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Bản tin số 1: Các thuốc có giới hạn chỉ định khi thanh toán 

bảo hiểm y tế. 
Căn cứ thông tư số: 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc ban 

hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, 

thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo 

hiểm y tế. 

 Để đảm bảo việc sử dụng các thuốc đúng chỉ định và hợp lý với thanh toán của 

quỹ bảo hiểm y tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, tổ thông tin thuốc thông tin đến các 

khoa lâm sàng  khoa khám bệnh thay đổi về giới hạn chỉ định và tỷ lệ thanh toán bảo 

hiểm y tế khi sử dụng một số loại thuốc tại Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên như sau: 

 1. Các thuốc có giới hạn chỉ định khi thanh toán bảo hiểm y tế. 

 

TT Hoạt chất Tên thuốc 
Đường 

dùng 
Giới hạn chỉ định 

1 Alphachymotripsin Alphausar 4.2mg Uống 

Quỹ bảo hiểm thanh toán điều 

trị: phù nề sau phẫu thuât, 

chấn thương, bỏng. 

2 
Amoxicillin 

+ Sulbactam 

Vimotram 1,5g 

Moxybiotic 1,5g 
Tiêm 

Thanh toán điều trị: Viêm phổi 

cộng đồng và viêm tai giữa. 

3 Albumin 
Human Albumin 

Baxter 20% 

Tiêm, 

truyền 

Thanh toán trong trường hợp: 

Nồng độ albumin máu ≤ 

2,5g/dl(25g/l) hoặc sốc hoặc 

hội chứng suy hô hấp tiến 

triển; thanh toán 70%. 

4 Galantamin Nivalin 5mg Tiêm 

Thanh toán điều trị:  

- Bệnh lý thần kinh ngoại vi 

liên quan đến rối loạn vận 

động trong trường hợp người 

bệnh nội trú và không sử 

dụng được dạng uống.  

- Liệt vận động sau khi mắc 
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bệnh tủy sống. 

- Mất khả năng vận động sau 

đột quỵ, liệt não ở trẻ em. 

- Liệt ruột và bàng quang sau 

phẫu thuật.  

- Giải độc Atropin và chất 

tương tự.  

5 Mecobalamin 
ME2B 

 

Tiêm, 

uống 

Thanh toán điều trị: Thiếu 

máu hồng cầu khổng lồ, bệnh 

lý thần kinh ngoại biên do 

thiếu Vitamin B12.  

6 Piracetam 
+ Pilixitam 4g 

+ Olepa 5g 
Tiêm 

Thanh toán trong điều trị giật 

rung cơ có nguồn gốc vỏ não.  

7 Citicolin Vincolin 500mg Tiêm 

Quỹ bảo hiểm thanh toán 50% 

trong:  

+ Đột quỵ cấp tính 

+ Sau chấn thương sọ não 

+ Sau phẫu thuật chấn 

thương sọ não 

+ Sau phẫu thuật thần kinh sọ 

não.  

7 Rabeprazol Naprozol 20mg 
Tiêm, 

uống 

Thanh toán theo chỉ định trong 

tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc 

đã được cấp phép và chỉ định 

dự phòng loét dạ dày tá tràng, 

xuất huyết tiêu hóa tại dạ dày 

tá tràng do stress ở bệnh nhân 

hồi sức tích cực.  

8 Esomeprazol Emanera 20mg Uống 

9 Tinh bột este hóa Volulyte 6% Truyền 

Thanh toán điều trị: Giảm thể 

tích tuần hoàn do mất máu 

cấp khi việc sử dụng dịch 

truyền đơn thuần không mang 

lại hiệu quả đầy đủ.  

10 Immune Globulin  Pentaglobin  Tiêm  Thanh toán điều trị: Xuất 
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huyết giảm tiểu cầu tự miễn 

không đáp ứng với corticoid, 

hội chứng Guillain Barre, 

bệnh Kawasaki, nhiễm trùng 

nặng có giảm IgG, điều trị 

bệnh tay – chân – miệng, phơi 

nhiễm sởi theo hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị của Bộ y 

tế.  

 

2. Các thuốc loại khỏi danh mục theo thông tư 30 vẫn được sử dụng đến 

hết thầu 2019  

 

TT Hoạt chất Tên thuốc 
Đường 

dùng 
Ghi chú 

1 
Glycyrrhizin+Glycin+L-

cystein 

Amiphargen 

Avigly 20ml 
Tiêm Dùng hết thầu 2019 

2 Carbocystein+ Salbutamol Mahimox Uống Dùng hết thầu 2019 

3 Amlodipin+Atenolol Alodip plus Ate Uống Dùng hết thầu 2019 

4 
Paracetamol+Loratadin+ 

Dextromethorphan 
Ravonol Uống Dùng hết thầu 2019 

5 Cefalothin 
Tenafathin 0,5g 

Cefalotin 1g 
Tiêm Dùng hết thầu 2019 

 

Bản tin số 2: Danh mục thuốc không nhai – bẻ - nghiền 

- Khi viên thuốc bị nhai, bẻ hoặc nghiền có thể dẫn đến thay đổi độ ổn định và 

tác dụng của thuốc,  làm tăng độc tính hoặc khó uống do thuốc có mùi vị khó chịu, vị 

đắng. Các thuốc viên không nên nhai, nghiền bao gồm:  

- Viên phóng thích kéo dài: Viên được thiết kế để giải phóng hoạt chất trong 

thời gian dài làm cho nồng độ thuốc trong máu ổn định, giảm số lần dùng thuốc, 

thường có ký hiệu: ER, SR, LA, XR, MR, CD, XL, CR, LP. Nghiên viên phóng 

thích kéo dài sẽ làm giải phóng toàn bộ lượng l[ns hoạt chất dẫn tới thuốc được hấp 

thu nhanh và nhiều hơn thiết kế của viên, làm tăng nguy cơ tác dụng không mong 

muốn, tăng độc tính cũng như làm giảm thời gian tác động của thuốc.  
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- Viên bao tan trong ruột: Viên được thiết kế để bảo vệ hoạt chất không bị phá 

hủy bởi acid dịch vị ở dạ dày, thường ký hiệu EC hoặc EN. Nghiền viên bao tan trong 

ruột sẽ phá hủy lớp bao cho phép giải phóng hoạt chất trong dạ dày dẫn tới tăng nguy 

cơ tác dụng không mong muốn và/hoặc giảm hiệu quả điều trị do thuốc đã bị phá hủy 

trong môi trường acid dịch vị. Một số trường hợp, có thể dẫn tới kích ứng tại chỗ và 

gây loét do thuốc bị dính trong cổ họng và thực quản.  

- Một số viên khác: Thuốc điều trị ung thư, thuốc độc tế bào, ức chế miễn dịch, 

viên sủi, viên ngậm, viên ngậm dưới lưỡi, viên bao phim che dấu vị đắng, tránh ánh 

sáng hoặc làm trơn.  

- Trong đó, không nên nhai – bẻ - nghiền các thuốc viên phóng thích kéo dài, 

viên bao tan trong ruột. Một số thuốc viên không nên nhai – bẻ - nghiền theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất nhưng trong trường hợp khó nuốt hoặc bệnh nhân đặt sonde dạ 

dày có thể phân tán viên trong nước theo hướng dẫn.  

- Dưới đây là danh mục một số thuốc không nên nhai – bẻ - nghiền đang sử 

dụng lưu hành tại bệnh viện Vị Xuyên:   

 

TT Tên thuốc Hoạt chất 
Dạng bào 

chế 
Ghi chú 

1 Suresh 200mg 
Acetylcystein 

200mg 

Viên nén sủi 

bọt 
Uống sau ăn, hòa tan trong 1 cốc nước 

2 

Effer – 

paralmax 

Codein 

Paracetamol + 

Codein 

Viên nén sủi 

bọt 

Hòa trong 200ml nước, uống ngay sau khi 

tan hết 

3 Glasxine Diacerein 50mg 
Viên nang 

cứng 
Uống thuốc cùng bữa ăn với 1 ly nước 

4 Opeverin Mebeverin 135mg 
Viên nén bao 

phim 

Uống 20 phút trước bữa ăn. Nuốt viên thuốc 

với nước, không nhai thuốc 

5 
Fabapoxim 

200mg 
Cefpodoxim 

Viên nén 

phân tán 

Hòa tan khi uống hoặc đặt viên thuốc vào 

miệng sau đó nuốt với nửa cốc nước 

6 
Rezoclav 

250mg/31,25mg 

Amoxicillin + 

clavulanat 

Viên nén 

phân tán 
Hòa tan với ít nước trước khi uống 

7 
Promaquin 

500mg 
Ciprofloxacin 

Viên nén bao 

phim 

Uống thuốc sau ăn 2h, uống nhiều nước và 

không uống thuốc chống toan dạ dày trong 

vòng 2h sau khi uống thuốc 

8 Diaprid 2/4 Glimepirid 2mg Viên nén 

Uống 1 lần/ngày vào ngay trước hoặc trong 

bữa ăn sáng hoặc bữa ăn trưa. Uống nguyên 

viên không được bẻ viên thuốc. 
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9 
Nifedipin T20 

Stada retard 
Nifedipin 20mg 

Viên nén bao 

phim tác dụng 

kéo dài 

Uống nguyên viên, không được nhai, bẻ 

hoặc nghiền. 

10 
Metformin stada 

1g MR 
Metformin 1g 

Viên nén giải 

phóng kéo dài 
Uống cùng bữa ăn hoặc sau khi ăn 

11 Vinzix 40mg Furosemid Viên nén   

12 
Digoxine Qualy 

0.25mg 
Digoxin 0,25mg Viên nén   

13 Pimoint 20mg Piroxicam 20mg 
Viên nén 

không bao 
  

14 Alodip plus Ate 
Atenolol 50mg 

+Amlodipin 5mg 
Viên nén   

15 
Acyclovir 

STADA 800mg 
Acyclovir Viên nén   

16 Zidocin DHG 

Spiramycin 

750.000UI + 

Metronidazol 

125mg 

Viên nén bao 

phim 
  

17 Kalium 0.5g Kali clorid 
Viên nén bao 

phim 
  

18 Pylobiotic forte 

Clarithromycin 

500mg 

Metronidazol 

400mg 

Pantoprazole 

40mg  

Viên bao 

phim tan 

trong ruột 

  

19 Hyperzeprin Benazepril 5mg 
Viên nén bao 

phim 
  

20 Daflon 500mg 
Diosmin 450mg 

Hesperidin 50mg 

Viên bao 

phim 
Uống vào thời gian bữa ăn 

21 Lertazin 5mg Levocetirizine 
Viên nén bao 

phim 
  

22 Jenimax 250mg 

Amoxicillin 

200mg 

Clavulanate 50mg 

Viên phân tán 

Hòa tan thuốc vào cốc nước 5 – 10ml, đợi 

vài phút cho thuốc tan. Thuốc sau khi hòa 

tan nên sử dụng ngay 

23 
Metronidazol 

STADA 400mg 
Metronidazol Viên nén   

24 Dianorm - M 
Gliclazide 80mg 

Metformin 500mg 

Viên nén 

không bao 
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Bản tin số 3: Cập nhật thông tin dược lý đối với chế phẩm chứa diacerein 

Ngày 24/01/2019, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 889/QLD-ĐK về việc 

cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa diacerein (công văn này thay thế công 

văn số 5543/QLD-ĐK ngày 27/3/2015 trước đây của Cục Quản lý Dược). Theo công 

văn số 889/QLD-ĐK, chỉ định, liều dùng và cách dùng, chống chỉ định, cảnh báo và 

thận trọng khi sử dụng, tương tác thuốc, tác dụng không mong muốn, dữ liệu về theo 

25 
Glucofine 

500mg 
Metformin 500mg 

Viên nén bao 

phim 
  

26 

Savi 

Candesartan 

8mg 

Candesartan 8mg 
Viên nén bao 

phim 
Có thể uống cùng hoặc không cùng bữa ăn 

27 Amlibon 10mg Amlodipin 10mg Viên nén Có thể bẻ đôi viên thuốc 

28 Ebitac 12,5mg 

Enalapril 10mg 

Hydrochlothiazide 

12,5mg 

Viên nén   

29 Kavasdin 5mg Amlodipin 5mg Viên nén   

30 Lisonorm 
Lisinopril 10mg 

Amlodipin 5mg 
Viên nén 

Thức ăn không ảnh hưởng đến hấp thu 

thuốc 

31 Remeclar 500mg Clarithromycin 
Viên nén bao 

phim 
Có thể dùng cùng hoặc không cùng thức ăn 

32 Nadecin 10mg 
Isosorbid dinitrat 

10mg 

Viên nén 

không bao 
  

33 Famogast 40mg Famotidin 40mg 
Viên nén bao 

phim 
  

34 Tenocar 100 Atenolol 100mg Viên nén   

35 Heptaminol 
Heptaminol 

187,8mg 
Viên nén   

36 Devitoc 100mg Celecoxib 100mg Viên nén sủi 
Hòa tan viên trong 200ml nước, uống sau 

khi ăn 

37 Hypravas 20 Pravastatin 20mg Viên nén Có thể uống vào bữa ăn hoặc lúc đói. 

38 Menison 4mg 
Methylprednisolon 

4mg 
Viên nén Uống sau ăn no 

39 Colchicin 1mg Colchicin 1mg Viên nén dài   
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dõi hậu mại trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc được cập nhật, bổ sung một số 

thông tin. Theo đó: 

- Diacerein được chỉ định để điều trị triệu chứng cho các bệnh nhân thoái hóa 

khớp hông hoặc gối, với tác dụng chậm; không khuyến cáo điều trị bằng diacerein 

cho những bệnh nhân thoái hóa khớp hông có tiến triển nhanh do những bệnh nhân 

này có thể đáp ứng yếu hơn với diacerein. 

- Diacerein bị chống chỉ định cho bệnh nhân đang mắc các bệnh về gan hoặc có 

tiền sử bệnh gan; bệnh nhân có tiền sử tiêu chảy nặng, mất nước, giảm kali máu phải 

nhập viện. 

- Việc sử dụng diacerein nên được bắt đầu bởi bác sĩ có kinh nghiệm trong điều 

trị thoái hóa khớp. Không khuyến khích sử dụng diacerein cho bệnh nhân trên 65 tuổi, 

đặc biệt bệnh nhân có tiền sử tiêu chảy. 

- Thông tin liên quan đến tiêu chảy và độc tính trên gan cũng được cập nhật 

trong mục Cảnh báo và thận trọng khi sử dụng thuốc. 

Bản tin số 4: Tổng kết hoạt động báo cáo ADR năm 2018 

Từ tháng 01/2018 đến hết tháng 12/2018 khoa Dược – VTTBYT đã ghi nhận 

được 21 báo cáo ADR được gửi đến từ các khoa lâm sàng trong bệnh viện. Số lượng 

báo cáo không đồng đều giữa các tháng, tháng đột biến cao nhất là tháng 7/2018 là 07 

báo cáo. Trong đó có 01 trường hợp ở khoa Hồi sức cấp cứu ở mức độ nặng đe dọa 

tính mạng, kéo dài thời gian nằm viện. Bệnh nhân gặp ADR phần lớn đều hồi phụ 

không có di chứng. Các báo cáo đã gửi được khoa Dược gửi về trung tâm quốc gia về 

thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc để xử lý, thẩm định theo quy 

định của Bộ Y tế.  

+ Tháng 1/2018:  

TT Khoa Thuốc nghi ADR Số ca 

1 Nhi Combikit 1.6g 02 

2 Ngoại Cipromax 0.4g/200ml 01 
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+ Tháng 3/2018:  

TT Khoa Thuốc nghi ADR Số ca 

1 Sản Cefoxitin panpharma 1g 02 

+ Tháng 4:  

TT Khoa Thuốc nghi ADR Số ca 

1 Ngoại Cipromax 0.4g/200ml 01 

+ Tháng 6:  

TT Khoa Thuốc nghi ADR Số ca 

1 YDCT Nivalin 5mg 01 

2 HSCC CKD ceftizoxim 1g 01 

+ Tháng 7/2018:  

TT Khoa Thuốc nghi ADR Số ca 

1 Ngoại 
Seosaft 1g 01 

Bucarvin 5mg 01 

2 Sản Cefoxitin panpharma 1g 01 

3 
Truyền 

nhiễm 

Penicillin 1000000 UI 01 

Tenafathin 0.5g 01 

4 Nội 
Basmicin 400mg/200ml 01 

CKD Ceftizoxim 1g 01 

+ Tháng 8/2018:  

TT Khoa Thuốc nghi ADR Số ca 

1 Nội Vimotram 1.5g 01 
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+ Tháng 9/2018:  

TT Khoa Thuốc nghi ADR Số ca 

1 HSCC Ceftazidim 2g 01 

+ Tháng 11/2018:  

TT Khoa Thuốc nghi ADR Số ca 

1 Nhi Ceftazidim 0,5g 01 

2 Nội Danaroxim 1,5g 01 

+ Tháng 12/2018:  

TT Khoa Thuốc nghi ADR Số ca 

1 Lão Lipidem 20% 01 

2 Nội Vimotram 1,5g 01 

 

+ Tình hình báo cáo ADR từ các khoa lâm sàng trong bệnh viện: 

- Trong năm 2018, báo cáo ADR được gửi từ tất cả các khoa lâm sàng trong bệnh 

viện. Trong đó khoa Sản: 03 ca, khoa Nội: 05 ca, khoa Lão: 01 ca, khoa Nhi: 03 ca, 

khoa HSCC: 02 ca, khoa Ngoại: 04 ca, khoa Truyền nhiễm: 02 ca, khoa YDCT: 01 

ca. Khoa Nội ghi nhận số báo cáo ADR nhiều nhất (05 trường hợp), sau đó là khoa 

Ngoại (04 trường hơp). Nhân viên y tế tham gia báo cáo chủ yếu là bác sỹ, điều 

dưỡng phối hợp với dược sỹ lâm sàng.  

+ Thuốc nghi ngờ gây ADR;  

- Tổng số thuốc nghi ngờ được báo cáo là 15 thuốc, phản ứng có hại xảy ra chủ yếu 

khi sử dụng thuốc theo đường tiêm, truyền tĩnh mạch. Các thuốc nghi ngờ gây ADR 

được báo cáo chủ yếu là kháng sinh nhóm Penicillin và Cephalosporin. Ngoài ra còn 

có các thuốc khác (Lipidem 20%, Nivalin 5mg, Bucarvin 5mg).  

+ Thông tin về ADR: Các báo cáo ADR được ghi nhận mà phản ứng có hai gây ảnh 

hưởng đến cơ thể chủ yếu với các biểu hiện: Ban đỏ, ngưa, phát ban, phản vệ, khó 

thở…Đặc biệt ADR nghiêm trọng đe dọa tính mạng như phản vệ găp ở 01 trường 

hợp, thuốc nghi gây ADR là Ceftazidim 2g.  

+ Trong năm 2018, số lượng báo cáo ADR tang hơn so với năm 2017 là 11 báo cáo. 

Vì vậy công tác báo cáo ADR cần tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy hơn nữa, khoa 
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lâm sàng phối hợp cùng dược sỹ lâm sàng ghi nhận báo cáo ADR gửi về khoa Dược – 

VTTBYT tổng hợp. Khoa Dược – VTTBYT xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các 

đơn vị và cán bộ y tế đã tham gia báo cáo ADR và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được 

sự phối hợp để triển khai hiệu quả hoạt động Cảnh giác Dươc trong bệnh viện trong 

thời gian tới.  

Bản tin số 5: Bệnh nhân dùng statin có nên bổ sung Coenzyme Q10 để 

giảm nguy cơ mắc bệnh cơ do statin hay không? 

Tác dụng phụ thường gặp nhất của statin là bệnh cơ. Nguy cơ mắc bệnh về cơ 

gặp ở tất cả thuốc thuộc nhóm statin và phụ thuộc vào liều. Nếu nồng độ CK (creatine 

kinase) tăng cao rõ rệt (gấp 5 lần so với cận trên của khoảng giới hạn bình thường), 

bệnh nhân không nên bắt đầu hoặc tiếp tục điều trị bằng statin. Cơ chế gây bệnh cơ 

của statin hiện chưa rõ nhưng có thể do rối loạn chức năng ti thể do giảm nồng độ 

coenzyme Q10 trong cơ (9). CoQ10, tức ubiquinon, là một chất chống oxy hóa tan 

trong dầu có ở tất cả các tế bào. CoA-Q10 đóng một vai trò quan trọng trong quá trình 

phosphoryl hóa oxy hóa ở ti thể, chống lại stress oxy hóa do các gốc tự do và phục hồi 

các chất chống oxy hóa khác. Statin ngăn cản sự tổng hợp coenzyme Q10, mà ti thể 

liên quan đến chức năng cơ, từ đó có giả thuyết cho rằng sự thiếu hụt CoQ10 do statin 

góp phần gây ra bệnh cơ liên quan đến statin (12). Dựa vào suy luận trên, liệu có bằng 

chứng lâm sàng nào chứng minh bệnh nhân sử dụng statin nên bổ sung CoQ10 để 

giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh cơ hay không? 

Đặt vấn đề 

Các chất ức chế 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzym A (HMG-CoA) thường 

được gọi là statin được dùng để giảm lipid máu và dự phòng các biến cố tim mạch (1). 

Tác dụng phụ thường gặp nhất của statin là bệnh cơ. Nguy cơ mắc bệnh về cơ 

gặp ở tất cả thuốc thuộc nhóm statin và phụ thuộc vào liều. Nếu nồng độ CK (creatine 

kinase) tăng cao rõ rệt (gấp 5 lần so với cận trên của khoảng giới hạn bình thường), 

bệnh nhân không nên bắt đầu hoặc tiếp tục điều trị bằng statin (1). 

Statin ức chế cạnh tranh HMG-CoA reductase, giảm tổng hợp mevalonat, một 

chất liên quan đến sự tổng hợp cholesterol (9). Cơ chế gây bệnh cơ của statin hiện 
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chưa rõ nhưng có thể do rối loạn chức năng ti thể do giảm nồng độ coenzyme Q10 

trong cơ (9). CoQ10, tức ubiquinon, là một chất chống oxy hóa tan trong dầu có ở tất 

cả các tế bào. CoA-Q10 đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phosphoryl hóa 

oxy hóa ở ti thể, chống lại stress oxy hóa do các gốc tự do và phục hồi các chất chống 

oxy hóa khác. Statin ngăn cản sự tổng hợp coenzyme Q10, mà ti thể liên quan đến 

chức năng cơ, từ đó có giả thuyết cho rằng sự thiếu hụt CoQ10 do statin góp phần gây 

ra bệnh cơ liên quan đến statin (12). 

Dựa vào suy luận trên, liệu có bằng chứng lâm sàng nào chứng minh bệnh nhân 

sử dụng statin nên bổ sung CoQ10 để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh cơ hay không? 

Tác động của statin lên nồng độ CoQ10 

Một phân tích gộp 12 thử nghiệm phân nhóm ngẫu nhiên có kiểm soát (RCT) 

đã tìm kiếm tác động của statins lên nồng độ CoQ10, trên tổng cộng 1776 người, với 

những chỉ định điều trị statin khác nhau (10). Kết quả, nhóm điều trị statin trong thời 

gian 14 ngày đến 26 tuần có nồng độ CoQ10 giảm rõ rệt so với nhóm giả dược 

(p=0,001). Mức độ giảm CoQ10 không liên quan đến thời gian điều trị bằng statin 

cũng như mức độ sử dụng thuốc. Phân tích dưới nhóm cho thấy không có sự khác biệt 

nào giữa tác dụng của các statin thân dầu và các statin thân nước (p=0,320). Mặc dù 

nồng độ CoQ10 ở nhóm statin thấp hơn đáng kể so với nhóm giả dược, vẫn không 

đánh giá được mức độ ảnh hưởng của statin do không rõ đơn vị đánh giá. Thêm vào 

đó, báo cáo nghiên cứu không trình bày loại statin được sử dụng, liều dùng, số lần 

dùng hay chỉ định. 

Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, 49 bệnh nhân ở Nhật Bản có tăng 

cholesterol máu được sử dụng atorvastatin 10mg/ ngày trong 16 tuần. Một nửa trong 

số đó (n=24) bổ sung CoQ10 100mg/ngày, số còn lại (n=25) dùng giả dược. Kết quả, 

nồng độ CoQ10 của nhóm giả dược giảm 42% (trung vị) so với dữ liệu trước can 

thiệp (p < 0,0001) trong khi nhóm bổ sung CoQ10 tăng 127% (p<0,001). Ở tuần cuối 

nghiên cứu (tuần thứ 12), không có sự khác biệt giữa hai nhóm trong nồng độ 
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cholesterol toàn phần, LDL-C, HDL-C, triglycerid hay nồng độ apolipoprotein A1. Sự 

thay đổi nồng độ CoQ10 trong huyết tương không liên quan đến sự thay đổi nồng độ 

CK (15). Kết quả từ các nghiên cứu trên ủng hộ giả thiết statin gây ảnh hưởng đến sự 

tổng hợp CoQ10, làm giảm nồng độ CoQ10 và bổ sung CoQ10 có thể giúp làm tăng 

nồng độ CoQ10 trong máu. Tuy nhiên chúng vẫn chưa giải quyết được câu hỏi liệu sử 

dụng kéo dài CoQ10 cùng statins có giúp tránh/ giảm thiểu các triệu chứng về cơ hay 

bổ sung CoQ10 có cải thiện việc tuân thủ điều trị statin hay không 

Tác động của coenzyme Q10 lên các triệu chứng cơ 

Hiện nay tác động của việc bổ sung CoQ10 trong việc cải thiện các triệu chứng 

cơ liên quan đến sử dụng statin chưa được chứng thực đầy đủ. Một vài nghiên cứu đã 

được tiến hành để kiểm chứng lợi ích của việc bổ sung Co10 trong cải thiện triệu 

chứng cơ, tuy nhiên kết quả vẫn còn nhiều mâu thuẫn. 

Một phân tích gộp được tiến hành để đánh giá tác động của CoQ10 lên bệnh cơ 

liên quan đến statin, bao gồm 12 RCT trên 575 bệnh nhân (294 bệnh nhân sử dụng 

CoQ10 và 281 dùng giả dược). Quá trình thử nghiệm kéo dài từ 30 ngày đến 3 tháng. 

Tất cả các nghiên cứu lựa chọn các bệnh nhân điều trị với statin và có báo cáo về triệu 

chứng cơ bất kể loại statin và liều dùng, cũng không nêu rõ liều dùng CoQ10 (16). 

Kết quả, sử dụng CoQ10 cùng với statin cải thiện các triệu chứng đau cơ (p<0,001), 

yếu cơ (p=0,006), chuột rút (p<0,001), mỏi cơ (p<0,001) so với giả dược. Tuy nhiên 

bổ sung CoQ10 lại không làm giảm nồng độ CK huyết tương. Mặc dù các tác giả 

khẳng định không có dấu hiệu của sai số công bố, nhưng vẫn có thể các nghiên cứu 

với kết quả tiêu cực (như đau cơ dù bổ sung CoQ10) không được công bố, vì thế 

không được đưa vào phân tích này. Hơn nữa mỗi nghiên cứu đều được tiến hành trên 

quy mô nhỏ (n≤70) trong thời gian ngắn (16). 

Một nghiên cứu thí điểm phân nhóm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng, không 

nằm trong phân tích gộp trên đánh giá tác động của CoQ10 lên sự chuyển hóa oxy 

hóa hệ cơ xương bằng phương pháp quang phổ cộng hưởng từ đồng vị 31P trên 21 
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bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 60 đang sử dụng ≥ 20mg simvastatin/ ngày. Đánh 

giá động học của sự phục hồi phosphocreatinin ở bắp chân được tiến hành từ lúc bắt 

đầu thử nghiệm cho đến 4 tuần sau khi bệnh nhân sử dụng statin và ubiquinol, một 

dạng CoQ10 với liều 300mg hai lần/ngày (n=12) hoặc statin và giả dược phù hợp. 

Bệnh nhân được phân nhóm dựa trên tiền sử đau cơ liên quan đến statin. Không có 

thông tin về loại statin cụ thể và liều dùng. Kết quả, không có sự khác biệt đáng kể 

nào trong thời gian phục hồi phosphocreatinin (PCr, đánh giá chức năng ti thể) ở bệnh 

nhân nhóm sử dụng CoQ10, PCr = -18,9% so với nhóm giả dược, PCr = -7,7% 

(p=0,448) (17). Có 10 bệnh nhân từng đau cơ do statin, 4 trong số đó thuộc nhóm sử 

dụng statin và giả dược, 6 người còn lại dùng statin và CoQ10. 50% bệnh nhân mỗi 

nhóm có triệu chứng đau cơ trở lại. Mặc dù nghiên cứu trên quy mô nhỏ và trong thời 

gian ngắn nhưng cũng đã đặt ra nghi vấn về lợi ích của việc bổ sung CoQ10 trong 

điều trị hoặc phòng ngừa các triệu chứng cơ liên quan đến statin. Bổ sung CoQ10 là 

một phương pháp phổ biến nhằm điều trị bệnh cơ do statin, tuy nhiên cho đến nay các 

dữ liệu lâm sàng đều không chứng minh đầy đủ được hiệu quả này của CoQ10. 

Tác động của CoQ10 trong việc cải thiện tuân thủ điều trị statin 

Không có nghiên cứu nào cho thấy CoQ10 có thể cải thiện tuân thủ điều trị 

statin. 

Hướng dẫn điều trị NICE 

Không có bằng chứng lâm sàng chứng minh lợi ích của CoQ10 trong cải thiện 

tuân thủ điều trị statin. Không nên sử dụng CoQ10 để cải thiện tuân thủ điều trị statin. 

Tóm lại 

Đến nay chưa có đủ bằng chứng chứng minh hiệu quả của CoQ10 trong việc 

cải thiện các triệu chứng cơ liên quan đến statin. Bổ sung CoQ10 dường như không có 

tác dụng lên nồng độ CK mặc dù dữ liệu về điểm này cũng chưa đầy đủ. Cần thêm 

thông tin về nguyên nhân gây ra bệnh cơ do statin, bao gồm cả việc CoQ10 ngoại sinh 

ảnh hưởng đến nồng độ CoQ10 nội sinh trong mô như thế nào và liệu việc phục hồi 
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nồng độ CoQ10 có làm giảm các triệu chứng cơ trên lâm sàng hay không. Quan trọng 

nhất là, vẫn chưa có các nghiên cứu đầy đủ về tác động của CoQ10 trong cải thiện 

tuân thủ điều trị statin, vì thế mà NICE không khuyến cáo bổ sung CoQ10. Các biện 

pháp làm giảm nguy cơ gặp tác dụng phụ hiếm gặp của statin bao gồm: 

• Sử dụng liều statin tối thiểu có hiệu quả. 

• Tuân thủ các khuyến nghị trong tờ hướng dẫn sử dụng của statin, như đo nồng 

độ CK cơ bản trước khi bắt đầu điều trị ở bệnh nhân có nguy cơ. 

• Tránh các loại thuốc tương tác với statin. 

• Giáo dục bệnh nhân nhận biết và hành động dựa trên các dấu hiệu sớm của 

bệnh cơ. 

Bản tin số 6: Sử dụng thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) 

cân bằng giữa nguy cơ và lợi ích 

 Thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) là một trong những nhóm thuốc 

thường được sử dụng nhất trên thế giới. Người ta ước tính rằng hơn 30 triệu người sử 

dụng các loại thuốc này mỗi ngày và chiếm 60% thị trường thuốc giảm đau tại Hoa 

Kỳ. Có khoảng 20 loại thuốc NSAID không kê đơn và kê đơn tại Hoa Kỳ. NSAID 

được sử dụng để điều trị sốt, đau cấp tính hoặc mãn tính và viêm gây ra bởi nhiều 

nguyên nhân khác nhau. 

 Cơ chế tác động của các thuốc NSAIDs liên quan đến sự ức chế enzym 

cyclooxygenase-1 (COX-1) và/hoặc COX-2. COX-1 xúc tác sản xuất prostaglandin 

tham gia đến chức năng sinh lý khác nhau (duy trì chức năng thận, bảo vệ niêm mạc 

trong đường tiêu hóa, kích hoạt tiểu cầu). COX-2 là một phần của phản ứng viêm, gây 

giãn mạch, ức chế tiểu cầu. Sự ức chế COX-2 của NSAIDs có tác dụng đối với đau, 

sốt và viêm. Các NSAID không chọn lọc có tác dụng ức chế cả COX-1 và COX-2. Sự 

ức chế COX-1 làm gia tăng nguy cơ bị vấn đề về hệ tiêu hóa (GI). 
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 Các NSAIDs ức chế chuyên biệt COX-2 được phát triển để duy trì hiệu quả 

giảm đau đồng thời giảm thiểu những tác động trên hệ tiêu hóa. Mặc dù có lợi ích trên 

hệ tiêu hóa nhưng các NSAIDs ức chế chuyên biệt COX-2 được cho là có nguy cơ 

cao của bệnh tim mạch (CV). 

 Năm 2004, một phân tích đã được thực hiện để đánh giá các tác dụng phụ có 

hại  của thuốc là nguyên nhân nhập viện ở những bệnh nhân trên 16 tuổi. NSAIDs 

chiếm 29% các trường hợp nhập viện, các tác dụng phụ bao gồm: chảy máu đường 

tiêu hóa, loét dạ dày tá tràng, tai biến mạch máu não và suy thận. Mặc dù NSAIDs có 

hiệu quả nhưng việc sử dụng rộng rãi, kéo dài và liều cao có thể làm tăng rủi ro. Để 

đối phó với những rủi ro này, FDA cập nhật những cảnh báo về việc sử dụng 

NSAIDs. 

 Những cảnh báo mới của FDA 

 Từ năm 2005, FDA bắt buộc tất cả các thuốc NSAIDs kê đơn phải có thông tin 

trên hộp thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc để cảnh báo cho bệnh nhân về nguy cơ 

tai biến tim mạch và xuất huyết đường tiêu hóa. Ngoài ra, nhà sản xuất của các 

thuốc NSAIDs không kê đơn được yêu cầu sửa đổi thông tin trên nhãn, ghi cụ thể hơn 

rủi ro về tim mạch và tiêu hóa; tăng cường nhắc nhở giới hạn liều lượng và thời gian 

điều trị của NSAID. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp chung của ủy ban tư 

vấn bệnh lý viêm khớp và ủy ban an toàn dược phẩm và quản lý rủi ro. Tại cuộc họp 

này, các rủi ro và lợi ích của NSAIDs được đánh giá và kết luận rằng NSAID ức chế 

chọn lọc COX-2 của Pfizer, Bextra (valdecoxib) thiếu dữ liệu về an toàn đối với tim 

mạch khi sử dụng lâu dài, FDA yêu cầu Pfizer rút Bextra ra khỏi thị trường. Kết quả 

là Vioxx (rofecoxib) cũng tự nguyện rút lui, đồng thời có thêm cảnh báo cho Celebrex 

(celecoxib) thuốc ức chế COX-2 duy nhất được FDA phê chuẩn. 

 Trong năm 2015, FDA đã tăng cường cảnh báo về nguy cơ tim mạch khi sử 

dụng NSAID nonaspirin dựa trên dữ liệu thu thập được trong 10 năm qua. Nguy cơ 
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tăng các biến cố huyết khối, bao gồm đột quỵ và nhồi máu cơ tim trong một số nghiên 

cứu ước tính từ 10% đến > 50%, tùy thuộc vào các NSAID cụ thể và liều lượng sử 

dụng. Sau khi đánh giá các nghiên cứu quan sát và phân tích gộp các thử nghiệm lâm 

sàng, FDA đã xác định rằng nguy cơ tim mạch nghiêm trọng hơn so với nguy cơ ban 

đầu xác định năm 2005. 

 Theo FDA, thông tin trên nhãn của NSAID được yêu cầu phải nêu rõ rằng 

nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ xảy ra sớm có thể ngay tuần đầu tiên sử dụng và 

nguy cơ có thể tăng khi sử dụng liều cao hơn và kéo dài hơn. Ngoài ra, thông tin 

trên nhãn phải ghi thêm rằng mặc dù bệnh nhân bị các bệnh lý tim mạch có nguy cơ 

gia tăng các cơn đau tim hoặc đột quỵ khi dùng NSAIDs, các NSAIDs có thể làm tăng 

những nguy cơ này ở những bệnh nhân không có bệnh lý tim mạch hoặc yếu tố nguy 

cơ đối với bệnh lý tim mạch. Cuối cùng, thông tin trên nhãn cũng được yêu cầu phải 

thông báo cho bệnh nhân có nguy cơ suy tim khi dùng NSAID. 

 Ước tính có khoảng 10% đến 40% số người trong độ tuổi ≥ 65 tuổi sử dụng 

NSAIDs kê đơn hoặc không kê đơn hàng ngày để điều trị đau và viêm nhiễm. Bệnh 

nhân trong nhóm dân số này có nguy cơ gia tăng các tác dụng phụ do dùng NSAID 

(tim mạch, tiêu hóa, thận và gan). Do những thay đổi sinh lý xảy ra do tuổi (sự thanh 

thải của thận, cung lượng tim, sự gắn kết protein, phân bố/thanh thải của thuốc), 

người già thường dễ bị ảnh hưởng bất lợi liên quan tới NSAID. Ngoài ra, nhiều bệnh 

lý kèm theo và việc sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau đặt ra một mối quan tâm ở 

người già, tương tác thuốc nguy hiểm với các thuốc NSAID có thể xảy ra khi dùng 

đồng thời với thuốc chống đông máu, thuốc lợi tiểu, thuốc hạ huyết áp và thuốc hạ 

đường huyết. 

 Rủi ro về tim mạch 

 Trong thập kỷ qua, nguy cơ tim mạch liên quan với việc sử dụng NSAIDs đã 

được xem xét rộng rãi. Một phân tích meta quy mô lớn của Bhala và cộng sự cho thấy 
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rằng so với giả dược, nguy cơ biến cố mạch máu lớn đã tăng 33% ở bệnh nhân dùng 

một NSAIDs ức chế chọn lọc COX-2 hay diclofenac. Ngoài ra, nguy cơ suy tim tăng 

gấp đôi ở cả NSAIDs chọn lọc và không chọn lọc COX-2. 

 Cơ chế gây độc tính trên tim mạch của NSAIDs là do sự ức chế prostaglandin 

bảo vệ tim mạch PGI2, được tạo ra bởi COX-2. Chất ức chế chọn lọc COX-2 có nguy 

cơ cao gây tác dụng phụ trên tim mạch hơn so với các chất ức chế không chọn lọc. 

Naproxen, một NSAID không chọn lọc, có khác chút ít so với các NSAID khác vì tác 

dụng ức chế COX-1 mạnh và thời gian bán thải dài. Vì vậy, naproxen được tin rằng 

an toàn trên tim mạch hơn. 

 Rủi ro trên hệ tiêu hóa 

 Việc sử dụng các NSAID làm tăng nguy cơ tác dụng phụ trên đường tiêu hóa, 

ví dụ như bệnh loét dạ dày tá tràng, xuất huyết hay thủng tiêu hóa. Nguy cơ biến 

chứng đường tiêu hóa có thể khác nhau giữa các NSAID. Khoảng 25% bệnh nhân sử 

dụng NSAIDs kéo dài sẽ phát triển bệnh loét dạ dày tá tràng. Một phân tích meta của 

Castellsague và cộng sự đã gộp nguy cơ tương đối (RR) của các biến chứng đường 

tiêu hóa do dùng NSAID. Các thuốc celecoxib và ibuprofen có RR thấp (1.5 và 1.8) 

trong khi piroxicam và ketorolac có  RR cao hơn (7,4 và 11,5). 

 Tất cả các NSAID không chọn lọc ức chế kết tập tiểu cầu thông qua sự ức chế 

COX-1 và  theo hướng tổng hợp thromboxane A2 (TXA2). Chất ức chế chọn lọc 

COX-2 không ảnh hưởng đến con đường TXA2 và do đó ít có tác dụng chống kết tập 

tiểu cầu, giảm thiểu rủi ro xuất huyết đường tiêu hóa. Bởi vì prostaglandin bảo vệ  hệ 

tiêu hóa thông qua các enzyme COX-1, việc ức chế chọn lọc COX-2 sẽ giúp NSAIDs 

có hoạt tính kháng viêm mà không làm mất tính chất bảo vệ hệ tiêu hóa của COX-1. 

 Các NSAID tự nó sẽ phát triển biến chứng trên tiêu hóa, đồng thời những yếu 

tố thuộc về bệnh nhân đã được xác định có thể làm tăng nguy cơ. Hướng dẫn trên tạp 

chí American Journal of Gastroenterology, bệnh nhân cần điều trị NSAID mà có nguy 
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cơ cao nên được điều trị thay thế. Tuy nhiên, nếu điều trị kháng viêm là cần thiết thì 

một chất ức chế chọn lọc COX-2 kết hợp với misoprostol, một chất tương tự 

prostaglandin, hoặc thuốc ức chế bơm proton (PPI) liều cao  được khuyến cáo. Bệnh 

nhân có nguy cơ trung bình trên hệ tiêu hóa có thể đơn trị liệu bằng thuốc ức chế 

COX-2 hoặc kết hợp một NSAID không chọn lọc với misoprostol hoặc PPI. Điều 

quan trọng là cũng phải xem xét các nguy cơ tác dụng phụ trên tim mạch của chất ức 

chế chọn lọc COX-2 khi sử dụng trên bệnh nhân có nguy cơ tác dụng phụ trên đường 

tiêu hóa. 

 Nguy cơ suy thận 

 Sử dụng NSAID kéo dài có thể dẫn đến suy thận nặng do tác động trực tiếp và 

gián tiếp của nó. Việc sử dụng các NSAID có thể làm tăng huyết áp (do đó làm cho 

thuốc hạ huyết áp ít hiệu quả), gây giữ nước và làm giảm chức năng thận ở những 

bệnh nhân có bệnh thận. 

 Hsu và cộng sự xác định rằng những bệnh nhân tăng huyết áp sử dụng NSAID 

≥ 90 ngày (n = 10.589) có nguy cơ tăng 32% bệnh thận mãn tính. Nghiên cứu cũng 

cho thấy những bệnh nhân cao huyết áp dùng các NSAID liều cao có nguy cơ phát 

triển suy thận cao hơn so với bệnh nhân sử dụng liều thấp. 

 NSAID có thể làm giảm hiệu quả của các thuốc hạ áp và làm tăng nồng độ 

creatinine và kali huyết thanh khi kết hợp với các chất khác, ví dụ như thuốc kháng 

aldosterone. Ngoài ra, thông qua sự ức chế COX-1 và COX-2, NSAID có ảnh hưởng 

đến chức năng thận bằng cách giảm tưới máu thận dẫn đến những thay đổi trong lưu 

lượng máu thận. Điều này có thể diễn tiến tới tăng huyết áp nặng và làm trầm trọng 

thêm phù nề ở những bệnh nhân đang được điều trị cao huyết áp. Những bệnh nhân 

đang điều trị hoặc có bệnh lý suy thận khi dùng NSAIDs nên kiểm tra creatinin và 

kali huyết thanh thường xuyên để tránh làm hư hại thêm chức năng thận. 
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 Nguy cơ nhiễm độc gan 

 Khoảng 10% tổng số tác dụng phụ trên gan do thuốc liên quan tới NSAIDs. 

Một đánh giá về tác dụng phụ trên gan của NSAIDs nghiên cứu bởi Bessone kết luận 

rằng ibuprofen an toàn nhất cho gan trong tất cả các NSAIDs kê đơn và không kê 

đơn. Ngược lại, sulindac đã cho thấy nguy cơ cao nhất gây tổn thương gan nghiêm 

trọng. Mặc dù dữ liệu hạn chế, các chứng cứ chỉ ra rằng hầu hết NSAIDs có nguy cơ 

gây độc cho gan thấp. 

 Vai trò của nhân viên y tế 

 NSAIDs kê đơn và không kê đơn được sử dụng rộng rãi, chuyên gia y tế cần 

xác định và ngăn chặn các tác dụng phụ do dùng NSAIDs. 

 Mỗi bệnh nhân sử dụng NSAIDs kê đơn và không kê đơn nên được sàng lọc tất 

cả các rủi ro tiềm năng. NSAIDS nên tránh ở bệnh nhân có nguy cơ cao trên hệ tim 

mạch và hệ tiêu hóa. Bệnh nhân cần được cung cấp thông tin rằng NSAIDs phải được 

sử dụng ở liều thấp nhất có thể và trong thời gian ngắn nhất có thể để tránh tác dụng 

phụ. 
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