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NỘI DUNG: 

➢Khuyến cáo sử dụng thuốc điều trị tiêu chảy
cấp từ đất sét.

➢Điểm nghiên cứu mới được công bố(NEJM):
Bổ sung vitamin D hằng ngày có giúp phòng
ngừa bệnh xương khớp hay không?

➢Danh mục thuốc không nên nhai, bẻ, nghiền.



KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY TỪ ĐẤT SÉT

ANSM (Pháp): Không sử dụng thuốc điều trị tiêu chảy
cấp có nguồn gốc từ đất sét cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Để phòng ngừa những biến cố bất lợi có thể xảy ra khi sử dụng các sản

phẩm có chứa diosmeticte (ví dụ như Smecta), ANSM yêu cầu không sử

dụng những thuốc có nguồn gốc từ đất sét cho trẻ em dưới 2 tuổi do nguy

cơ xuất hiện một lượng chì nhỏ ngay cả khi điều trị ngắn hạn.

Các loại thuốc có nguồn gốc từ đất sét ví dụ Smecta (hoạt chất là

diosmeticte) được kê trong đơn thuốc hoặc có thể được mua ở hiệu thuốc

mà không cần đơn. Thuốc được sử dụng rất rộng rãi để điều trị triệu chứng

tiêu chảy cấp.



KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY TỪ ĐẤT SÉT

ANSM (Pháp): Không sử dụng thuốc điều trị tiêu chảy
cấp có nguồn gốc từ đất sét cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Tuy nhiên, để phòng ngừa những biến cố bất lợi có thể xảy ra khi sử dụng

các sản phẩm có chứa diosmeticte, ANSM yêu cầu không sử dụng những

thuốc có nguồn gốc từ đất sét cho trẻ em dưới 2 tuổi do nguy cơ bị nhiễm

một lượng chì nhỏ ngay cả khi điều trị ngắn hạn.

ANSM nhắc lại rằng việc kiểm soát tiêu chảy cấp được ưu tiên trước hết là

các biện pháp ăn kiêng và nếu vẫn chưa chấm dứt được các triệu chứng ở

trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 2 tuổi thì việc điều trị tham khảo là sử dụng dung

dịch bù nước điên giải bằng đước uống (ORS). ORS là những gói bột sử dụng

bằng cách hòa tan vào nước, có sẵn trong các nhà thuốc mà không cần kê

toa bác sĩ.



KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY TỪ ĐẤT SÉT

ANSM (Pháp): Không sử dụng thuốc điều trị tiêu chảy
cấp có nguồn gốc từ đất sét cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Sau đây là các thuốc có nguồn gốc từ đất sét có thể được sử dụng:

Ở trẻ em lớn hơn 2 tuổi và người lớn : Smecta, Diosmectite Mylan

(Diosmectite)

Ở trẻ em lớn hơn 15 tuổi và người lớn : Smectalia (diosmectite)

Chỉ dành cho người lớn: Actapulgite, Gastropulgite, Bedelix, Gelox,

Neutrose, Gastropax, Rennieliquo

Nguồn: https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Medicaments-a-base-d-

argile-dans-le-traitement-symptomatique-de-la-diarrhee-aiguee-chez-l-

enfant-Point-d-information

https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Medicaments-a-base-d-argile-dans-le-traitement-symptomatique-de-la-diarrhee-aiguee-chez-l-enfant-Point-d-information


ĐIỂM NGHIÊN CỨU MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ(NEJM)

Bổ sung vitamin D hằng ngày có giúp phòng ngừa bệnh
xương khớp hay không?

Từ lâu nay, bổ sung vitamin D và calci được khuyến cáo rộng rãi cho người

cao tuổi để phòng ngừa loãng xương. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới

công bố trong năm 2018 được tạp chí NEJM danh tiếng đăng tải chưa tìm

thấy lợi ích rõ ràng của việc bổ sung vitamin D này.

Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, một phân tích gộp và một hướng dẫn

điều trị mới được công bố trong năm 208 đã cùng đồng thuận khuyến cáo

về việc sử dụng vitamin D trong phòng ngừa các rối loạn về xương khớp và

các rối loạn chức năng cơ thể khác. Những nghiên cứu này đã được tạp chí

NEJM uy tín đăng tải.



ĐIỂM NGHIÊN CỨU MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ(NEJM)

Bổ sung vitamin D hằng ngày có giúp phòng ngừa bệnh
xương khớp hay không?

Thử nghiệm lâm sàng VITAL (thử nghiệm về vitamin D và Omega 3) đã được

thực hiện trên 26000 người trung niên và người cao tuổi không có tiền sử

mắc bệnh tim mạch (CV), ung thư hay các rối loạn nghiêm trọng khác. Các

đối tượng tham gia được lựa chọn ngẫu nhiên để sử dụng vitamin D3 (liều

2000 IU/ngày) hoặc giả dược. Kết quả cho thấy, nồng đồ trung bình của 25-

hydroxyvitamin D trong huyết thanh chỉ tăng ở nhóm sử dụng vitamin D3.

Trong suốt thời gian theo dõi (trung bình 5 năm), những biến cố tim mạch

nghiêm trọng và tình trạng ung thư không xâm lấn xảy ra ở cả 2 nhóm với tỉ

lệ ngang nhau. (NEJM JW Gen Med ngày 15/12/2018 và N Engl J Med ngày

10/10/2018; [e-pub]).



ĐIỂM NGHIÊN CỨU MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ(NEJM)

Bổ sung vitamin D hằng ngày có giúp phòng ngừa bệnh
xương khớp hay không?

Một phân tích gộp trên 33 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về tác dụng của

việc bổ sung calci và vitamin D đối với tỷ lệ gãy xương ở những người lớn

tuổi (≥ 50 tuổi). Kết quả cho thấy việc bổ sung calcium và vitamin D không

làm giảm tỉ lệ gãy xương hông, xương cột sống hay bất kì vị trí nào khác. Kết

quả trên vẫn được lặp lại ở nhóm các đối tượng nghiên cứu có nồng độ 25-

hydroxyvitamin D thấp hơn 20 ng/mL hoặc đã từng bị gãy xương (NEJM JW

Gen Med Feb 15 and JAMA 2017 Dec 26; 318:2466).



ĐIỂM NGHIÊN CỨU MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ(NEJM)

Bổ sung vitamin D hằng ngày có giúp phòng ngừa bệnh
xương khớp hay không?

Trước các kết quả thu được, Cơ quan Y tế dự phòng Hoa Kì (USPSTF) đã cập

nhật các hướng dẫn trước đây về việc bổ sung vitamin D. Các cơ quan chức

năng đã có đủ bằng chứng cho thấy bổ sung vitamin D không ngăn ngừa

được nguy cơ gãy xương ở cả đàn ông và phụ nữ tiền mãn kinh và không

khuyến cáo sử dụng vitamin D cho mục đích này. Phụ nữ sau thời kì mãn

kinh không nên bổ sung vitamin D liều thấp, và cũng chưa có đủ bằng chứng

cho việc bổ sung vitamin D liều cao có ngăn ngừa được gãy xương hay

không. USPSTF nhấn mạnh khuyến cáo trên chỉ áp dụng cho người cao tuổi

chưa có tiền sử bị loãng xương hoặc thiếu hụt vitamin D.



ĐIỂM NGHIÊN CỨU MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ(NEJM)

Bổ sung vitamin D hằng ngày có giúp phòng ngừa bệnh
xương khớp hay không?

Nghiên cứu VITAL cùng nhiều nghiên cứu về mối quan hệ vitamin D liều thấp

và các tình trạng bệnh lý khác chưa tìm thấy lợi ích của việc bổ sung vitamin

D. Tuy nhiên, USPSTF nhận định trước thực tế sự khuyến cáo sử dụng

vitamin D rộng rãi của các bác sĩ cùng với sự sẵn có của các chế phẩm

vitamin D không cần kê đơn trên thị trường thì tỉ lệ sử dụng vitamin D sẽ

khó có thể suy giảm.

• Nguồn: Ấn bản NEJM Journal Watch (General Meidicne) Year in Review 

2018, Editor Allan S. Brett, MD

• https://www.jwatch.org/na48078/2018/12/27/nejm-journal-watch-
general-medicine-year-review-2018

https://www.jwatch.org/na48078/2018/12/27/nejm-journal-watch-general-medicine-year-review-2018


DANH MỤC THUỐC KHÔNG ĐƯỢC NHAI, BẺ, NGHIỀN

Vì sao một số thuốc không được nhai, bẻ nhỏ hoặc nghiền ?

Có rất nhiều dạng thuốc viên không nên nhai hoặc nghiền, bẻ nhỏ. Bởi vì

việc này sẽ phá vỡ cấu trúc giải phóng thuốc, làm thay đổi dược động học

của thuốc (hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ của thuốc) và có thể dẫn

đến mất hoặc giảm hiệu quả điều trị hoặc xảy ra độc tính cho người bệnh.

Có những dạng thuốc viên nào không được nhai, nghiền hay bẻ nhỏ?

Có 5 dạng thuốc sau không nên được nhai, nghiền hay bẻ nhỏ.

http://suckhoedoisong.vn/tags2988/thuoc-vien.tag
http://suckhoedoisong.vn/duoc-si-tu-van/de-khong-lac-trong-rung-thuoc-vien-20131221010906365.htm


DANH MỤC THUỐC KHÔNG ĐƯỢC NHAI, BẺ, NGHIỀN

1. Thuốc có dạng bào chế giải phóng dược chất kéo dài

Là dạng thuốc có bao một lớp màng mỏng đặc biệt hoặc có khung trơ

(matrix) chứa thuốc giúp phóng thích dược chất từ từ trong suốt thời gian di

chuyển trong ống tiêu hóa để cho tác dụng kéo dài.

Thuốc phóng thích dược chất suốt 12 hoặc 24 giờ. Dấu hiệu nhận biết: ký

hiệu trên tên thuốc thường có các chữ viết tắt trong Bảng 1.

Ví dụ một số biệt dược có ở BV có các kí hiệu trên: GLUCOPHAGE XR

(metformin), SaVi Trimetazidine MR (trimetazidin), Adalat LA (nifedipin),

DUSPATALIN RETARD (mebeverine).



DANH MỤC THUỐC KHÔNG ĐƯỢC NHAI, BẺ, NGHIỀN

1. Thuốc có dạng bào chế giải phóng dược chất kéo dài

Đặc biệt, dạng thuốc này chứa hàm lượng cao hơn dạng thuốc thông

thường nên phải dùng đúng số viên, số lần trong ngày theo chỉ định của bác

sĩ. Nếu dùng sai có thể gây quá liều nguy hiểm và đặc biệt không được nhai,

bẻ nhỏ hoặc mở viên nang.

Bảng 1: Kí hiệu nhận biết thuốc giải phóng kéo dài

Kí hiệu Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt

LA Long acting Tác dụng kéo dài

CR Controlled release Phóng thích có kiểm soát

CD controlled delivery Phóng thích có kiểm soát
SR Sustained release Phóng thích chậm

XL/XR Extended release Phóng thích kéo dài

SA Sustained action Tác dụng kéo dài

DA Delayed action Tác dụng kéo dài

MR Modified release Tác dụng kéo dài

ER Extended release Tác dụng kéo dài
PA Prolonged action Tác dụng kéo dài

Retard Retard Chậm
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2. Thuốc bao tan trong ruột

Là dạng bào chế để thuốc đi qua dạ dày còn nguyên vẹn và chỉ tan ở phần

đầu ruột non (tá tràng) và phóng thích dược chất ở ruột.

Mục đích của dạng thuốc này là ngăn ngừa dược chất bị phân hủy trong môi

trường acid của dạ dày chẳng hạn như các thuốc ức chế bơm proton

NEXIUM (esomeprazole), OVAC (omeprazole) hoặc PARIET (rabeprazole); hay

ngăn ngừa dược chất phóng thích ở dạ dày, gây hại cho niêm mạc dạ dày

(như viên nén bao tan ở ruột aspirin pH=8).

Với loại thuốc viên bao tan trong ruột, rất cần uống nguyên vẹn cả viên.
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3. Thuốc ngậm dưới lưỡi

Với những viên thuốc đặt dưới lưỡi và ngậm cho tan cần đặc biệt lưu ý tuyệt

đối không được bẻ đôi, bẻ nhỏ viên thuốc, nếu làm như vậy thì sẽ phá vỡ

cấu trúc nguyên vẹn của thuốc, làm hỏng dạng thuốc. Ví dụ như thuốc

SORBITRATE (isosorbide dinitrate), ERGOMAR (ergotamine).



DANH MỤC THUỐC KHÔNG ĐƯỢC NHAI, BẺ, NGHIỀN

4. Thuốc chứa dược chất có nguy cơ gây hại cho người tiếp xúc

Là thuốc điều trị ung thư, thuốc gây độc tế bào, thuốc ức chế miễn dịch.

Việc nhai hoặc nghiền các thuốc này có thể không ảnh hưởng đến dược

động học của thuốc nhưng sẽ tạo ra các hạt phân tử có khả năng gây hại cho

người thao tác do hít phải các phân tử này.

Một số thuốc như DOLOBIB (diflunisal), FELDENCE (piroxicam), POSICOR

(mibefradil) nếu nghiền hoặc mở viên nang, bột thuốc sẽ phân tán, tiếp xúc

với da hoặc niêm mạc gây kích ứng. Thậm chí có thuốc như PROPECIA

(finasteride), PROSCAR(finasteride) được khuyến cáo không được nghiền,

bẻ nhỏ vì nếu bột thuốc bị phân tán, xâm nhập qua cơ thể phụ nữ mang thai

(qua đường mũi, miệng) sẽ ảnh hưởng đến thai.



DANH MỤC THUỐC KHÔNG ĐƯỢC NHAI, BẺ, NGHIỀN

5. Thuốc rất đắng, có mùi khó chịu

Không nên nhai, nghiền những thuốc mà dược chất có mùi vị khó chịu như

ZINNAT (cefuroxim), REMERON (mirtazapine) hoặc dược chất gây kích ứng

niêm mạc đường tiêu hóa như FOSAMAX (alendronate). Các thuốc:

BETAPEN-VK (Penicillin V), CIPRO (ciprofloxacin), CEFTIN (cefuroxime),

DESYREL (trazodone), EQUANIL (meprobamate), BERBERIN (berberin) là

thuốc phải uống nguyên viên vì nếu bẻ nhỏ, nghiền nát, bệnh nhân sẽ không

chịu được vị đắng khó chịu của dược chất.



Bảng 5: Danh mục thuốc không được nghiền và bẻ tại BV Đức Thọ

Hoạt chất Biệt dược

1. Thuốc giải phóng kéo dài

Gliclazid Lazibet MR 60
Gliclazid Panfor SR-500

Gliclazid Staclazide 60MR

Trimetazidine Trimetazidine Stada 35 mg MR

Trimetazidine Trimpol MR

Nifedipin Nifedipin hasan 20 retard

Nifedipin Cordaflex 20mg

Glycerin trinitrat Nitralmyl

Glycerin trinitrat Nitromin 2,6mg

2. Thuốc bao tan ở ruột

Aspirin Aspilets EC
Pantoprazol Pantostad 40
Pantoprazol Dogastrol 40mg

Nha đam, berberin, tỏi, cát căn, mộc hương Colitis

3. Thuốc viên sủi

Paracetamol Mypara

4. Thuốc rất đắng, mùi khó chịu

Berberin, Mộc hương Vi nang Bermoric


