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ĐẶT VẤN ĐỀ
Tương tác thuốc là yếu tố quan trọng có thể dẫn đến thất bại điều trị
hoặc tăng khả năng xuất hiện các phản ứng có hại (ADR) ở mức độ nặng. Đây
là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai sót trong điều trị, tăng tỷ lệ nhập
viện trên mọi đối tượng bệnh nhân, trong đó bao gồm cả bệnh nhân nhi [33].
Tương tác thuốc trên bệnh nhân nhi là vấn đề quan trọng cần được quan
tâm do ở trẻ em, nhiều cơ quan chưa hoàn thiện đầy đủ về chức năng nên hậu
quả của tương tác trên trẻ thường nghiêm trọng và khó kiểm soát hơn so với
người trưởng thành [15]. Các nghiên cứu về tương tác thuốc trên đối tượng
đặc biệt này đã được thực hiện tại một số bệnh viện ở các quốc gia trên thế
giới. Một nghiên cứu thực hiện trên 6.078 bệnh nhân trong độ tuổi từ 0 đến 19
tuổi điều trị tại một bệnh viện đại học ở Cộng hòa Séc năm 2010 cho thấy
tương tác thuốc tiềm tàng được phát hiện ở 3,83% bệnh nhân [34]. Trong khi
đó, nghiên cứu của Freistein J và cộng sự (2015) tiến hành trên 498.956 bệnh
nhân dưới 21 tuổi điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên khoa Nhi trên toàn
lãnh thổ Hoa Kỳ năm 2011 lại cho thấy tỷ lệ bệnh án xuất hiện tương tác lên
đến 49% [20]. Tại Việt Nam, số lượng các nghiên cứu chuyên biệt về tương
tác thuốc trên đối tượng bệnh nhân nhi hiện còn tương đối hạn chế.
Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị đầu ngành của hệ thống Nhi khoa
toàn quốc, với loại hình bệnh tật đa dạng. Hàng năm, bệnh viện tiếp nhận số
lượng lớn bệnh nhân điều trị không thành công ở các bệnh viện tuyến dưới
hoặc cơ sở điều trị khác chuyển đến. Tình trạng bệnh lý phức tạp của bệnh
nhân thường đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt cùng với phác đồ điều trị kết hợp
nhiều thuốc. Điều đó khiến tương tác thuốc luôn là vấn đề được quan tâm
trong điều trị. Việc xây dựng một công cụ giúp kiểm soát tương tác thuốc,
phù hợp với thực tế lâm sàng của bệnh viện là rất cần thiết. Năm 2015, qua
khảo sát đơn thuốc tại bệnh viện, nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc và cộng
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sự đã đề xuất danh mục gồm 31 cặp tương tác thường gặp trong kê đơn ngoại
trú [8]. Các tương tác thuốc cần chú ý trong điều trị nội trú chưa được đề cập
trong nghiên cứu này.
Xuất phát từ thực tế và yêu cầu này, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên
cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương” với các mục tiêu sau:
1. Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết từ danh
mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2015.
2. Xây dựng danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp cao qua khảo sát
bệnh án nội trú.
3. Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng
tại Bệnh viện Nhi Trung ương qua khảo sát ý kiến nhóm chuyên môn về
danh mục tương tác ở mục tiêu 1 và 2.
Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi hy vọng có thể góp phần nâng cao
tính an toàn, hợp lý trong sử dụng thuốc, giảm thiểu nguy cơ xuất hiện các
biến cố bất lợi do tương tác thuốc trên bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi Trung
ương.
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CHƯƠNG I. TỔNG QUAN
1.1.

Tương tác thuốc

1.1.1. Định nghĩa tương tác thuốc
Tương tác thuốc là sự thay đổi tác dụng hoặc độc tính của thuốc khi sử
dụng đồng thời với thuốc khác, dược liệu, thức ăn, đồ uống hoặc hóa chất
khác [2], [4], [10].
Trong phạm vi đề tài, chúng tôi chỉ đề cập đến tương tác thuốc - thuốc.
Tương tác thuốc - thuốc là tương tác xảy ra khi nhiều thuốc được sử dụng
đồng thời [2]. Ví dụ, phối hợp clarithromycin với digoxin làm tăng nồng độ
digoxin trong máu, dẫn đến tăng nguy cơ xuất hiện độc tính của digoxin
(buồn nôn, khó chịu, thay đổi thị giác, loạn nhịp tim) [14], [25].
Phần lớn các tương tác thuốc dẫn đến tác dụng bất lợi, tuy nhiên vẫn có
những tương tác mang lại lợi ích và được ứng dụng trong điều trị. Ví dụ,
naloxon là thuốc kháng morphin, làm giảm hiệu quả của morphin và làm
nhanh chóng xuất hiện hội chứng cai opioid [48] nhưng mặt khác, naloxon
cũng được sử dụng trong xử trí quá liều morphin [3].
1.1.2. Phân loại tương tác thuốc
Tương tác thuốc được phân loại thành hai nhóm dựa trên cơ chế của
tương tác, bao gồm tương tác dược dược động học và tương tác dược lực học
[2], [4], [10].
1.1.1.1. Tương tác dược động học
Tương tác dược động học là tương tác tác động lên các quá trình hấp
thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ của thuốc trong cơ thể. Từ đó, dẫn đến sự
thay đổi nồng độ của thuốc trong huyết tương, làm thay đổi tác dụng dược lý
hoặc độc tính của thuốc. Tương tác dược động học là loại tương tác xảy ra
trong suốt quá trình tuần hoàn của thuốc trong cơ thể, khó đoán trước và
không liên quan đến cơ chế tác dụng của thuốc [2].
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1.1.1.2. Tương tác dược lực học
Tương tác dược lực học là loại tương tác đặc hiệu, có thể biết trước dựa
vào tác dụng dược lý và phản ứng có hại của thuốc. Đây là loại tương tác xảy
ra khi phối hợp các thuốc có tác dụng dược lý hoặc phản ứng có hại tương tự
nhau hoặc đối kháng lẫn nhau. Các thuốc có cùng cơ chế tác dụng sẽ có cùng
kiểu tương tác dược lực học [2].
1.1.3. Dịch tễ tương tác thuốc
Tỷ lệ xuất hiện tương tác thuốc được báo cáo trong các nghiên cứu
khác nhau thường rất khác nhau. Nhiều yếu tố góp phần dẫn đến sự khác biệt
này, như phương pháp nghiên cứu (tiến cứu hay hồi cứu), đối tượng nghiên
cứu (bệnh nhân nội trú hay ngoại trú; bệnh nhân cao tuổi hay trẻ tuổi), tính đa
dạng trong tiêu chí thu thập dữ liệu (tất cả tương tác thuốc, tương tác bất lợi
hay chỉ những tương tác nghiêm trọng).
Nghiên cứu của Chatsisvili A và cộng sự tiến hành tại các nhà thuốc
cộng đồng ở Hy Lạp cho thấy 18,5% đơn thuốc có tương tác, trong đó, tương
tác mức độ ở mức độ nghiêm trọng chiếm 10,5% tổng số tương tác [13].
Trong khi đó, nghiên cứu của Erdeljic V và cộng sự thực hiện trên bệnh nhân
nội trú tại hai bệnh viện đại học ở Croatia lại cho thấy tỷ lệ gặp tương tác
thuốc tiềm tàng lên đến 46%, phần lớn các tương tác ở mức độ trung bình và
nghiêm trọng (56% tương tác ở mức độ trung bình, 33% tương tác ở mức độ
nghiêm trọng) [17].
1.1.4. Tầm quan trọng của tương tác thuốc
Tương tác thuốc là yếu tố quan trọng có thể dẫn đến thất bại điều trị
hoặc làm tăng khả năng xuất hiện các ADR ở mức độ nặng. Một nghiên cứu
tiến hành trên cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện được của Cơ quan Quản
lý Dược phẩm và Thiết bị y tế của Croatia đã cho thấy 7,8% số ADR được
báo cáo có liên quan đến tương tác thuốc [38]. Một tổng quan hệ thống thực
hiện năm 2007 đã chỉ ra rằng tương tác thuốc là nguyên nhân của 0,054%
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trường hợp cấp cứu, 0,57% trường hợp nhập viện và 0,12% trường hợp tái
nhập viện. Trên bệnh nhân cao tuổi, tương tác thuốc là nguyên nhân dẫn đến
4,8% các trường hợp nhập viện [11].
Cùng với các hậu quả trong điều trị, tương tác thuốc còn gây ra những
thiệt hại về mặt kinh tế cho cả bệnh nhân và các hãng dược phẩm. Tương tác
thuốc là một trong các nguyên nhân làm tăng chi phí và kéo dài thời gian nằm
viện của bệnh nhân. Đối với các hãng sản xuất dược phẩm, tương tác thuốc
gây thiệt hại lớn tài chính và tiêu tốn thời gian nếu một thuốc bị rút khỏi thị
trường do liên quan đến tương tác thuốc.
1.2.

Tương tác thuốc trên đối tượng bệnh nhân nhi

1.2.1. Điểm khác biệt của dược động học và dược lực học trên đối tượng
bệnh nhân nhi
1.2.1.1. Điểm khác biệt về dược động học ở trẻ em so với người lớn
Ở trẻ em, việc sử dụng thuốc nói chung và tương tác thuốc nói riêng có
nhiều điểm khác biệt so với người trưởng thành do ở giai đoạn này, cơ thể trẻ
có nhiều cơ quan chưa hoàn thiện đầy đủ về chức năng. Các cơ quan trong cơ
thể còn non nớt cùng hệ thống enzym chuyển hóa thuốc chưa hoàn thiện
khiến dược động học của thuốc có nhiều thay đổi. Hậu quả là tương tác thuốc
trên trẻ em thường nghiêm trọng và khó kiểm soát hơn trên người lớn [10].
a. Hấp thu thuốc
 Đường uống
- Lượng acid hydrochloric chưa được bài tiết đầy đủ nên pH dạ dày trẻ cao,
sự co bóp tống chất chứa ra khỏi dạ dày yếu. Từ đó ảnh hưởng đến khả
năng hấp thu những thuốc có bản chất acid yếu hoặc base yếu [2], [18],
[24].
- Nhu động ruột của trẻ mạnh hơn làm giảm thời gian lưu thuốc tại ruột, ảnh
hưởng khả năng hấp thu các thuốc có tác dụng kéo dài [2], [18].
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- Hệ enzym phân hủy thuốc chưa hoàn chỉnh ở trẻ dưới 6 tháng, có thể làm
cản trở hấp thu một số thuốc [2].
 Đường tiêm bắp
- Hệ cơ bắp trẻ nhỏ, chưa được tưới máu đầy đủ nên hấp thu thuốc có nhiều
bất thường, khó dự đoán [2], [16], [18].
 Đường qua da
- Da trẻ em mỏng nên khả năng hấp thu thuốc cao hơn người lớn [2].
b. Phân bố thuốc
Ở trẻ sơ sinh, 70 - 75% khối lượng cơ thể là nước, trong đó 40% là dịch
ngoại bào; tỷ lệ này tương ứng ở người lớn là 50 - 60% và 20% [16]. Tổng
lượng nước trong cơ thể và tỷ lệ dịch ngoại bào so với khối lượng cơ thể giảm
dần theo độ tuổi. Thuốc có hệ số lipid/ nước lớn có thể tích phân bố ít khác
biệt so với người lớn, trong khi đó, các thuốc tan nhiều trong nước có sự khác
biệt rõ rệt [2].
Một yếu tố khác ảnh hưởng đến phân bố thuốc là liên kết thuốc protein huyết tương. Nồng độ albumin và alpha -1 acid glycoprotein ở trẻ sơ
sinh và trẻ nhỏ thấp hơn người lớn [16], [24]. Vì vậy, ở đối tượng này, liên
kết của nhiều loại thuốc như thuốc tê, diazepam, phenytoin, ampicillin hay
phenobarbital với các protein trên giảm. Nồng độ thuốc tự do tăng có thể làm
tăng tác dụng cũng như độc tính của thuốc [16]. Sự liên kết của thuốc với các
mô khác nhau của cơ thể cũng thay đổi theo độ tuổi.
c. Chuyển hóa thuốc
Trong cơ thể, gan là cơ quan chuyển hóa thuốc chủ yếu. Chuyển hóa
thuốc có liên quan mật thiết với nồng độ thuốc trong máu. Hoạt tính của
enzym chuyển hóa thuốc có sự thay đổi theo lứa tuổi trong quá trình lớn lên
và phát triển của trẻ. Hệ enzym của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện nên tốc độ
chuyển hóa thuốc, đặc biệt ở trẻ sơ sinh yếu hơn rõ rệt so với người lớn, dẫn
đến thời gian bán thải của thuốc kéo dài hơn [2], [18], [43].
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Những yếu tố khác tác động lên quá trình chuyển hóa thuốc là tình
trạng bệnh lý, tương tác thuốc - thuốc và sự khác nhau do gen quy định. Sự
ảnh hưởng lẫn nhau giữa tuổi của trẻ và những yếu tố trên có thể dẫn đến
những thay đổi không mong muốn trong chuyển hóa thuốc ở các lứa tuổi khác
nhau của trẻ [15].
d. Thải trừ thuốc
Thận là con đường chính để thải trừ thuốc ra khỏi cơ thể. Chức năng
thận ở trẻ sơ sinh yếu hơn rõ rệt so với người lớn [18], [24], [27]. Chính vì
vậy khả năng bài xuất thuốc qua thận ở trẻ em yếu và thời gian tồn lưu của
thuốc trong cơ thể cũng kéo dài hơn. Liều dùng cho trẻ cần được tính toán cẩn
thận bởi nguy cơ xuất hiện độc tính tăng lên do độ thanh thải của thuốc giảm
[27]. Từ 9 đến 12 tháng tuổi trở lên, chức năng thận của trẻ hoạt động gần
như ở người lớn [2].
Nhìn chung, sự khác biệt giữa cơ thể trẻ so với người trưởng thành ảnh
hưởng đến cả bốn quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa và bài xuất thuốc.
Tuy nhiên, những khác biệt về dược động học này chủ yếu xảy ra ở trẻ sơ sinh
và trẻ dưới một tuổi. Từ một tuổi trở lên, các khác biệt không nhiều và ít có ý
nghĩa lâm sàng [2].
1.2.1.2. Điểm khác biệt về dược lực học ở trẻ em so với người lớn
Đáp ứng với thuốc của trẻ em, đặc biệt ở trẻ sơ sinh (1 - 28 ngày tuổi)
cũng khác biệt so với người lớn, do đó, cần thật sự cẩn trọng khi sử dụng
thuốc cho trẻ trong giai đoạn này. Tuy nhiên, không giống như sự thay đổi
dược động học, thông tin về sự khác biệt của dược lực học trên đối tượng trẻ
em rất hạn chế [24], [43]. Dữ liệu về sự phát triển, đáp ứng và tương tác của
các thụ thể với thuốc theo độ tuổi còn khá ít ỏi. Thường gặp nhất là sự khác
biệt về hiệu quả và phản ứng có hại có liên quan đến dược động học. Sự khác
biệt do ảnh hưởng của độ tuổi lên mức độ nhạy cảm của thụ thể chỉ được
nghiên cứu đối với một vài thuốc.
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Một nghiên cứu về ảnh hưởng của độ tuổi lên đặc điểm dược động học
và dược lực học của warfarin được tiến hành trên ba nhóm đối tượng: bệnh
nhân trước tuổi dậy thì (1 - 11 tuổi), dậy thì (12 - 17 tuổi) và người trưởng
thành cho thấy nồng độ S-warfarin trong máu ở ba đối tượng này khá tương
đồng. Tuy nhiên, trẻ chưa dậy thì có chỉ số INR (International Normalized
Ratio) cao hơn người lớn một cách rõ rệt. Điều đó cho thấy trẻ chưa dậy thì
nhạy cảm hơn với warfarin [40]. Một nghiên cứu khác thực hiện bởi Marshall
JD và cộng sự trên nhóm bệnh nhân độ tuổi từ 3 tháng tới 39 tuổi cho thấy
đặc điểm dược lực học in vitro của cyclosporin có mối liên quan tới tuổi. Mối
liên quan này nếu không được đánh giá đúng mức có thể dẫn đến những rủi ro
trong thực hành nhi khoa [30].
1.2.2. Dịch tễ tương tác thuốc trên đối tượng bệnh nhân nhi
Tương tác thuốc trên trẻ em là vấn đề quan trọng cần được quan tâm do
liên quan mật thiết đến độ an toàn của thuốc. Các nghiên cứu về tương tác
thuốc trên đối tượng đặc biệt này đã được thực hiện tại nhiều bệnh viện ở các
quốc gia khác nhau trên thế giới.
Trong một nghiên cứu tại Séc năm 2013 trên đối tượng trẻ em và thanh
thiếu niên, tỷ lệ tương tác thuốc tiềm tàng xác định được là 3,83%. Tỷ lệ
tương tác thuốc tiềm tàng liên quan đến các phản ứng có hại ở mức độ trung
bình đến nghiêm trọng là 0,47%. Tuy nhiên, các tác giả cho rằng không nên
đánh giá thấp con số 0,47% bởi điều này có nghĩa là nguy cơ đáng chú ý xuất
hiện ở một trẻ trên mỗi 200 trẻ [34].
Một nghiên cứu khác thực hiện tại Brazil trên 3170 bệnh nhân nhi điều
trị nội trú trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2006. Nghiên cứu ghi
nhận 6.857 tương tác thuốc trong tổng số 11.181 đơn thuốc, tương đương 1,9
tương tác/đơn thuốc hay khoảng 7 tương tác/bệnh nhân. Trong đó 3 cặp tương
tác có tần suất gặp cao nhất bao gồm: tương tác giữa ampicillin - gentamicin
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(chiếm 3,2%), tương tác diazepam - cloral hydrat (chiếm 3,1%) và tương tác
acid valproic - phenobarbital (chiếm 3,1%) [31].
1.2.3. Hậu quả của tương tác thuốc trên đối tượng bệnh nhân nhi
Tương tác thuốc là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai sót trong
điều trị, làm tăng tỷ lệ nhập viện trên mọi đối tượng bệnh nhân, trong đó bao
gồm cả bệnh nhân nhi [33]. Nghiên cứu của Freistein J và cộng sự thực hiện
năm 2011 tại các bệnh viện nhi ở Hoa Kỳ cho thấy các hậu quả có thể xảy ra
do tương tác tiềm tàng được ghi nhận qua việc khảo sát đơn thuốc bao gồm
cộng độc tính gây ức chế hô hấp (chiếm 21% tổng số tương tác), tăng nguy cơ
chảy máu (chiếm 5%), kéo dài khoảng QT (chiếm 4%), giảm hấp thu sắt
(chiếm 4%), ức chế hệ thần kinh trung ương (chiếm 4%), tăng kali máu
(chiếm 3%) và làm thay đổi hiệu lực của thuốc lợi tiểu (chiếm 3%) [20].
Trong một số trường hợp, tương tác thuốc có thể gây ra hậu quả
nghiêm trọng, thậm chí tử vong ở đối tượng trẻ em, như các trường hợp sốc
phản vệ do tương tác giữa ceftriaxon với các sản phẩm có chứa canxi trên trẻ
sơ sinh [35]. Vì vậy, bác sĩ và dược sĩ thật sự cần lưu ý đến các tương tác
thuốc tiềm tàng trên đối tượng bệnh nhân đặc biệt này.
1.2.4. Biện pháp kiểm soát tương tác thuốc trên đối tượng bệnh nhân nhi
Nguy cơ gặp tương tác thuốc xuất hiện ở mọi đối tượng bệnh nhân
trong quá trình điều trị, không chỉ riêng đối tượng bệnh nhân nhi. Việc nâng
cao hiểu biết của các nhà lâm sàng, kết hợp sử dụng các phần mềm hỗ trợ kê
đơn, các công cụ tra cứu tương tác, theo dõi tình trạng sử dụng thuốc ở trẻ
đóng vai trò quan trọng trong phát hiện và xử lý tương tác cũng như đảm bảo
hiệu quả điều trị cho đối tượng bệnh nhân đặc biệt này [23], [31].
Phần mềm hỗ trợ kê đơn
Phần mềm hỗ trợ kê đơn là một hệ thống kê đơn bao gồm các cảnh báo
về dị ứng thuốc, tương tác thuốc - thuốc, trùng lặp thuốc điều trị, tần suất sử
dụng thuốc không đúng, liều thuốc không đúng và các chống chỉ định dùng
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thuốc trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú [36]. Việc sử dụng phần mềm
này mang lại nhiều lợi ích, giúp cho bác sĩ kiểm soát được việc điều trị đặc
biệt giúp xác định nhanh chóng các tương tác thuốc, nhằm đảm bảo an toàn
cho bệnh nhân [39].
Tuy nhiên số lượng quá lớn các tương tác ít hoặc không có ý nghĩa trên
lâm sàng được cảnh báo bởi các phần mềm hỗ trợ kê đơn cũng khiến nhiều
nhà thực hành lâm sàng đánh giá chưa cao vai trò của phần mềm này trong
giảm thiểu các sai sót và giảm thiểu các tác dụng bất lợi của thuốc [28].
Cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác thuốc
Nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) tra cứu tương tác thuốc đã được xây dựng
và phát triển trên thế giới. Đây là công cụ hữu ích cho các bác sĩ và dược sĩ
trong phát hiện và xử trí tương tác. Một số CSDL tra cứu tương tác thuốc
thường dùng trên thế giới và tại Việt Nam được liệt kê trong bảng 1.1 dưới
đây.
Bảng 1.1. Một số cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác thuốc thường dùng.
STT
1
2

3
4

5

Ngôn
ngữ
Drug
interactions
– Phần mềm tra cứu Tiếng
Micromedex® Solutions
trực tuyến
Anh
British National Formulary Sách/ phần mềm Tiếng
(BNF)/ BNF Legacy
tra cứu trực tuyến Anh
(Phụ lục 1 – Dược thư Quốc
gia Anh)
Tên cơ sở dữ liệu

Drug Interaction Facts

Loại CSDL

Sách/ phần mềm Tiếng
tra cứu trực tuyến Anh
Hansten and Horn’s Drug Sách
Tiếng
Interactions Analysis and
Anh
Management
Stockley’s Drug Interactions Sách/ phần mềm Tiếng
và Stockley’s Interactions tra cứu trực tuyến Anh
Alerts

Nhà xuất bản/
Quốc gia
Truven Health
Analytics/ Mỹ
Hiệp hội Y
khoa Anh và
Hiệp hội Dược
sĩ Hoàng gia
Anh/ Anh
Wolters Kluwer
Health®/ Mỹ
Wolters Kluwer
Health®/ Mỹ
Pharmaceutical
Press/ Anh
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6
7
8

9
10

Tương tác thuốc và chú ý
khi chỉ định
Thésaurus des interactions
médicamenteuses
MIMS Drug Interactions

Sách

Tiếng
Việt
Sách/ phần mềm Tiếng
tra cứu trực tuyến Pháp
Phần mềm tra cứu Tiếng
trực tuyến/ ngoại Anh
tuyến
Drug Interactions Checker
Phần mềm tra cứu Tiếng
(http://www.drugs.com/)
trực tuyến
Anh
Multi-drug
Interaction Phần mềm tra cứu Tiếng
Checker
trực tuyến
Anh
(http://www.medscape.com/)

Nhà xuất bản Y
học/ Việt Nam
Afssaps/ Pháp
UBM
Úc

Medica/

Drugsite Trust/
New Zealand
Medscape LLC/
Mỹ

- Drug interactions – Micromedex® Solutions (MM) [48]
Drug interactions – Micromedex® Solutions là công cụ tra cứu trực
tuyến được dùng phổ biến tại Hoa Kỳ cung cấp bởi Truven Health Analytics.
CSDL này cung cấp thông tin về tất cả các dạng tương tác, bao gồm: tương
tác thuốc - thuốc, tương tác thuốc - thức ăn, tương tác thuốc - ethanol, tương
tác thuốc - thuốc lá, tương tác thuốc - bệnh lý, tương tác thuốc - thời kỳ mang
thai, tương tác thuốc - thời kỳ cho con bú, tương tác thuốc - xét nghiệm,
tương tác thuốc - phản ứng dị ứng.
Thông tin về mỗi tương tác thuốc gồm các phần sau: tên thuốc tương
tác, cảnh báo (hậu quả của tương tác), biện pháp xử trí, thời gian tiềm tàng,
mức độ nghiêm trọng của tương tác, mức độ y văn ghi nhận về tương tác, cơ
chế, mô tả tương tác trong y văn và tài liệu tham khảo. Trong đó, mức độ
nghiêm trọng của tương tác và mức độ y văn ghi nhận về tương tác được trình
bày cụ thể trong bảng 1.2 và bảng 1.3.
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Bảng 1.2. Bảng phân loại mức độ nặng của tương tác trong MM.
Mức độ nghiêm trọng

Ý nghĩa

của tương tác
Chống chỉ định

Chống chỉ định dùng đồng thời các thuốc

Nghiêm trọng

Tương tác gây hậu quả đe dọa tính mạng và/ hoặc cần
can thiệp y khoa để hạn chế tối thiểu phản ứng có hại
nghiêm trọng xảy ra.
Tương tác dẫn đến hậu quả làm nặng thêm tình trạng của

Trung bình

bệnh nhân và/ hoặc cần thay đổi thuốc điều trị.
Tương tác ít có ý nghĩa trên lâm sàng. Tương tác có thể

Nhẹ

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

Không rõ

Bảng 1.3. Bảng phân loại mức độ y văn ghi nhận trong MM.
Mức độ y văn ghi

Ý nghĩa

nhận về tương tác
Rất tốt

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

Tốt

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

Khá

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

Không rõ

Không rõ
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- Phụ lục 1, Dược thư Quốc gia Anh - British National Formulary [26]
Dược thư Quốc gia Anh (BNF) là tài liệu được biên soạn bởi Hiệp hội Y
khoa Anh và Hiệp hội Dược sĩ Hoàng gia Anh. Cuốn sách này cung cấp thông
tin cập nhật chủ yếu về các thuốc kê đơn tại Anh dưới dạng tài liệu tra cứu
nhanh, được cập nhật 6 tháng một lần. Ngoài ra còn có ấn bản BNF dành cho
trẻ em (British National Formulary for Children). BNF không phải là một tài
liệu chuyên khảo về tương tác thuốc nhưng có Phụ lục 1 dành riêng cho tương
tác thuốc. Mô tả tương tác thuốc ở đây đơn giản, gồm tên hai thuốc (hoặc
nhóm thuốc) tương tác và hậu quả tương tác một cách ngắn gọn. Tương tác
thuốc nghiêm trọng được kí hiệu bằng dấu chấm tròn (•) và có thể kèm theo
cảnh bảo “Tránh sử dụng phối hợp”.
- Drug Interaction Facts (DIF) [14]
Drug Interaction Facts là một CSDL tra cứu tương tác thuốc uy tín của
tác giả David S.Tatro, phát hành bởi Wolters Kluwer Health®. Cuốn sách
cung cấp thông tin về tương tác thuốc - thuốc, thuốc - dược liệu, thuốc - thức
ăn với trên 2.000 chuyên luận và thông tin tương tác cho hơn 20.000 thuốc.
Mỗi chuyên luận bao gồm: tên thuốc (tên chung và tên thương mại), nhóm
thuốc, thời gian tiềm tàng, mức độ nghiêm trọng của tương tác, mức độ y văn
ghi nhận về tương tác, hậu quả, cơ chế, biện pháp xử trí, bàn luận và tài liệu
tham khảo. Mức độ ý nghĩa của tương tác được đánh giá dựa trên mức độ
nghiêm trọng và mức độ y văn ghi nhận về tương tác.
- Hansten and Horn’s Drug Interactions Analysis and Management (HH)
[25]
Hansten and Horn’s Drug Interactions Analysis and Management là một
ấn phẩm của hai tác giả Philip D. Hansten và John R. Horn, do Wolters
Kluwer Health® phát hành. Đây là tài liệu chú trọng vào việc quản lý tương
tác thuốc để cải thiện kết quả trên bệnh nhân. Mỗi chuyên luận bao gồm: tên
thuốc tương tác, hậu quả, cơ chế, tóm tắt dữ liệu về tương tác trong y văn, yếu
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tố nguy cơ, biện pháp xử trí tương tác và tài liệu tham khảo. Mức độ chung
của tương tác được đánh giá dựa trên mức độ can thiệp của tương tác trên lâm
sàng.
- Stockley’s Drug Interactions và Stockley’s Interactions Alerts [10], [47]
Stockley’s Drug Interactions là tài liệu về tương tác thuốc có trích dẫn
các nguồn tài liệu có bản quyền trên toàn thế giới. Stockley’s Interactions
Alerts được xây dựng từ Stockley’s Drug Interactions nhằm mục đích giúp
các nhà thực hành lâm sàng tra cứu nhanh các tương tác. Kết quả tra cứu về
mỗi tương tác thuốc trong Stockley’s Interactions Alerts bao gồm: tên thuốc
(nhóm thuốc) tương tác, mức độ chung của tương tác, hậu quả của tương tác,
biện pháp kiểm soát tương tác và ba tiêu chí: mức độ can thiệp, mức độ
nghiêm trọng và mức độ y văn ghi nhận về tương tác.
- Thésaurus des interactions médicamenteuses [44]
Thésaurus des interactions médicamenteuses là một tài liệu tham khảo
uy tín tại Pháp, được xây dựng và đánh giá bởi nhóm chuyên gia về tương tác
thuốc của Cục quản lý Dược Pháp (ANSM). Đây là một cẩm nang về tương
tác thuốc, được xây dựng dựa trên những nghiên cứu lâm sàng về tương tác
thuốc (trên người tình nguyện khỏe mạnh hoặc trên bệnh nhân) trước hoặc sau
khi thuốc được lưu hành trên thị trường, dựa trên những dữ liệu trong y văn
(ca lâm sàng đơn lẻ, những nghiên cứu khác) và dựa trên những dữ liệu lâm
sàng chưa được công bố.
Khả năng phát hiện tương tác cũng như đưa ra các nhận định về mức
độ nghiêm trọng của tương tác giữa các CSDL thường có sự khác biệt nhất
định. Tính không thống nhất giữa các CSDL gây trở ngại cho người sử dụng
[1]. Một nghiên cứu so sánh thông tin về tương tác thuốc của 4 CSDL: Vidal
(Pháp), Dược thư Quốc gia Anh, Drug Interaction Facts (DIF) (Mỹ),
Micromedex Drug-Reax (Mỹ) cho thấy sự bất đồng trong liệt kê danh mục
tương tác và phân loại mức độ tương tác giữa 4 CSDL này. Trong tổng số
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những cặp tương tác được xếp vào mức độ chống chỉ định hay tránh phối hợp
trong Vidal có 24,7% số cặp tương tác không xuất hiện trong Dược thư Quốc
gia Anh, 43,9% không có trong DIF và 25,3% không có trong Micromedex
[42].
Thêm vào đó, các CSDL tra cứu tương tác thuốc uy tín chủ yếu bằng
tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Pháp), khiến việc ứng dụng vào thực tế
lâm sàng ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ và kinh phí chi trả để
mua hoặc thuê bao các CSDL, đặc biệt với các cơ sở y tế tuyến dưới. Ngoài
ra, trong một số trường hợp, các CSDL này không phát hiện được tất cả các
tương tác thuốc vì có những thuốc lưu hành tại Việt Nam nhưng không có
trong CSDL do không lưu hành tại nước sở tại.
Xây dựng danh mục tương tác thuốc đáng chú ý
Sự hạn chế của phần mềm kê đơn điện tử và tính không thống nhất giữa
các CSDL trong việc phát hiện hay nhận định tương tác dẫn tới sự cần thiết
xây dựng các danh mục tương tác thuốc đáng chú ý. Xây dựng danh mục
tương tác thuốc đáng chú ý đã được tiến hành tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Nghiên cứu của Malone và cộng sự (2004) tại Hoa Kỳ đã đưa ra danh sách 25
cặp tương tác quan trọng trên lâm sàng thường xảy ra trong điều trị ngoại trú
[29]. Một nghiên cứu khác công bố năm 2015 do Ghulam Murtaza và cộng sự
thực hiện trên đối tượng bệnh nhân tim mạch điều trị nội trú tại một bệnh viện
ở Pakistan đã thiết lập danh mục 10 cặp tương tác có tần suất gặp cao nhất
trên đối tượng bệnh nhân này [32].
Trên đối tượng bệnh nhân nhi, phương pháp này cũng đã được triển
khai và góp phần tích cực trong việc giảm thiểu tương tác bất lợi cho bệnh
nhân. Nghiên cứu tại Mỹ năm 2004 do Marvin B. Harper và cộng sự thực
hiện đã đưa ra danh mục 19 cặp tương tác đáng chú ý trên đối tượng bệnh
nhân nhi. Các cặp tương tác trên được gán mức độ cảnh báo cao trong các
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phần mềm hỗ trợ kê đơn sử dụng cho bệnh nhân nhi. Danh mục 19 cặp tương
tác này được trình bày trong bảng 1.4 dưới đây [22].
Bảng 1.4. Bảng các cặp tương tác thuốc đáng chú ý trên bệnh nhân nhi
theo nghiên cứu của Marvin B. Harper và cộng sự.
Amiodaron
Amitriptylin
Ciprofloxacin
Citalopram
Clopidogrel
Digoxin
Fluconazol
Fosamprenavir
Lamotrigin
Linezolid
Meropenem
Methadon
Metronidazol
Omeprazol
Phenobarbital
Rifampicin
Sertralin
Sirolimus
Sumatriptan
Tacrolimus
Theophylin
Trazodon
Acid valproic
Voriconazol
Warfarin

Digoxin, methadon, warfarin
Sertralin, trazodon
Theophylin
Linezolid
Omeprazol, fluconazol
Amiodaron
Clopidogrel
Rifampicin
Acid valproic
Citalopram, sertralin, sumatriptan
Acid valproic
Amiodaron
Warfarin
Clopidogrel
Voriconazol
Fosamprenavir, tacrolimus, voriconazol
Amitriptylin, linezolid
Voriconazol
Linezolid
Rifampin
Ciprofloxacin
Amitriptylin
Lamotrigin, meropenem
Phenobarbital, rifampicin, sirolimus
Amiodaron, metronidazol

Tại Việt Nam, gần đây, đã có một số nghiên cứu nhằm xây dựng danh
mục các tương tác thuốc đáng chú ý áp dụng tại từng khoa phòng hay chung
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cả bệnh viện. Năm 2012, nghiên cứu của Nguyễn Đức Phương và cộng sự đã
thành lập được danh mục 45 cặp tương tác cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai [9]. Năm 2015, danh sách
27 cặp tương tác cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Viện Huyết học và
Truyền máu Trung ương đã được đưa ra bởi nghiên cứu của Nguyễn Minh
Châu và cộng sự [5]. Cũng trong năm 2015, nghiên cứu của Nguyễn Thị
Ngọc và cộng sự thực hiện khảo sát tình hình tương tác thuốc trên đơn thuốc
ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã đề xuất danh mục gồm 31 cặp
tương tác thuốc thường gặp [8]. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện nay chưa có
danh mục tương tác thuốc cần lưu ý được xây dựng và áp dụng trên đối tượng
bệnh nhân nhi điều trị nội trú.
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CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Danh sách tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng được
nhóm nghiên cứu thực hiện xây dựng qua ba giai đoạn (Hình 2.1):
- Giai đoạn 1: Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý
thuyết từ danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm
2015.
- Giai đoạn 2: Xây dựng danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp cao qua
khảo sát bệnh án nội trú.
- Giai đoạn 3: Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực
hành lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương qua khảo sát ý kiến nhóm
chuyên môn về danh mục tương tác ở mục tiêu 1 và 2.
Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Danh mục thuốc bệnh viện

Danh sách bệnh án nội trú
Chọn mẫu, lấy mẫu

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

Khảo sát bệnh án bằng
phần mềm MM

Lọc ra các tương tác cần chú ý
Danh mục tương tác thuốc cần
chú ý dựa trên lý thuyết

Xử lý số liệu, tính tần suất
Danh mục tương tác thuốc
tần suất gặp cao

Khảo sát ý kiến nhóm chuyên môn
Giai đoạn 3

Đồng thuận
Danh sách tương tác cuối cùng

Hình 2.1. Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý
trong thực hành lâm sàng.
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2.1. Giai đoạn 1: Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên
lý thuyết từ danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm
2015
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
 Tiêu chuẩn lựa chọn: Thuốc nằm trong danh mục 241 thuốc được sử dụng
tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2015.
 Tiêu chuẩn loại trừ:
- Thuốc phối hợp đa vitamin và khoáng chất.
- Dịch truyền, dung dịch thẩm phân.
- Máu, chế phẩm từ máu.
- Vi khuẩn đông khô.
- Thuốc có nguồn gốc dược liệu.
2.1.2. Nội dung nghiên cứu
Từ danh mục thuốc bệnh viện, xây dựng danh mục tương tác thuốc cần
chú ý dựa trên lý thuyết bằng phần mềm tra cứu tương tác Drug interactions –
Micromedex® Solutions (MM) [48].
2.1.3. Phương pháp nghiên cứu
Để xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết,
nhóm nghiên cứu tiến hành theo quy trình gồm ba bước được minh hoạ trong
hình 2.2.
- Bước 1: Lựa chọn thuốc đưa vào tra tương tác trong MM.
Lựa chọn trong danh mục thuốc bệnh viện các thuốc thỏa mãn tiêu
chuẩn lựa chọn và không thuộc tiêu chuẩn loại trừ. Đối với các thuốc ở dạng
phối hợp không sẵn có trong phần mềm tra cứu tương tác của MM, tách riêng
và tra cứu theo từng thành phần hoạt chất. Các thuốc thỏa mãn tiêu chuẩn lựa
chọn nhưng không có trong MM được kiểm tra bằng một số tên khác để tránh
bỏ sót.
- Bước 2: Tiến hành tra cứu trên phần mềm MM.
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Nhập tất cả các thuốc đã được lựa chọn ở bước 1 vào phần mềm tra cứu
tương tác MM.
- Bước 3: Lọc ra các tương tác thuốc cần chú ý.
Các cặp tương tác cần chú ý dựa trên lý thuyết được xác định theo quy
ước do nhóm nghiên cứu đề xuất. Theo đó, các tương tác được lựa chọn cần
thoả mãn các tiêu chuẩn sau:
 Tương tác có mức độ nghiêm trọng là “chống chỉ định” với mức độ bằng
chứng là “rất tốt” hoặc “tốt” hoặc “khá”.
 Tương tác có mức độ nghiêm trọng là “nghiêm trọng” với mức độ bằng
chứng là “rất tốt”.
Các cặp tương tác không thỏa mãn về đường dùng sẽ được loại bỏ.
Danh mục thuốc Bệnh viện
Thuốc loại trừ theo tiêu chuẩn loại trừ
Thuốc không có trong MM
Thuốc sử dụng tên khác để tra cứu trong MM
Danh mục thuốc đưa vào MM
Nhập danh mục thuốc vào phần mềm MM
Danh sách tất cả các cặp tương tác từ MM
Lọc ra các cặp tương tác cần chú ý
Danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết.
Hình 2.2. Sơ đồ tóm tắt quá trình thực hiện giai đoạn 1.
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2.2. Giai đoạn 2: Xây dựng danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp cao
qua khảo sát bệnh án nội trú
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
 Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh án nội trú được lựa chọn ngẫu nhiên từ danh
sách bệnh án năm 2014 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
 Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh án sử dụng nhỏ hơn 2 thuốc.
2.2.2. Nội dung nghiên cứu
Khảo sát bệnh án nội trú bằng phần mềm MM, từ đó, xây dựng danh
mục tương tác thuốc tần suất gặp cao trong bệnh án điều trị nội trú.
2.2.3. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu mô tả.
Để xây dựng danh mục tương tác thuốc tần suất gặp cao trong bệnh án
điều trị nội trú, nhóm nghiên cứu tiến hành qua quy trình gồm 4 bước được
minh hoạ trong hình 2.3:
- Bước 1: Tính số lượng bệnh án cần khảo sát.
Cỡ mẫu được tính theo công thức sau:
n ≥ (1.96/ m)² p (1 – p)
n: cỡ mẫu.
m: độ sai số cho phép trong nghiên cứu *.
p: tỉ lệ tham khảo trong các nghiên cứu trước.
(* Chọn m = 5%)
Sau khi tìm hiểu các nghiên cứu về tương tác thuốc trên đối tượng bệnh
nhân nhi, nhóm nghiên cứu nhận thấy đề tài đang thực hiện và nghiên cứu của
Freinstein J và cộng sự (2015) [20] có nhiều điểm tương đồng về đối tượng
nghiên cứu và phần mềm tra cứu tương tác sử dụng. Nghiên cứu của
Freinstein J và cộng sự thực hiện trên đối tượng bệnh nhân nhi điều trị nội trú
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nhỏ hơn 21 tuổi tại 43 bệnh viện chuyên khoa Nhi trên toàn nước Mỹ năm
2011, trong đó, các tương tác thuốc cũng được phát hiện bằng phần mềm
MM. Vì vậy, nghiên cứu này được lựa chọn để tham chiếu cho đề tài của
chúng tôi. Kết quả nghiên cứu Freinstein J và cộng sự cho thấy 49% bệnh
nhân gặp ít nhất 1 tương tác thuốc. Từ đó, chúng tôi lựa chọn p = 0,49 để xác
định cỡ mẫu cần thiết cho đề tài này.
Dựa vào công thức tính cỡ mẫu trên, số bệnh án cần khảo sát khoảng
400 bệnh án, với độ sai số cho phép là 5%.
- Bước 2: Truy xuất bệnh án.
Dựa trên cỡ mẫu đã tính và ước tính tỷ lệ hao hụt là 20% (bệnh án
thuộc tiêu chuẩn loại trừ, bệnh án thất lạc, bệnh án không tiếp cận được), số
bệnh án dự kiến cần truy xuất trên thực tế khoảng 500 bệnh án.
Nhóm nghiên cứu sử dụng thuật toán ngẫu nhiên trong phần mềm R để
lựa chọn 500 bệnh án từ danh sách 74.738 bệnh án nhập viện năm 2014 của
Bệnh viện Nhi Trung ương. Thực tế, nhóm nghiên cứu chỉ truy xuất được 462
bệnh án trong danh sách 500 bệnh án trên. Sau khi loại trừ các bệnh án sử
dụng nhỏ hơn 2 thuốc, còn 341 bệnh án trong 462 bệnh án đáp ứng tiêu chuẩn
đưa vào duyệt tương tác. Vì vậy, để đạt cỡ mẫu, nhóm nghiên cứu tiếp tục rút
bổ sung bệnh án một cách ngẫu nhiên đến khi có thêm đủ 60 bệnh án đáp ứng
tiêu chuẩn đưa vào duyệt tương tác.
- Bước 3: Khảo sát tương tác thuốc trong bệnh án nội trú.
Tra cứu tương tác thuốc trong bệnh án bằng phần mềm MM.
Cụ thể: Với mỗi bệnh án, nhập tất cả các thuốc xuất hiện trong bệnh án
vào MM để có danh sách các tương tác thuốc có thể gặp. Tiến hành kiểm tra
thời gian sử dụng của từng thuốc trong mỗi cặp tương tác, nếu hai thuốc của
một cặp tương tác được sử dụng trong cùng một ngày thì ghi nhận tương tác
xảy ra.
- Bước 4: Xác định tần suất xuất hiện tương tác thuốc trong bệnh án nội trú.
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Tính tần suất của từng cặp tương tác theo công thức sau:
Tần
suất =
𝑇ầ𝑛𝑠𝑢ấ𝑡

Số
có tương
tác
𝑠ốbệnh
𝑏ệ𝑛ℎáná𝑛𝑐ó
𝑡ươ𝑛𝑔𝑡á𝑐
× 100%
𝑡ổ𝑛𝑔𝑠ố
Tổng số𝑏ệ𝑛ℎ
bệnhá𝑛𝑙ự𝑎𝑐ℎọ𝑛𝑘ℎả𝑜𝑠á𝑡
án lựa chọn khảo sát

Từ đó, những cặp tương tác có tần suất xuất hiện lớn hơn hoặc bằng
1% tổng số bệnh án được đưa vào danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp
cao.
 Xử lý số liệu: Lựa chọn bệnh án ngẫu nhiên bằng phần mềm R; Xác định
tần suất xuất hiện tương tác bằng phần mềm Excel 2013.
74738 bệnh án nhập viện năm 2014
Tính cỡ mẫu, chọn mẫu ngẫu nhiên bằng phần mềm R
500 bệnh án
Loại trừ bệnh án không lấy được, bệnh án không thỏa mãn
Bệnh án thỏa mãn đưa vào nghiên cứu
Tra tương tác bằng MM; xác định tần suất
Danh sách các cặp tương tác và tần suất
Lọc ra các cặp tương tác có tần suất ≥ 1% tổng số bệnh án
Danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp cao
Hình 2.3. Sơ đồ tóm tắt quá trình thực hiện giai đoạn 2.
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2.3. Giai đoạn 3: Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong
thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương qua khảo sát ý kiến
nhóm chuyên môn về danh mục tương tác ở mục tiêu 1 và 2
2.3.1. Đối tượng nghiên cứu
Hai danh mục tương tác xây dựng ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2, gồm:
- Danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết.
- Danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp cao.
2.3.2. Nội dung nghiên cứu
Khảo sát ý kiến nhóm chuyên môn về các cặp tương tác trong danh
mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết ở giai đoạn 1 và danh mục
tương tác thuốc có tần suất gặp cao trong bệnh án điều trị nội trú giai đoạn 2
để xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng.
2.3.3. Phương pháp nghiên cứu
Việc xin ý kiến của nhóm chuyên môn được thực hiện dựa theo quy
trình Delphi sửa đổi. Đây là quy trình lấy ý kiến đồng thuận giữa các nhà
chuyên môn có nhận định và quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề, đánh
giá được tiến hành độc lập và qua nhiều vòng [21]. Cuối cùng, các dược sĩ
trong nhóm chuyên môn thảo luận, đưa ra danh mục tương tác cuối cùng.
Nhóm chuyên môn bao gồm: 5 bác sĩ công tác tại Bệnh viện Nhi Trung
ương; 1 dược sĩ lâm sàng công tác tại khoa Dược – Bệnh viện Nhi Trung
ương và 2 dược sĩ công tác tại Trung tâm DI&ADR Quốc gia. Nhóm chuyên
môn đánh giá tương tác dựa trên bản mô tả chi tiết từng cặp tương tác do
nhóm nghiên cứu chuẩn bị. Các CSDL được sử dụng để biên soạn tài liệu mô
tả chi tiết tương tác được lựa chọn theo những tiêu chuẩn sau:
-

Chuyên khảo về tra cứu về tương tác thuốc, có uy tín, được sử dụng

rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam.
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-

Nhóm nghiên cứu có thể tiếp cận được CSDL từ nguồn tài liệu sẵn có

tại Trung tâm DI&ADR Quốc gia.
Từ những tiêu chuẩn trên, 6 CSDL được sử dụng để xây dựng bản mô
tả chi tiết cho từng cặp tương tác, bao gồm:
(1)

Phần mềm Drug interactions – Micromedex® Solutions (MM) [48].

(2)

Bản điện tử của Phụ lục 1 – Dược thư Quốc Gia Anh [45].

(3)

Sách Drug Interaction Facts 2014 [14].

(4)

Bản điện tử của Stockley’s Drug Interaction và Stockley’s Drug

Interaction Alerts được truy xuất trực tuyến qua CSDL Medicinescomplete
[10], [47].
(5)

Sách Drug Interactions Analysis and Management 2013 [25].

(6)

Hệ thống tìm kiếm dữ liệu của Thư viện Y học Quốc gia Mỹ - Pubmed/

Medline [46]. Trong CSDL Pubmed/ Medline, nhóm nghiên cứu sử dụng ba
từ khóa chính là “tên thuốc thứ nhất”, “tên thuốc thức hai”, “interaction” và
sử dụng toán tử AND: "tên thuốc thứ nhất"[All Fields] AND "tên thuốc thứ
hai"[All Fields] AND "interaction"[All Fields] để tìm kiếm dữ liệu cập nhật
nhất, chưa được đề cập trong các CSDL từ (1) đến (5) ở trên về các cặp tương
tác thuốc cần tra cứu.
Mỗi thành viên trong nhóm chuyên môn được cung cấp bản mô tả chi
tiết về từng cặp tương tác thuốc thu được từ giai đoạn 1 & 2. Tài liệu này
được xây dựng dưới dạng bản in hoặc bản điện tử thiết kế dựa trên ứng dụng
Google biểu mẫu. Bản mô tả gồm các phần sau:
(1) Hậu quả.
(2) Cơ chế.
(3) Tần suất xuất hiện.
(4) Nhận định về mức độ nghiêm trọng trong các CSDL.
(5) Xử trí.
(6) Đối tượng nguy cơ.
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Mỗi thành viên nhóm chuyên môn đánh giá từng cặp tương tác một
cách độc lập theo 6 tiêu chí (Bảng 2.1) trên thang điểm từ 1 đến 5 (1 điểm:
Hoàn toàn phản đối; 2 điểm: Phản đối; 3 điểm: Trung lập; 4 điểm: Đồng ý; 5
điểm: Hoàn toàn đồng ý) [12]. Riêng tiêu chí 6 về Dữ liệu mô tả tương tác chỉ
do 2 dược sĩ của Trung tâm DI&ADR Quốc gia đánh giá theo thang điểm
riêng (Bảng 2.2) [41] do nhóm dược sĩ này có điều kiện tra cứu nhiều nguồn
CSDL thông tin thuốc sẵn có.
Dựa trên kết quả đánh giá của nhóm chuyên môn, với mục đích thu gọn
danh sách tương tác, dược sĩ lâm sàng của khoa Dược bệnh viện và hai dược
sĩ của Trung tâm DI&ADR Quốc gia thảo luận và đồng thuận ý kiến chốt lại
danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng.
Bảng 2.1. Sáu tiêu chí đánh giá tương tác thuốc của nhóm chuyên môn.

STT

Tiêu chí đánh giá

1

Mức độ phổ biến của
tương tác
Mức độ nghiêm trọng
của tương tác

2

3
4

5
6

Ý nghĩa của tiêu chí

Tương tác thường gặp trên lâm sàng, quan trọng
và có thể gây hậu quả bất lợi cho bệnh nhân.
Khi xảy ra tương tác, có thể đe dọa tính mạng hay
để lại những hậu quả nghiêm trọng không hồi
phục cho bệnh nhân.
Khi tương tác xảy ra đòi hỏi bác sĩ phải đánh giá
Kiểm soát tương tác
nhanh và can thiệp kịp thời để xử trí tương tác.
Đối tượng bệnh nhân Khả năng xảy ra tương tác cao ở những đối tượng
bệnh nhân đặc biệt như: chức năng các cơ quan
đặc biệt
suy giảm (hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ
thuốc); đang dùng các thuốc khác để điều trị các
bệnh mắc kèm.
Nhận thức về tương Bác sĩ đã nắm rõ về khả năng xảy ra tương tác
trong điều trị.
tác
Dữ liệu mô tả tương Sự xuất hiện của tương tác được mô tả bởi những
bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy.
tác
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Bảng 2.2. Thang điểm đánh giá tiêu chí 6.
Nghiên cứu dược lực học thực hiện trên động vật, thử nghiệm in vitro với
1 điểm kết quả ngoại suy một cách hạn chế trên người trong thử nghiệm in vivo,
dữ liệu chưa được công bố.
Báo cáo ca lâm sàng đã công bố, nhưng không hoàn chỉnh (không có tái
2 điểm hoặc ngừng sử dụng thuốc, xuất hiện các yếu tố khác gây nên phản ứng
có hại).
Báo cáo ca lâm sàng mô tả đầy đủ, đã được công bố; phân tích hồi cứu về
3 điểm
chuỗi ca lâm sàng được báo cáo.
Thử nghiệm có đối chứng, đã công bố, được thực hiện trên bệnh nhân
4 điểm
hoặc người tình nguyện khỏe mạnh, với những tiêu chí đánh giá thay thế.
Thử nghiệm có đối chứng, đã công bố, được thực hiện trên bệnh nhân
5 điểm hoặc người tình nguyện khỏe mạnh, với những tiêu chí đánh giá có ý
nghĩa lâm sàng.
 - Poster hay bản tóm tắt trong những hội thảo khoa học: 1 hoặc 2 điểm, phụ thuộc
vào thông tin cung cấp. Nếu những thông tin này chưa được công bố trong những
tạp chí uy tín trong vòng 3 năm sau hội thảo, thông tin này được đánh giá là 1
điểm.
 - Thông tin từ bản tóm tắt đặc tính sản phẩm/ báo cáo đánh giá trên cộng đồng tại
châu Âu: 1, 2 hoặc 3 điểm phụ thuộc vào thông tin cung cấp.
 - Phân tích hồi cứu chuỗi ca lâm sàng được báo cáo: 2 hoặc 3 điểm, phụ thuộc vào
thông tin cung cấp.

 Xử lý số liệu
Sử dụng phương pháp thống kê y học bằng phần mềm SPSS 22.0 và
Excel 2013. Hệ số tương quan trong nhóm (Intraclass Correlation Coefficient
– ICC) của từng tiêu chí đánh giá được tính bằng phần mềm SPSS 22.0, dựa
trên phương pháp đề xuất bởi Shrout và Fleiss [37]. ICC là chỉ số thể hiện
mức độ đồng thuận của các thành viên trong nhóm, chỉ số này càng gần 1 thì
mức độ đồng thuận càng cao, cụ thể như bảng 2.3 [19]:
Bảng 2.3. Giá trị ICC và mức độ đồng thuận.
Giá trị ICC
ICC < 0,4
0,4 ≤ ICC < 0,75
ICC ≥ 0,75

Mức độ đồng thuận
Thấp
Trung bình
Cao
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CHƯƠNG III. THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Kết quả
3.1.1. Giai đoạn 1: Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên
lý thuyết từ danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm
2015
Từ danh mục 241 thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm
2015, nhóm nghiên cứu lựa chọn được 201 thuốc để đưa vào duyệt tương tác
bằng phần mềm MM [48]. Quá trình lựa chọn thuốc mô tả trong hình 3.1
Danh mục thuốc bệnh viện (241 thuốc)

26 thuốc thuộc tiêu chuẩn loại trừ (Phụ lục 1)
14 thuốc đơn thành phần không có
trong MM (Phụ lục 3)

Danh mục thuốc đưa vào MM (201 thuốc)
Hình 3.1. Quá trình lựa chọn thuốc đưa vào duyệt tương tác.
Tiến hành nhập 201 thuốc trong danh mục trên vào phần mềm MM,
nhóm nghiên cứu thu được 789 cặp tương tác, bao gồm 10 cặp (1%) mức độ
chống chỉ định, 426 cặp (54 %) mức độ nghiêm trọng, 298 cặp (39%) mức độ
trung bình và 55 cặp (7%) mức độ nhẹ (Hình 3.2).

29

Hình 3.2. Tỷ lệ các cặp tương tác xuất ra từ MM ở giai đoạn 1.
Lọc ra các cặp tương tác cần chú ý theo tiêu chuẩn đã nêu, nhóm
nghiên cứu thu được danh sách 33 cặp tương tác gồm 10 cặp chống chỉ định
có mức độ bằng chứng rất tốt/ tốt/ khá và 23 cặp nghiêm trọng có mức độ
bằng chứng rất tốt. Từ danh sách này, loại ra 2 cặp tương tác chống chỉ định
là kali clorid - atropin và kali clorid – trihexyphenidyl do tương tác chỉ xảy ra
với kali clorid dạng viên rắn, trong khi đó, tại danh mục thuốc sử dụng trong
bệnh viện Nhi Trung ương, kali clorid được sử dụng theo đường tiêm ở dạng
lỏng. Đồng thời tiến hành gộp hai cặp tương tác chống chỉ định của ceftriaxon
với hai muối canxi dùng đường tĩnh mạch là canxi clorid và canxi gluconat
thành cặp tương tác ceftriaxon – muối canxi IV (canxi clorid, canxi gluconat).
Tương tự, các cặp tương tác giữa một thuốc với các thuốc trong cùng một
nhóm mà cơ chế và hậu quả của tương tác giống nhau cũng được gộp chung
(Ví dụ: tương tác của amitriptylin với diclofenac, ibuprofen và meloxicam
được gộp chung thành cặp tương tác amitriptylin - NSAIDs (diclofenac,
ibuprofen, meloxicam). Cuối cùng, nhóm nghiên cứu có danh mục 26 cặp
tương tác cần chú ý dựa trên lý thuyết, bao gồm 7 cặp chống chỉ định có mức
độ bằng chứng rất tốt/ tốt/ khá và 19 cặp nghiêm trọng có mức độ bằng chứng
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rất tốt. Danh sách 26 cặp tương tác này trình bày trong bảng 3.1, hậu quả từng
cặp tương tác được trình bày trong phụ lục 7.
Bảng 3.1. Danh mục 26 tương tác cần chú ý dựa trên lý thuyết.

1
2
3

Mức độ
bằng
Cặp tương tác
chứng
[48]
Chống chỉ định Rất tốt
Midazolam
Chống chỉ định Rất tốt
Sildenafil
Muối canxi IV (canxi clorid, Chống chỉ định Tốt
Mức độ
nghiêm trọng
[48]

S
T
T

Itraconazol
Nitroglycerin
Ceftriaxon

4
5
6
7
8
9
10

Clarithromycin
Amiodaron
Fluconazol
Fluconazol
Amiodaron
Amiodaron
Amitriptylin

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Amlodipin
Captopril
Carbamazepin
Carbamazepin
Cisplatin
Clarithromycin
Clarithromycin
Clarithromycin
Cyclosporin

20
21
22
23
24
25
26

Cyclosporin
Enalapril
Itraconazol
Meropenem
Methotrexat
Morphin
Mycophenolat
mofetil

canxi gluconat)
Fluconazol
Fluconazol
Haloperidol
Ondansetron
Atenolol
Digoxin
NSAIDs (diclofenac,
ibuprofen, meloxicam)
Clarithromycin

Losartan
Clarithromycin

Phenytoin
Vinorelbin
Digoxin
Midazolam
Vinorelbin
NSAIDs (diclofenac,
ibuprofen, meloxicam)
Itraconazol
Losartan
Vincristin
Valproat
Sulfamethoxazol/Trimethoprim

Naloxon
Omeprazol

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

Tốt
Khá
Khá
Khá
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt

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

Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt

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

Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
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3.1.2. Giai đoạn 2: Xây dựng danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp cao
qua khảo sát bệnh án nội trú
Bệnh án thuộc
tiêu chuẩn loại trừ

Bệnh án tiếp cận được

401 bệnh án đưa vào nghiên cứu

149 bệnh án có tương tác
(37%)

649 lượt tương tác
/ 135 cặp tương tác

252 bệnh án không
có tương tác (63%)

Mức độ
Số cặp
nghiêm trọng tương tác
Chống chỉ định 1 (0,8%)
Nghiêm trọng 62 (45,9%)
Trung bình
59 (43,7%)
Nhẹ
13 (9,6%)

Số lượt
tương tác
9 (1,4%)
431 (66,4%)
182 (28,0%)
27 (4,2%)

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

Danh mục tương tác thuốc tần suất gặp cao
Hình 3.3. Kết quả giai đoạn 2 – Khảo sát bệnh án
Kết quả thu được sau khi khảo sát 401 bệnh án được trình bày trong
hình 3.3, hình 3.4 và hình 3.5. Qua khảo sát 401 bệnh án, tỷ lệ bệnh án gặp
tương tác là 37% hay xấp xỉ 2 tương tác/ bệnh nhân (649 lượt tương tác/ 401
bệnh nhân). Phần lớn tương tác ở mức độ nghiêm trọng và trung bình (tương
tác ở mức độ nghiêm trọng chiếm 45,9% tổng số cặp tương tác hay 66,4%
tổng số lượt tương tác; tương tác mức độ trung bình chiếm 43,7% tổng số cặp
tương tác hay 28,0% tổng số lượt tương tác). Tương tác ở mức độ nhẹ chiếm
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tỷ lệ nhỏ. Khảo sát của chúng tôi cũng phát hiện một cặp tương tác ở mức độ
chống chỉ định giữa ceftriaxon và các muối canxi dùng đường tĩnh mạch
(canxi clorid, canxi gluconat). Tương tác này chiếm 2,24% tổng số bệnh án.

Hình 3.4. Tỷ lệ các cặp tương tác qua khảo sát bệnh án.

Hình 3.5. Tỷ lệ các lượt tương tác qua khảo sát bệnh
án.
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Bảng 3.2. Danh mục 27 tương tác thuốc có tần suất gặp cao.
S
T
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cặp tương tác

Midazolam
Midazolam
Fentanyl
Fentanyl
Lidocain
Midazolam
Fentanyl
Morphin
Atracurium
Isofluran
Fentanyl
Atracurium
Bupivacain
Furosemid
Captopril
Captopril
Furosemid
Ceftriaxon

Budesonid
Amikacin
Midazolam
Diazepam
Amikacin
Metronidazol

Methylprednisolon
Midazolam
Amikacin

Propofol
Morphin
Propofol
Midazolam
Propofol
Sevofluran
Isofluran
Propofol
Sevofluran
Morphin
Morphin
Sevofluran
Propofol
Salbutamol
Spironolacton
Furosemid
Morphin
Muối canxi
IV (canxi
clorid, canxi
gluconat)
Levofloxacin
Vancomycin
Phenobarbital
Phenobarbital
Furosemid
Sevofluran
Phenobarbital
Omeprazol
Atracurium

Mức độ nghiêm
trọng [48]

Mức độ
bằng
chứng
[48]

Số
lượt

Tần
suất

49

12,22%

Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Trung bình
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Trung bình
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Trung bình
Nghiêm trọng
Trung bình
Trung bình
Chống chỉ định

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

41
38
37
37
35
28
27
20
19
17
16
14
14
12
12
10
9

10,22%
9,48%
9,23%
9,23%
8,73%
6,98%
6,73%
4,99%
4,74%
4,24%
3,99%
3,49%
3,49%
2,99%
2,99%
2,49%
2,24%

Trung bình
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Trung bình
Trung bình
Nghiêm trọng

Rất tốt
Khá
Tốt
Tốt
Khá
Khá
Tốt
Khá
Tốt

8
7
7
6
5
5
5
5
4

2,00%
1,75%
1,75%
1,50%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,00%

Nghiêm trọng
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Danh mục 27 cặp tương tác có tần suất gặp cao (≥ 1% tổng số bệnh án)
được trình bày trong bảng 3.2, hậu quả của các cặp tương tác trình bày trong
phụ lục 8. Trong danh mục này, 13 cặp tương tác có tần suất lớn nhất đều là
tương tác giữa các thuốc thuộc nhóm thuốc gây mê, gây tê và thuốc ức chế
thần kinh trung ương. Trong đó 3 cặp tương tác có tần suất gặp cao nhất là:
midazolam - propofol (chiếm 12,22% tổng số bệnh án), midazolam - morphin
(10,22% tổng số bệnh án) và fentanyl - propofol (9,48% tổng số bệnh án).
Các thuốc nhóm gây mê, gây tê và ức chế thần kinh trung ương liên quan đến
phần lớn các cặp tương tác. Tiếp đó là các thuốc lợi tiểu, thuốc kháng sinh,
thuốc chống viêm, thuốc tim mạch và thuốc tác dụng trên đường tiêu hóa.
3.1.3. Giai đoạn 3: Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong
thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương qua khảo sát ý kiến
nhóm chuyên môn về danh mục tương tác ở mục tiêu 1 và 2
Sau giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chúng tôi thu được danh mục 26 cặp
tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết và danh mục 27 cặp tương tác
thuốc tần suất gặp cao trong bệnh án nội trú, hai danh mục này trùng nhau 1
cặp tương tác là tương tác giữa ceftriaxon và các muối canxi IV (canxi clorid,
canxi gluconat). Nhóm nghiên cứu tiến hành gộp chung các cặp tương tác
giữa một thuốc với các thuốc trong cùng một nhóm mà cơ chế và hậu quả của
tương tác giống nhau (ví dụ: tương tác của fentanyl với isofluran, midazolam,
morphin và propofol được gộp chung thành một cặp tương tác). Cuối cùng,
chúng tôi thu được danh sách 47 cặp tương tác đưa vào khảo sát ý kiến nhóm
chuyên môn (Bảng 3.3).
Kết quả đánh giá của nhóm chuyên môn theo từng tiêu chí được trình
bày trong bảng 3.3. Trong bảng này, các cặp tương tác sắp xếp theo thứ tự
giảm dần của tổng điểm 6 tiêu chí đánh giá.
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Bảng 3.3. Kết quả đánh giá của nhóm chuyên môn về các tương tác
trong danh mục ở giai đoạn 1 & 2.
S
T
T

Cặp tương tác

1
2
3
4
5
6
7
8

Midazolam
Amikacin
Midazolam
Captopril
Captopril
Lidocain
Midazolam
Fentanyl

9

Ceftriaxon

10
11
12
13
14
15

Amikacin
Bupivacain
Itraconazol
Amiodaron
Diazepam
Morphin

16
17
18
19
20
21

Clarithromycin
Midazolam
Midazoam
Clarithromycin
Furosemid
Nitroglycerin

Morphin
Furosemid
Propofol
Spironolacton
Furosemid
Propofol
Omeprazol
Thuốc ức chế
TKTƯ
(isofluran,
midazolam,
morphin,
propofol)
Muối canxi IV
(canxi clorid,
canxi gluconat)
Vancomycin
Propofol
Midazolam
Digoxin
Phenobarbital
Thuốc ức chế
TKTƯ chọn
lọc (isofluran,
propofol)
Midazolam
Phenobarbital
Sevofluran
Digoxin
Salbutamol
Sildenafil

1.
Mức
độ
phổ
biến

2. Mức
độ
nghiêm
trọng

3.
Kiểm
soát
tươn
g tác

4. Đối
tượng
bệnh
nhân
đặc
biệt

5.
Nhận
thức
về
tương
tác

6. Dữ
liệu
về
tương
tác

Tổng
điểm
6 tiêu
chí

4,2
4
4,2
3,6
4
3,4
3,8
3,8

3
3,6
3
3
3,2
3,2
3
3,4

4,2
3,4
4
4
3,8
3,6
4
4

3,8
4,2
2,8
3,6
3,2
3,2
2,8
3,2

4,4
3,6
3,8
3,8
4,2
3,8
3,8
4

3,5
4
5
4,5
4
4,5
4
3

23,1
22,8
22,8
22,5
22,4
21,7
21,4
21,4

3,4

3,8

3,8

3,8

3,4

3

21,2

3
3,4
2,8
2,6
3,6
3,6

3,4
3
3,4
3,4
3,2
3,6

3,8
3,6
3,6
3,4
3,8
4

3,8
3,4
3,6
3
3,4
3

3,6
2,8
2,8
3,2
3,6
3,4

3,5
4,5
4,5
5
3
3

21,1
20,7
20,7
20,6
20,6
20,6

2,8
3,8
3,6
2,4
3,6
2,8

3
2,8
3
3,4
3
3,2

4
4
3,6
3,6
3,8
3,2

3,4
3,2
3,2
3,4
3,6
3

2,8
4,2
3,6
2,6
3,4
3

4,5
2,5
3,5
5
3
5

20,5
20,5
20,5
20,4
20,4
20,2
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22
23
24
25
26
27
28
29

Meropenem
Enalapril
Carbamazepin
Captopril
Carbamazepin
Cyclosporin
Mycophenolat
Cyclosporin

30
31
32
33
34
35

Methylprednisolon
Cisplatin
Clarithromycin
Clarithromycin
Itraconazol
Methotrexat

36
37
38
39

Amiodaron
Morphin
Amlodipin
Atracurium

40
41
42
43

Furosemid
Amiodaron
Fluconazol
Amitriptylin

44 Amikacin
45 Metronidazol
46 Budesonid
47 Fluconazol
Giá trị trung bình
Giá trị nhỏ nhất

Valproat
Losartan
Clarithromycin
Losartan
Phenytoin
Itraconazol
Omeprazol
NSAID
(diclofenac,
ibuprofen,
meloxicam)
Phenobarbital

3
3,2
2,6
2,6
2,6
3
3,2
3,2

3,4
3,2
2,8
3,4
2,8
3,2
3,2
3,2

3,8
3,4
3,6
3,8
3,6
3,2
3,4
3,6

3,2
3,2
3,4
3,2
3
3,2
3,2
3,2

3,2
3
3
2,8
2,8
3
2,6
2,6

3,5
4
4,5
4
5
4
4
3,5

20,1
20
19,9
19,8
19,8
19,6
19,6
19,3

3

2,6

3,8

3,4

3

3,5

19,3

Vinorelbin
Fluconazol
Vinorelbin
Vincristin
Sulfamethoxazol/
Trimethoprim
Fluconazol
Naloxon
Clarithromycin
Isofluran,
sevofluran
Morphin
Atenolol
Haloperidol
NSAID
(diclofenac,
ibuprofen,
meloxicam)
Atracurium
Sevofluran
Levofloxacin
Ondansetron

2,8
2,6
2,6
2,8
3

3,2
3,2
3,4
3,2
3

3,2
4
3,2
3,2
3,6

3,2
3
3
3,2
3

2,6
2,2
2,6
2,8
3

4
4
4
3,5
3

19
19
18,8
18,7
18,6

2,2
2,4
3,2
2,8

3,8
2,8
2,8
2,8

4
3,8
3,6
3,2

3,6
2,8
3,6
2,8

2,8
3,6
2,6
2,6

2
3
2,5
4

18,4
18,4
18,3
18,2

3,8
2,6
2,6
3

2,6
3,2
2,8
3

3,8
3,4
3,4
3,2

3
3,6
3
3

3
2,8
2,2
2,6

2
2,5
4
3

18,2
18,1
18
17,8

3,2
2,8
3,4
2,6
3,1
2,2

3,2
3
2,6
3
3,1
2,6

3,4
3,4
4
3,2
3,6
3,2

3,4
2,8
3,2
2,8
3,2
2,8

3
2,6
2,8
2,8
3,1
2,2

1,5
3
1
2
3,6
1,0

17,7
17,6
17
16,4
19,8
16,4
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Giá trị lớn nhất
Độ lệch chuẩn
Hệ số ICC

4,2
0,5

3,8
0,3

4,2
0,3

4,2
0,3

4,4
0,5

5,0
1,0

0,666

0,264

0,453

0,283

0,631

0,867

23,1
1,6

Tổng điểm trung bình của các cặp tương tác nằm trong khoảng 16,4
đến 23,1 trên tổng điểm tối đa là 30 điểm. Cặp tương tác midazolam morphin có điểm số cao nhất (23,1 điểm), cặp tương tác fluconazol ondansetron có điểm số thấp nhất (16,4 điểm).
Trong sáu tiêu chí đánh giá, tiêu chí 3 (kiểm soát tương tác) và tiêu chí
6 (dữ liệu về tương tác) có giá trị trung bình cao nhất (3,6 điểm). Tiêu chí dữ
liệu về tương tác cũng là tiêu chí có khoảng biến thiên lớn nhất, từ 1,0 đến 5,0
điểm, với giá trị trung bình là 3,6 ± 1,0.
Mức độ đồng thuận của nhóm chuyên môn theo từng tiêu chí là tương
đối khác nhau. Hệ số ICC đánh giá mức độ đồng thuận về nhận định của các
thành viên trong nhóm chuyên môn có giá trị dao động từ 0,264 đến 0,867.
Trong đó, tiêu chí 6 (dữ liệu mô tả tương tác) có giá trị ICC cao nhất (0,867)
cho thấy mức độ đồng thuận cao. Trong khi đó, tiêu chí 2 (mức độ nghiêm
trọng) và tiêu chí 4 (đối tượng bệnh nhân đặc biệt) có giá trị ICC đều nhỏ hơn
0,4 (tương ứng là 0,264 và 0,283), thể hiện mức độ đồng thuận thấp. Các tiêu
chí còn lại có mức độ đồng thuận trung bình.
Những tương tác được lựa chọn vào danh mục cuối cùng là những
tương tác có tổng điểm trung bình 6 tiêu chuẩn ≥ 19,8 (giá trị trung bình tổng
điểm 6 tiêu chí của 47 tương tác). Kết quả cho thấy có 26 cặp tương tác đáp
ứng điều kiện trên (tương tác có số thự tự từ 1 đến 26 của bảng 3.3). Ba dược
sĩ trong nhóm chuyên môn thảo luận và thống nhất bổ sung vào danh sách
tương tác giữa domperidon và fluconazol do đây là tương tác nghiêm trọng
gặp trên thực tế lâm sàng tại bệnh viện Nhi Trung ương. Như vậy, danh mục
tương tác cần chú ý bao gồm 27 cặp tương tác trình bày trong bảng 3.4,
hướng dẫn xử trí cho từng cặp tương tác được mô tả cụ thể trong Phụ lục 9.
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Bảng 3.4. Danh mục 27 cặp tương tác cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại
Bệnh viện Nhi Trung ương.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cặp tương tác
Midazolam
Amikacin
Midazolam
Captopril
Captopril
Lidocain
Midazolam
Fentanyl

Morphin
Furosemid
Propofol
Spironolacton
Furosemid
Propofol
Omeprazol
Thuốc ức chế TKTƯ (isofluran, midazolam,
morphin, propofol)
Ceftriaxon
Muối canxi IV (canxi clorid, canxi gluconat)
Amikacin
Vancomycin
Bupivacain
Propofol
Itraconazol
Midazolam
Amiodaron
Digoxin
Diazepam
Phenobarbital
Morphin
Thuốc ức chế TKTƯ chọn lọc (isofluran, propofol)
Clarithromycin Midazolam
Midazolam
Phenobarbital
Midazoam
Sevofluran
Clarithromycin Digoxin
Salbutamol
Furosemid
Nitroglycerin Sildenafil
Meropenem
Valproat
Enalapril
Losartan
Carbamazepin Clarithromycin
Captopril
Losartan
Carbamazepin Phenytoin
Domperidon
Fluconazol
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3.2. Bàn luận
Trên đối tượng trẻ em, các chức năng trong cơ thể chưa hoàn thiện dẫn
đến sự thay đổi dược động học và dược lực học, từ đó gián tiếp ảnh hưởng tới
khả năng xuất hiện cũng như hậu quả của tương tác thuốc [10], [24], [43].
Trong bối cảnh hiện nay, do những trở ngại về đạo đức và chi phí, các nhà sản
xuất thuốc thường không tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên đối tượng
này. Vì vậy, các công cụ giúp dự phòng, phát hiện và xử trí tương tác thuốc
trên trẻ em đóng vai trò rất quan trọng. Hiện có rất nhiều tài liệu tra cứu tương
tác thuốc nhưng chưa thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho cán bộ y tế do
đưa ra quá nhiều thông tin cảnh báo, trong số đó nhiều cảnh báo không có ý
nghĩa lâm sàng, đặc biệt có rất ít cảnh báo chuyên biệt cho đối tượng nhi [28].
Xuất phát từ đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác
thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương
nhằm đưa ra một danh mục tương tác thuốc ngắn gọn, dễ nhớ, có tính ứng
dụng cao và chuyên biệt riêng cho đối tượng trẻ em áp dụng tại bệnh viện.
Nhiều phương pháp khác nhau đã được sử dụng trong các nghiên cứu
xây dựng danh mục tương tác thuốc trên thế giới cũng như tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ đề tài này, chúng tôi lựa chọn phương pháp từ những gợi ý
trong phương pháp được đề xuất bởi Malone và cộng sự (2004) [29]. Ưu điểm
của phương pháp này là cho phép sử dụng danh mục thuốc tại bệnh viện để
xây dựng danh sách tương tác thuốc cần chú ý. Đồng thời, danh mục tương
tác thuốc được xây dựng có độ tin cậy cao do vừa sử dụng các bằng chứng
trong y văn, vừa có sự đánh giá và thảo luận của nhóm chuyên môn gồm cả
bác sĩ và dược sĩ.
3.2.1. Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết từ
danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2015
Phần mềm tra cứu MM là một CSDL đáng tin cậy, được sử dụng rộng
rãi với tính tiện dụng cao, cho phép nhập tất cả các thuốc trong danh mục
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thuốc để tra cứu. MM có phân loại tương tác theo mức độ nghiêm trọng, mức
độ bằng chứng y văn ghi nhận và có biện pháp xử lý tương tác. Những ưu
điểm này đáp ứng yêu cầu chọn ra các tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý
thuyết. Tuy nhiên không phải tất cả thuốc trong danh mục thuốc bệnh viện
đều có trong MM (danh sách 14 thuốc đơn thành phần không có trong MM phụ lục 3). Đây là điểm hạn chế của nghiên cứu, song việc lấy ý kiến đóng
góp bổ sung các cặp tương tác đáng chú ý của nhóm chuyên môn có thể khắc
phục nhược điểm trên.
Trong nghiên cứu này, ở giai đoạn 1, chúng tôi thu được danh mục 26
cặp tương tác cần chú ý dựa trên lý thuyết. Số lượng này tương đối nhỏ do chỉ
những cặp tương tác ở mức độ chống chỉ định và nghiêm trọng đáp ứng cả
tiêu chuẩn về mức độ y văn ghi nhận mới được lựa chọn. Nếu tính cả các cặp
tương tác ở mức độ nghiêm trọng nhưng y văn ghi nhận về tương tác hạn chế
hơn thì số lượng cặp tương tác được lựa chọn rất lớn (khoảng 400 cặp). Số
lượng quá lớn các tương tác được đưa vào phần mềm hỗ trợ kê đơn có thể
khiến thầy thuốc bỏ qua các cảnh báo. Vấn đề này thực sự nguy hiểm khi cả
những tương tác nghiêm trọng cũng không còn được chú ý đến.
Trong 26 cặp tương tác có được, clarithromycin và fluconazol là hai
thuốc liên quan đến nhiều cặp tương tác nhất. Clarithromycin xuất hiện trong
6 cặp tương tác (chiếm 23%), còn fluconazol có trong 4 cặp tương tác (chiếm
15%). Clarithromycin và fluconazol đều là các chất ức chế CYP3A4, đồng
thời, clarithromycin còn ức chế P-glycoprotein dẫn đến nguy cơ cao xảy ra
tương tác với các thuốc khác [4], [10], [14], [48]. Các tương tác này thường
làm tăng nồng độ của thuốc dùng phối hợp với clarithromycin hoặc
fluconazol, dẫn đến tăng nguy cơ độc tính. Ví dụ, clarithromycin làm tăng
nồng độ và tăng độc tính của digoxin, gây buồn nôn, nôn hay loạn nhịp tim;
hay fluconazol làm tăng nồng độ amiodaron, tăng độc tính tim mạch như kéo
dài khoảng QT, xoắn đỉnh, ngừng tim.
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3.2.2. Xây dựng danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp cao qua khảo
sát bệnh án nội trú
Trong nghiên cứu, số bệnh án thuộc tiêu chuẩn loại trừ chiếm tỷ lệ lớn
(23%), các bệnh án này hầu hết thuộc khoa Cấp cứu chống độc. Điều này phù
hợp với đặc thù của khoa, bởi đây là khoa tiếp nhận và theo dõi bệnh nhân
ban đầu, bệnh nhân thường có thời gian lưu trú ngắn, vì vậy bệnh án thường
không sử dụng thuốc hoặc sử dụng dưới 2 thuốc.
Tỷ lệ số bệnh án gặp tương tác trong nghiên cứu của chúng tôi là 37%,
thấp hơn nghiên cứu của Freistein J và cộng sự (2015) [20] (49% bệnh nhân
xuất hiện ít nhất 1 tương tác thuốc). Do giới hạn về mặt nhân lực và thời gian,
nhóm nghiên cứu không thể tiến hành khảo sát toàn bộ 74.738 bệnh án nội trú
năm 2014 để có kết quả tổng quát và chính xác nhất về thực tế tương tác
thuốc tại bệnh viện. Trong khi đó, nghiên cứu của Freistein được thực hiện
trên 498.956 bệnh nhân nội trú dưới 21 tuổi tại tất cả các bệnh viện Nhi trên
toàn lãnh thổ Hoa Kỳ năm 2011. Cỡ mẫu nhỏ có thể là một nguyên nhân dẫn
đến sự khác biệt giữa hai nghiên cứu mặc dù phương pháp khảo sát của hai
nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng. Một nghiên cứu khác thực hiện tại
Brazil trên 3170 bệnh nhân nhi nội trú từ 0 - 12 tuổi với 11.181 đơn thuốc (≥
4 thuốc/ đơn thuốc) trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2006.
Nghiên cứu ghi nhận được 6.857 tương tác thuốc, xấp xỉ 7 tương tác/ bệnh
nhân [31]. Tỷ lệ này cũng cao hơn nhiều lần so với con số xấp xỉ 2 tương tác
thuốc/ bệnh nhân (649 lượt tương tác/ 401 bệnh nhân) nhóm nghiên cứu ghi
nhận được tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Cũng theo nghiên cứu tại Brazil nói trên, 3 cặp tương tác có tần suất
gặp cao nhất bao gồm: tương tác ampicillin - gentamicin (chiếm 3,2% tổng số
tương tác thuốc), tương tác diazepam - chloral hydrat (chiếm 3,1% và tương
tác) và tương tác acid valproic - phenobarbital (cũng chiếm 3,1% tổng số
tương tác) [31]. Đây là điểm khác biệt lớn bởi 13 cặp tương tác có tần suất
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lớn nhất trong nghiên cứu của chúng tôi đều là tương tác giữa những thuốc
thuộc nhóm thuốc gây mê, gây tê và thuốc ức chế thần kinh trung ương. Ba
cặp tương tác có tần suất gặp cao nhất bao gồm: midazolam - propofol (chiếm
12,22% tổng số bệnh án), midazolam - morphin (chiếm 10,22% tổng số bệnh
án) và fentanyl - propofol (chiếm 9,48% tổng số bệnh án). Điều này có thể
giải thích do sự khác nhau của thuốc sử dụng trên bệnh nhân nhi của hai
nghiên cứu. Tuy nhiên, khi so sánh kết quả nghiên cứu của chúng tôi với
nghiên cứu của Freistein J và cộng sự [20] lại thấy có sự tương đồng về các
cặp tương tác có tần suất gặp cao nhất (các tương tác fentanyl - morphin,
fentanyl - midazolam, midazolam - morphin và bupivacain - propofol). Đây
thực sự là các cặp tương tác cần quan tâm trên đối tượng nhi do hệ thần kinh
trung ương của trẻ hoàn thiện chậm, đến 8 tuổi mới đạt mức bằng người lớn.
Tính thấm của hàng rào máu não cũng cao hơn người lớn, nên trẻ ở lứa tuổi
này nhạy cảm với một số thuốc ức chế thần kinh trung ương như morphin,
cloral hydrat, phenobarbital [2]. Tuy nhiên trên thực tế, những cặp thuốc này
thường được phối hợp trong thủ thuật gây mê, gây tê. Vì vậy, việc bác sĩ nhận
thức được tầm quan trọng cũng như nắm được các biện pháp dự phòng và xử
trí tương tác sẽ giảm thiểu hậu quả của tương tác trên lâm sàng.
Cũng theo nghiên cứu của Freistein J và cộng sự, các thuốc opioid liên
quan đến 25% tổng số tương tác, tiếp sau đó là các thuốc kháng sinh (17%),
thuốc tác dụng trên hệ thần kinh (15%), thuốc tác dụng trên hệ tiêu hóa (13%)
và các thuốc tác dụng trên hệ tim mạch (13%) [20]. Trong nghiên cứu của
chúng tôi, nhóm nghiên cứu ghi nhận các thuốc nhóm gây mê, gây tê và ức
chế thần kinh trung ương liên quan đến phần lớn các cặp tương tác, sau đó
đến các thuốc lợi tiểu, thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc tim mạch
và thuốc tác dụng trên hệ tiêu hóa. Như vậy, hai nghiên cứu trên cùng đối
tượng nhi cũng có những sự tương đồng nhất định về các nhóm thuốc có tần
suất xuất hiện tương tác cao.
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3.2.3. Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương qua khảo sát ý kiến nhóm chuyên môn
về danh mục tương tác ở mục tiêu 1 và 2
Danh mục tương tác cần chú ý trên lâm sàng được xây dựng từ danh
mục tương tác cần chú ý dựa trên lý thuyết và danh mục tương tác có tần suất
gặp cao trong bệnh án nội trú. Điều này giúp tăng độ tin cậy của danh mục do
các tương tác được lựa chọn từ bằng chứng trong y văn, khảo sát bệnh án thực
tế đồng thời có sự đánh giá và thảo luận của nhóm chuyên môn.
Sau giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chúng tôi thu được danh mục 47 cặp
tương tác đưa vào khảo sát ý kiến của nhóm chuyên môn. Kết quả 26 cặp
tương tác đủ điều kiện đưa vào danh mục. Nhóm nghiên cứu thống nhất bổ
sung 1 cặp tương tác domperidon - fluconazol vào danh mục cuối cùng. Cặp
tương tác domperidon - fluconazol không xuất hiện ở giai đoạn 1 và 2 do
domperidon không có trong MM - phần mềm tra cứu tương tác thuốc sử dụng
trong nghiên cứu này. Năm 2014, Cục Quản lý Dược đã gửi Sở Y tế và các
bệnh viện công văn thông báo nguy cơ cao gặp tác dụng bất lợi nghiêm trọng
trên tim mạch ở bệnh nhân dùng domperidon cùng các thuốc làm kéo dài
khoảng QT hoặc thuốc ức chế CYP3A4 [6]. Năm 2015, Cục Quản lý Dược
tiếp tục có công văn yêu cầu các công ty đăng kí, sản xuất thuốc lưu hành tại
Việt Nam cập nhật, bổ sung nguy cơ trên vào nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng
thuốc của các thuốc chứa domperidon. Theo đó, chống chỉ định phối hợp
domperidon và các thuốc chống nấm nhóm azol dùng đường toàn thân [7].
Trong 27 cặp tương tác cần chú ý cuối cùng, đáng chú ý có cặp tương
tác giữa ceftriaxon và các muối canxi dùng đường tĩnh mạch. Cặp tương tác
này xuất hiện ở cả ba danh mục tương tác thuốc trong ba giai đoạn khác nhau
của nghiên cứu. Tần suất xuất hiện của tương tác này trong khảo sát của
chúng tôi là 2,24% tổng số bệnh án. Đây là cặp tương tác chống chỉ định rất
đáng chú ý bởi đã có những trường hợp sốc phản vệ trên trẻ sơ sinh do tương

44
tác giữa ceftriaxon với các sản phẩm chứa canxi được ghi nhận [35]. Thêm
vào đó, trên những đối tượng bệnh nhân khác (> 28 ngày tuổi), đã có khuyến
cáo dùng 2 thuốc theo 2 đường truyền khác nhau tại 2 vị trí truyền khác nhau
khi sử dụng phối hợp ceftriaxon và các chế phẩm có chứa canxi đường tĩnh
mạch, hoặc dùng lần lượt từng thuốc với điều kiện rửa sạch dây truyền bằng
dung dịch thích hợp [47], [48]. Vì vậy, bác sĩ và dược sĩ cần thật sự lưu ý đến
cặp tương tác này nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho bệnh nhân nhi, đặc biệt
là đối tượng trẻ sơ sinh.
Danh mục 27 cặp tương tác cần chú ý được xây dựng ở giai đoạn cuối
cùng liên quan đến 33 thuốc, tập trung vào nhóm các thuốc ức chế thần kinh
trung ương, thuốc gây tê, gây mê và thuốc tim mạch. Nghiên cứu do Marvin
B. Harper và cộng sự thực hiện năm 2004 tại Mỹ đã đưa ra danh mục 19 cặp
tương tác gồm 25 thuốc đáng chú ý trên đối tượng bệnh nhân nhi [22]. So
sánh 2 danh mục tương tác thuốc nhận thấy có 2 cặp tương tác trùng nhau là
cặp amiodaron - digoxin và meropenem - acid valproic. Các thuốc trong 2
danh mục có nhiều khác biệt. Hai nghiên cứu chỉ có 7 thuốc trùng nhau
(amiodaron, digoxin, fluconazol, meropenem, acid valproic, omeprazol và
phenobarbital). Mặc dù vậy, cả hai nghiên cứu đều bộc lộ được ưu điểm của
phương pháp xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý. Đó là tính gần
gũi với thực tế sử dụng thuốc tại cơ sở y tế tiến hành nghiên cứu, do đó, mang
tính ứng dụng cao trên lâm sàng.
Nghiên cứu của chúng tôi đã xây dựng danh mục 27 cặp tương tác cần
chú ý trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên,
chúng tôi chưa tiến hành xác định tỷ lệ phản ứng có hại do các tương tác này
thực tế gây ra trên bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu hy vọng danh mục 27 cặp
tương tác thuốc góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tương tác thuốc bất lợi
và nâng cao độ an toàn khi sử dụng thuốc trên bệnh nhân nhi tại Bệnh viện
Nhi Trung ương.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
❖ Kết luận
1. Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý dựa trên lý thuyết từ
danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2015
Từ danh mục thuốc bệnh viện, nhóm nghiên cứu xây dựng được danh
mục 26 cặp tương tác cần chú ý dựa trên lý thuyết, bao gồm 7 cặp chống chỉ
định có mức độ bằng chứng rất tốt/ tốt/ khá và 19 cặp nghiêm trọng có mức
độ bằng chứng rất tốt.
2. Xây dựng danh mục tương tác thuốc có tần suất gặp cao qua khảo sát
bệnh án nội trú
Qua khảo sát 401 bệnh án lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách 74.738
bệnh án nhập viện năm 2014 của Bệnh viện Nhi Trung ương, xây dựng được
danh mục 27 cặp tương tác có tần suất gặp cao (≥ 1% tổng số bệnh án). Kết
quả khảo sát cho thấy tỷ lệ bệnh án gặp tương tác là 37% hay xấp xỉ 2 tương
tác/ bệnh nhân (649 lượt tương tác/ 401 bệnh nhân). Phần lớn tương tác ở
mức độ nghiêm trọng và trung bình (tương tác mức độ nghiêm trọng chiếm
45,9% tổng số cặp tương tác hay 66,4% tổng số lượt tương tác; tương tác mức
độ trung bình chiếm 43,7% tổng số cặp tương tác hay 28,0% tổng số lượt
tương tác). Các thuốc nhóm gây mê, gây tê và ức chế thần kinh trung ương
liên quan đến phần lớn các cặp tương tác, sau đó là nhóm thuốc lợi tiểu, thuốc
kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc tim mạch và thuốc đường tiêu hóa.
3. Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng
tại Bệnh viện Nhi Trung ương qua khảo sát ý kiến nhóm chuyên môn về
danh mục tương tác ở mục tiêu 1 và 2
Từ danh mục tương tác thuốc cần chú ý trên lý thuyết và danh mục
tương tác thuốc tần suất gặp cao đã xây dựng, 47 cặp tương tác được nhóm
chuyên môn tiến hành đánh giá. Kết quả 26 cặp tương tác đủ điều kiện đưa
vào danh mục tương tác thuốc cần chú ý trên lâm sàng, đồng thời, 1 cặp tương
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tác (domperidon - fluconazol) được nhóm chuyên môn thống nhất bổ sung
vào danh mục. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu xây dựng được danh mục 27 cặp
tương tác cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện Nhi Trung ương
cùng với hướng dẫn xử trí cho những tương tác này.
 Kiến nghị
1. Bệnh viện Nhi Trung ương có thể thiết kế và dán bảng cảnh báo về danh
sách 27 cặp tương tác chúng tôi đã xây dựng tại các khoa lâm sàng, đồng
thời tích hợp vào phần hỗ trợ kê đơn trên hệ thống bệnh án điện tử hiện
đang được triển khai tại bệnh viện.
2. Cán bộ dược lâm sàng cập nhật và bổ sung vào danh sách này các cặp
tương tác cần chú ý dựa trên thực tế lâm sàng của bệnh viện và danh mục
thuốc sử dụng tại bệnh viện theo từng năm.
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 26 THUỐC TRONG DANH MỤC THUỐC
BỆNH VIỆN THUỘC TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tên thuốc
Acid amin
Albumin
Multivitamin (tiêm)
Dịch chiết đông khô của 8 loại vi khuẩn
Dung dịch thẩm phân màng bụng
Erythropoietin alfa
Erythropoietin beta
Fructose 1,6-diphosphat
Gelatin + Succinyl + NaCL + CaCl2.H2O
Glucose
Huyết thanh kháng uốn ván
Immuno Globulin G
Lá thường xuân
Lactobacillus acidophilus + Bacillus subtillis + Kẽm gluconat
Magnesium Lactat + Pyridoxin
Natri bicarbonat
Natri clorid
Natri clorid + Natri citrat + Kali clorid + Glucose khan + Kẽm gluconat
(oresol)
Nguyên tố vi lượng Sắt + Kẽm + Mangan + Đồng + Crom + Molipden
(trace elements tiêm)
Nhũ dịch Lipid thế hệ 3 chứa MCT/ LCT/ dầu cá.omega3
Protein huyết thanh người Human Albumin 3,1% + Immunoglobin G,
A, M 1%
Ringer lactat + Glucose
Surfactant (Phospholipid phổi bò)
Multivitamin (uống), canxigluconat, phosphat, lysine.HCL, kẽm
Yếu tố VIIa
Yếu tố VIII

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH 11 THUỐC TRONG DANH MỤC THUỐC
BỆNH VIỆN SỬ DỤNG TÊN KHÁC KHI TRA CỨU TRONG
MICROMEDEX
STT

Tên thuốc trong danh mục

Tên khác khi tra cứu trong

thuốc bệnh viện

MM

1

Benzylpenicillin

Peniciilin G potassium

2

Calcium edetate of sodium

Edetate calcium disodium

3

Gadobenic acid

Gadobenate dimeglumine

4

Gadoteric

Gadoterate meglumin

5

Isoprenalin

Isoproterenol

6

L-Ornithin L-Aspartat

L-aspartic acid + L-ornithine

7

Menadione (vitamin K3)

Vitamin K

8

Noradrenalin

Norepinephrine

9

Pethidin

Meperidine

10

Sabutamol

Albuterol

11

Thiamazol

Methimazole

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH 14 THUỐC TRONG DANH MỤC THUỐC
BỆNH VIỆN KHÔNG CÓ TRONG MICROMEDEX
STT

Tên thuốc

1

Botulinum toxin type A

2

Bromhexin

3

Cefotiam

4

Cefpirom

5

Cerebrolysin

6

Diosmectite

7

Domperidon

8

Iobitridol

9

Mangiferin

10

Nadroparin

11

Piracetam

12

Roxithromycin

13

Teicoplanin

14

Trimebutin

PHỤ LỤC 4: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH ÁN

ID

Mã lưu trữ

Mã BA

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH ÁN
Tên bệnh nhân:…………………………………………………………………
Tuổi:…..tuổi/tháng/ngày (sinh ngày…./…./……..)
Ngày vào viện:…./…./……Ngày ra viện:…./…./…… Vào khoa:………….....
Chẩn đoán:

1. Bệnh chính: ………………………………………………….
2. Bệnh mắc kèm: ……………………………………………...

Sử dụng thuốc:
STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Thời gian

Đường

dùng

dùng

Ghi chú

PHỤ LỤC 5: MẪU PHIẾU CHẤM ĐIỂM TƯƠNG TÁC THUỐC
DÀNH CHO NHÓM CHUYÊN MÔN (5 TIÊU CHÍ)

GIỚI THIỆU PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TƯƠNG TÁC THUỐC
Đề tài “Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc nội trú tại Bệnh viện
Nhi Trung ương” được Tổ thông tin thuốc và Dược lâm sàng Khoa Dược thực hiện
với mục đích xây dựng một danh mục ngắn gọn các tương tác thuốc có ý nghĩa
thường gặp trong đơn thuốc nội trú.
Đề tài được thực hiện theo 3 giai đoạn:
 Giai đoạn 1 từ toàn bộ danh mục thuốc bệnh viện, nhóm nghiên cứu (NC) khảo
sát đưa ra các tương tác có khả năng gặp phải theo lý thuyết.
 Giai đoạn 2 từ bệnh án nội trú được lựa chọn ngẫu nhiên nhóm NC khảo sát đưa
ra các tương tác thực tế gặp trên lâm sàng với tần suất cụ thể.
 Từ kết quả của giai đoạn 1&2, trong giai đoạn 3 nhóm NC tổng hợp các tương
tác thu được từ giai đoạn 1&2, chọn ra các tương tác có ý nghĩa nhất hoặc có tần
suất gặp cao nhất và tham khảo ý kiến nhóm chuyên gia.
Trong giai đoạn 3, các chuyên gia sẽ đưa ra ý kiến một cách độc lập dựa trên
“Phiếu khảo sát về tương tác thuốc” và các ý kiến này sẽ được tổng hợp theo quy
trình Delphi sửa đổi để đưa ra danh sách tương tác thuốc cuối cùng.
Trong “Phiếu khảo sát về tương tác thuốc”, các chuyên gia sẽ lần lượt xem
xét các cặp tương tác theo 5 tiêu chí và đánh giá theo thang điểm từ 1 điểm (hoàn
toàn phản đối) đến 5 điểm (hoàn toàn đồng ý), cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí

Mô tả

1

Trong mục này, nhóm NC sẽ tổng
kết tần suất gặp cặp tương tác này
dựa trên khảo sát 401 bệnh án được
Tương tác này
lấy ngẫu nhiên trong 74738 bệnh án
thường
xuyên
của Bệnh viện Nhi trung ương
xuất hiện trên
trong năm 2014. Trong đó, tần suất
lâm sàng?
được tính theo công thức:
Tần suất = số bệnh án xuất hiện
tương tác/401 x 100%.

2

Tham khảo về mức độ nghiêm
trọng của tương tác theo 04 tài liệu
có uy tín về tương tác:
Micromedex
Drug
Tương tác này có MM:
mức độ nghiêm Interactions.
BNF: British National Formulary.
trọng cao?
DIF: Drug Interaction Facts.
SDI: Stockley’s Drug Interactions
và Stockley’s Interaction Alerts.

3

Tương tác này có
khả năng kiểm
soát được trong
thực hành lâm
sàng?

Trong mục này, nhóm NC sẽ trình
bày về các biện pháp quản lý cặp
tương tác này trong thực hành lâm
sàng được khuyến cáo trong y văn.

4

Tương tác này có
nguy cơ cao xảy
ra trên các đối
tượng đặc biệt?

Trong mục này, nhóm NC sẽ trình
bày về các nhóm đối tượng được y
văn khuyến cáo có nguy cơ gặp
tương tác thuốc trên lâm sàng.

5

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã nắm rõ
về tương tác này?

1đ: Hoàn toàn phản đối.
2đ: Phản đối.
3đ: Trung lập.
4đ: Đồng ý.
5đ: Hoàn toàn đồng ý.

Cặp tương tác số …
…

Thuốc 1

Thuốc 2

 Hậu quả:
 Cơ chế:

Mô tả tương
Mô tác
tả

Tiêu chí

1

Tương
tác
này
thường xuyên xuất Tần suất:
hiện trên lâm sàng?

2

Tương tác này có
mức độ nghiêm
trọng cao?

3

Tương tác này có
khả năng kiểm soát
được trong thực
hành lâm sàng?

4

Tương tác này có
nguy cơ cao xảy ra
trên các đối tượng
đặc biệt?

5

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã nắm rõ
về tương tác này?






Đánh giá
Chấm điểm
1 2 3 4 5

MM :
BNF:
DIF :
SDI :









PHỤ LỤC 6: MẪU PHIẾU CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ 6
(DỮ LIỆU MÔ TẢ TƯƠNG TÁC)

PHIẾU CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ 6 – DỮ LIỆU MÔ TẢ TƯƠNG TÁC
Người đánh giá:
Đơn vị/ Khoa, phòng:
Ngày thực hiện:
STT

Cặp tương tác

Điểm tiêu chí 6
1

2

3

4

5

PHỤ LỤC 7: DANH MỤC 26 CẶP TƯƠNG TÁC CẦN CHÚ Ý DỰA TRÊN LÝ THUYẾT VÀ HẬU QUẢ

TT

Mức độ
nghiêm
trọng

Mức
độ
bằng
chứng

Chống
chỉ định

Rất tốt

Chống
chỉ định
Muối canxi IV Chống
(canxi clorid, chỉ định
canxi
gluconat)
Fluconazol
Chống
chỉ định
Fluconazol
Chống
chỉ định
Haloperidol
Chống
chỉ định
Ondansetron
Chống
chỉ định
Atenolol
Nghiêm
trọng

Rất tốt

Cặp tương tác

1

Itraconazol

Midazolam

2

Nitroglycerin

Sildenafil

3

Ceftriaxon

4

Clarithromycin

5

Amiodaron

6

Fluconazol

7

Fluconazol

8

Amiodaron

Hậu quả tương tác

Tăng nồng độ midazolam, tăng độc tính midazolam (suy hô hấp,
tăng tác dụng an thần quá mức, mất trí, tăng kéo dài tác dụng ức chế
TKTƯ, rối loạn tâm thần vận động). Các phản ứng bất lợi này có thể
kéo dài vài ngày sau khi ngừng thuốc chống nấm.
Tăng tác dụng hạ huyết áp.

Tốt

Tạo tủa ceftriaxon – canxi, đã phát hiện tủa này tại phổi và thận trẻ
sơ sinh khi phối hợp hai thuốc.

Tốt

Tăng nồng độ clarithromyin, tăng nguy cơ độc tim (kéo dài khoảng
QT, xoắn đỉnh, ngừng tim).

Khá

Tăng nồng độ của amiodaron, độc tính tim mạch (kéo dài khoảng
QT, xoắn đỉnh, ngừng tim).

Khá

Tăng nồng độ haloperidol, tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT và các
phản ứng bất lợi khác.

Khá

Tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT.

Rất tốt

Hạ huyết áp, chậm nhịp tim, ngừng tim, hạ kali huyết, xoắn đỉnh.

9

Amiodaron

Digoxin

10

Amitriptylin

NSAIDs
(diclofenac,
ibuprofen,
meloxicam)

11

Amlodipin

Clarithromycin

12

Captopril

Losartan

13

Carbamazepin

Clarithromycin

14

Carbamazepin

Phenytoin

15

Cisplatin

Vinorelbin

16

Clarithromycin

Digoxin

17

Clarithromycin

Midazolam

18

Clarithromycin

Vinorelbin

19

Cyclosporin

NSAIDs
(diclofenac,
ibuprofen,

Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Rất tốt

Độc tính digoxin (buồn nôn, nôn, loạn nhịp tim), xoắn đỉnh.

Rất tốt

Tăng nguy cơ chảy máu (bao gồm chảy máu nội sọ) xảy ra trong
vòng 30 ngày phối hợp thuốc.

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

Rất tốt

Tăng nồng độ amlodipin, tăng nguy cơ TDKMM của thuốc.

Rất tốt

Hạ huyết áp, ngất, tăng kali huyết, thay đổi chức năng thận, suy thận
cấp.

Rất tốt

Tăng nồng độ/ độc tính của carbamazepin.

Rất tốt

Giảm nồng độ carbamazepin trong máu; tăng/ giảm/ giữ nguyên
nồng độ phenytoin.

Rất tốt

Tăng nguy cơ mất bạch cầu hạt.

Rất tốt

Tăng nồng độ và tăng độc tính của digoxin (buồn nôn, nôn, loạn
nhịp tim).

Rất tốt

Clarithromycin ức chế chuyển hóa, làm tăng nồng độ midazolam,
tăng & kéo dài tác dụng an thần.

Rất tốt

Tăng nồng độ vinorelbin, tăng nguy cơ độc tính của vinorelbin (suy
tủy, giảm bạch cầu trung tính, buồn nôn, nôn).

Rất tốt

Tăng nguy cơ độc tính trên thận của cyclosporin; tăng nồng độ
NSAIDs (diclofenac), có thể xảy ra độc tính trên gan và tiêu hóa.

20

Cyclosporin

meloxicam)
Itraconazol

21

Enalapril

Losartan

22

Itraconazol

Vincristin

23

Meropenem

Valproat

24

Methotrexat

Sulfamethoxazol/
Trimethoprim

25

Morphin

Naloxon

26

Mycophenolat
mofetil

Omeprazol

Nghiêm
trọng

Rất tốt

Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Rất tốt

Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Tăng nồng độ cyclosporin trong máu, độc tính cyclosporin 1-3 ngày
sau khi bắt đầu dùng và kéo dài 1 tuần sau khi ngừng thuốc kháng
nấm (rối loạn chức năng thận, ứ mật, dị cảm, globin cơ niệu kịch
phát).
Tăng nguy cơ xảy ra các tác dụng bất lợi như hạ huyết áp, ngất, tăng
kali máu, thay đổi chức năng thận, suy thận cấp.

Rất tốt

Tăng nồng độ trong máu của vincristin, tăng nguy cơ độc tính thần
kinh, liệt ruột, rối loạn tạo máu, viêm miệng.

Rất tốt

Giảm nồng độ trong máu của acid valproic, mất tác dụng chống co
giật.

Rất tốt

Độc tính methotrexat (độc tủy, giảm toàn thể huyết cầu, thiếu máu
hồng cầu khổng lồ).

Rất tốt

Giảm hiệu quả của morphin và gây hội chứng cai nghiện opioid.

Rất tốt

Giảm nồng độ trong máu của acid mycophenolic – dạng hoạt tính
của mycophenolat mofetil. Có thể gây thải ghép cấp hoặc bệnh lý
mạch máu trong cấy ghép.

PHỤ LỤC 8: DANH MỤC 27 CẶP TƯƠNG TÁC CÓ TẦN SUẤT GẶP CAO VÀ HẬU QUẢ
S
T
T

Cặp tương tác

Mức độ
nghiêm
trọng

Mức
độ
bằng
chứng

Hậu quả tương tác

Số
lượt

Tần
suất

Cộng hưởng tác dụng gây mê, gây ngủ. Cộng tác dụng
trên tim phổi.
Cộng hưởng tác dụng anthần, giảm đau và cộng nguy cơ
suy hô hấp.
Tăng nguy cơ ức chế TKTƯ (suy hô hấp, hạ huyết áp,
tăng tác dụng an thần, có nguy cơ dẫn đến hôn mê và tử
vong).

49

12,22%

41

10,22%

38

9,48%

1

Midazolam

Propofol

Nghiêm
trọng

Khá

2

Midazolam

Morphin

Nghiêm
trọng

Tốt

3

Fentanyl

Propofol

Nghiêm
trọng

Khá

4

Fentanyl

Midazolam

Nghiêm
trọng

Khá

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

37

9,23%

5

Lidocain

Propofol

Tốt

Tăng tác dụng gây mê của propofol.

37

9,23%

6

Midazolam

Sevofluran

Khá

Tăng tác dụng gây mê của sevofluran.

35

8,73%

7

Fentanyl

Isofluran

Nghiêm
trọng
Trung
bình
Nghiêm
trọng

Khá

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

28

6,98%

8

Morphin

Propofol

Khá

Ức chế TKTƯ: suy hô hấp, hạ huyết áp, an thần sâu (hôn
mê/ tử vong).

27

6,73%

Nghiêm
trọng

9

Atracurium

Sevofluran

10

Isofluran

Morphin

11

Fentanyl

Morphin

12

Atracurium

Sevofluran

13

Bupivacain

Propofol

14

Furosemid

Salbutamol

15

Captopril

Spironolacton

16

Captopril

Furosemid

17

Furosemid

Morphin

18

Ceftriaxon

19

Budesonid

Muối canxi
IV (canxi
clorid, canxi
gluconat)
Levofloxacin

20

Amikacin

Vancomycin

21

Midazolam

Phenobarbital

Trung
bình
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Trung
bình
Nghiêm
trọng
Trung
bình
Trung
bình
Chống
chỉ
định
Trung
bình
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng

Tốt

Độc tính atracurium (suy, liệt hô hấp).

20

4,99%

Khá

19

4,74%

Tốt

Ức chế TKTƯ: suy hô hấp, hạ huyết áp, an thần sâu (hôn
mê/ tử vong).
Tăng nguy cơ ức chế TKTƯ (suy hô hấp, hạ huyết áp,
tăng tác dụng an thần, có nguy cơ dẫn đến hôn mê và tử
vong).

17

4,24%

Tốt

Độc tính atracurium (suy, liệt hô hấp).

16

3,99%

Tốt

Tăng tác dụng gây mê của propofol.

14

3,49%

Khá

Gây ra các thay đổi trong điện tâm đồ, hạ kali huyết.

14

3,49%

Tốt

Tăng kali huyết.

12

2,99%

Tốt

Hạ huyết áp tư thế khi sử dụng liều đầu captopril, suy thận cấp.

12

2,99%

Khá

Giảm tác dụng lợi tiểu.

10

2,49%

Tốt

Tạo tủa ceftriaxon – canxi, đã phát hiện tủa này tại phổi và
thận trẻ sơ sinh dung phối hợp thuốc.

9

2,24%

Rất
tốt
Khá

Tăng nguy cơ đứt gân.

8

2,00%

Cộng độc tính trên thận và/ hoặc trên thính giác.

7

1,75%

Tốt

Cộng độc tính gây suy hô hấp.

7

1,75%

22

Diazepam

Phenobarbital

23

Amikacin

Furosemid

24

Metronidazol

Sevofluran

25

Phenobarbital

26

Methylprednisolon
Midazolam

27

Amikacin

Atracurium

Omeprazol

Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Nghiêm
trọng
Trung
bình
Trung
bình
Nghiêm
trọng

Tốt

Tăng nguy cơ suy hô hấp và tăng tác dụng an thần.

6

1,50%

Khá

5

1,25%

Khá

Tăng nồng độ amikacin trong máu và mô, cộng độc tính
trên thính giác và/ hoặc trên thận.
Kéo dài khoảng QT, loạn nhịp tim.

5

1,25%

Tốt

Giảm tác dụng của methylprednisolon.

5

1,25%

Khá

Độc tính benzodiazepin (an thần gây ngủ, nói khó, mất
điều hòa, ngủ lịm).
Tăng và/hoặc kéo dài sự phong tỏa thần kinh cơ, gây suy,
liệt hô hấp.

5

1,25%

4

1,00%

Tốt

PHỤ LỤC 9: DANH MỤC 27 TƯƠNG TÁC THUỐC CẦN CHÚ Ý VÀ BIỆN PHÁP XỬ TRÍ
TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
STT

Cặp tương tác

1

Midazolam

Morphin

2

Amikacin

Furosemid

3

Midazolam

Propofol

4

Captopril

Spironolacton-

Biện pháp xử trí

Hậu quả

Cộng hưởng tác dụng - Trường hợp phối hợp:
an thần, giảm đau và
+ Theo dõi tình trạng hô hấp, cân nhắc giảm liều một hoặc cả hai
cộng nguy cơ suy hô thuốc.
hấp.
+ Khuyến cáo bệnh nhân về tác dụng gây buồn ngủ hoặc suy giảm
hô hấp, không lái xe, vận hành máy móc.
Tăng
nồng
độ - Tránh phối hợp
amikacin trong máu - Nếu cần thiết phối hợp:
và mô, cộng độc tính
+ Kiểm tra chức năng thính giác & chức năng thận trước khi dùng
trên thính giác và/
thuốc, định kì theo dõi.
hoặc trên thận.
+ Không dùng quá liều khuyến cáo.
+ Bệnh nhân suy thận: giảm liều 1 hoặc cả 2 thuốc.
Cộng hưởng tác dụng gây mê, gây ngủ.
Cộng tác dụng trên
tim phổi.
Tăng kali huyết.
-

Phối hợp này được sử dụng trong việc dẫn mê giúp giảm liều 1 hoặc
cả 2 thuốc. Tuy nhiên cần theo dõi dấu hiệu ức chế tim phổi.

Tránh phối hợp trên bệnh nhân mức lọc cầu thận < 30ml/ phút.
Sử dụng liều spironolacton thấp nhất có hiệu quả: 25mg/ngày.
Theo dõi chặt chẽ nồng độ kali máu & chức năng thận, đặc biệt bệnh
nhân có một yếu tố nguy cơ trở lên.
*Tuy nhiên phối hợp có thể có lợi ích ở một số thể suy tim.

5

Captopril

Furosemid

-

6

Lidocain

Propofol

-

7

Midazolam

Omeprazol

-

8

Fentanyl

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

Hạ huyết áp tư thế khi sử dụng liều đầu
captopril, suy thận
cấp.
-

Dừng furosemid 2 đến 3 ngày trước sử dụng captopril, nếu huyết áp
hoặc tình trạng suy tim không được kiểm soát bằng captopril đơn
độc, furosemid có thể bắt đầu lại.
Nếu không thể dừng furosemid:
+ Bắt đầu liều thấp nhất captopril, dùng buổi tối trước khi ngủ. Theo
dõi chặt chẽ dấu hiệu của hạ huyết áp nặng trong vòng 4h sau liều đầu.
+ Theo dõi huyết áp khi hiệu chỉnh liều.
+ Khuyên bệnh nhân nằm xuống nếu chóng mặt, choáng đầu.
+ Furosemid 80mg/ngày hoặc nhiều hơn: theo dõi chặt chẽ, cân nhắc
dừng lợi tiểu 24h trước bắt đầu captopril, hoặc theo dõi trong vòng 2h
hoặc cho đến khi huyết áp ổn định.
+ Nếu có tăng ure và creatinin huyết, cần giảm liều và/hoặc ngừng 1
hoặc cả 2thuốc.
Tăng tác dụng gây mê - Lidocain tiêm vào mô mềm trước khi gây mê bằng propofol. Giảm
của propofol.
liều propofol nếu cần.
Độc
benzodiazepin
thần gây ngủ, nói
mất điều hòa,
lịm).

tính (an
khó,
ngủ

Trường hợp cần phối hợp:
+ Theo dõi dấu hiệu ức chế TKTƯ (an thần gây ngủ, nói khó), và
chỉnh liều theo các dấu hiệu này.
+ Chuyển sang một benzodiazepin thải trừ qua con đường
glucuronid hóa (lorazepam, oxazepam, temazepam)

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

Theo dõi chặt chẽ bệnh nhân, giảm liều 1 hoặc cả 2 thuốc.
Tương tác thuốc có thể ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của bệnh nhân, dễ
dẫn đến tai nạn.

9

Ceftriaxon

Muối canxi IV(canxi clorid,
canxi
gluconat)

10

Amikacin

Vancomycin -

11

Bupivacain

Propofol

-

12

Itraconazol

Midazolam

-

Tạo tủa ceftriaxon – canxi, đã phát hiện tủa này tại phổi và thận
trẻ sơ sinh khi phối
hợp hai thuốc.
-

Không trộn lẫn 2 thuốc trong cùng một đường truyền.
Trẻ sơ sinh (<28 ngày): chống chỉ định dùng đồng thời ceftriaxon và
canxi cùng dùng đường tĩnh mạch.
Thay thế kháng sinh.
Đối tượng khác: có thể dùng 2 thuốc theo 2 đường truyền khác nhau
tại 2 vị trí truyền khác nhau.
- Dùng lần lượt từng thuốc với điều kiện rửa sạch dây truyền bằng
dung dịch thích hợp.
Cộng độc tính trên - Tránh phối hợp
thận và/hoặc trên - Nếu cần thiết phối hợp:
thính giác.
+ Kiểm tra, giám sát độc tính trên thận và thính giác.
+ Chỉnh liều một trong hai thuốc nếu cần thiết. Duy trì nồng độ
kháng sinh ở mức bình thường.
Tăng tác dụng gây mê - Nếu bệnh nhân được tiêm bắp bupivacain (liều lớn hơn hoặc bằng
của propofol.
0.5mg/kg) trước khi gây mê bằng propofol, cần giảm liều propofol.
Tăng
nồng
độ
midazolam, tăng độc
tính midazolam (suy
hô hấp, tăng tác dụng
an thần quá mức, mất
trí, tăng kéo dài tác
dụng ức chế thần kinh
trung ương, rối loạn
tâm thần vận động).
Các phản ứng bất lợi
này có thể kéo dài vài
ngày sau khi ngừng
thuốc chống nấm.

-

-

-

Phần lớn nhà sản xuất chống chỉ định phối hợp itraconazol và
midazolam đường uống, ngay cả khi đã ngừng itraconazol 2 tuần
trước đó.
Midazolam đường IV có thể làm giảm mức độ tương tác.
Midazolam đường uống: giảm liều tới 75% hoặc hơn, cảnh báo bệnh
nhânnguy cơ an thần quá mức kéo dài, không nên làm các việc đòi
hỏi tỉnh táo (lái xe) cho đến khi hồi phục.
Midazolam IV: liều bolus có thể không cần hiệu chỉnh.
Dùng midazolam liều cao kéo dài cần được hiệu chỉnh liều cẩn thận.
Khi phối hợp itraconazol, giảm liều midazolam hoặc dùng các
benzodiazepin chuyển hóa qua con đường glucuronid hóa

(lorazepam, temazepam).
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Amiodaron

Digoxin

-

Độc tính digoxin (buồn nôn, nôn, loạn
nhịp tim), xoắn đỉnh.
-
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Diazepam

Phenobarbital -

Tăng nguy cơ suy hô hấp và tăng tác dụng an thần.
-
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Morphin

Thuốc ức chế
TKTƯ chọn
lọc (isofluran,
propofol)

Ức chế TKTƯ: suy hô hấp, hạ huyết áp, an thần sâu (hôn mê/
tử vong).
-
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Clarithromycin

Midazolam

-

Clarithromycin ức chế chuyển hóa, làm tăng
nồng độ midazolam, tăng & kéo dài tác
dụng an thần.

-

Ngừng digoxin hoặc giảm 30 – 50% liều khởi đầu; có thể tiếp tục
giảm liều 1, 2 tuần sau đó.
Theo dõi chặt chẽ nồng độ digoxin máu (bắt đầu hoặc kết thúc
amiodaron), các triệu chứng lâm sàng ngộ độc digoxin.
Amiodaron có thời gian bán thải dài (50 ngày), tương tác có thể vẫn
tồn tại một vài tuần sau ngừng thuốc.
Theo dõi các dấu hiệu suy hô hấp, tăng tác dụng an thần.
Giảm liều 1 hoặc cả 2 thuốc.
Cảnh báo bệnh nhân, đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân cần thực
hiện các hoạt động đòi hỏi tỉnh táo (lái xe).
Giảm liều 1 hoặc cả 2 thuốc.
Đánh giá thời gian dùng và khả năng dung nạp các thuốc ức chế
TKTƯ chọn lọc.
Giám sát chặt chẽ bệnh nhân tình trạng hạ huyết áp, suy hô hấp,
buồn ngủ.
Bắt đầu morphin liều thấp nhất (30mg/ 24h hoặc 15mg/ mỗi 12h).
Midazolam đường uống: giảm liều 50 – 70% nếu xảy ra các
TDKMM (lơ mơ, mất trí nhớ).
Dùng liều bolus đơn có thể không cần hiệu chỉnh liều.
Thông báo cho bệnh nhân và theo dõi bệnh nhân về các dấu hiệu
tăng và kéo dài tác dụng an thần.
Tác dụng an thần có thể kéo dài => cảnh báo bệnh nhân nếu cần làm
việc đòi hỏi tỉnh táo (lái xe) vào sáng hôm sau.
Thay clarithromycin bằng azithromycin, roxithromycin; hoặc thay
midazolam bằng lorazepam, oxazepam.
Theo dõi tình trạng kéo dài thời gian mê ở bệnh nhân.
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Midazolam

Phenobarbital -

Cộng độc tính gây suy hô hấp.

Trường hợp cần phối hợp:
+ Theo dõi dấu hiệu suy hô hấp.
+ Giảm liều 1 hoặc cả 2 thuốc.
+ Khuyến cáo bệnh nhân không lái xe, vận hành máy móc.
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Midazoam

Sevofluran

-

Tăng tác dụng gây mê của sevofluran.

Tương tác này giúp giảm nồng độ phế nang tối thiểu (MAC) của
sevofluran.
 Bắt đầu với liều thấp sevofluran, tăng liều dần đến khi đạt được
tác dụng mong muốn.
Theo dõi chặt chẽ dấu hiệu ức chế tim phổi.
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Clarithromycin

Digoxin

-

Tăng nồng độ và tăng độc tính của digoxin (buồn nôn, nôn, loạn
nhịp tim).
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Furosemid

Salbutamol

-

Gây ra các thay đổi trong điện tâm đồ, hạ
kali huyết.
-
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Nitroglycerin

Sildenafil

-

Tăng tác dụng hạ - Chống chỉ định phối hợp.
huyết áp.
- Nếu nhất thiết phải phối hợp:
Trước khi kê sildenafil cần xác định bệnh nhân có sử dụng nitrat trong
vòng 24h trước đó không.

Tránh phối hợp.
Nếu cần thiết phối hợp clarithromycin với digoxin đường uống:
+ Tạm thời giảm liều digoxin.
+ Dùng digoxin với biệt dược Lanoxicaps (viên nang).
+ Dùng digoxin đường ngoài tiêu hóa.
+ Theo dõi chặt chẽ nồng độ digoxin, đặc biệt trên bệnh nhân có
nồng độ digoxin ở giới hạn trên.
+ Theo dõi các TDKMM của digoxin (chậm nhịp tim).
Theo dõi nồng độ kali máu, đặc biệt khi dùng salbutamol liều cao
như bệnh nhânhen nặng.
Sử dụng thuốc lợi tiểu giữ kali (spironolacton, triateren).
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Meropenem

Valproat

-

Giảm nồng độ trong máu của acid valproic,
mất tác dụng chống co giật.
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Enalapril

Losartan

-

Tăng nguy cơ xảy ra
các tác dụng bất lợi
như hạ huyết áp, ngất,
tăng kali máu, thay
đổi chức năng thận,
suy thận cấp.
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Carbamazepin

- Tăng nồng độ/ độc
Clarithromycin
tính
của
carbamazepin.
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Captopril

Losartan

-

Hạ huyết áp, ngất,
tăng kali huyết, thay
đổi chức năng thận,
suy thận cấp.

Tránh phối hợp. Có thể thay kháng sinh khác không ảnh hưởng đến
nồng độ valproat.
Trường hợp cần phối hợp:
+ Theo dõi nồng độ valproat khi bắt đầu dùng meropenem.
+ Kết hợp các thuốc chống co giật khác.
+ Giảm liều valproat khi ngừng meropenem.
- Tránh phối hợp.
- Chống chỉ định phối hợp trên bệnh nhân suy thận hoặc bệnh thận do
đái tháo đường (eGFR < 60mL/ phút/1.73 m²).
- Giảm liều hoặc ngừng 1 hoặc cả 2 thuốc.
- Trường hợp cần phối hợp: theo dõi chặt chẽ huyết áp, chức năng
thận & cân bằng nước - điện giải.
- Tránh phối hợp, cân nhắc thay thế bằng macrolid khác
(azithromycin).
- Cân nhắc ngừng một trong hai thuốc.
- Trường hợp cần phối hợp:
+ Giảm liều carbamazepin 30 – 50%.
+ Giám sát nồng độ carbamazepin trong 3–5 ngày.
+ Báo cho bác sĩ nếu có các triệu chứng chóng mặt, nhìn đôi, mất
điều hòa vận động, rối loạn tâm thần.
- Tránh phối hợp.
- Chống chỉ định với bệnh nhân có bệnh thận do đái tháo đường hoặc
suy thận mức độ trung bình đến nặng (eGFR < 60ml/ phút/ 1.73 m²)
- Có thể cần giảm liều hoặc ngừng một hoặc cả 2 thuốc.
- Trường hợp cần phối hợp: Theo dõi chặt huyết áp, chức năng thận &
điện giải đồ.
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Carbamazepin

Phenytoin

-
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Domperidon

Fluconazol

-

Giảm
nồng
độ - Trường hợp cần phối hợp:
carbamazepin trong
+ Theo dõi nồng độ trong máu của 2 thuốc, dấu hiệu độc tính của
máu; tăng/ giảm/ giữ phenytoin (nhìn mờ, giật cầu mắt, buồn ngủ), đặc biệt khi bắt đầu và
nguyên
nồng
độ
ngừng 1 trong 2 thuốc.
phenytoin.
+ Cân nhắc chỉnh liều để duy trì hiệu quả điều trị và tránh độc tính.
Tăng nguy cơ xuất - Chống chỉ định phối hợp.
hiện các phản ứng bất
lợi nghiêm trọng trên
tim mạch bao gồm
kéo dài khoảng QT,
xoắn đỉnh, loạn nhịp
thất nghiêm trọng và
đột tử do tim mạch.

