân
có MLCT <30ml/phút. Tuy nhiên, BN
đang được dùng liều 18mg/kg/ngày.

Nam

Nam

Nam

Nam

Imipenem

Amikacin

Colistin

Kanamycin
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Tuổi Giới

Chương 4. BÀN LUẬN
Trong Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm
2020 và tầm nhìn đến năm 2030, một trong những quan điểm phát triển ngành Dược là đẩy
mạnh hoạt động Dược lâm sàng và Cảnh giác Dược [19]. Điều này có ý nghĩa quan trọng
trong bối cảnh sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh tại Việt Nam còn nhiều điểm chưa
trả [3]. Thêm vào đó, hoạt động Cảnh giác Dược tại Việt Nam với cơ sở dữ liệu báo cáo
ADR tự nguyện ngày càng tăng nhanh về số lượng và hoàn thiện hơn về chất lượng có vai
trò là nguồn dữ liệu quan trọng và tiềm năng giúp triển khai các hoạt động nghiên cứu thúc
đẩy sử dụng thuốc một cách an toàn và hợp lý [139]. Bên cạnh đó, đánh giá tính phòng
tránh được của ADR được coi là hoạt động trọng tâm của Cảnh giác Dược [6]. Đặc biệt
trong bối cảnh sử dụng kháng sinh tại Việt Nam có những điểm riêng biệt, kháng sinh là
nhóm thuốc được ghi nhận nhiều nhất trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện, việc
khảo sát các đặc điểm của báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh và phân tích tính phòng
tránh được của ADR này lại càng cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng. Do đó, chúng tôi thực
hiện nghiên cứu này với mong muốn cung cấp một hình ảnh khái quát nhất các vấn đề đang
tồn tại liên quan đến sử dụng kháng sinh tại Việt Nam thông qua một nguồn dữ liệu lớn là
báo cáo ADR tự nguyện, từ đó có thể đưa ra các khuyến cáo kịp thời nhằm tìm ra biện pháp
khắc phục, cải thiện chất lượng thực hành khi sử dụng kháng sinh cho người bệnh.
4.1. Đặc điểm báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh
4.1.1. Tỷ lệ báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh
Trong tổng số 12062 báo cáo ADR tự nguyện ghi nhận được trong 1 năm từ
01/06/2018 – 31/05/2019, có 6590 báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh (chiếm 54,6%).
Tỷ lệ này đã cao hơn so với tỷ lệ báo cáo liên quan đến kháng sinh trong giai đoạn 20102015 là 47,2% [24]. Nguyên nhân có thể do số lượng báo cáo ADR tại Việt Nam hàng năm
sau năm 2015 nhiều hơn đáng kể so với số lượng báo cáo ADR hàng năm giai đoạn trước
năm 2015 [24]. Bên cạnh đó, tỷ lệ báo cáo ADR liên quan kháng sinh so với tổng số báo
cáo ADR trong thời gian khảo sát được ghi nhận từng tháng tương đối ổn định, dao động
trong khoảng 49,1 - 61,1%. Như vậy, có thể nói trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện
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hợp lý trong khi đây là thuốc chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các thuốc được bảo hiểm chi

tại Việt Nam, kháng sinh luôn là thuốc chiếm tỷ trọng lớn và không thay đổi nhiều theo
thời gian.
Theo tổng kết của WHO về cơ sở dữ liệu báo cáo ADR trong một thập kỉ từ 20002009, kháng khuẩn dùng toàn thân là nhóm thuốc có tỷ lệ báo cáo khác biệt nhất giữa các
quốc gia, trong đó tỷ lệ báo cáo nhiều nhất được ghi nhận ở châu Phi, Trung Mỹ, Đông Á,
lại là nhóm thuốc được ghi nhận nhiều nhất [26]. Cụ thể, ở châu Phi, nhóm thuốc được báo
cáo nhiều nhất là các thuốc điều trị HIV dạng đơn độc (23,13%) hoặc phối hợp (5,50%),
cotrimoxazol (2,98%) và thuốc ức chế men chuyển (2,42%) [31], trong khi ở Hà Lan là các
statin, các thuốc ức chế tái hấp thu serotonin, thuốc chẹn thụ thể beta, thuốc chống đông
và các thuốc ức chế bơm proton [68]. Nghiên cứu của Nguyễn Khắc Dũng và cộng sự tiến
hành so sánh cơ sở dữ liệu Cảnh giác Dược của Pháp và Việt Nam trong giai đoạn 2010 –
2016 cho thấy các kháng khuẩn đường toàn thân (26%) và các thuốc tác động lên hệ thần
kinh trung ương (25%) là các thuốc được báo cáo nhiều nhất ở Pháp; trong khi đó tại Việt
Nam, tỷ lệ báo cáo liên quan đến hai nhóm thuốc này lại rất chênh lệch (lần lượt là 65% và
12%) [92]. Điều này có thể được giải thích do đặc điểm sử dụng thuốc trong điều trị, và
rộng hơn là do sự khác biệt về mô hình bệnh tật đặc trưng cho điều kiện của từng quốc gia,
trong đó các bệnh lý nhiễm trùng vẫn đang là gánh nặng y tế ở các quốc gia có thu nhập
trung bình – thấp. Riêng tại Việt Nam, áp lực sử dụng kháng sinh lớn do tỷ lệ mắc các bệnh
về nhiễm khuẩn và ký sinh trùng còn cao [8], cùng với ảnh hưởng của các yếu tố khác như
cơ sở hạ tầng, năng lực xét nghiệm và hệ thống kiểm soát chất lượng bệnh viện. Theo một
nghiên cứu, hầu hết các bệnh viện đều quá tải, đặc biệt là các bệnh viện đa khoa tại các
thành phố lớn. Một số bệnh viện có công suất sử dụng giường bệnh lên đến trên 170%, bên
cạnh đó là vấn đề vệ sinh tại các cơ sở khám chữa bệnh chưa được đảm bảo [65]. Thêm
vào đó, tình trạng sử dụng nhiều và có thể một phần trong đó là lạm dụng kháng sinh ở
Việt Nam cũng có thể góp phần vào việc làm gia tăng tần suất gặp ADR trên nhóm thuốc
này.
Các báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh được ghi nhận từ tất cả những vùng địa
lý trong nước, nhiều tuyến khám chữa bệnh khác nhau với đối tượng báo cáo đa dạng, tuy
nhiên dược sỹ vẫn là nhóm cán bộ y tế gửi báo cáo nhiều nhất. Các đặc điểm này khá tương
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trong khi ở các quốc gia có thu nhập cao, các thuốc chống ung thư và điều biến miễn dịch

đồng với thông tin trong “Tổng kết công tác báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR)
năm 2019” của Trung tâm DI&ADR Quốc gia [22]. Như vậy ADR liên quan đến kháng
sinh và sử dụng kháng sinh an toàn nói chung đang là vấn đề đáng quan tâm ở tất cả các
vùng miền trong cả nước, tuyến khám chữa bệnh khác nhau mà tất cả các cán bộ y tế đều
quan tâm.

Trong số 6590 báo cáo ADR nghi ngờ do kháng sinh, 6407 báo cáo (97,6%) có mối
quan hệ nhân quả giữa thuốc – biến cố bất lợi. Trong đó, tuổi trung bình của bệnh nhân
xuất hiện ADR liên quan đến kháng sinh là 37,2±24,9 (năm) và nữ giới được ghi nhận có
tỷ lệ gặp ADR cao hơn. Các kết quả này đều tương đồng với kết quả của các nghiên cứu
trước đó đã tiến hành trên cùng cơ sở dữ liệu [15], [132]. Như vậy, tuy nghiên cứu của
chúng tôi tiến hành trên đối tượng là báo cáo ADR liên quan kháng sinh nhưng vẫn mang
các đặc điểm đại diện cho cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam.
Về lý do dùng kháng sinh ghi nhận trong báo cáo, phần lớn kháng sinh được sử
dụng với chỉ định điều trị các bệnh lý hô hấp (bao gồm nhiễm khuẩn hô hấp và các bệnh
lý hô hấp khác, chiếm 35,4%), tiếp theo là lý do điều trị các bệnh nhiễm trùng – kí sinh
trùng (bao gồm những bệnh lý nhiễm trùng đã rõ căn nguyên gây bệnh hoặc không rõ cơ
quan ghi nhận nhiễm khuẩn, chiếm 12,4%). Ngoài ra, một số lượng đáng kể (13,4%) báo
cáo không rõ lý do dùng thuốc, tuy đã giảm đáng kể so với tỷ lệ 36,1% ghi nhận trước đó
trong nghiên cứu của Trần Thị Lý và cộng sự (2018) [15], vẫn còn một số lượng báo cáo
có lý do dùng thuốc được ghi sơ sài, đơn giản, trong khi đây là trường thông tin quan trọng
để nhận định sự phù hợp của việc lựa chọn kháng sinh với bệnh lý và các đặc điểm khác
của bệnh nhân. Vì vậy, để nâng cao chất lượng báo cáo ADR, việc tập huấn cho cán bộ y
tế về tầm quan trọng của các trường thông tin có trong báo cáo là rất cần thiết.
Nhóm thuốc kháng sinh nghi ngờ gây ADR phổ biến nhất là thuốc kháng khuẩn
beta-lactam khác (59,8%), tiếp đến là thuốc kháng khuẩn nhóm quinolon (17,3%). Đây
cũng là 2 nhóm thuốc có tỷ lệ báo cáo ADR nhiều nhất trong số 30 thuốc có tổng chi phí
bảo hiểm cao nhất tại Việt Nam năm 2016 [2] và được ghi nhận với tỷ lệ báo cáo nhiều
nhất trong tổng kết công tác báo cáo phản ứng có hại của thuốc của Trung tâm DI&ADR
Quốc gia [22]. Lý do cephalosporin luôn là kháng sinh đầu bảng trong cơ sở dữ liệu tại
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4.1.2. Đặc điểm báo cáo ADR được quy kết liên quan đến kháng sinh

Việt Nam có thể do áp lực sử dụng các kháng sinh phổ rộng. Theo “Báo cáo sử dụng kháng
sinh và kháng kháng sinh tại 15 bệnh viện Việt Nam năm 2008 – 2009” của nhóm GARP
Việt Nam, kháng sinh nhóm cephalosporin được sử dụng phổ biến trong tất cả bệnh viện,
tiếp theo đó là kháng sinh nhóm penicilin và quinolon [11]. Một nghiên cứu khảo sát tiêu
thụ kháng sinh tại 16 bệnh viện thì các cephalosporin, penicilin và quinolon chiếm đến
gây ADR lại có sự thiên lệch nhiều giữa các nghiên cứu tiến hành ở các quốc gia. Cụ thể,
trong nghiên cứu ở Ả rập Xê út của Shamna và cộng sự (2014) và nghiên cứu ở Hàn Quốc
của Jung In Young và cộng sự (2017) cũng chỉ ra rằng cephalosporin và quinolon là các
nhóm kháng sinh gây ADR được ghi nhận nhiều nhất [71], [107]. Trong khi, một nghiên
cứu tại Pakistan thì cephalosporin và penicilin là hai nhóm có tỷ lệ nhiều nhất, tiếp đến là
kháng sinh nhóm quinolon và macrolid [66]. Sự khác biệt này có thể do quần thể bệnh
nhân, kinh nghiệm dùng thuốc và mô hình bệnh tật đặc trưng của từng quốc gia. Tại Việt
Nam, áp lực sử dụng kháng sinh phổ rộng, đặc biệt là cephalosporin thế hệ 3 và quinolon
làm số lượng trường hợp ghi nhận ADR liên quan đến hai nhóm kháng sinh này tăng lên.
Thông điệp về sử dụng kháng sinh phổ rộng là vấn đề đặc thù tại Việt Nam càng rõ hơn
khi đánh giá, tổng hợp các hoạt chất nghi ngờ gây ADR. Trong số 10 kháng sinh nghi ngờ
gây ADR có tỷ lệ ghi nhận cao nhất có đến 4 kháng sinh là cephalosprin thế hệ 3, trong đó,
cefotaxim được báo cáo nhiều nhất, sau đó là ceftriaxon, ceftazidim và cefoperazon. Bên
cạnh đó, các kháng sinh quinolon (ciprofloxacin, levofloxacin) cũng nằm trong số các
thuốc gây ADR ghi nhận với tỷ lệ cao.
Các ADR liên quan kháng sinh được phát hiện trong nghiên cứu rất đa dạng, gây
ảnh hưởng trên 17 hệ cơ quan theo phân loại của MedDRA. Trong đó, phần lớn là các rối
loạn trên da và mô dưới da (85,4%) gồm các biểu hiện như ban đỏ, ngứa, phát ban. Tiếp
đến là các rối loạn toàn thân và phản ứng tại vị trí dùng thuốc (chiếm 23,2%) và rối loạn
hệ thống miễn dịch (17,6%) bao gồm phản vệ và sốc phản vệ. Tỷ lệ này tương đương với
tỷ lệ báo cáo phản vệ liên quan đến kháng sinh trong giai đoạn 2010-2015 [24]. Sự hình
thành tín hiệu của kháng sinh với các trường hợp dị ứng hoặc phản vệ cũng được ghi nhận
trong các nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở dữ liệu Cảnh giác Dược của một số quốc
gia, trong đó có Việt Nam [24], [102]. Ngoài ra, các phản ứng trên hệ thần kinh – tâm thần,
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70% kháng sinh sử dụng trong bệnh viện [119]. Tuy nhiên, các nhóm kháng sinh ghi nhận

thận – tiết niệu, thính giác, huyết học, gan – mật, cơ xương khớp và mô liên kết… cũng
được ghi nhận nhưng với một tỷ lệ thấp hơn.
Theo thang phân loại CTCAE, có 43,1% báo cáo ADR được phân loại ở các mức
độ “nặng”, “đe dọa tính mạng” và “tử vong”. Tỷ lệ này tương đương với kết quả trong
nghiên cứu của Trần Thị Lý và cộng sự ghi nhận 51,1% ADR ở mức nặng trở lên, trong
chiếm tỷ lệ đáng kể (27,9%). Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Phạm Thị Thúy Vân khi so
sánh tỷ lệ báo cáo nghiêm trọng từ hệ thống báo cáo tự nguyện của bệnh viện Hữu Nghị
và thông qua rà soát tập trung thì tỷ lệ báo cáo thiếu ADR nghiêm trọng tại bệnh viện lên
đến 89,7% [23]. Điều này có thể được lý giải do thói quen của người báo cáo, cụ thể là
nhân viên y tế không làm báo cáo vì họ cho rằng các phản ứng nhẹ không đáng để báo cáo
[16], [63]. Thực trạng này cho thấy cần triển khai các can thiệp để tăng cường công tác báo
cáo ADR tại các khoa phòng bệnh viện và rộng hơn là trong cả hệ thống báo cáo tự nguyện.
Trong các đường dùng kháng sinh ghi nhận được thì đường tiêm/truyền chiếm đa
số (93,6%). Trong năm 2019, Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện cũng đã ghi nhận phản
ứng có hại xảy ra khi dùng thuốc bằng đường tiêm/truyền tĩnh mạch chiếm tỷ lệ cao hơn
so với các đường dùng khác (59,7%) [22]. Điều này phản ánh việc sử dụng kháng sinh ở
các cơ sở khám chữa bệnh chủ yếu dùng đường tiêm. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Kính
và cộng sự (2013) cũng chỉ ra rằng các cephalosporin đường tiêm là thuốc chiếm tỷ trọng
lớn nhất trong doanh thu trung bình hàng năm của bệnh viện [94]. Bên cạnh đó, nghiên cứu
của chúng tôi còn ghi nhận tỷ lệ phản ứng tại vị trí tiêm truyền tương đối cao (chiếm 6,5%,
xếp thứ 5 trong số 10 ADR thường gặp nhất). Do đó, để có thể giảm thiểu phản ứng có hại
liên quan đến tiêm truyền thuốc nên ưu tiên sử dụng thuốc qua đường uống, chỉ sử dụng
đường tiêm truyền khi người bệnh không thể dùng thuốc qua đường uống hoặc khi đường
tĩnh mạch mang lại nhiều lợi ích điều trị hơn, sau đó nên cân nhắc chuyển ngay sang dạng
uống khi điều kiện lâm sàng cho phép. Ngoài ra, để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện kích ứng
tại vị trí tiêm truyền, cần lưu ý đến độ pha loãng của dung dịch, tốc độ và vị trí tiêm
truyền khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân.
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đó ADR liên quan đến kháng sinh chiếm 42,9% [15]. Những ADR nghiêm trọng cũng

4.2. Khả năng phòng tránh được của ADR liên quan đến kháng sinh
Tỷ lệ pADR liên quan đến kháng sinh trong nghiên cứu của chúng tôi là 8,3%, kết
quả này thấp hơn so với các nghiên cứu trước đó tại Việt Nam với tỷ lệ khoảng 9 – 11%
báo cáo ADR có thể phòng tránh được [15], [18], [130], [132]. Điều này có thể do nghiên
cứu của chúng tôi tập trung vào kháng sinh, với các ADR đặc trưng là typ B, không liên
chất thường không phòng tránh được.
Khi so sánh với các nghiên cứu đánh giá pADR được tiến hành tại các cơ sở khám
chữa bệnh trong nước, nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ pADR thấp hơn. Cụ thể, trong
nghiên cứu của áp dụng bộ công cụ trigger tool của Phạm Thị Thúy Vân và cộng sự (2019)
tỷ lệ pADR ghi nhận được là 17,2% [23] hay trong nghiên cứu của Trần Ngân Hà và cộng
sự (2019) thì tỷ lệ này lên đến 28,3% [12]. Nguyên nhân của sự khác biệt xuất phát từ nhiều
yếu tố khác nhau. Thứ nhất, các nghiên cứu này sử dụng phương pháp tiến cứu, quan sát
trực tiếp cộng với rà soát bệnh án tại các cơ sở khám chữa bệnh nên số lượng ADR cũng
như chất lượng thông tin được đảm bảo hơn. Thứ hai, quá trình thu thập, bổ sung thông tin
được tiến hành thuận lợi, từ đó, đảm bảo hiệu quả của quá trình phát hiện và đánh giá khả
năng phòng tránh được của các ADR vốn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ đầy đủ của thông
tin bệnh nhân và thuốc sử dụng. Cả hai nghiên cứu này không ghi nhận trường hợp nào
không đánh giá được trong khi nghiên cứu của chúng tôi có đến 20,8% các trường hợp là
không đánh giá được. Báo cáo tự nguyện có những hạn chế đặc thù như tỷ lệ thiếu thông
tin về bệnh mắc kèm và tiền sử cao, cùng với việc thông tin về lý do dùng thuốc quá sơ sài
không đủ để đưa ra kết luận đánh giá. Các trường hợp không đánh giá được trong nghiên
cứu của chúng tôi thường là các trường hợp không đủ thông tin để kết luận được sự phù
hợp của chỉ định kháng sinh. Cụ thể với chỉ định dùng kháng sinh sau mổ nhưng lại với
mục đích dự phòng nhiễm khuẩn, trong khi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và đặc điểm
dịch tễ của bệnh viện quyết định rất nhiều tới việc dùng kháng sinh kéo dài sau mổ, mà
trong báo cáo ADR hầu như không đề cập đến những thông tin này. Nhiều trường hợp ghi
nhận có nhiễm khuẩn nhưng không đề cập đến vị trí nhiễm khuẩn trong khi đó một trong
các nguyên tắc quan trọng để đánh giá lựa chọn kháng sinh là phù hợp với vi khuẩn gây
bệnh tại vị trí nhiễm khuẩn [7]. Bên cạnh đó, một số phản ứng có hại đặc trưng của kháng
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quan đến đặc tính dược lý đã biết của thuốc và không dự đoán trước được, do đó, về bản

sinh (ví dụ độc tính trên thận của vancomycin, colistin, aminoglycosid), đặc biệt khi thuốc
được sử dụng trên các đối tượng bệnh nhân có nguy cơ cao (người cao tuổi, suy thận…)
cần phải thông qua các kết quả xét nghiệm mới có thể đánh giá được, tuy nhiên thông tin
này lại chưa được ghi nhận đầy đủ trong báo cáo ADR. Kết quả là có nhiều báo cáo ADR
liên quan đến việc sử dụng kháng sinh được phân loại là không đánh giá được hoặc không
cường ghi nhận thông tin, tăng cường tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và thái độ của
nhân viên y tế về những trường thông tin quan trọng trong báo cáo tại các cơ sở khám chữa
bệnh.
Nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi nhận tỷ lệ pADR liên quan đến kháng sinh thấp
hơn khi so sánh với các với các nghiên cứu khác được tiến hành tại một số quốc gia. Một
tổng quan của Penkarn và cộng sự (2003) về tỷ lệ pADR trên bệnh nhân điều trị nội trú,
kết quả pADR là 35,2%, trong đó kháng sinh có tỷ lệ pADR cao (9,6%) [72]. Nghiên cứu
ở Parkistan của Sadia Iftikhar và cộng sự (2018) về tỷ lệ và đặc điểm biến cố bất lợi liên
quan đến kháng sinh, tỷ lệ pAE là 58,4% [66]. Cùng với hạn chế của cơ sở dữ liệu báo cáo
tự nguyện như đã phân tích ở trên, sự khác biệt về tỷ lệ ADR phòng tránh được liên quan
đến kháng sinh giữa Việt Nam và các nước khác có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm sự
khác biệt về mô hình bệnh tật, hệ thống chăm sóc y tế, đặc điểm về sử dụng thuốc và phản
ứng có hại của thuốc; sự khác biệt về chất lượng hệ thống y tế; đặc biệt là chất lượng thông
tin trên cơ sở dữ liệu và khả năng thu thập thông tin bổ sung để đánh giá.
4.3. Nguyên nhân gây pADR liên quan đến kháng sinh
4.3.1. Trong quá trình sử dụng kháng sinh ngoài cộng đồng
Vấn đề đầu tiên trong chu trình sử dụng thuốc theo thang đánh giá của Pháp gây
pADR là tự ý sử dụng kháng sinh trong quá trình cấp phát với tỷ lệ 9,4%. Nghiên cứu của
Trần Thị Lý và cộng sự (2018) chỉ ra rằng 6/7 trường hợp tự ý sử dụng thuốc kê đơn là
kháng sinh [15], còn trong nghiên cứu của Trần Khánh Ngân và cộng sự (2018) thì tỷ lệ
này là 10/11 [132]. Như vậy, có thể nói tình trạng sử dụng kháng sinh không hợp lý ngoài
cộng đồng chiếm một tỷ lệ đáng kể trong số các nguyên nhân gây pADR.
Luật Dược (2016) quy định kháng sinh là thuốc kê đơn và do đó chỉ được bán kháng
sinh tại các cơ sở bán lẻ khi có đơn thuốc, thông tư về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
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phòng tránh được. Điều này đặt ra yêu cầu cải thiện chất lượng báo cáo bao gồm tăng

(GPP) cũng quy định các nhà thuốc phải tuân thủ các quy định bán thuốc theo đơn [10],
[17]. Tuy nhiên trên thực tế, tại Việt Nam, một số lớn các nhà thuốc được chứng nhận GPP
vẫn phân phối kháng sinh cho bệnh nhân mà không có đơn thuốc từ bác sỹ [42]. Theo báo
cáo của một nghiên cứu tiến hành năm 1999, 78% kháng sinh được mua từ các nhà thuốc
tư mà không có đơn, 67% khách hàng tham khảo tư vấn của nhân viên bán thuốc trong khi
hành quan sát 30 nhà thuốc tư nhân ở cả nội thành và ngoại thành Hà Nội cho thấy có 88%
trường hợp kháng sinh được bán không theo đơn ở nội thành và 91% ở ngoại thành [42].
Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp về thực trạng cung cấp kháng sinh không đơn tại
các cơ sở bán lẻ thuốc trên 27 quốc gia của Nguyễn Thị Phương Thúy và cộng sự (2019)
cho thấy ước tính tỷ lệ kháng sinh cung cấp không đơn tại các cơ sở bán lẻ thuốc tương đối
cao (62,1%) [20]. Trong khi chi phí mà người bệnh phải tự chi trả chiếm tỉ trọng lớn trong
tổng chi phí y tế, người dân có xu hướng tìm kiếm cách thức rẻ nhất cho việc chăm sóc sức
khoẻ mà địa điểm đầu tiên họ tiếp cận là nhà thuốc cộng đồng. Do vậy, tăng cường giám
sát chặt chẽ và thúc đẩy các biện pháp can thiệp để đảm bảo thực hành tại nhà thuốc được
tuân thủ triệt để theo quy định, kết hợp với giáo dục nhận thức cộng đồng về sử dụng kháng
sinh hợp lý đang vấn đề cấp bách của rất nhiều quốc gia hiện nay.
4.3.2. Trong quá trình kê đơn
Trong các nguyên nhân gây pADR, chỉ định không phù hợp chiếm tỷ lệ cao nhất
(66,4%), đây cũng là nguyên nhân được ghi nhận nhiều nhất trong các nghiên cứu đánh giá
tính phòng tránh được của ADR trên cùng cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện [15], [132] và
trong nghiên cứu đánh giá pAE liên quan kháng sinh của Sadia Iftikhar và cộng sự (2018)
[66].
Các kháng sinh được dùng với các triệu chứng thông thường, không có bằng chứng
nhiễm khuẩn, và lẽ ra không cần đến kháng sinh như ho, sốt, đau răng, đau bụng…(Phụ lục
5) chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các nguyên nhân dẫn đến pADR (51,3%). Bên cạnh đó, ghi
nhận một tỷ lệ đáng kể kháng sinh được sử dụng không phù hợp với loại nhiễm khuẩn
(10,0%), ví dụ chỉ định kháng sinh phổ rộng (ceftazidim, cefotaxim, cefpirom…) với lý do
điều trị lao hay điều trị viêm dạ dày H. pylori dương tính, trong khi các hướng dẫn điều trị
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11% tự quyết định về việc sử dụng kháng sinh [82]. Nghiên cứu tương tự năm 2010 tiến

của các bệnh lý này không có khuyến cáo. Những kết quả này phản ánh phần nào thực trạng
lạm dụng kháng sinh, một vấn đề bất cập trong việc sử dụng kháng sinh tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, sử dụng kháng sinh bất hợp lý trong ngoại khoa đang là vấn đề đáng
quan tâm ở Việt Nam, điều này được phản ánh qua tỷ lệ sử dụng kháng sinh không phù hợp
với chỉ định dự phòng phẫu thuật gây pADR là 5,1%. Cụ thể, một số kháng sinh phổ rộng
Dược thư Quốc gia và trong SPC của sản phẩm (ví dụ: cefoperazon, moxifloxacin,
cefpirom) hoặc sử dụng kháng sinh dự phòng trong một số trường hợp mà Hướng dẫn sử
dụng kháng sinh của Bộ y tế không khuyến cáo (thủ thuật can thiệp động/tĩnh mạch).
Nghiên cứu của Nguyễn Thanh Lương và cộng sự (2019) tại khoa Phẫu thuật lồng ngực
của một bệnh viện tuyến cuối tại Việt Nam cho thấy 100% bệnh nhân không được sử dụng
kháng sinh dự phòng phù hợp với các khuyến cáo và tỷ lệ lựa chọn kháng sinh phù hợp chỉ
chiếm 4,7% [13]. Bộ Y tế cũng đã ban hành các khuyến cáo về sử dụng kháng sinh dự
phòng, tuy nhiên, việc thiếu kết quả chắc chắn từ các xét nghiệm vi sinh và áp lực nhiễm
khuẩn vết mổ dẫn đến việc sử dụng kháng sinh dự phòng đã trở nên rất phổ biến trong khi
hiệu quả mang lại còn nhiều tranh cãi. Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Hiền
Lương và cộng sự (2012), ở nhóm không được chẩn đoán nhiễm khuẩn và cũng không có
dấu hiệu nhiễm khuẩn được dùng kháng sinh thế hệ 3 hoặc 4 sau phẫu thuật với lý do dự
phòng nhiễm khuẩn, thì tỷ lệ đạt hiệu quả dự phòng của nhóm này không cao hơn nhiều so
với tỷ lệ không đạt (57,5% so với 41,3%) [14].
Thực trạng kiểm soát các bệnh lý nhiễm trùng chưa hiệu quả, không có các xét
nghiệm chẩn đoán đặc hiệu, phác đồ sử dụng kháng sinh không hợp lý được cho là những
nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến kháng kháng sinh [11]. Bên cạnh đó, trọng tâm của
chương trình quản lý sử dụng kháng sinh (ASM) không tập trung đào tạo kiến thức về y
khoa và về thuốc, do đó, hiểu biết về kháng sinh và thói quen kê đơn của bác sỹ vẫn chưa
được cải thiện. Ngoài ra, phải kể đến các nguyên nhân khác như đề nghị dùng kháng sinh
của bệnh nhân, áp lực về thời gian thăm khám, thiếu khả năng chẩn đoán, lợi nhuận kinh tế
mang lại cho người kê đơn. Vì vậy, xác định và thay đổi thói quen với việc kê đơn kháng
sinh, thay đổi nhận thức và hiểu biết về sử dụng và lạm dụng kháng sinh đang là một thách
thức lớn và cần sự nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống y tế [11].
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được dùng để dự phòng nhiễm khuẩn do phẫu thuật mặc dù không có chỉ định đó trong

Một sai sót khác chiếm tỷ lệ đáng kể trong nghiên cứu của chúng tôi là bệnh nhân
sử dụng lại thuốc đã có tiền sử dị ứng hoặc dị ứng chéo (18,6%). Tỷ lệ sai sót này cao hơn
đáng kể so với nghiên cứu ở Thụy Điển (6%), trong nghiên cứu này không hề có sai sót
loại này với nhóm thuốc kháng sinh [83]. Khác biệt này có thể do bác sỹ chưa ý thức cảnh
giác đối với các phản ứng dị ứng, hoặc chưa nhận thức hết về vấn đề dị ứng chéo của kháng
Nguy cơ xảy ra phản ứng dị ứng khi sử dụng thuốc trên bệnh nhân đã có tiền sử dị
ứng thuốc đó là rất cao, vì thế chống chỉ định với bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng thuốc là
một khuyến cáo quan trọng trong mục chống chỉ định của hầu hết các thuốc. Điều này càng
đặc biệt quan trọng khi chỉ định kháng sinh cho bệnh nhân vì một phản ứng đặc trưng của
kháng sinh là gây ra các ADR typ B thông qua cơ chế miễn dịch – dị ứng. Tầm quan trọng
của việc khai thác tiền sử dị ứng cũng đã được nhấn mạnh trong Thông tư 31 về “Hướng
dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện” [5] và Thông tư 51 về “Hướng dẫn phòng,
chẩn đoán và xử trí phản vệ”[9]. Cần phải nhắc lại rằng đây là công việc bắt buộc, trong
đó, bác sĩ, người kê đơn thuốc hoặc nhân viên y tế khác có thẩm quyền phải khai thác kỹ
tiền sử dị ứng thuốc, dị nguyên của người bệnh trước khi kê đơn thuốc hoặc chỉ định sử
dụng thuốc. Khi đã xác định được thuốc hoặc dị nguyên gây phản vệ phải cấp cho người
bệnh thẻ theo dõi dị ứng, giải thích kỹ và nhắc người bệnh cung cấp thông tin này cho bác
sĩ, nhân viên y tế mỗi khi khám bệnh, chữa bệnh [9]. Khai thác kĩ tiền sử dị ứng, tiến hành
test da trước khi sử dụng thuốc hoặc dị nguyên nếu người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc
hoặc dị nguyên có liên quan (thuốc, dị nguyên cùng nhóm hoặc có phản ứng chéo) và nếu
người bệnh có tiền sử phản vệ với nhiều dị nguyên khác nhau [9]. Từ đó, định hướng lựa
chọn kháng sinh an toàn, giảm tối đa các ADR liên quan đến kháng sinh, đặc biệt là những
ADR cấp tính và có thể đe dọa tính mạng như sốc phản vệ.
Các nguyên nhân gây pADR liên quan đến liều dùng chiếm 3,8%, trong đó ghi nhận
một số pADR typ A có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân. Tất cả các trường
hợp liều dùng chưa phù hợp được ghi nhận đều liên quan đến việc hiệu chỉnh liều theo
chức năng thận hoặc cân nặng (Phụ lục 5). Tỷ lệ này thấp hơn so với kết quả nghiên cứu
của Sadia Iftikhar và cộng sự (2018) trong đó sai sót liên quan đến liều dùng chiếm 14,4%
[66] hay nghiên cứu của Trần Ngân Hà và cộng sự (2019) thì nguyên nhân phổ biến nhất
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sinh.

gây pADR với các thuốc tim mạch là liều dùng chưa phù hợp, chiếm 47,0% [12]. Sự khác
biệt này có thể giải thích do các nghiên cứu này sử dụng phương pháp tiến cứu, quan sát
trực tiếp tại các cơ sở khám chữa bệnh nên khai thác được tối đa thông tin về sử dụng thuốc
trong khi đánh giá khả năng phòng tránh được của các ADR phụ thuộc rất nhiều vào mức
độ đầy đủ của thông tin về bệnh nhân và các thuốc sử dụng.
tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi đã bước đầu phát hiện một số vấn đề như hiệu chỉnh
liều kháng sinh không phù hợp vẫn còn tương đối phổ biến trong thực hành lâm sàng và
có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, do đó, cần có những can thiệp phù hợp tại cơ sở khám
điều trị để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
4.3.3. Trong quá trình chuẩn bị và dùng kháng sinh
Sai sót trong quá trình dùng thuốc bao gồm pha loãng không phù hợp (0,9%) và thời
gian truyền không phù hợp (0,9%) liên quan đến quá trình chuẩn bị và dùng thuốc của điều
dưỡng. Trong khi đó, nghiên cứu của Sadia và cộng sự (2018) cho thấy sai sót liên quan
đến quá trính dùng thuốc liên quan đến điều dưỡng là 17,7% [66].
Nguyên nhân có sự khác biệt này là do các sai sót loại này thường dễ được phát hiện
hơn trong các nghiên cứu quan sát trực tiếp thao tác của điều dưỡng hoặc dược sĩ. Chẳng
hạn như trong nghiên cứu tại Việt Nam của Nguyễn Hương Thảo và cộng sự , kết quả quan
sát trực tiếp đã cho thấy các sai sót trong quá trình chuẩn bị thuốc chiếm tới 15,7% và sai
sót trong kỹ thuật dùng thuốc là 23,5% [91]. Sự khác biệt này có thể là do các các thông tin
về chuẩn bị thuốc (dung môi, nồng độ pha loãng) hay kỹ thuật dùng thuốc (đường dùng,
tốc độ truyền) thường không được đề cập hoặc không rõ ràng trong các báo cáo ADR, dẫn
tới nhiều trường hợp sử dụng thuốc tiêm truyền không đánh giá được. Vấn đề này cho thấy
sự cần thiết của việc cân nhắc chỉnh sửa mẫu báo cáo ADR để thêm vào trường thông tin
liên quan đến cách sử dụng thuốc để có thể khai thác cơ sở dữ liệu ADR một cách triệt để
và hiệu quả hơn. Đồng thời, liên quan đến thực hành thuốc trên bệnh nhân, cần có các chiến
lược đào tạo, tập huấn nhân viên y tế, tăng cường vi tính hóa toàn bộ chu trình thuốc, tăng
cường hoạt động dược tại các khoa lâm sàng, đặc biệt là giảm thiểu áp lực và sự quá tải
công việc cho cán bộ y tế.
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Mặc dù thông tin chưa đầy đủ, tỷ lệ ghi nhận nguyên nhân do liều chiếm tỷ lệ nhỏ,

4.4. Đặc điểm báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh có khả năng phòng tránh được
Đứng đầu danh mục các thuốc nghi ngờ gây pADR là các thuốc kháng khuẩn betalactam (bao gồm các beta - lactam khác (46,1%) và các penicilin (21,4%)) và kháng khuẩn
nhóm quinolon (17,5%). Kết quả này được thể hiện rõ hơn khi trong số 10 kháng sinh nghi
ngờ gây pADR được báo cáo nhiều nhất, có đến 5 kháng sinh cephalosporin (cefotaxim,
và ampicilin) và 2 kháng khuẩn nhóm quinolon (ciprofloxacin và levofloxacin). Trong đó,
amoxicilin là kháng sinh ghi nhận với tỷ lệ cao nhất với 13,5%, tiếp đến là cefotaxim với
10,3% và ciprofloxacin với 7,0%.
Đứng đầu danh mục các thuốc nghi ngờ gây pADR là các thuốc kháng khuẩn betalactam, trong đó, các beta - lactam khác chiếm 46,1% và các penicilin chiếm 21,4%. Nhóm
thuốc này được ghi nhận gây ra các pADR thường gặp nhất như các rối loạn da và mô dưới
da, rối loạn toàn thân và tại vị trí dùng thuốc và rối loạn miễn dịch (bao gồm phản ứng
phản vệ/sốc phản vệ) với tỷ lệ cao nhất. Trong đó, các kháng khuẩn beta – lactam khác ghi
nhận tỷ lệ phản vệ cao nhất (233 trường hợp), kế đó là các penicilin (118 trường hợp). Các
nguyên nhân gây pADR thường gặp nhất bao gồm chỉ định không phù hợp, dùng lại thuốc
có tiền sử dị ứng/dị ứng chéo hay tự ý sử dụng thuốc kê đơn cũng được ghi nhận nhiều
nhất với hai nhóm thuốc này. Theo kết quả khảo sát đặc điểm các ca phản vệ với kháng
sinh trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 của
Đặng Bích Việt và cộng sự (2017), tín hiệu phản ứng phản vệ của kháng sinh beta – lactam,
đặc biệt là cephalosporin khá rõ rệt [24]. Đáng chú ý trong y văn, penicilin là nguyên nhân
hàng đầu gây ra các phản ứng dị ứng thuốc, kế đó là cephalosporin [55], [74]. Ở một số
nước châu Âu cũng ghi nhận kháng sinh nhóm penicilin là các thuốc có tỷ lệ phản vệ cao
nhất [51]. Sự khác biệt đặc thù này ở Việt Nam có thể lý giải vì sự chuyển dịch sử dụng từ
nhóm penicilin sang nhóm cephalosporin do tình trạng đề kháng kháng sinh nhóm penicilin
của một số chủng vi khuẩn khá cao, cùng một số nguyên nhân khác bao gồm nhận thức cán
bộ y tế, thói quen kê đơn trong thực hành cũng như lợi nhuận kinh tế [25]. Vì vậy, cần nhấn
mạnh lại rằng tình trạng lạm dụng kháng sinh trong bệnh viện và cộng đồng, tầm quan
trọng của khai thác tiền sử dị ứng, cùng với nâng cao nhận thức cộng đồng về kháng sinh
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ceftriaxon, cefuroxim, cefoperazon, ceftazidim), 2 kháng sinh nhóm penicillin (amoxicilin

và sử dụng kháng sinh an toàn là các biện pháp nền tảng để giảm thiểu các ADR liên quan
đến kháng sinh beta – lactam.
Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận một tỷ lệ đáng kể các trường hợp pADR là các
phản ứng tại vị trí tiêm truyền liên quan đến kháng sinh quinolon (25 trường hợp) (Phụ lục
5). Theo nghiên cứu của Đặng Bích Việt và cộng sự (2018), tín hiệu tiêm truyền của
2016 khá rõ rệt, trong khi cơ sở dữ liệu Vigibase không ghi nhận tín hiệu tương tự [25]. Sự
khác biệt này có thể do dữ liệu của Vigibase ghi nhận nhiều ADR của kháng sinh quinolon
đường uống, trong khi tại Việt Nam, ciprofloxacin và levofloxacin được báo cáo chủ yếu
liên quan đến đường tiêm truyền tĩnh mạch [25]. Để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện phản
ứng, cán bộ y tế cần lưu ý đến nồng độ pha loãng của dung dịch, tốc độ và vị trí tiêm truyền
phù hợp. Ngoài ra, cần cân nhắc sử dụng đường tiêm khi thật cần thiết và chuyển sang
đường uống khi có thể. Một vấn đề cần lưu ý khác khi sử dụng kháng sinh quinolon là các
ADR trên thần kinh – tâm thần (17 trường hợp) với biểu hiện loạn thần, kích động, rối loạn
giấc ngủ, trong đó, phần lớn nguyên nhân do chỉ định không phù hợp và liều dùng không
phù hợp. Ngoài ra, ghi nhận một trường hợp đau gót chân Achille do chỉ định không phù
hợp. Đây là những ADR hiếm gặp, nghiêm trọng và có thể rút kinh nghiệm từ thực hành
kê đơn của bác sỹ và quy trình đưa thuốc của điều dưỡng cũng như quản lý, giám sát sử
dụng kháng sinh đường tiêm của bệnh viện.
Một số kháng sinh khác có vai trò quan trọng trong điều trị nhưng độc tính cao, cần
giám sát chặt chẽ trong quá trình dùng thuốc có thể kể đến là vancomycin, colistin và nhóm
aminoglycosid, nguyên nhân gây pADR ở các thuốc này là chỉ định không phù hợp và liều
dùng không phù hợp. Điển hình là các trường hợp suy thận do colistin hay nghe kém do
kanamycin khi liều dùng không được hiệu chỉnh phù hợp với chức năng thận của bệnh
nhân. Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi còn ghi nhận ADR liên quan đến việc không đảm
bảo tốc độ tiêm truyền vancomycin theo khuyến cáo. Đây là các phản ứng quá mẫn thường
gặp nhất của vancomycin, phụ thuộc liều và liên quan đến truyền nhanh khi sử dụng liều
cao. Để giảm thiểu các phản ứng có hại liên quan đến tiêm truyền, mỗi liều vancomycin
nên được truyền trong ít nhất 60 phút với tốc độ tối đa 10mg/phút và thay đổi luân phiên
vị trí truyền [111].
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ciprofloxacin và quinolon trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam giai đoạn 2012 –

4.5. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu
Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên phân tích khả năng phòng tránh
được của phản ứng có hại liên quan đến kháng sinh tại Việt Nam thông qua phương pháp
hồi cứu dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện, sử dụng thang đánh giá của Pháp với một số ưu
điểm sau:
Thứ nhất, đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là các báo cáo tự nguyện liên quan

đến kháng sinh từ các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau trên khắp cả nước trong thời gian
1 năm, từ đó, cung cấp một cái nhìn tổng thể về ADR liên quan đến kháng sinh bao gồm
tỷ lệ, tần suất, đặc điểm phản ứng, mức độ tổn thương và hậu quả của ADR liên quan đến
kháng sinh, đồng thời cho thấy thực trạng các ADR cần quan tâm và có thể phát hiện dựa
trên kết quả xét nghiệm vẫn chưa có nhiều, cũng là hình ảnh phản ánh thực tế điều trị, giúp
phát hiện một số điểm còn tồn tại liên quan đến sử dụng kháng sinh tại Việt Nam.
-

Việc đánh giá pADR trên cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện cung cấp khối lượng

thông tin lớn với chi phí thấp, là hình thức chủ yếu dùng để theo dõi và phát hiện ADR.
Đây là nguồn thông tin sẵn có giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực trong việc thu thập báo
cáo, đồng thời tránh được các sai số khi quan sát trực tiếp.
-

Nghiên cứu của chúng tôi đánh giá và phân tích tính phòng tránh được của tất cả

các ADR được ghi nhận có liên quan đến sử dụng kháng sinh, do đó, hạn chế tối đa việc
bỏ sót các ADR nhẹ, trung bình hoặc không đánh giá được mức độ nặng.
-

Thang đánh giá của Pháp là một phương pháp có cách đánh giá vấn đề sử dụng

thuốc một cách trực tiếp và tổng thể, quan tâm không chỉ đến những vấn đề sử dụng thuốc
tồn tại trong ca bệnh, mà còn kết nối vấn đề đó với các nguy cơ xảy ra ADR và cân nhắc
đế tính tất yếu của việc kê đơn, góp phần hướng tới tối ưu hóa điều trị ở bệnh nhân, do đó,
có thể thấy phương pháp đánh giá này rất có ý nghĩa về mặt lâm sàng.
-

Bên cạnh đó, trong quy trình thực hiện nghiên cứu, mỗi bước tiến hành từ thẩm

định, phân loại mức độ nặng của ADR đến đánh giá tính phòng tránh được đều được thực
hiện độc lập bởi ít nhất hai người tham gia nghiên cứu và có sự đồng thuận cuối cùng trong
nhóm nghiên cứu. Điều này giúp đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy của kết quả nghiên
cứu.
Cùng với những kết quả đã đạt được, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế như sau:
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-

-

Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện mà

báo cáo thiếu là hạn chế lớn nhất của hệ thống báo cáo ADR tự nguyện. Mặt khác, trong
nghiên cứu của chúng tôi và các nghiên cứu trước đó sử dụng cùng bộ cơ sở dữ liệu, ADR
typ B là loại phản ứng chiếm đa số. Trước hết, phần lớn các phản ứng typ B như phản ứng
trên da và mô mềm hoặc phản vệ thường dễ quan sát và ghi nhận được trong thực tế.
thích dựa trên cơ chế dược lý đã biết của thuốc nên không cần thiết phải gửi báo cáo. Vì
thế, một số phản ứng typ A hoặc các ADR đặc trưng của kháng sinh cần các kết quả xét
nghiệm lâm sàng chưa được ghi nhận đầy đủ trong cơ sở dữ liệu.
-

Về chất lượng báo cáo ADR, mặc dù tỷ lệ báo cáo có chất lượng tốt của Việt Nam

đều tương đối cao hơn so với số liệu của cơ sở dữ liệu ADR toàn cầu – VigiBase [1], thông
tin trong báo cáo vẫn không đủ để phục vụ cho việc đánh giá khả năng phòng tránh được
theo thang của Pháp. Việc ghi chép thông tin một cách sơ sài cũng phản ánh nhận thức của
cán bộ y tế về tầm quan trọng của báo cáo ADR trong việc đảm bảo an toàn thuốc chưa
thực sự cao, trong khi người báo cáo cũng chưa được đào tạo, tập huấn cụ thể về ý nghĩa/vai
trò của các trường thông tin trong báo cáo ADR.
-

Về thiết kế nghiên cứu, đây là một nghiên cứu hồi cứu thông tin trong báo cáo ADR,

vì thế khả năng tiếp cận, tìm hiểu và bổ sung các thông tin liên quan đến thuốc và tình trạng
của bênh nhân để đảm bảo đầy đủ những thông tin cần thiết cho việc nhận định cũng như
đánh giá còn rất hạn chế.
- Một yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả đánh giá trong nghiên cứu này, đó là bản thân
thang đo của Pháp vẫn tồn tại một số hạn chế do tính đơn giản hóa quá mức của các trường
thông tin dẫn đến khó khăn trong việc chấm điểm. Do đó, một định nghĩa rõ ràng, cụ thể hơn
cho các trường thông tin này sẽ giúp cho việc đánh giá trở nên dễ dàng hơn. Mặt khác, bản thân
thang đánh giá này ra đời và được phát triển tại Pháp – nơi có hệ thống Cảnh giác Dược phát
triển từ lâu và mang những tính chất đặc thù, khác với hoạt động Cảnh giác Dược tại Việt Nam
chỉ mới ra đời thời gian gần đây và vẫn còn khá mới mẻ, chính vì thế tính ứng dụng của phương
pháp đánh giá này trên cơ sở dữ liệu Việt Nam cũng có một số chênh lệch nhất định.
- Một khó khăn khác trong việc đánh giá khả năng phòng tránh được là việc thiếu nguồn
tài liệu tham chiếu được chuẩn hóa để cung cấp thông tin một cách đáng tin cậy, cập nhật và
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Nguyên nhân tiếp theo có thể là do cán bộ y tế cho rằng các phản ứng typ A có thể giải

thống nhất cho tất cả các thuốc đang lưu hành trên thị trường Việt Nam hiện nay, cũng như là
các khuyến cáo, hướng dẫn sử dụng thuốc trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
Tuy còn những hạn chế kể trên, nghiên cứu của chúng tôi đã đi từ góc độ của báo
cáo ADR liên quan đến kháng sinh để tìm hiểu về thực trạng và các vấn đề liên quan đến
sử dụng kháng sinh một cách có hệ thống, qua đó, phát hiện và phân tích các ADR phòng
quả của nghiên cứu này không chỉ giúp bổ sung thêm những dữ liệu hữu ích liên quan đến
ADR của kháng sinh tại Việt Nam mà còn một lần nữa khẳng định tính khả thi của thang
đánh giá của Pháp khi áp dụng trên cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện và là tiền đề
quan trọng cho việc áp dụng quy trình đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR vào
trong thực hành lâm sàng tại các đơn vị khám, chữa bệnh tại Việt Nam.
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tránh được liên quan đến kháng sinh, bao gồm nhiều loại pADR có ý nghĩa lâm sàng. Kết

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã khảo sát đặc điểm và phân tích khả năng phòng tránh được của phản
Nam, kết quả cụ thể như sau:
1. Đặc điểm báo cáo phản ứng có hại liên quan đến kháng sinh
-

Kháng sinh luôn chiếm tỷ lệ cao trong dữ liệu về báo cáo ADR tự nguyện tại Việt

Nam: có 6590 (54,6%) báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh được ghi nhận trong 1 năm
thực hiện khảo sát, từ tất cả các vùng kinh tế trong cả nước, từ tất cả các tuyến khám chữa
bệnh và được báo cáo bởi tất cả các nhân viên y tế, trong đó đối tượng báo cáo chủ yếu là
dược sỹ (45,3%).
-

Số lượng báo cáo được đánh giá có mối liên quan với kháng sinh là 6407 báo cáo

(97,6%). Trong đó, phản ứng xuất hiện ở tất cả các nhóm tuổi, với các nhóm bệnh nhân
đặc biệt (trẻ em, người cao tuổi) chiếm tỷ lệ tương đối cao (39,5%). Có 12% bệnh nhân
được ghi nhận về tiền sử dị ứng và beta – lactam là nhóm kháng sinh có tỷ lệ gặp dị ứng
cao nhất (2,7%).
-

Kháng sinh dùng đường tiêm được ghi nhận gây ADR nhiều nhất (93,6%). Nhóm

dược lý được ghi nhận gây ADR với tỷ lệ cao nhất là kháng sinh nhóm beta – lactam khác
(59,8%), trong đó các cephalosporin chiếm tỷ lệ báo cáo cao nhất như cefotaxim (17,0%)
và ceftriaxon (9,5%).
-

Biểu hiện ADR thường gặp chủ yếu là các biểu hiện trên da và mô dưới da (85,4%)

(như ban da, ngứa) và rối loạn toàn thân và phản ứng tại vị trí dùng thuốc (23,4%). Một số
ADR đáng chú ý khác (phát hiện thông qua xét nghiệm, ADR hiếm gặp…) đã được ghi
nhận dù tỷ lệ vẫn còn thấp. Trong đó, 43,1% là ADR từ mức độ nặng trở lên và 27,9% là
ADR thuộc loại nghiêm trọng.
2. Khả năng phòng tránh được của ADR liên quan đến kháng sinh
-

Có 532 trường hợp (8,3%) ADR được đánh giá có thể phòng tránh được.
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ứng có hại liên quan đến kháng sinh trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt

-

Nguyên nhân dẫn đến pADR có thể phòng tránh được có thể gặp ở nhiều khâu trong

quá trình sử dụng thuốc bao gồm từ kê đơn, dùng thuốc/chuẩn bị thuốc và cấp phát. Trong
đó, chỉ định không phù hợp chiếm tỷ lệ cao nhất (66,4%). Các nguyên nhân khác là tự ý sử
dụng kháng sinh (9,4%), dùng lại kháng sinh đã có tiền sử dị ứng/dị ứng chéo (18,6%), liều
dùng không phù hợp (3,8%), pha loãng không phù hợp (0,9%) và thời gian truyền không

-

Nhóm dược lý nghi ngờ gây pADR nhiều nhất là beta – lactam khác (46,1%) và các

penicilin (21,4%). Trong đó, amoxicilin (13,5%) và cefotaxim (10,3%) là các kháng sinh
ghi nhận gây pADR với tỷ lệ cao nhất với biểu hiện pADR được ghi nhận nhiều nhất trên
rối loạn da và mô dưới da (93,0%) và phản ứng toàn thân và phản ứng tại vị trí dùng thuốc
(23,3%). Trong đó, một số pADR typ A cần lưu ý trong thực hành lâm sàng liên quan đến
liều dùng, bao gồm những ADR điển hình (suy thận, giảm thính lực…) liên quan đến sử
dụng những kháng sinh có độc tính cao, cần giám sát chặt chẽ trong quá trình sử dụng
thuốc (colistin, kanamycin…)
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phù hợp (0,9%).

ĐỀ XUẤT
Với những kết quả thu được từ nghiên cứu, chúng tôi xin đưa ra một số đề xuất sau
đây:
-

Tiếp tục phát hiện, ghi nhận báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh, đồng thời

phân tích, đánh giá, trao đổi một cách thường xuyên, định kỳ về tính phòng tránh được của

-

Cảnh báo những tín hiệu sai sót liên quan đến sử dụng kháng sinh đã phát hiện được

để dự phòng, đồng thời giới thiệu, đưa khái niệm về khả năng phòng tránh được của ADR
và phương pháp phát hiện, phòng tránh pADR liên quan đến kháng sinh đến các cơ sở điều
trị. Triển khai tập huấn cho các cán bộ y tế cách đánh giá và ngăn ngừa pADR hướng tới
tối đảm bảo sử dụng kháng sinh hợp lý và tối ưu hóa điều trị trên bệnh nhân.
-

Truyền thông thông qua đào tạo, tập huấn nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ y tế

về tầm quan trọng của hoạt động báo cáo ADR, nhất là tăng cường phát hiện và ghi nhận
các báo cáo có ADR typ A.
-

Cân nhắc việc sửa đổi mẫu báo cáo ADR đặc biệt là thêm vào các trường thông tin

quan trọng liên quan đến sử dụng thuốc để có thể khai thác bộ cơ sở dữ liệu ADR triệt để
và hiệu quả hơn.
-

Mở rộng đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR trên các thuốc/nhóm thuốc

nghi ngờ khác, có thể áp dụng việc đánh giá pADR ngay tại các đơn vị điều trị để thông
tin thu được chính xác và đầy đủ. Từ đó, giúp phát hiện sớm vấn đề và có biện pháp can
thiệp kịp thời.
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các báo cáo này tại Trung tâm DI&ADR Quốc gia và phản hồi cho các cơ sở y tế.
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TIẾNG PHÁP
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PHỤ LỤC 1. MẪU BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
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PHỤ LỤC 2. THANG THẨM ĐỊNH MỖI QUAN HỆ NHÂN QUẢ CỦA WHO
Quan hệ
nhân quả







Có khả năng
(Probable/likely)






Có thể
(Possible)





Phản ứng được mô tả (biểu hiện lâm sàng hoặc cận lâm sàng bất
thường) có mối liên hệ chặt chẽ với thời gian sử dụng thuốc nghi
ngờ,
Phản ứng xảy ra không thể giải thích bằng tình trạng bệnh lý của
người bệnh hoặc các thuốc sử dụng đồng thời với thuốc nghi
ngờ,
Ngừng sử dụng thuốc thì các biểu hiện của phản ứng được cải
thiện,
Phản ứng là tác dụng bất lợi đặc trưng được biết đến của thuốc
đó (có cơ chế dược lý rõ ràng),
Tái sử dụng thuốc (nếu có thể) cho phản ứng lặp lại một cách
tương tự.
Phản ứng được mô tả có mối liên hệ hợp lý với thời gian sử
dụng thuốc,
Nguyên nhân gây ra phản ứng không chắc chắn là do bệnh lý
hiện tại của người bệnh hay các thuốc sử dụng đồng thời,
Ngừng sử dụng thuốc thì các biểu hiện của phản ứng được cải
thiện,
Không cần thiết phải có thông tin về tái sử dụng thuốc.
Phản ứng được mô tả có mối liên hệ hợp lý với thời gian sử
dụng thuốc,
Có thể giải thích nguyên nhân xảy ra phản ứng bằng tình trạng
bệnh lý của người bệnh hoặc các thuốc dùng đồng thời,
Thông tin về việc ngừng sử dụng thuốc có thể thiếu hoặc không
rõ ràng.



Phản ứng được mô tả có mối liên hệ không rõ ràng với thời gian
sử dụng thuốc (nguyên nhân do thuốc nghi ngờ là không chắc
chắn),



Có thể giải thích nguyên nhân xảy ra phản ứng bằng tình trạng
bệnh lý của người bệnh hoặc các thuốc sử dụng đồng thời.

Chưa phân loại
(Unclassified)




Phản ứng bất thường đã xảy ra,
Nhưng cần thêm thông tin để đánh giá
Hoặc, đang tiếp tục xác thực những dữ liệu bổ sung để đánh giá.

Không thể
phân loại
(Unclassifiable)



Báo cáo đưa ra 1 phản ứng nghi ngờ là phản ứng có hại của
thuốc,
Nhưng không thể đánh giá vì thông tin không đầy đủ hoặc
không thống nhất,
Không thể thu thập thêm thông tin bổ sung hoặc xác thực lại dữ
liệu.

Không chắc chắn
(Unlikely)
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Chắc chắn
(Certain)

Tiêu chuẩn đánh giá

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

PHỤ LỤC 3. BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ADR
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PHỤ LỤC 4. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC

PHỤ LỤC 5: CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC
LIÊN QUAN ĐẾN KHÁNG SINH
Giới

Biểu hiện ADR

Tự ý sử dụng kháng sinh
9
Nữ
Sẩn ngứa
46
Nam
Ngứa, ban đỏ
47
Nữ
Phản ứng phản vệ
Ban đỏ, ngứa, khó
54
Nữ
thở
Mẩn đỏ, ngứa, khó
65
Nam
thở
Khó thở, ngứa, ban
67
Nữ
đỏ
Ngứa, mẩn đỏ, sốt,
35
Nữ
khó thở,
58
Nam
Phản ứng phản vệ
25
Nữ
Ban đỏ, ngứa, nôn
Mẩn ngứa, sưng
49
Nam
môi, sưng đau loét
vùng miệng
60
Nữ
Mẩn đỏ, ngứa
85
Nữ
Mẩn ngứa
8
Nam
Khó thở, mề đay
48
Nam
Đỏ da, mẩn ngứa
23
Nam
Mẩn ngứa, đỏ da
Mề đay, buồn nôn,
60
Nam
đau bụng
Ngứa, tức ngực,
16
Nam
mạch nhanh, hạ
huyết áp, mề đay
Mệt, mẩn ngứa,
25
Nữ
nôn
Ngứa, mẩn đỏ, phù
26
Nữ
mặt
33
Nam
Ngứa, mẩn đỏ
42
Nam
Phản ứng phản vệ
13
Nam
Mẩn đỏ
8
Nam
Ban đỏ vị trí tiêm
66
Nam
Ngứa, khó thở
Ngứa, chóng mặt,
26
Nữ
khó thở, buồn nôn,
mề đay
31
Nam
Mẩn đỏ, vã mồ hôi
34
Nữ
Mẩn đỏ
Mẩn đỏ, ngứa, khó
56
Nữ
thở
Khó thở, vã mồ
Không Không
hôi, tức ngực, ban
rõ
rõ
sẩn
Bọng nước phồng
37
Nam
rộp

Kháng sinh
nghi ngờ

Mã
ATC

Vấn đề

Amoxicilin ±
chất ức chế beta
– lactamase

J01C
Ampicilin

Penicilin

Cefaclor
Cefadroxil
Tự ý dùng thuốc kê đơn

Cefalexin

J01D
Cefixim
Cefotaxim

Cefuroxim

Sulfamethoxazol
J01E
/Trimethoprim
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Tuổi

Nam

54
55
56

Nam
Nam
Nam

64

Nữ

4

Nam

32

Nam

Không
rõ

Nam

Mề đay, lở loét môi
miệng
Mề đay, phù mắt
Ngứa, đỏ da
Ngứa, mẩn đỏ
Mẩn đỏ, ngứa, sốt,
gai rét
Ban đỏ, khó thở
Nổi mẩn, khó thở,
sốt, ngứa, ho, tức
ngực

Azithromycin

Mẩn đỏ

17

Nữ

58

Nam

62

Nữ

24
32
51
35

Nữ
Nam
Nữ
Nam

50

Nam

52

Nữ

54

Nam

Chóng mặt, buồn
nôn, mẩn đỏ, ngứa,
ngất
Mẩn ngứa, da đốm
đen
Hội chứng Stenven
– Jonhson
Mẩn đỏ, ngứa
Mề đay, ngứa
Ban đỏ
Phản ứng phản vệ
Ngứa, ban đỏ, mệt
mỏi, viêm họng
Mẩn đỏ, khó thở,
đau đầu
Mề đay, phù mắt

80

Nữ

Phản ứng phản vệ

Ban đỏ vị trí tiêm,
ban đỏ
35
Nữ
Ban đỏ, tê miệng
Chỉ định không phù hợp
0.2

Nữ

25

Nữ

Sưng mí mắt

29

Nữ

Sưng 2 mí mắt

35

Nữ

35

Nữ

60

Nữ

52

Nam

16
9
20
31

Nam
Nữ
Nữ
Nữ

68

Nữ

4

Nữ

Chóng mặt, phù nề,
mẩn đỏ
Mẩn đỏ, ngứa
Mệt, khó thở, phù
mắt, ngứa, tê môi
Mẩn ngứa, rét run,
mệt mỏi
Ngứa
Mẩn đỏ, ngứa
Mặt đỏ, phù
Phản ứng phản vệ
Mề đay, tăng huyết
áp, sốt, nhịp tim
nhanh
Mẩn đỏ, ngứa

Clindamycin

J01F

Lincomycin

Roxithromycin
Spiramycin
Levofloxacin
J01M
Ofloxacin
Ciplofloxacin
Spiramycin/metr
onidazol
Vancomycin

J01R
J01X
CĐ: giảm đau trước chụp
HSG
CĐ: chụp HSG, tiền sử dị
ứng thuốc kh rõ loại

Doxycyclin

CĐ: soi cổ tử cung
J01A

CĐ: sau đặt dụng cụ tử cung.
CĐ: nhức đầu, ngứa da đầu

Tetracyclin

CĐ: Ho

Minocycline

CĐ: dị ứng thuốc
CĐ: Viêm họng
CĐ: đau bụng, ăn không tiêu
CĐ: tiêu chảy

Chloramphenico
l

J01B

CĐ: tiêu chảy
J01C

CĐ: sốt cao co giật
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43

Mẩn ngứa, sưng
phù
Mẩn đỏ

Nam

0.5

0.75
11

Nữ
Không
rõ
Nam
Nam

13

Nam

18
20
21
23
23
25
27

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

28

Nữ

30
32
32
32
33
37

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

40

Nữ

40

Nam

42

Nữ

45

Nữ

45

Nữ

45

Nam

46

Nữ

46
48
54
64
66
67

Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nữ

69

Nữ

75

Nam

82

Nữ

Ngứa, mẩn đỏ

0.4
28
30

Nữ
Nữ
Nữ

31

Nữ

33
34

Nữ
Nữ

Mẩn đỏ, ngứa
Mẩn đỏ
Phản ứng phản vệ
Đỏ đau dọc đường
ven
Mẩn ngứa
Mẩn ngứa

0.6

CĐ: ho, sốt, khò khè
CĐ: sốt kh rõ nguyên nhân

Mẩn ngứa

CĐ: ho

Ban đỏ, ngứa
Phản ứng phản vệ
Mề đay, sẩn ngứa,
ngứa
Mề đay, ngứa
Ngứa
Mề đay
Mẩn, ngứa
Mẩn đỏ, ngứa
Ngứa, phù miệng
Ngứa
Nôn, chân tay gồng
cứng, hạ huyết áp
Mẩn đỏ, ngứa
Mẩn đỏ
Ban đỏ, loét miệng
Phản ứng phản vệ
Ngứa
Ngứa, mẩn đỏ
Mẩn ngứa, đỏ da,
hạ huyết áp
Phản ứng phản vệ
Khó thở, mần đỏ,
tăng huyết áp
Mệt, run, ngứa, tê
tay chân
Phản ứng phản vệ
Khó thở, mệt, đau
đầu, môi tím
Mệt, da ửng đỏ,
ngứa, khó thở
Mề đay, ngứa, mệt
Ban đỏ, ngứa
Ngứa, mẩn đỏ
Hồng ban
Ban đỏ, ngứa
Mẩn ngứa
Ngứa, khó thở, tức
ngực, tim nhanh
Mệt, mẩn đỏ

CĐ: dị ứng
CĐ: cảm sốt
CĐ: đau bụng
CĐ: sinh thường
CĐ: sinh thường.
CĐ: sinh thường
CĐ: sinh thường.
CĐ: kháng viêm
CĐ: thủy đậu
CĐ: sau sinh thường
CĐ: đau bụng, sốt cao

Amoxicillin ±
chất ức chế beta
– lactamase

CĐ: sinh thường
CĐ: sinh thường
cĐ: ho, sốt
CĐ: đau họng
CĐ: sau sinh thường
CĐ: sinh thường.
CĐ: đau ngực
CĐ: sốt, ho, đau họng
CĐ: nhổ răng
CĐ: ho
CĐ: sỏi niệu quản
CĐ: đau đầu, khó thở
CĐ: cảm
CĐ: đau mắt
CĐ: hội chứng De Quervain
CĐ: đau thắt ngực
CĐ: viêm da dầu
CĐ: hội chứng De Quervain
CĐ: ho, tăng huyết áp
CĐ: ho, sốt

Ampicillin ±
chất ức chế beta
– lactamase

CĐ: u xơ tuyến tiền liệt
CĐ: đột quỵ não, ĐTĐ, tăng
huyết áp, tăng áp lực thẩm
thấu
CĐ: ho
CĐ: chọc hút noãn gây mê
CĐ: sau sinh thường
CĐ: sinh thường
CĐ: dưỡng thai
CĐ: nổi mẩn ngứa
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5

Nữ
Nam
Nữ

38

Nữ

Ngứa

39

Nữ

42

Nữ

46

Nữ

48

Nam

48

Nam

48
58
81
62
27
49

Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ

Ban đỏ
Mẩn đỏ tại vị trí
test
Mệt, chóng mặt,
buồn nôn
Mẩn đỏ, ngứa vùng
test
Mẩn ngứa, tiêu
chảy
Mẩn đỏ, ngứa
Phản ứng phản vệ
Buồn nôn, mẩn đỏ
Ban đỏ vị trí tiêm
Ban đỏ, ngứa
Phản ứng phản vệ

52

Nam

Phản ứng phản vệ

60

Nữ

29

Nữ

44

Nam

65
6

Nữ
Nữ

24

Nữ

35

Nữ

51

Nam

29
30
31

Nữ
Nữ
Nữ

43

Nữ

46

Nam

60

Nữ

Hồng ban

63

Nữ

Ban mẩn ngứa

20
23

Nữ
Nam

25

Nữ

52

Nam

54
60

Nam
Nữ

CĐ: gây mê
CĐ: mổ cắt amydal
CĐ: gây chuyển dạ
CĐ: gây mê chọc trứng,
không rõ tiền sử
CĐ: thiếu máu do rong kinh

Mẩn ngứa
Sưng mí mắt
Ngứa

Ban đỏ, run tay
chân
Mẩn ngứa
Ngứa, sưng môi,
sưng mặt
Phản ứng phản vệ
Ngứa đỏ, khó thở
Khó thở, mẩn đỏ,
hạ huyết áp
Đỏ da, ngứa
Mề đay, ngứa, đau
bụng râm ran
quanh rốn, tiêu
chảy
Sưng mắt
Mẩn ngứa
Ngứa, mẩn đỏ
Đau đầu, nôn,
chóng mặt

CĐ: răng mọc lệch
CĐ: rối loạn lo âu
CĐ: viêm kết mạc cấp
CĐ: ho, sốt

Oxacilin

Penicilin

CĐ: đau họng
CĐ: sốt
CĐ: viêm tụy mạn

Piperacilin

CĐ: ho, khó thở
CĐ: ho
CĐ: sinh thường
CĐ: đau họng

Cefaclor

CĐ: cảm cúm

Cefadroxil

Phản ứng phản vệ

Phản ứng phản vệ
Mẩn đỏ, ngứa
Mề đay, ngứa, đỏ
da, sốt
Mẩn đỏ, ngứa, khó
chịu, hạ huyết áp
Mẩn, ngứa
Sẩn ngứa, đỏ da

CĐ: chống lao
CĐ: gout
CĐ: tai biến mạch máu não
CĐ: u tụy
CĐ: đau răng
CĐ: cảm cúm
CĐ: viêm khớp dạng thấp,
gút vô căn

J01D

CĐ: sinh thường
CĐ: sau sinh thường
CĐ: sinh thường
CĐ: trước phẫu thuật bướu
giáp.
CĐ: đau do vết thương ở
vùng mặt
CĐ: zona
CĐ: trước phẫu thuật bướu
giáp
CĐ: nhổ răng
CĐ: ho, đau họng
CĐ: cảm, nóng, sốt

Cefalexin
CĐ: viêm họng dị ứng
CĐ: loạn thần do rượu
CĐ: đau họng
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37
38
38

Khó thở, vã mồ
hôi, đầy bụng, buồn
nôn, ban, chi lạnh
Phản ứng phản vệ
Phản ứng phản vệ

Nam

63
35

Nam
Nam

38

Nữ

Phản ứng phản vệ

25

Nữ

Mẩn đỏ, ngứa, khó
thở

28

Nữ

Mề đay, ngứa

28

Nữ

Mẩn ngứa

31

Nữ

Đỏ đau dọc đường
ven

41

Nữ

Mẩn đỏ, ngứa

46

Nam

48

Nam

69
0.75

Nữ
Nữ

56

Nữ

17
89
3

Nam
Nam
Nữ

0.7

Nam

11
29
55

Nữ
Nữ
Nữ

69

Nữ

35
41

Nữ
Nam

Tăng men gan
Mẩn đỏ, ngứa vùng
test
Mẩn đỏ, ngứa
Ban da
Chóng mặt, buồn
nôn ói
Ngứa, đỏ da
Khó thở, mẩn đỏ
Ban ngứa
Hồng ban đa dạng,
mạch nhanh
Mề đay, ngứa
Ngứa, mẩn đỏ
Đau bụng
Mẩn đỏ, ngứa, sốt,
rét run, mệt mỏi
Mẩn đỏ
Test da dương tính

12

Nam

Mẩn ngứa

16

Nữ

16

Nam

Ngứa, phù ngoại vi

1.8

Nữ

Phản ứng phản vệ

29

Nam

30

Nam

36
40

Nữ
Nam

40

Nữ

Ngứa, phù

48

Nữ

Mẩn đỏ

55

Nam

CĐ: ho

Cefalotin

Cefazolin

CĐ: viêm kết mạc cấp
CĐ: đau mắt
CĐ: ho, sốt
Cefdinir
Cefepim

Cefixim

Phản ứng phản vệ

CĐ: chóng mặt, buồn nôn, ói
CĐ: sốt xuất huyết Dengue
CĐ: bệnh mạch vành
CĐ: sốt
CĐ: điều trị sốt kh rõ nguyên
nhân
CĐ: cảm, ho, sổ mũi
CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: trào ngược dạ dày
CĐ: điều trị lao

Cefmetazol

Mẩn đỏ

Ngứa, mẩn đỏ, khó
thở, ran rít
Ngứa, mệt, bứt rứt,
khó chịu
Mẩn ngứa, mề đay
Ngứa, ban đỏ

CĐ: đau răng
CĐ: viêm tụy mạn
CĐ: kháng sinh dự phòng
trước mổ bướu giáp
CĐ: giảm đau ngoài màng
cứng và soát buồng tử cung
CĐ: kháng sinh dự phòng mổ
nội soi lấy thai ngoài tử cung.
CĐ: kháng sinh dự phòng mổ
nội soi lấy thai ngoài tử cung.
CĐ: kháng sinh dự phòng kéo
dài 4 ngày sau phẫu thuật
CĐ: dị ứng thuốc, tiền sử dị
ứng thuốc không rõ loại
CĐ: sinh thường

CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: tràn dưỡng chấp màng
phổi trái
CĐ: basedow
CĐ: kháng sinh dự phòng
trước mổ
CĐ: teo mật bẩm sinh đã
phẫu thuật
CĐ: điều trị lao

Cefoperazon
CĐ: dị ứng thuốc
CĐ: dị ứng
CĐ: vết thương ngón tay trái
CĐ: kháng sinh dự phòng
trước mổ
CĐ: mổ bướu giáp đa nhân 2
thùy
CĐ: gây mê
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Đau bụng, mẩn
ngứa
Đỏ, ngứa, đau họng
Sưng mặt, quầng
đỏ, ngứa quanh vị
trí test
Ban đỏ, ngứa
Mệt, mề đay
Nôn
Chóng mặt, buồn
nôn, nổi da gà
Mẩn đỏ
Mệt, da nhợt nhạt,
khó thở
Mệt, môi tái, da
xanh, vã mồ hôi
Ban đỏ, ngứa, mạch
nhanh

Nam

58

Nam

59

Nữ

67
75
76
Không
rõ
3

Nữ
Nam
Nữ

3

Nữ

4

Nữ

4

Nam

6

Nam

7

Nam

9

Nữ

11
1

Nữ
Nam

18

Nữ

18
23

Nam
Nam

24

Nam

26
27

Nữ
Nữ

2.3

Nam

29

Nữ

29
32
33
35
43

Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam

Sẩn ngứa, khó thở
nhẹ
Phản ứng phản vệ
Phản ứng phản vệ
Mẩn đỏ, ngứa
Ban đỏ vị trí tiêm
Ban đỏ

44

Nam

Mẩn đỏ

46
47
48
49
54

Nữ
Nam
Nam
Nam
Nữ

56

Nữ

Ban đỏ
Phản ứng phản vệ
Mẩn ngứa
Phản ứng phản vệ
Mẩn đỏ
Nôn, dát ngứa, tăng
huyết áp, khô môi
miệng

Nữ
Nữ

CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: viêm khớp vảy nến
CĐ: bướu cổ
CĐ: ung thư vú
CĐ: kháng viêm
CĐ: suy tủy xương vô căn
CĐ: dị ứng
CĐ: sốt chưa rõ nguyên nhân
CĐ: sốt liên tục
CĐ: sởi, rối loạn tiêu hóa
CĐ: sốt
CĐ: sốt, ho, đi ngoài phân
lỏng

Mẩn đỏ
Đau bụng, tiêu
chảy, đau đầu,
chóng mặt, mẩn đỏ
Mẩn ngứa, mạch
nhanh
Nổi mẩn
Quấy, hồng ban
Ngứa, mẩn đỏ, hạ
huyết áp
Ban đỏ
Mẩn đỏ, ngứa
Ngứa, ban đỏ, đó
da, khó chịu
Mẩn đỏ, ngứa
Mẩn đỏ
Phản ứng phản vệ

CĐ: ho
CĐ: mổ cắt amydal
CĐ: quai bị
CĐ: kém đáp ứng điều trị
CĐ: sinh thường

Cefotaxim

CĐ: sinh thường
CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: hen (không phải lựa
chọn đầu tay, không rõ tiền
sử dị ứng)
CĐ: sinh thường.
CĐ: mổ cắt amydal
CĐ: co giật, sốt kh rõ nguyên
nhân
CĐ: sốt chưa rõ nguyên nhân
CĐ: sinh thường
CĐ: viêm dạ dày
CĐ: ho, sổ mũi
CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: sỏi túi mật
CĐ: trước chụp mạch vành
chẩn đoán
CĐ: ho, sổ mũi
CĐ: bỏng độ 1.
CĐ: bệnh nang thận
CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: ho
CĐ: dị ứng
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Phản ứng phản vệ

Nam

62

Nữ

62
64

Nam
Nữ

Phản ứng phản vệ
Sẩn đỏ, ngứa

64

Nữ

Phản ứng phản vệ

65

Không
rõ

Phản ứng phản vệ

66

Nam

67

Nữ

68

Nam

71

Nữ

72

Nữ

76
76
Không
rõ

Nam
Nam
Không
rõ

3

Nam

40
44
58
59
19
19
38
46
46
59
59

Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam

69

Nữ

18

Nữ

86

Nữ

22

Nữ

CĐ: điều trị H. pylori
CĐ: Sau chích mắt cá bàn
chân trái
CĐ: sốt kh rõ nguyên nhân
CĐ: đau mắt
CĐ: viêm dạ dày, tăng huyết
áp

Mẩn

CĐ: chảy máu mũi

Đau bụng, mẩn
ngứa
Lạnh run, khó thở,
hạ huyết áp
Phản ứng phản vệ

CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: chụp động mạch vành
CĐ: lao
CĐ: hai mắt mộng độ II góc
trong

Ban đỏ
Mẩn ngứa, ngứa,
khó thở
Mẩn đỏ, rét run
Mẩn đỏ

CĐ: sốt chưa rõ nguyên nhân

Phản ứng phản vệ

CĐ: cảm cúm

Ban đỏ, ngứa, quấy
khóc
Mẩn đỏ
Mẩn đỏ, ngứa
Phản ứng phản vệ
Dị ứng
Phản ứng phản vệ
Phản ứng phản vệ
Mẩn đỏ
Phản ứng phản vệ
Phản ứng phản vệ
Phản ứng phản vệ
Phản ứng phản vệ

CĐ: ho
CĐ: ho, sổ mũi

CĐ: dị ứng thuốc
Cefoxitin

Cefpirom

Ngứa

32

Nam

6
2
3

Nữ
Nữ
Nam

Ban đỏ, ngứa, khó
thở
Sẩn phù, ban đỏ,
ngứa
Nổi mụn
Buồn nôn, đau
bụng
Phản ứng phản vệ
Mề đay
Mẩn ngứa

0.5

Nam

Phản ứng phản vệ

23

Nữ

24

Nam

Nổi sẩn cục, hạ
huyết áp
Đỏ mặt, phù hai
mắt

CĐ: phẫu thuật tuyến giáp
CĐ: sau đẻ thường
CĐ: chụp động mạch vành
CĐ: viêm phế quản do cúm
CĐ: lao
CĐ: lao
CĐ: bướu giáp
CĐ: tiêu chảy
CĐ: lao.
CĐ: mổ tuyến giáp
CĐ: chụp động mạch vành
CĐ: can thiệp động mạch
vành
CĐ: đau bụng, nôn

Cefpodoxim
CĐ: tiếu rắt, tiểu rát
CĐ: dị ứng thuốc
Cefprozil

CĐ: điều trị lao

Cefradin

CĐ: đau răng
CĐ: dị ứng thuốc
CD: sốt
CĐ: sốt siêu vi, theo dõi sốt
xuất huyết
CĐ; viêm tắc tĩnh mạch cẳng
tay trái

Ceftazidim

CĐ: cơn đau quặn thận trái
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28

Nữ

Ban đỏ, ngứa, tăng
nhạy cảm với nhiệt
độ

28

Nữ

Phản ứng phản vệ

34

Nữ

Mẩn đỏ

42

Nam

54

Nữ

56
56
65

Nam
Nam
Nam
Không
rõ

Mệt, ngứa, mẩn đỏ
Mệt, ngứa, mẩn đỏ
Mẩn ngứa

CĐ: điều trị máu tụ động
mạch chủ mạn tính
CĐ; lao phổi.
CĐ: lao phổi
CĐ: dị ứng

Mẩn ngứa

CĐ: điều trị lao

68

Nam

Phản ứng phản vệ

74

Nữ

36

Nữ

27

Nam

0.8

Nữ

Ban đỏ

0.4

Nữ

28

Nữ

Nổi ban dị ứng
Sưng mặt, quầng
đỏ, ngứa quanh vị
trí test

36

Nữ

53
58
63

Nam
Nam
Nam

76

Nữ

2
4

Nữ
Nữ

5

Nữ

9

Nữ

22

Nam

31

Nam

39

Nam

48

Nữ

56

Nam

CĐ: sốt, viêm họng cấp
(không phải lựa chọn đầu
tay). Không rõ tiền sử dị ứng
CĐ: kháng sinh giảm đau sau
sinh

Ngứa, tê lưỡi, tổn
thương da rỉ dịch
nhiều

CĐ: chàm vi trùng

Ngứa

Đau đầu, ngứa, ban
đỏ, phù mắt
Mẩn đỏ, phù mặt,
hạ huyết áp
Ngứa, phát ban

CĐ: dự phòng trước chụp
động mạch vành
CĐ: dự phòng chụp mạch
vành
Ceftezol

CĐ: sau mổ cắt amydal

Ceftibuten

CĐ: điều trị lao
CĐ: viêm họng (kháng sinh
phổ rộng, không phải chỉ định
đầu tay). Không rõ tiền sử dị
ứng
CĐ: Ho
CĐ: u lành giáp

Ceftizoxim
CĐ: buồn nôn, ói, mạch
nhanh, huyết áp tụt
CĐ: ho nhiều đờm
CĐ: nhồi máu não
CĐ: đái máu

Phản ứng phản vệ
Phản ứng phản vệ
Phản ứng phản vệ
Mẩn ngứa
Ngứa, run chân tay,
nhịp tim nhanh
Mề đay
Phản ứng phản vệ
Chi lạnh, nôn, tiêu
chảy, vã mồ hôi
Ban dị ứng
Sưng mí mắt, mề
đay, khó thở, tụt
huyết áp
Đau đầu, đỏ da,
tiêu chảy, sẩn ngứa
Mẩn đỏ, ngứa
Đỏ, sưng bắp tay,
mệt, chóng mặt
Phản ứng phản vệ

CĐ: ho, sốt
CĐ: gây mê
CĐ: sốt
CĐ: sốt, ho, đau khớp
CĐ: gây mê
CĐ: nhổ răng
Ceftriaxon
CĐ: viêm màng não do virus
CĐ: kháng sinh trước chụp
mạch vành
CĐ: đau đầu, chấn thương sọ
não
CĐ: viêm tụy mạn
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CĐ: sỏi thận

Nam

63

Nữ

66

Nam

Mẩn đỏ, ngứa, sưng
nề mặt
Tức ngực, khó thở,
sẩn ngứa, mạch
nhanh
Khó thở, thở rít
thanh quản, tăng
huyết áp, mạch
nhanh

Nữ

75

Nam

79

Nam

Khó thở, tê tay
chân, đau vùng thắt
lưng
Ban, ngứa

81

Nam

Ngứa

82
9
23
25
25
28
35
35
47
51

Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam

60

Nam

Phản ứng phản vệ
Ngứa, mẩn đỏ
Mẩn đỏ
Mẩn đỏ, ngứa
Ngứa, mẩn đỏ
Mẩn ngứa
Phù hai mắt, ngứa
Suy thận
Mẩn ngứa, đỏ da
Rét run
Ngứa, đỏ da, phù
mí mắt
Buồn nôn, nôn,
ngứa

Nữ

84

Nam

84

Nữ

Không
rõ

Nam

Không
rõ

Nam

26

Nam

25
24

Nam
Nam

37

Nam

46

Nam

54

Nữ

56

Nam

CĐ: suy tim, khó thở
CĐ: nhồi máu cơ tim, kh rõ
tiền sử
CĐ: chụp DSA, theo SIR đây
là thủ thuật sạch nên không
cần dùng kháng sinh dự
phòng

Phản ứng phản vệ

74

65

CĐ: cơn đau quặn thận

CĐ: điều trị hẹp cơ oddi
CĐ: sốt chưa rõ nguyên nhân
CĐ: chuẩn bị chụp mạch
vành
CĐ: sốt siêu vi, suy tủy
CĐ: giun chui ống mật
CĐ: mổ cắt amydal
CĐ: sinh thường
CĐ: sinh thường
CĐ: sinh thường
CĐ: sinh thường
CĐ: kháng viêm
CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: ho
CĐ: ho
Cefuroxim
CĐ: zona
CĐ: kháng sinh dự phòng
trước khi chụp động mạch đùi
khoeo bên phải
CĐ: chống lao

Mẩn đỏ, ngứa
Ngứa, buồn nôn
Nổi sẩn, ban đỏ
trợt, có các bóng
nước dập vỡ

CĐ: viêm da do siêu vi

Phản ứng phản vệ
Mẩn ngứa, hạ huyết
áp
Ban đỏ, ngứa
Mẩn, ngứa, mề đay
Đỏ sẩn, môi sưng,
loét niêm mạc
miệng
Tổn thương da
vùng sinh dục
Ngứa, phát ban,
lạnh run
Ban đỏ, ngứa, loét
hốc tự nhiên

CĐ: đau họng
Ertapenem

CĐ: sẩn ngứa

Meropenem

CĐ: sốt chưa rõ nguyên nhân
CĐ; cảm sổ mũi
CĐ: rối loạn tiêu hóa

Sulfamethoxazol
J01E
/Trimethoprim

CĐ: cảm sốt nhức đầu
CĐ: đau họng
CĐ: rối loạn tiêu hóa
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Nữ

64

Nam
Không
rõ

83

Bọng nước nông dễ
trợt vỡ, đỏ mắt, rỉ
dịch đục
Phản ứng phản vệ

CĐ: đau bụng
CĐ: đau bụng

Phản ứng phản vệ

CĐ: táo bón
CĐ: rối loạn tiêu hóa

24

Nữ

Đau bụng, buồn
nôn, tiêu chảy

26

Nữ

Tiêu chảy

42

Nữ

27

Nam

22

Nam

27

Nữ

41

Nữ

42

Nam

52
55

Nữ
Nữ

79

Nam

35
24

Nữ
Nữ

44

Nam

66

Nữ

11

Nam

30

Nữ

Ngứa

30
43

Nữ
Nữ

60

Nam

65

Nữ

Mẩn đỏ, ngứa
Sưng mặt, ngứa
Tobramycin
Ngứa, đỏ da, phù
mí mắt
Nôn, khó thở, ngứa,
mẩn, đau đầu,
Acid nalidixic
chóng mặt

0.5

Nam

Phản ứng phản vệ

0.25

Nữ

15

Nam

18

Nam

Mề đay
Ngứa, đỏ da, khó
thở
Ban đỏ
Mẩn đỏ cánh tay
truyền, ngứa dọc
đường vein
Test da dương tính
Ngứa, mẩn đỏ
Mề đay, ngứa, đỏ
mặt

22

Nữ

24
26

Nam
Nam

34

Nam

Đau bụng, ngứa,
phát ban
Ngứa, phát ban
Nóng rát cổ họng,
khó chịu
Mẩn ngứa, hạ huyết
áp
Mẩn
Sẩn ngứa tại vùng
test da
Ngứa
Sưng mi mắt

CĐ: sốt không rõ nguyên
nhân

Azithromycin

CĐ: lao
CĐ: điều trị lao

Clarithromycin

CĐ: dị ứng thuốc
CĐ: dị ứng
CĐ: cắt ung thư giáp
Clindamycin

J01F

CĐ: chống viêm

Phù hai mắt, ngứa
Mẩn đỏ, ngứa
Phù miệng, viêm
loét u dạ dày

Erythromycin
Lincomycin

CĐ: phẫu thuật cắt amydal
CĐ: sinh thường
CĐ: kết quả kháng sinh đồ
chỉ còn nhạy với vancomycin
và linezolid.
CĐ: sinh thường
CĐ: zona

Roxithromycin

CĐ: herpes

Phản ứng phản vệ

Spiramycin

Mẩn đỏ

Mề đay
Gentamicin
J01G

CĐ: ho, đau họng, dị ứng ks
kh rõ loại
CĐ: đau quặn ruột
CĐ: vết may tầng sinh môn
đau
CĐ: sinh thường
CĐ: phù mặt
CĐ: ho
CĐ: mệt mỏi, sốt
CĐ: tiêu chảy cấp do
Rotavirus
CĐ: dị ứng
CĐ: ho

J01M

CĐ: sinh thường

Ciplofloxacin
CĐ: nang niệu rốn
CĐ: đau bụng
CĐ: ho, sốt
CĐ: nóng lạnh, đau nhức
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60

Ngứa, đỏ da vùng
truyền
Chỉ định không phù
hợp
Mẩn đỏ, ngứa
Khó thở, ngứa, mệt
Loét miệng, họng,
sinh dục. Mụn mủ,
ngứa
Tê chân, bầm tím

Nữ

37

Nữ

37
38

Nam
Nữ

42

Nữ

42

Nam

44

Nữ

45
48

Nam
Nữ

49

Nữ

52

Nam

54

Nữ

59
65
70
82
Không
rõ

Nam
Nữ
Nam
Nam

0.4

Nữ

Phản ứng phản vệ

0.8

Nam

Phản ứng phản vệ

0.25

Nữ

Phản ứng phản vệ

0.75

Nữ

Khóc nhiều, vật vã,
vân tím

13

Nữ

Phản ứng phản vệ

1.7

Nam

2.1

Nam

Nữ

26

Nữ

26

Nữ

27

Nữ

32

Nữ

2.75

Nam

CĐ: xuất huyết tiêu hóa
CĐ: đau vú
CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: đau đầu
CĐ: đau họng
CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: ra máu âm đạo, tiền sử dị
ứng kháng sinh không rõ loại
CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: mổ bướu giáp

Ngứa
Ngứa
Mẩn ngứa, đỏ
Ngứa xung quanh
vị trí tiêm truyền
Kích động, phản
kháng, bồn chồn,
mất ngủ
Kích ứng tại vị trí
truyền thuốc
Sẩn ngứa
Mẩn đỏ
Ngứa
Mẩn đỏ vị trí test
Mẩn ngứa, sưng nề
mắt

CĐ: dị ứng, kh rõ tiền sử
CĐ: nội soi cắt u xơ tử cung.
BN cao tuổi, có tiền sử
TBMMN não
CĐ: cơn đau quặn thận
CĐ: sẩn ngứa
CĐ: mổ bướu giáp
CĐ: viêm phế quản do cúm
CĐ: u phì đại tiền liệt tuyến
CĐ: sốt

Sốt, ban đỏ
Nhịp tim nhanh,
tím tái, ban đỏ
Phù mắt, trợt môi,
niêm mạc miệng
Phản ứng phản vệ
Choáng váng, buồn
nôn, nôn

Loạn thần cấp

Mẩn đỏ tại vị trí
truyền thuốc

Levofloxacin

SPC của Anh CCĐ dùng
levofloxacin cho trẻ em
SPC của Anh CCĐ dùng
levofloxacin cho trẻ em
SPC của Anh CCĐ dùng
levofloxacin cho trẻ em
SPC của Anh CCĐ dùng
levofloxacin cho trẻ em
SPC của Anh CCĐ dùng
levofloxacin cho trẻ em
SPC của Anh CCĐ dùng
levofloxacin cho trẻ em
SPC của Anh CCĐ dùng
levofloxacin cho trẻ em
CĐ: viêm da dầu.
CĐ: xuất huyết não
CĐ: chống viêm
CĐ: phối hợp 2 kháng sinh
quinolon điều trị nhiễm
khuẩn tiết niệu. Hướng dẫn
sử dụng kháng sinh của BYT
về điều trị nhiễm khuẩn tiết
niệu không có khuyến cáo về
sự phối hợp này
SPC của Anh CCĐ dùng
levofloxacin cho trẻ em

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

35

Nữ

46
51
51
55
58
58
63

Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam

66

Nam

69

Nam

74
89

Nữ
Nam

Không
rõ

Nam

52

Nam

61

Dát đỏ, loét miệng,
sốt
Ngứa, mẩn da
Mẩn ngứa
Phản ứng phản vệ
Đau bụng
Phản ứng phản vệ
Nôn
Phản ứng phản vệ
Ngứa, ban đỏ, nổi
bóng nước miệng,
môi, bộ phận sinh
dục
Đau gót chân
Achille
Mẩn ngứa, khó thở
Khó thở, mẩn đỏ
Mệt, ban đỏ xung
huyết, phù nhẹ mi
mắt, tụt huyết áp

CĐ: ho, sốt
CĐ: ngứa, dị ứng
CĐ: nổi mẩn ngứa
CĐ: động kinh cục bộ
CĐ: trào ngược dạ dày
CĐ: nhồi máu não
CĐ: nôn ói
CĐ: điều trị hóa chất ung thư
CĐ: dị ứng
CĐ: suy tim, tắc mạch phổi
CĐ: suy tim
CĐ: bệnh mạch vành
CĐ: đau bụng, kh rõ tiền sử

Đỏ mắt

CĐ: kháng sinh dự phòng
trước tiêm nội nhãn

Nữ

Ớn lạnh, rét run,
đau đầu

CĐ: truyền hóa chất

62

Nam

Ngứa vị trí tiêm

66
71

Nữ
Nam

Ngứa, mày đay
Ngứa vị trí tiêm

76

Nữ

Ngứa vị trí tiêm

78

Nam

81

Nữ

86
10

Nam
Nam

13

Nam

25

Không
rõ

59

Nữ

53

Nữ

CĐ: kháng sinh trước thăm
dò điện sinh lý
CĐ: sốt
CĐ: sau chụp mạch vành
CĐ: dự phòng trước chụp
mạch vành
CĐ: dự phòng chụp mạch
vành

Moxifloxacin

Mệt, lo lắng
Khó thở, giảm
spO2, tăng huyết
áp, rale rít
Ban đỏ vị trí tiêm
Phản ứng phản vệ
Ngứa, mệt mỏi, khó
thở
Khó thở
Tức ngực, tê tay
chân, ngứa
Ban da
Dát đỏ, ngứa, sốt
nhẹ

56

Nam

18

Nam

Ban đỏ

29

Nam

44

Nữ

46

Nam

50

Nữ

Mẩn đỏ, ngứa
Đau ngực, tê
miệng, đau cơ, ban
đỏ
Mẩn ngứa, tăng
huyết áp
Phản ứng phản vệ

CĐ: sốt cao
CĐ: chụp mạch vành
CĐ: cảm sốt
CĐ: đau bụng
Ofloxacin

CĐ: dị ứng thuốc
CĐ: đau đầu

Spiramycin/
metronidazol

CĐ: nấm miệng
J01R

CĐ: đau răng
CĐ: dự phòng nhiễm khuẩn
sau phẫu thuật gân ngón tay
CĐ: nổi mẩn ngứa

Metronidazol

J01X

CĐ: u xơ tử cung
CĐ: viêm tụy cấp
CĐ: rối loạn tiêu hóa
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Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam

29

Nữ

32

Nam

33
49
63

Nữ
Nam
Nam

Loạn thần
Run tay chân
Sốt
Ngứa, sốt
Mẩn đỏ

CĐ: sỏi túi mật
CĐ: vết mổ nề, tấy đỏ
CĐ: sarcoma mô mềm
CĐ: dị ứng thuốc
CĐ: dị ứng thuốc
CĐ: điều trị dị ứng da do
thuốc
CĐ: phản ứng quá mẫn với
thuốc
CĐ: sốt
CĐ: đau gối, kh rõ tiền sử
CĐ: sốt cao dai dẳng

Teicoplanin

Hồng ban
Mẩn đỏ

Ngứa
Phản ứng phản vệ
Ban đỏ
Hồng ban, sưng
86
Nam
mặt
Dùng thuốc có tiền sử dị ứng
13
Nam
Phản ứng phản vệ
21
Nữ
Ban đỏ, ngứa
39
Nam
Mề đay
53
Nữ
Ban đỏ, ngứa
Ban, khó thở, người
55
Nam
mệt
56
Nữ
Sẩn đỏ, ngứa
59
Nam
Mẩn ngứa
64
Nữ
Mẩn ngứa
69
Nữ
Phản ứng phản vệ
Không
Nam
Ban đỏ, khó thở
rõ
Mệt mỏi, khó thở,
58
Nữ
nhịp nhanh, tăng
huyết áp
Nóng mặt, buồn
62
Nữ
nôn, mạch nhanh,
sốt
67
Nữ
Ban đỏ, ngứa, mệt
56
Nam
Ban đỏ, ngứa,
Sẩn đỏ, ngứa, buồn
62
Nữ
nôn, tức ngực
Sẩn đỏ, ngứa, buồn
62
Nữ
nôn, tức ngực
36
Nữ
Ngứa, mẩn đỏ
Sẩn đỏ, phù nề,
54
Nữ
ngứa
24
Nam
Mẩn ngứa
29
Nữ
Đỏ mặt, mệt
50
Nam
Mẩn đỏ
52
Nam
Run tay
7
Nam
Mề đay, ngứa
7
Nam
Mề đay, ngứa
27
Nữ
Phản ứng phản vệ
28
Nữ
Mẩn đỏ, ngứa
1
Nam
Mề đay, ho
25
Nam
Mẩn đỏ
45
Nam
Mề đay, ngứa, ban
Ban đỏ, ngứa, bọng
45
Nam
nước

Vancomycin

CĐ: dị ứng

TS: dị ứng amoxicilin

Amoxicillin

J01C

Ampicilin

TS: dị ứng ampicilin

Penicilin

TS: dị ứng penicilin

Piperacilin

TS: dị ứng piperacilin

Cefadroxil

TS: dị ứng cefadroxil

Cefalexin

TS: dị ứng cephalexin

Cefoperazon

TS: dị ứng cefoperazon

Cefotaxim

J01D

TS: dị ứng cefotaxim

Cefprozil

TS: dị ứng cefprozil

Ceftriaxon

TS: dị ứng ceftriaxon
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86
60
5
22
23

Phản ứng phản vệ
Buồn nôn, ban đỏ,
48
Nữ
mặt đỏ
66
Nam
Khó thở, dát đỏ
0.6
Nam
Mẩn đỏ, đỏ da
Đỏ, ngứa, khó thở,
28
Nữ
buồn nôn, hạ huyết
áp
30
Nam
Mẩn đỏ, môi sưng
32
Nam
Phù miệng
64
Nữ
Mẩn đỏ, ngứa
76
Nam
Ngứa
Phù mặt, ban đỏ,
0.9
Nam
ngứa
30
Nữ
Mẩn đỏ
37
Nam
Phát ban, ngứa
20
Nữ
Phản ứng phản vệ
Khó chịu, kích
51
Nữ
thích, ban đỏ, ngứa
35
Nữ
Mẩn đỏ
50
Nam
Mẩn đỏ
44
Nữ
Sốt, đỏ mặt, nôn
Dùng lại thuốc đã có tiền sử dị ứng chéo
20
Nam
Test da dương tính
Ban sẩn, ngứa, khó
40
Nữ
thở, tức ngực
51
Nữ
Mẩn đỏ, ngứa
62
Nam
Ban đỏ, phù
Ngứa, khó chịu,
70
Nữ
mệt, ban đỏ
79
Nữ
Phản ứng phản vệ
Ngứa, khó thở, đau
Không
84
bụng, mẩn đỏ, hạ
rõ
huyết áp
42
Nữ
Ngứa, mẩn đỏ
Mẩn ngứa, khó thở,
56
Nữ
rét run
Nữ

50

Nam

62

Nam

15

Nữ

77

Nam

28

Nữ

58

Nữ

50

Nam

24

Nữ

Cefuroxim

TS: dị ứng cefuroxim

Ciplofloxacin

TS: dị ứng ciprofloxacin
J01M

Levofloxacin

TS: Dị ứng levofloxacin

Ofloxacin
Spiramycin
/metronidazol

TS: dị ứng ofloxacin
TS: dị ứng với chế phẩm có
spiramycin + metronidazol

Vancomycin

J01X

TS: dị ứng vancomycin
TS: dị ứng metronidazol

Metronidazol

TS: dị ứng penicilin

TS: dị ứng ampicilin, bactram

Amoxicillin

TS: dị ứng ampicilin
J01C

Phản ứng phản vệ
Ngứa, khó chịu,
khó thở
Phản ứng phản vệ
Hồi hộp, đau bụng,
buồn nôn, nôn, tăng
huyết áp, nhịp tim
nhanh
Ngứa, hồng ban
Mẩn ngứa, đỏ da,
khó thở
Mẩn đỏ, ngứa, khó
thở
Nổi đỏ cánh tay

J01R

TS: dị ứng ampicilin hoặc
amoxicillin (không nhớ rõ
thuốc nào)
TS: dị ứng cephalexin
TS: dị ứng cefoperazon
TS: dị ứng cefotaxim

Ampicillin

TS: dị ứng amoxicilin

Penicilin

TS: dị ứng ampicilin

Piperacilin

TS: dị ứng cefoperazon
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46

Nữ

26

Nữ

34

Nữ

41
66

Nam
Nam

80

Nam

Nói sảng

Nam

60

Nữ

64

Nam

30

Nữ

3

Nam

0.4
28
1.3

Nam
Nữ
Nữ

34

Nữ

30
60
60
3

Nam
Nam
Nam
Nữ

0.4

Nam

0.3
6
49
52
3.25
2.5
54
27
31
35

Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ

76

Nữ

29
5

Nữ
Nữ

0.75

Nam

47

Nam

20

Nữ

Liều dùng không đúng

TS: dị ứng amoxicilin
Cefaclor

TS: dị ứng amoxicilin

Cefalotin

TS: dị ứng penicilin

Cefoperazon

TS: dị ứng cephalexin
TS: dị ứng ceftriaxon
TS: dị ứng cefalothin

Cefotaxim

TS: dị ứng cefuroxim
TS: dị ứng penicilin
TS: dị ứng cefotaxim
J01D
Ceftazidim

TS: dị ứng ceftriaxon
TS: dị ứng cefepim
TS: dị ứng penicilin
TS: dị ứng cefuroxim

Ceftizoxim

TS: dị ứng cefotaxim
TS: dị ứng amoxicilin

Ceftriaxon

TS: dị ứng cephalosporin thế
hệ 4
TS: dị ứng cephalexin
TS: dị ứng ceftriaxon.

Cefuroxim
Meropenem

TS: dị ứng cefuroxim.

Imipenem

TS: dị ứng piperacilin

Ciplofloxacin

TS: dị ứng levofloxacin

J01M
TS: dị ứng ciprofloxacin
Levofloxacin

TS: loạn thần do
ciprofloxacin
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30

Mệt, tê miệng, dị
cảm, đau đầu, vã
mồ hôi, khó thở
Ngứa
Ngứa, sẩn, hạ huyết
áp
Phản ứng phản vệ
Thở mệt, tím môi,
đỏ mắt, mạch quay
kh bắt đc
Kích thích, đỏ da
Buồn nôn, ngứa
Mẩn ngứa
Mề đay, hạ huyết
áp
Phản ứng phản vệ
Phản ứng phản vệ
Dị ứng
Ban đỏ
Vân tím, mạch
nhanh, thở nhanh
Sẩn cục
Mề đay, ngứa
Phản ứng phản vệ
Ngứa, đỏ da
Ban đỏ, ngứa
Mẩn đỏ, ngứa
Mẩn đỏ
Phản ứng phản vệ
Ban đỏ
Phản ứng phản vệ
Đau bụng, mặt đỏ,
nóng sưng
Khó thở
Mẩn đỏ, ngứa
Mẩn đỏ, nhịp tim
nhanh, môi tái
Ban đỏ, ngứa
Mẩn đỏ xung
quanh vị trí tiêm
truyền
Mẩn ngứa, đau
bụng
Đau đầu, ngứa, khó
thở, mạch nhanh,
huyết áp tăng
Ngứa vị trí truyền
thuốc
Mẩn ngứa
Đỏ da, ngứa nhiều

54

Nam

Tiêu chảy

1.25

Nam

Tiêu chảy

Amoxicillin
31

Nữ

Tiêu chảy

42

Nữ

Tiêu chảy

70

Nữ

Nôn, mệt mỏi, nhức
đầu, chóng mặt

0.3

Nữ

Tiêu chảy

68

Nam

Loạn thần

J01C

Cefuroxim

J01D
71

Nam

Co giật
Imipenem

Không
rõ

Nữ

Buồn nôn, nôn

2

Nữ

Sốt, ban đỏ, ngứa

Clindamycin

J01F

53

Nam

Ù tai

Kanamycin

J01G
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Liều dùng: Amoxicilin/Acid
clavulanic 250/31,25mg x2
lần/ngày, cân nặng 10kg.
DTQG khuyến cáo 90 mg/kg
amoxicilin/ngày, 6,4 mg/kg
acid clavulanic/ngày, chia 2
lần
Liều dùng: 250mg x2
lần/ngày, cân nặng 10kg.
DTQG khuyến cáo liều 45
mg/kg amoxicilin/ngày, chia
2 lần cách nhau 12 giờ, hoặc
40 mg/kg amoxicilin/ngày,
chia 3 lần cách nhau 8 giờ
Liều dùng: Amoxicillin/Acid
clavulanic 875/125mg x3
lần/ngày. AGA khuyến cáo
liều 1g Amoxicillin x2
lần/ngày
Liều dùng: Amoxicillin/Acid
clavulanic 875/125mg x3
lần/ngày. AGA khuyến cáo
liều 1g Amoxicillin x2
lần/ngày
Liều dùng: 1g/lần x 3
lần/ngày. DTQG khuyến cáo
liều 500 mg (500 mg/125 mg)
cách 8 giờ/lần hoặc 875 mg
(875/125) cách 12 giờ/lần
Liều dùng: 125mg x2
lần/ngày, cân nặng 5.5kg.
DTQG, SPC của Anh và
BNFC 2015 khuyến cáo liều
10mg/kg/lần, mỗi 12h
Liều dùng: 2g/ngày, BN 70
tuổi, có tiền sử suy thận và
loạn thần.
Liều dùng: 500mg x 4
lần/ngày, chạy thận nhân tạo.
DTQG, SPC của Mỹ khuyến
cáo liều 200mg mỗi 6h hoặc
500mg mỗi 12h với nhiễm
khuẩn còn nhạy cảm, liều
50mg mỗi 12h nếu nhạy cảm
trung gian
Liều dùng: 0,5g x 4 lần/ngày,
nặng 15kg. DTQG, BNFC
2015 và SPC khuyến cáo liều
dùng 12-25 mg/kg, 6 giờ một
lần
Liều dùng: 0,41gx 3 lần/ngày,
cân nặng 12,5kg. DTQG
khuyến cáo 20 - 40
mg/kg/ngày, chia 3 - 4 lần
Liều dùng: 1g/hàng ngày,
Clcr 25ml/ph, cân nặng 54kg.

Nam

Tăng creatin máu

Amikacin
78

Nam

93

Nữ

0.9

Nam

Tăng creatinin
huyết thanh

Tăng creatinin máu

Tobramycin

Lơ mơ
Levofloxacin

73

Nam

Loạn thần

86

Nam

Loạn thần, kích
động

50

Nữ

Tăng creatinin

74

Nam

Tăng creatinin

81

Nam

Suy thận

J01M

Ciplofloxacin

Colistin

J01X

Pha loãng không phù hợp
1.6

Nam

Đỏ mặt, ngứa, khó
chịu

36

Nam

Mẩn đỏ, ngứa

60

Nam

Ngứa

Vancomycin

J01X

Nồng độ: 5,4mg/ml. DTQG
khuyến cáo dung dịch pha
loãng có nồng độ thuốc
không quá 5mg/ml
Nồng độ: 22.5mg/ml. DTQG,
SPC, Intravenous Medication
khuyến cáo nồng độ pha
loãng tối đa 10mg/ml
Nồng độ: 10mg/ml; DTQG
và SPC của Anh khuyến cáo
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BYT khuyến cáo hiệu chỉnh
liều cho BN suy thận 1215mg/kg cách nhật
Liều dùng: 1000mg/lần/ngày
cân nặng 60kg. DTQG, SPC
của Anh khuyến cáo liều
15mg/kh/ngày
Liều dùng: 1g/1 lần/ngày,
MLCT=39ml/ph, cân nặng
60kg. DTQG khuyến cáo liều
dùng 7,5mg/kg. SPC của Mỹ
khuyến cáo dùng liều tải
7,5mg, liều duy trì= MLCT x
liều tải
Liều dùng: 160mg/lần/ngày,
MLCT= 27ml/ph, 60kg. SPC
của Anh khuyến cáo dùng
liều tải 1mg/kg sau đó chọn
liều 30-45 mg/8h hoặc
80mg/18h.
Liều dùng: 10mg/kg. DTQG,
SPC của Anh khuyến cáo liều
8mg/kg
Liều dùng: 500mgx2
lần/ngày, 73 tuổi. SPC của
Mỹ khuyến cáo liều là 500750mg/24h.
Liều dùng: 1000gx2 lần/ngày,
MLCT= 25ml/ph. SPC của
Anh khuyến cáo liều dùng là
250-500mg mỗi 12h.
Liều dùng: 3MUIx 3
lần/ngày, MLCT
=36.7ml/phút. SPC của Anh
khuyến cáo liều 5.5-7.5
MIU/ngày
Liều dùng: 3MUx2 lần/ngày,
MLCT =27ml/phút, SPC của
Anh khuyến cáo 4.5-5.5
MUI/ngày
Liều dùng: 3MUIx 3
lần/ngày, MLCT
=36.7ml/phút. SPC của Anh
khuyến cáo liều 5.5-7.5
MIU/ngày

Nữ

Mẩn đỏ

Ceftriaxon

J01D

3.6

Nữ

Ngứa, sẩn, mề đay

Ciprofloxacin

J01M

Thời gian truyền không phù hợp
15

Nữ

67

Nam

69

Nữ

13

Nam

78

Nữ

Kích ứng vị trí tiêm
truyền

Ngứa, nóng da

Ciplofloxacin

J01M

Vancomycin

J01X

Kích ứng tại vị trí
truyền thuốc

Ban sẩn, ngứa

Ngứa

Thời gian truyền: 30 phút.
SPC của Anh khuyến cáo tốc
độ truyền tối thiểu cho BN
nhi là 60 phút
Thời gian truyền: 50 phút.
DTQG, Intravenous
Medication 2019, là trên 60
phút
Thời gian truyền: 50 phút.
Intravenous medication
khuyến cáo thời gian truyền
trên 60 phút
Thời gian truyền: 30 phút.
DTQG, Intravenous
Medication khuyến cáo
truyền tĩnh mạch chậm ít nhất
trong 60 phút
Thời gian truyền: 15mg/ phút.
Injectable drug guide,
Intravenous Medication
khuyến cáo tốc độ truyền tối
đa là 10mg/phút

Chú thích
AGA: Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ (American Gastroenterological Association)
BNFC: Dược thư Quốc gia Anh cho dành cho nhi khoa (British National Formulary)
SIR: Hiệp hội xạ trị can thiệp (Society of Interventional Radiology)
HSG: Kỹ thuật chụp X-quang tử cung – vòi trứng với thuốc cản quang (Hysterosalpingography)
CĐ: Chỉ định
TS: Tiền sử
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nên pha loãng đến nồng độ
<=5mg/ml
Nồng độ: 100mg/ml.
Intravenous Medication
khuyến cáo nồng độ truyền
tĩnh mạch ngắt quãng là 1040mg/ml
Nồng độ: 2,5mg/ml. DTQG,
Intravenous Medication
khuyến cáo nồng độ 12mg/ml

