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TƯƠNG TÁC THUỐC: TỪ BÁO CÁO ADR
Ca lâm sàng: tương tác dược động học với thuốc chống đông
Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, nhập viện với
chẩn đoán xuất huyết bàng quang.
Tiền sử mổ thay van 2 lá, van động
mạch chủ 6 năm. Điều trị duy trì
Sintrom (1/4 viên/ngày). INR = 7,9.
Chỉ định ngừng Sintrom, truyền huyết
tương, vitamin K (TM). Bênh nhân
dùng thêm Lipanthyl 200 mg/ngày 1
tháng trở lại đây để điều trị rối loạn
lipid máu, uống Decolgen để điều trị
cảm cúm.

Dương Thanh Hải, Dương Khánh Linh, Nguyễn Mai Hoa. Bản tin Cảnh giác Dược số 4/2014

TƯƠNG TÁC THUỐC VỚI HẬU QUẢ TĂNG KALI MÁU:
TẦM SOÁT KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CỦA DS LÂM SÀNG

Nguyễn Đỗ Quang Trung và cộng sự. Tầm soát biến cố tăng kali máu thông qua kết quả xét nghiệm
cận lâm sàng tại bệnh viện Hữu nghị. Tạp chí Y học Việt nam, số đặc biệt 03/2018: tr 130-137.

TƯƠNG TÁC THUỐC VỚI HẬU QUẢ TĂNG KALI MÁU:
TẦM SOÁT KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CỦA DS LÂM SÀNG

Nguyễn Đỗ Quang Trung và cộng sự. Tầm soát biến cố tăng kali máu thông qua kết quả xét nghiệm
cận lâm sàng tại bệnh viện Hữu nghị. Tạp chí Y học Việt nam, số đặc biệt 03/2018: tr 130-137.

Tương tác thuốc: vấn đề thường gặp trên lâm sàng
Khoa Nội Tim mạch: 70,3% bệnh án có tương tác,
58,8% bệnh án có tương tác có YNLS
Cặp tương tác

Hậu quả có thể xảy ra

Mức độ
tương tác

Số lượng
(%, n = 165)

Atropin - kali chlorid

Nguy cơ loét đường tiêu hóa

CCĐ

2 (1,21)

Perindopril - kali chlorid

Tăng kali máu

Nặng

88 (53,3)

Fenofibrat - atorvastatin

Tăng nguy cơ bệnh cơ, tiêu cơ vân

Nặng

2 (1,21)

Clopidogrel - enoxaparin

Tăng nguy cơ chảy máu

Nặng

2 (1,21)

Amiodaron - bisoprolol

Nguy cơ hạ huyết áp, chậm nhịp

Nặng

1 (0,61)

Amiodaron - digoxin

Tăng nguy cơ độc tính trên tim

Nặng

1 (0,61)

Spironolacton - perindopril

Tăng kali máu

Nặng

1 (0,61)

Spironolacton - digoxin

Ngộ độc digoxin (nôn, buồn nôn, loạn nhịp)

Nặng

1 (0,61)

Spironolacton – kali chlorid

Tăng kali máu

Nặng

1 (0,61)

Aspirin - ginkgo biloba

Tăng nguy cơ chảy máu

Nặng

1 (0,61)

Amiodaron clarithromycin

Tăng nguy cơ độc tính trên tim (kéo dài
khoảng QT, xoắn đỉnh, ngừng tim)

Nặng

1 (0,61)

Diazepam - codein

Hiệp đồng ức chế hô hấp

Nặng

1 (0,61)

Perindopril - losartan

Tăng nguy cơ hạ huyết áp, ngất, tăng kali
máu, thay đổi chức năng thận, suy thận cấp

Nặng

1 (0,61)

Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thế Huy và cộng sự.
Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc 2012, 3, tr 90-94

Tương tác thuốc: vấn đề thường gặp trên lâm sàng
Đơn xuất viện và ngoại trú: 17,8% đơn có tương tác,
2,9% đơn có tương tác có YNLS
Cặp tương tác

Hậu quả của tương tác

Mức độ tương tác

Số tương tác (%, N =
1502)

Cefpodoxim - canxi

Giảm hiệu quả của kháng sinh

Trung bình

50 (3,3)

Fluoroquinolon - Mg/Zn/Fe/Ca

Giảm hiệu quả của kháng sinh

Trung bình

28 (1,9)

Cefpodoxim - famotidin

Giảm hiệu quả của kháng sinh

Trung bình

18 (1,2)

Fluoroquinolon methylprednisolon

Tăng nguy cơ đứt gân

Trung bình

Enalapril - spironolacton

Tăng kali máu

Acid folic - phenobarbital

14 (0,9)

Nặng

14 (0,9)

Giảm hiệu quả của barbiturat

Trung bình

12 (0,8)

Digoxin - furosemid

Tăng nguy cơ ngộ độc digoxin

Trung bình

12 (0,8)

Digoxin - spironolacton

Tăng nguy cơ ngộ độc digoxin

Nặng

12 (0,8)

Chẹn kênh canxi - magie

Hạ huyết áp

Trung bình

11 (0,7)

Digoxin – muối canxi

Tăng nguy cơ loạn nhịp

Nặng

10 (0,7)

Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Mai Hoa, Hoàng Vân Hà, Nguyễn Thanh Sơn. Tạp chí Dược học 2012, 5, tr 7-13

Tương tác thuốc: vấn đề thường gặp trên lâm sàng
Domperidon: bổ sung cảnh báo

Tương tác thuốc là một trong các nguyên nhân liên quan
đến ADR phòng tránh được

Hậu quả tương tác thuốc: liệu có thể phòng tránh được
Từ tương tác lý thuyết đến hậu quả lâm sàng: mô hình phomát Thụy Sĩ

Stanton LA et al (1994), “Drug-related admissions to an Australian hospital”, Journal of Clinical
Pharmacy and Therapeutics, 19, pp.341-347

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ TƯƠNG TÁC THUỐC
Tra cứu thông tin về tương tác thuốc

Phần mềm tra cứu tương tác
Micromedex
Drug Interaction Checker
(Medscape)
Drug Interaction Facts
Lexicom
…

TRA
CỨU
THÔNG TIN TƯƠNG TÁC: THẬN TRỌNG
KẾT
QUẢ
Không thống nhất giữa các tài liệu tra cứu Tương tác thuốc

Tỷ lệ các cặp TT được liệt kê trong các CSDL tra cứu tương tác
(ICC = 0,3)
Nguyễn Thu Vân, Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Hoàng Anh (2013). Tạp chí Nghiên cứu Dược và
Thông tin thuốc số 3: 100-105

TRA CỨU THÔNG TIN TƯƠNG TÁC: THẬN TRỌNG

Khác biệt về cung cấp thông tin về 14 cặp tương tác với simvastatin
giữa các tài liệu tra cứu tương tác thuốc thường dùng ở Việt nam
Nguyễn Thu Vân, Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Hoàng Anh (2013). Tạp chí Nghiên cứu Dược và
Thông tin thuốc số 3: 100-105

TRA CỨU THÔNG TIN TƯƠNG TÁC: THẬN TRỌNG

Bác sĩ Cấp cứu thường bỏ qua (overriding) các cảnh báo không
có YNLS hoặc tương tác lợi ích vượt trội nguy cơ
Ahn EK et al. Health Inform. Res 2014; 20: 280-287

Danh mục TTT cần chú ý đã được xây dựng trên thế giới

Malone et al (2003). J Am Pharm Assoc;44(2):142-51

Chan A. et al (2009). Clin Ther;31 Pt 2:2379-86

Xây dựng bảng tra cứu tương tác thuốc: kinh nghiệm
đầu tiên tại bệnh viện Thanh nhàn

Hoàng Vân Hà và cộng sự. Tạp chí Y học thực hành 2012; 818: 70-78

QUY TRÌNH XÂY DỰNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC CẦN CHÚ Ý:
PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM DI & ADR VỚI CÁC BỆNH VIỆN
Danh mục thuốc sử dụng
tại bệnh viện

Danh mục TTT nghiêm trọng
hoặc TTT có YNLS

Khảo sát bệnh án/ nội trú về
tương tác thuốc

Danh mục TTT thường gặp

Danh mục TTT “tổng hợp”
Bổ sung TTT
đáng chú ý khác

Ý kiến đánh giá của
bác sĩ, dược sĩ

Danh mục TTT “đáng chú ý”

SÀNG LỌC TƯƠNG TÁC TỪ DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN
Lựa chọn tương tác như thế nào?
 Rà soát tương tác của từng hoạt chất với các hoạt
chất khác trong danh mục.
 Lưu ý, thông tin quan trọng của mỗi cặp tương tác:
 Tương tác có nghiêm trọng hay không?
 Tương tác để lại hậu quả gì?
 Tương tác cần xử trí, dự phòng như thế nào?

 Lựa chọn tương tác được đánh giá đồng thuận giữa
các tài liệu

ĐỒNG THUẬN GIỮA CÁC TÀI LIỆU: LƯU Ý MỨC ĐỘ
Về mức độ nặng của tương tác
Mức độ nặng
(5 mức độ)

Chống chỉ định
Nặng
Trung bình
Nhẹ
Không rõ

Mức độ bằng chứng
(4 mức độ)

Rất tốt
Tốt
Khá
Không rõ

Mức độ ý nghĩa
1

Mức độ nặng
Nghiêm trọng

Đồng thuận theo đề xuất
của Abarca J. (2004)
Mức độ y văn ghi nhận

Đã được chứng minh/
có khả năng/nghi ngờ

2

Trung bình

Đã được chứng minh/
có khả năng/nghi ngờ

3

Nhẹ

Đã được chứng minh/
có khả năng/nghi ngờ

Abarca J. (2003). J Am
Pharm Assoc;44(2):13641.

4

Nghiêm trọng/trung bình

Có thể

5

Nhẹ

Có thể

Bất kì

Không chắc chắn

ĐỒNG THUẬN GIỮA CÁC TÀI LIỆU: LƯU Ý MỨC ĐỘ
Về mức độ ý nghĩa lâm sàng của tương tác

Đồng thuận theo đề xuất
của Wong CM. (2009)

Tên tài liệu
Micromedex
Drug interaction
facts

Abarca J. (2003). J Am
Pharm Assoc;44(2):13641.

Mức độ có ý nghĩa lâm sàng
- Mức độ nặng: chống chỉ định, nặng, TB

- Mức độ y văn ghi nhận: rất tốt, tốt, khá.
- Mức độ nặng: nặng, TB.
- Mức độ y văn ghi nhận: đã được chứng
minh, có khả năng, nghi ngờ.

Wong CM.,et al. (2008), Annals of Pharmacotherapy;42:1737-1748.

SÀNG LỌC TƯƠNG TÁC TỪ RÀ SOÁT BỆNH ÁN/ ĐƠN THUỐC

 Có thể tầm soát khả năng xảy ra tương tác giữa các
thuốc sử dụng cho bệnh nhân dựa trên bảng kê chi
phí khám chữa bệnh nội trú.
 Sử dụng công cụ tra cứu bằng phần mềm nhưng cần
chú ý lựa chọn tương tác phù hợp
 Lựa chọn các tương tác đáng lưu ý ở tần suất gặp
không thể bỏ qua.
 Lưu ý, bổ sung các tương tác chống chỉ định với các
thuốc đã kê cho bệnh nhân.

SÀNG LỌC TƯƠNG TÁC TỪ RÀ SOÁT BỆNH ÁN/ ĐƠN THUỐC

Quy trình rà soát TTT trong
bệnh án nội trú tại Bệnh
viện Hợp Lực (Thanh Hóa)

Lê Huy Dương (2017). Luận văn Dược sĩ CK1, trường ĐH
Dược Hà nội

ĐỒNG THUẬN THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM CHUYÊN MÔN





Nhóm chuyên môn: bác sĩ, dược sĩ lâm sàng, DS trung tâm ADR
Đánh giá theo quy trình Delphi sửa đổi (1 – 2 vòng đánh giá)
Đánh giá tương tác thuốc theo 6 tiêu chí
Lựa chọn những tương tác có độ đồng thuận cao nhất (xác định
qua hệ số ICC) để đưa vào danh mục cuối cùng.

STT
1

2

Tiêu chí đánh giá
Ý nghĩa của tiêu chí
Mức độ phổ biến của Tương tác thường gặp trên lâm sàng, quan trọng và có thể gây
hậu quả bất lợi cho bệnh nhân.
tương tác
Khi xảy ra tương tác, có thể đe dọa tính mạng hay để lại những
Mức độ nghiêm trọng của
hậu quả nghiêm trọng không hồi phục cho bệnh nhân.
tương tác

4

Khả năng xảy ra tương tác cao ở những đối tượng bệnh nhân
Đối tượng bệnh nhân đặc đặc biệt như: chức năng các cơ quan suy giảm (hấp thu, phân
bố, chuyển hóa, thải trừ thuốc); đang dùng các thuốc khác để
biệt
điều trị các bệnh mắc kèm.
Bác sĩ đã nắm rõ về khả năng xảy ra tương tác trong điều trị.
Nhận thức về tương tác

5

Kiểm soát tương tác

6

Dữ liệu mô tả tương tác

3

Khi tương tác xảy ra đòi hỏi bác sĩ phải đánh giá nhanh và can
thiệp kịp thời để xử trí tương tác.
Sự xuất hiện của tương tác được mô tả bởi những bằng chứng
lâm sàng đáng tin cậy.
Wong CM., et al. (2009), Clin Ther, 31, pp. 2379-2386.

ĐỒNG THUẬN THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM CHUYÊN MÔN
Đánh giá mức độ bằng chứng của tương tác:
công việc của Dược sĩ

van Roon, et al. (2005), Drug Safety, 28:1131-39.

Mẫu xin ý kiến đồng thuận chuyên môn (BS-DS)
về các cặp tương tác

HOÀN THIỆN DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC ĐÁNG CHÚ Ý
 Sắp xếp danh mục tương tác:

•
•
•
•

Mức độ nghiêm trọng
Hậu quả
Cơ chế
Nhóm dược lý

 Xây dựng hướng xử trí của tương tác:

XÂY DỰNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN

Các bệnh viện phối hợp với Trung tâm DI
& ADR Quốc gia:
- Bệnh viện Thanh Nhàn
- Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TƯ
- Bệnh viện Nhi TƯ
- Bệnh viện Hợp lực Thanh Hóa
- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ
- Bệnh viện Lão khoa TƯ
- Bệnh viện Bưu Điện
- Bẹnh viện Bạch Mai

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC:
KINH NGHIỆM CỦA BỆNH VIỆN LÃO KHOA

Các cặp TTT/
Tiêu chuẩn
Beers 2015

Slide có sử dụng tư liệu báo cáo của Ths. Vũ Thị Trinh. Bệnh viện Lão khoa TƯ

BỆNH VIỆN LÃO KHOA TƯ: QUY TRÌNH XÂY DỰNG

BỆNH VIỆN LÃO KHOA TƯ: DANH MỤC TƯƠNG TÁC

Danh mục gồm 49 cặp TTT có
YNLS:
- 04 cặp CCĐ, 45 cặp
nghiêm trọng.
- 32 cặp TT dược lực học,
17 cặp TT dược động học

BỆNH VIỆN LÃO KHOA TƯ: TRIỂN KHAI DANH MỤC
TƯƠNG TÁC TRONG THỰC HÀNH
Triển khai tại tất
cả các khoa lâm
sàng

Phổ biến danh mục tại các
khoa lâm sàng

Tư vấn của DS lâm sàng
Triển khai tại một số khoa
LS ưu tiên và có đánh giá
hiệu quả của tư vấn

BỆNH VIỆN LÃO KHOA TƯ: TRIỂN KHAI DANH MỤC
TƯƠNG TÁC TRONG THỰC HÀNH

BỆNH VIỆN LÃO KHOA TƯ: TRIỂN KHAI DANH MỤC
Cặp tương tác

Mức độ nặng

Tỷ lệ bệnh án có TTT(%)
GĐ trước tư vấn (2169)

GĐ tư vấn (416)

p

Clopidogrel - PPI

Nghiêm trọng

202/2169(9,3%)

19/416 (4,6%)

0,002

Spironolacton - chế phẩm chứa kali

Nghiêm trọng

17/2169 (0,8%)

1/416 (0,2%)

0,338

Spironolacton- ACE

Nghiêm trọng

11/2169 (0,5%)

5/416 (1,2%)

0,160

Thuốc chống loạn thần + ≥ 2 thuốc

Nghiêm trọng

11/2169 (0,5%)

5/416 (1,2%)

0,160

Amitriptylin -trihexyphenidyl

Nghiêm trọng

2/2169 (0,1%)

2/416 (0,5%)

0,124

Celecoxib - clopidogrel

Nghiêm trọng

4/2169 (0,2%)

0

Aspirin - meloxicam

Nghiêm trọng

4/2169 (0,2%)

0

Fluconazol - quinolon

Nghiêm trọng

4/2169 (0,2%)

0

Colchicin - atorvastatin

Nghiêm trọng

2/2169 (0,1%)

0

Clarithromycin-nifedipin, amlodipin

Nghiêm trọng

2/2169 (0,1%)

0

Amiodaron - quinolon

Nghiêm trọng

2/2169 (0,1%)

0

Valproat - imipenem

Nghiêm trọng

1/2169 (0,05%)

0

Amiodaron - digoxin

Nghiêm trọng

1/2169 (0,05%)

0

Atorvastatin - fenofibrat

Nghiêm trọng

1/2169 (0,05%)

0

tác động lên hệ TKTW khác

BỆNH VIỆN LÃO KHOA TƯ: TRIỂN KHAI DANH MỤC
MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN TƯ VẤN CỦA BÁC SỸ

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN/
KHÔNG CHẤP NHẬN TƯ VẤN CỦA BÁC SĨ
Ý kiến của bác sĩ chuyên khoa
TT: Phối hợp ≥ 3 thuốc CNS
Chị cũng biết dùng kết hợp sẽ làm tăng tác dụng an thần quá mức,
nhưng chị thấy bác sĩ tâm thần vẫn kết hợp thế nên chị cũng dùng
cho BN để tăng hiệu quả điều trị

BS Thần kinh
Bác sĩ tâm thần họ còn dùng mạnh hơn anh nhiều

BS Ung bướu

Trước khi kê đơn, em có xin hội chẩn bác sĩ tâm thần và kê đơn
theo ý kiến của bác sĩ tâm thần

TT: Clopidogrel - PPI
BS Nội tiết

Chị dùng theo hướng dẫn của bác sĩ
tiêu hóa là dùng cách nhau 12h, một
loại uống sáng, một loại uống tối

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN/
KHÔNG CHẤP NHẬN TƯ VẤN CỦA BÁC SĨ
Kinh nghiệm cá nhân
TT: Amitriptylin - Trihexyphenidyl

Anh vẫn dùng thường xuyên cho bệnh nhân mà có thấy vấn đề gì đâu

BS Thần kinh
Anh vẫn dùng, không sao cả, bệnh nhân vẫn đáp ứng tốt

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN/
KHÔNG CHẤP NHẬN TƯ VẤN CỦA BÁC SĨ
Yếu tố kinh tế
TT: Amitriptylin - Trihexyphenidyl

Cả Amitriptylin và Trihex giá đều rẻ,
không đắt như Zoloft và Remeron

Chứng cứ khoa học
TT: Clopidogrel - PPI

BS Tim mạchngoại

Tương tác này cũng chưa rõ
ràng lắm, đang còn tranh cãi
giữa các tài liệu

BS Thần kinh

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN/
KHÔNG CHẤP NHẬN TƯ VẤN CỦA BÁC SĨ
Yếu tố bệnh nhân
Bệnh nhân lú lẫn, kích thích nhiều,
phải phối hợp thế mới khỏi được

TT: Phối hợp ≥ 3 thuốc CNS
BS Thần kinh

BS Ung bướu

Dùng cũng không đúng lắm nhưng để
tăng tác dụng an thần cho BN. BN
này kích thích nhiều lắm, anh tính còn
phải tiêm Aminazin cho BN nữa.

Em đã dùng 2 thuốc rồi nhưng bệnh nhân không
đỡ nên em buộc phải dùng cả 3 thuốc (theo hội
chẩn của bác sĩ tâm thần).

Tính sẵn có của thuốc tại bệnh viện
Em nghĩ khoa Dược mình vẫn hết pantoprazol nên phải kê
sang esomeprazol. Nếu khoa dược lại có pantoprazol rồi thì
để em đổi sang
BS Ung bướu

Chia sẻ kinh nghiệm với các bệnh viện thông qua
đào tạo liên tục

và chuẩn bị cho danh mục cảnh báo tương tác thuốc cho các
phần mềm hỗ trợ kê đơn tại bệnh viện theo hướng dẫn của ASHP
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