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    Khoa Dược       
     
 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 06/2015 
 

Tên thương maị: DinalvicVPC  

Hoaṭ chất: Tramadol + Paracetamol 

Hàm lươṇg: 37,5mg + 325mg  

I-TÁC DUṆG DƯƠC̣ LÝ 

Paracetamol thường là thuốc đươc̣ lưạ choṇ hàng đầu đối với sốt và đau. Thuốc này cũng 
có tác duṇg giảm đau và ha ̣ sốt maṇh như acid acetylsalicylic. Tuy nhiên tác duṇg giảm 
viêm kém hơn nhiều. Có nhiều tài liêụ chứng minh về tác duṇg giảm đau của thuốc sau 
tiểu phẫu thuâṭ như cắt amidan hoăc̣ nhổ răng, đau sau đẻ, đau maṇ tı́nh do ung thư... Nếu 
căn bêṇh có yếu tố viêm, khuyến cáo dùng các thuốc khác, có thể tham gia vào tác duṇg 
kháng viêm ngoaị vi. 

Paracetamol có ı́t nguy cơ ở liều bı̀nh thường, 10 - 15 mg/kg thể troṇg. Nửa đời thải trừ là 
2 - 3 giờ và phải dùng paracetamol cách 4 giờ môṭ lần để đaṭ đươc̣ tác duṇg giảm đau tốt. 
Không có nguy cơ chảy máu gia tăng, không có tác duṇg không mong muốn về da ̣dày-
ruôṭ và rất ı́t nguy cơ tác duṇg không mong muốn đối với thâṇ. 

Tuy nhiên, với liều cao, quá liều trên 8 - 10 g, paracetamol có thể gây ra tổn thương gan rất 
năṇg, đe doạ sinh maṇg. Phản ứng này xảy ra châṃ, vı̀ vâỵ điều rất quan troṇg là phải cho 
thuốc giải đôc̣ đối với những người nghi dùng quá liều, kể cả khi không thấy rõ dấu hiêụ 
hoăc̣ triêụ chứng ngô ̣đôc̣. Các triêụ chứng rõ rêṭ này có thể thấy đầu tiên sau 2 ngày, kể cả 
sau khi dùng các liều rất cao, liều chı́ tử. Nguy cơ đôc̣ đối với gan cũng phải đươc̣ xem xét 
nếu các liều thấp hơn đươc̣ nhắc laị quá nhiều trong thời gian ngắn. Nguy cơ này se ̃cao 
hơn đối với người bêṇh nghiêṇ rươụ và người bêṇh đươc̣ điều tri ̣ bằng các thuốc ảnh 
hưởng tới chuyển hóa của gan, như điều tri ̣ bằng phenytoin, carbamazepin, rifampicin. 

Như vâỵ là tổn thương gan có thể xảy ra đối với liều paracetamol thấp hơn. Người bêṇh 
dùng quá liều paracetamol phải đươc̣ điều tri ̣ thâṭ sớm với acetylcy-stein hoăc̣ methionin 

 

Tramadol là hợp chất giảm đau opioid tổng hợp, tác động trên hệ TKTƯ, có tác duṇg giảm 
đau từ trung bı̀nh đến hơi năṇg, hiêụ quả ở điều tri ̣ cấp tı́nh và mãn tı́nh ở bêṇh nhân đau 
sau hâụ phẩu, đau sản phu ̣khoa, dau do ung thư. 

Tramadol có 2 cơ chế tác động: chủ vâṇ opioid, gắn kết và chuyển hóa với thụ thể μ → 
hiệu quả với các cơn đau do nhận cảm  

Ức chế sự tái thu hồi Serotonin và Norepinephrine → hiệu quả với các cơn đau do nguyên 
nhân thần kinh 

II- DAṆG KẾT HƠP̣ 

Dươc̣ đôṇg hoc̣ 

Hấp thu: Hấp thu nhanh , chủ yếu ở ruột non.Tmax của chất chuyển hóa O-
desmethyltramadol (M1) là 2-3 giờ. Tmax của paracetamol là 1 giờ.  
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Phân bố:Tramadol và paracetamol gắn kết với protein huyết tương 20%.  

Chuyển hóa: Trmadol chuyển hóa bởi CYP2D6 và CYP3A4 thành dạng N-O- 
demethylate tramadol daṇg chuyển hóa có tác duṇg; dạng glucuronat hay dạng sulfat. 
Paracetamol chuyển hóa ở gan  

Thải trừ: Tramadol thải trừ chủ yếu ở thận 30% dưới dạng không thay đổi, > 60% ở dạng 
chuyển hóa. Paracetamol thải trừ 9% dưới dạng không chuyển hóa.  

Thời gian bán hủy: Tramadol và chất chuyển hóa M1: 6-7 giờ, Paracetamol: 2-3 giờ  

Các đối tượng đặc biệt:  

-Người suy thận: chưa có nghiên cứu rõ ràng. Ở những bệnh nhân có độ thanh thải 
creatinine < 30ml/phút nên chỉnh liều ( ≤ 2 viên/12 giờ).  

- Người suy gan nặng: khuyến cáo không nên sử dụng  

- Người già: Nghiên cứu trên 55 bệnh nhânh 65-75 tuổi cho thấy không khác biệt lắm về 
dược động học, do đó không cần chỉnh liều  

- Trẻ em <12 tuổi: Chưa có nghiên cứu  

-Phu ̣nữ có thai: phân loaị Bảng C 

- Phu ̣ nữ cho con bú: tramadol phân bố vào trong sữa me ̣ nên không có khuyến cáo sử 
duṇg 

TDP thường gặp: Nôn buồn nôn, buồn ngủ, chóng mặt, táo bón, khô miêṇg 

 Để giảm thiểu TDP nôn và buồn nôn:  

 Uống sau bữa ăn ( thức ăn làm châṃ thời gian hấp thu tramadol 0.5-1h) 

 Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ  

 Dùng kèm thuốc chống nôn, tăng cường vận động  

 Tăng liều dần để bệnh nhân có thời gian dung nạp với TDP của thuốc  

  

Cấp tính       Mạn tính  

Ngày thứ 1: 1-2v/ngày   Ngày thứ 1-3: 1v buổi tối hay 1/2v * 2 lần  

               Ngày thứ 2: 1v* 2-3 lần                  Ngày thứ 4-6: 1v* 2-3 lần 

Thâṇ troṇg: Co giật, suy hô hấp, phản ứng quá mẫn, phản ứng nghiêm trọng trên da: HC 
Steven Johnson SJS, HC hoại tư da nhiễm độc TEN, HC Lyell, HC ngoại ban mủ toan thân 
cấp tính AGEP, tác động lên hệ thần kinh, HC cai nghiện, ảnh hưởng đến khả năng lái xe 
hay vận hành máy móc. 

Tương tác thuốc: thuốc kháng đông đường uống, thuốc chống trầm cảm , ketonazol, 
thuốc ức chế CYP2D6, rươụ, các thuốc ức chê thần kinh trung ưng khác, quinindin, 
Rifampicin. 

Chı̉ điṇh: 

Giảm đau trong các trường hơp̣ đau trung bı̀nh đến năṇg lie6nq uan đến nhâṇ cảm hoăc̣ 
đau do nguyên nhân thần kinh 
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Clinical Rheumatal 2006 25 S22-S29, Thomas J. Schinitzer 

Update on guideline for the treatment of chronic musculoskeletal pain. 
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Clinical Rheumatal 2006 25 S22-S29, Thomas J. Schinitzer 

Update on guideline for the treatment of chronic musculoskeletal pain. 

Liều dùng: 

- Daṇg kết hơp̣ (Tramadol + Paracetamol)  khởi đầu 75mg Tramadol mỗi 4-6 giờ, có 
thể tăng lên đến 300mg Tramadol /ngày 

- Theo thông tin hướng dẫn sử duṇg của nhà sản xuất: điều chỉnh tùy theo mức 
độ đau và đáp ứng: người lớn và trẻ em > 12 tuổi  

- •Đau CXK, hậu phẫu, đau đầu…: 2-3 v/ ngày  
- •Đau do ung thư : có thể dùng liều cao  
- •Tối đa 8 v/ngày cho mọi chỉ định  

 

 

III. TÀI LIÊỤ THAM KHẢO 

1. Bộ Y Tế,(2006), Dược thư Việt Nam , chuyên luận chung Giảm đau. 
2. AHFS_Drug_Information_2011,Tramadol..  
3. Update ton guidelines for the treatment of chronic musculoskeletal pain. Thomas J 
Schnitzer. Clinical Rheumatology 2005, Suppl 1:S22-S29.  
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TƯƠNG TÁC THUỐC 

Ngày 01/06/2015 

Số TTT_01 

Người đặt câu hỏi  

Gửi câu trả lời 
đến 

 

Câu hỏi Tương tác thuốc Clopidogrel - PPI 

Thông tin chung  

Trả lời Vixcar (clopidogrel) là thuốc được kê rất phổ biến, là thuốc bán chạy 
thứ 2 trên thế giới năm 2010. Clopidogrel thường được chỉ định dùng 
lâu dài, với tác dụng ức chế tiểu cầu, phòng huyết khối ở bệnh nhân bị 
bệnh mạch bành, mạch máu ngoại vi, mạch máu não và để phòng nhồi 
máu cơ tim.  

Clopidogrel là một tiền thuốc, được chuyển hóa qua con đường oxy 
hóa thành chất có hoạt tính, qua các CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, 
CYP2C19, and CYP3A4/5; trong đó vai trò lớn nhất là CYP2C19 và 
CYP3A4.  

Cơ chế TTT: nhóm PPI là cơ chất chuyển hóa của CYP2C19, do đó 
ức chế cạnh tranh với clopidorel,  có thể làm giảm nồng độ chất 
chuyển hóa hoạt tính của clopidogrel, dẫn đến giảm hiệu quả lâm sàng 
của thuốc và tăng nguy cơ có các biến cố tim mạch.  

So sánh TTT giữa các chất trong nhóm PPI 

Ảnh hưởng về TTT của clopidogrel không giống nhau với các thuốc 
trong cùng một nhóm dược lý. Ví dụ: ảnh hưởng của clopidogrel với 
cerivastatin khác với các statin khác, ảnh hưởng của clopidogrel lên 
các thuốc ức chế bơm proton (omeprazole, esomeprazole khác với 
pantoprazole, rabeprazole) 

- Nếu BN cần dùng liệu pháp kháng acid, cân nhắc dùng loại không có 
(như ranitidine/famotidine) hoặc có hoạt tính ức chế yếu CYP2C19. 

- Nếu có thể tránh dùng đồng thời clopidogrel với các chất ức chế vừa 
và mạnh CYP2C19.  

+ Tránh dùng đồng thời clopidogrel với omeprazole (kể các  uống cách 
nhau 12h vẫn gây ra tương tác thuốc) hoặc esomeprazole. Tuy nhiên, 
một nghiên cứu cho thấy dùng liều gấp đôi clopidogrel (tăng từ 
75mg/ngày lên 150mg/ngày) có thể bù đắp lại lượng hao hụt do tương 
tác với esomeprazole.  
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+ Một nghiên cứu cho thấy tương tác giữa omeprazole và clopidogrel 
phụ thuộc liều: omeprazole không làm thay đổi hoạt tính ức chế tiểu 
cầu trong pha dùng liều tấn công ban đầu 600mg clopidogrel, chỉ đến 
khi pha dùng liều duy trì 75 mg ngày clopidogrel, tương tác mới xuất 
hiện.  

- Nếu việc dùng PPI là cần thiết, thì cân nhắc dùng loại ít ảnh hưởng 
lên hoạt tính ức chế tiểu cầu của clopidogrel.  

Thứ tự là:  

+ omeprazole > esomeprazole > lansoprazole > dexlansoprazole (vivo) 

+ omeprazole > pantoprazole (in vitro) 

+ rabeprazole có khả năng ức chế CYP2C19 in vitro, nhưng thiếu dữ 
liệu nghiên cứu vivo so sánh với các PPI khác.  

- Các nghiên cứu về TTT giữa lansoprazole, pantoprazole và 
rabeprazole chủ yếu là nghiên cứu hồi cứu,  một số kết quả nghiên cứu 
không thống nhất. Việc dùng pantoprazole hoặc rabeprazole không ảnh 
hưởng dược động học và hoạt tính ức chế tiểu cầu của clopidogrel. 

- Trái ngược với khyến cáo trên, một số tác giả lại khuyến cáo dùng 
tiếp tục PPI, bất kể mức độ ức chế CYP2C19 thế nào, ở những bệnh 
nhân có nhiều yếu tố nguy cơ chảy máu tiêu hóa, đang dùng 
clopidogrel bởi vì không có bằng chứng lâm sàng cho thấy sự khác 
nhau về sự cố tim mạch liên quan đến tương tác này. Tuy nhiên, tương 
tác này không thể bỏ qua ở những người CYP2C19 chuyển hóa chậm. 
Ở những người này, việc dừng PPI là cần thiết. 

Hiện tượng đa hình CYP2C19 

Hiện tương đa hình gen CYP2C19 xuất hiện với tần suất khác nhau 
giữa các chủng tộc, cao nhất ở Nhật (15–22.5%), và Trung Quốc (13–
20%). Gen CYP2C19 có 4 kiểu hình chính: siêu nhanh, nhanh, vừa và 
chậm.  

+ Nhóm gen chuyển hóa siêu nhanh: 18% dân Thụy Điển, nhưng chỉ 
4% dân Trung Quốc.  

+ Hơn 50% dân số có gen chuyển hóa nhanh.  

+ Nhóm gen chuyển hóa chậm chiếm 3-5% dân da trắng và 15-20% 
dân chân Á. Những bệnh nhân này đòi hỏi liều thấp hơn của các thuốc 
chuyển hóa bởi enzyme CYP2C19 như các thuốc ức chế bơm proton 
(omeprazole, lansoprazole, pantoprazole) và clopidogrel.  

Có dụng cụ giúp chẩn đoán kiểu hình gen CYP2C19 ra đời năm 2004, 
gọi là AmpliChip® CYP450, giúp phát hiện kiểu hình của gen 
CYP2D6 và CYP2C19.  
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Mức độ ảnh hưởng của tương tác clopidogrel và PPI còn phụ thuộc vào 
kiểu gen CYP2C19 của từng bệnh nhân.   

Kết luận: Clopidogrel là thuốc thường có tương tác thuốc trên lâm 
sàng nên cần chú ý phát hiện và quản lý tốt tương tác thuốc. 

+ Tránh kê đơn omeprazole và esoprazole với clopidogrel.  

+ Khả năng làm giảm tác dụng của clopidogrel do tương tác thuốc có 
thể tối thiểu hoá bằng cách dùng pantoprazole, dexlansoprazole, or 
rabeprazole, thay vì dùng omeprazole hay esoprazole.  

+ Liều clopidogrel 150mg/ngày được khuyến cáo dùng để phòng nguy 
cơ huyết khối do đặt sten. Có thể tăng liều clopidogrel lên 150mg/ngày 
khi phối hợp clopidogrel với esomeprazole hoặc phải thay thế 
esomeprazole bằng ranitidine hoặc famotidine.  

+ Có thể cân nhắc thay thế bằng liệu pháp kháng acid loại không có 
(như ranitidine/famotidine) hoặc có hoạt tính ức chế yếu CYP2C19. 
Tránh dùng cimetidine vì thuốc này có nguy cơ cao gây TTT.  

+ Mức độ ảnh hưởng của tương tác clopidogrel và PPI còn phụ thuộc 
vào kiểu gen CYP2C19 của từng bệnh nhân. Do đó, việc theo dõi bệnh 
nhân để cá thể hóa điều trị cho từng bệnh nhân là cần thiết.  
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Từ khóa Tương tác thuốc, clopidogrel, PPI, CYP2C19 
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