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THÔNG TIN 

THUỐC 
    Qúy II – 2019        

Medsafe: Thận trọng khi kê đơn 

và cấp phát sản phẩm có chứa 
levodopa (Madopar, Sinemet, 
Kinson) 

 

Trung tâm Cảnh giác dược New Zealand 
nhận được các báo cáo liên quan đến việc 

thay đổi biệt dược có chứa levodopa khi 

kê đơn cho bệnh nhân. Vì vậy, Medsafe 
cảnh báo về khả năng nhầm lẫn giữa các 

thuốc có chứa levodopa: Madopar 
(benserazid+levodopa), Sinemet 

(carbidopa+levodopa), Kinson (carbidopa 
+levodopa). 

 

Các chế phẩm có chứa levodopa đa dạng về 
hàm lượng và dạng bào chế, vì vậy dễ gây 

nhầm lẫn, đặc biệt là cho bệnh nhân. 

Cán bộ y tế cần thận trọng hơn khi kê đơn và 

cấp phát các sản phẩm này để đảm bảo bệnh 

nhân được sử dụng đúng loại thuốc đã được kê. 

 Các sản phẩm bị ảnh hưởng 

Các sản phẩm chứa levodopa được sử dụng để 
điều trị Parkinson. Những chế phẩm có chứa 

levodopa có thành phần phối hợp, dạng bào 

chế và hàm lượng khác nhau, chi tiết được trình 
bày trong Bảng 1. 

Sinemet 25/100 và Kinson đều chứa carbidopa 
25mg và levodopa 100mg. Trong các thuốc 

chứa levodopa, Sinemet 25/100 và Kinson là hai 
thuốc duy nhất được coi là tương đương sinh 

học. Tuy nhiên, cần hạn chế việc thay đổi từ 

biệt dược này sang biệt dược khác không cần 
thiết trên bệnh nhân. 

Đối với mỗi bệnh nhân Parkinson, khoảng điều 
trị của levodopa bị thu hẹp dần theo thời gian. 

Do đó, những bệnh nhân điều trị kéo dài có 

nguy cơ gặp biến chứng khi thay đổi biệt dược. 
Cần theo dõi thêm triệu chứng của bệnh nhân 

khi thay đổi biệt dược để đánh giá ảnh hưởng 
của việc thay đổi thuốc này trên mỗi cá nhân. 

 

Bảng 1: Các sản phẩm chứa benserazide + levodopa hoặc carbidopa + 

levodopa 

Benserazide + levodopa 

Biệt dược Dạng bào chế Hàm lượng Nhà sản xuất 

Madopar Rapid 
Viên nén phân 

tán 
12.5mg/50mg 

Roche 

Madopar 62.5 Viên nang 12.5mg/50mg 

Madopar 125 Viên nang 25mg/100mg 

Madopar HBS 
Viên nang tác 

dụng kéo dài 
50mg/200mg 

Carbidopa + levodopa 

Sinemet 25/100 Viên nén 25mg/100mg 

Merck Sharp 

&Dohme 

Sinemet 25/250 Viên nén 25mg/250mg 

Sinemet CR 
Viên nén tác 

dụng kéo dài 
50mg/200mg 

Kinson Viên nén 25mg/100mg Mylan 

Khuyến cáo cho bệnh nhân và người chăm sóc 

Nhận diện rõ biệt dược (Madopar, Sinemet, Kinson) với người kê 

đơn và dược sĩ. 

Kiểm tra viên nén hoặc viên nang được cấp phát ở hiệu thuốc có 

quen thuộc với mình không 

Liên hệ với người kê đơn hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn thấy bất 
kỳ sự thay đổi nào trong việc kiểm soát triệu chứng. 

Liên hệ với người kê đơn hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn gặp bất 
kỳ tác dụng phụ. 

 Thông tin cho cán bộ y tế 

Hỏi từng bệnh nhân và kiểm tra hồ sơ bệnh nhân khi kê đơn và 
cấp phát thuốc có chứa levodopa, trong đó có tên sản phẩm 

(Madopar, Sinemet, Kinson), dạng bào chế và hàm lượng. 

Chỉ rõ hình dạng những viên thuốc cho bệnh nhân/người chăm 

sóc trước khi họ rời khỏi nhà thuốc/quầy thuốc 

Sinemet 25/100 và Kinson là hai thuốc duy nhất được coi là 

tương đương sinh học. Tuy nhiên, cần hạn chế việc đổi thuốc 

trên bệnh nhân. 

Cần theo dõi thêm các triệu chứng của bệnh nhân nếu có bất kỳ 

sự thay đổi nào giữa Sinemet 25/100 và Kinson để đánh giá 
mức độ tác động của các biệt dược được kê lên cá nhân đó. 

Ds Tuyết Huệ (Sưu tầm) 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medsafe (New Zealand): Thảo luận về các 
thuốc chứa ergotamine và nguy cơ viêm tụy 

 

Cafergot được chỉ định để điều trị chứng đau nửa đầu. Tuy 
nhiên, đây không phải là chỉ định đầu tay và loại thuốc này 

không có mặt trên thị trường dược phẩm ở nhiều quốc gia. 

Xem xét trường hợp của báo cáo nêu trên, Medsafe cho 
rằng MARC cần đánh giá lại độ an toàn của Cafergot (và các 

sản phẩm có chứa ergotamine khác). 

Thông tin chung 

Hệ thống báo cáo phản ứng có hại New Zealand gần đây đã nhận 

được báo cáo một trường hợp bệnh nhân bị viêm tụy cấp. Bệnh 
nhân đã dùng một số loại thuốc, trong đó có Cafergot 

(caffeine+ergotamine). 

Cafergot được chỉ định để điều trị chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, 

đây không phải là chỉ định đầu tay và loại thuốc này không có mặt 
trên thị trường dược phẩm ở nhiều quốc gia. Xem xét trường hợp 

của báo cáo nêu trên, Medsafe cho rằng MARC cần đánh giá lại độ 

an toàn của Cafergot (và các sản phẩm có chứa ergotamine khác). 

Thảo luận 

MARC đã xem xét hiệu quả của Cafergot đối với chứng đau nửa 
đầu. Ủy ban lưu ý rằng không có thử nghiệm lâm sàng chứng minh 

hiệu quả cho các loại thuốc này. Do tiền lệ để lại mà các loại thuốc 

có chứa ergotamine ít khi được đánh giá tính hiệu quả trước khi 
được phê duyệt cấp số đăng ký. 

 MARC đã xem xét nguy cơ gây hại từ Cafergot. Ủy ban lưu ý rằng 
có bằng chứng đáng kể về tác hại mà lại có ít bằng chứng về hiệu 

quả. Nguy cơ viêm tụy liên quan đến Cafergot  vẫn còn cần xem xét 

thêm vì đây là trường hợp duy nhất được báo cáo ở New Zealand 
và bệnh nhân sử dụng nhiều loại thuốc đồng thời. 

 MARC đã xem xét việc sử dụng Cafergot bên ngoài New Zealand 
và nhận thấy hầu hết các quốc gia đã rút Cafergot và các sản phẩm 

có chứa ergotamine khác ra khỏi thị trường do cân bằng nguy cơ -
lợi ích không được đánh giá ở mức tích cực. MARC đặt câu hỏi liệu 

có nên duy trì Cafergot trên thị trường New Zealand hay không. 

MARC khuyến nghị Medsafe cần tiến hành đánh giá lợi ích – nguy 
cơ của Cafergot theo mục quy định hiện hành ở New Zeland. Ủy 

ban cũng yêu cầu nên xem xét ý kiến của các nhóm chuyên gia lâm 
sàng thường sử dụng thuốc này. MARC đã xem xét các trường hợp 

có thể sử dụng Cafergot. Dữ liệu cho thấy thuốc hầu như chỉ được 

sử dụng bởi các chuyên gia như các nhà thần kinh học. Ủy ban 
khuyến nghị Medsafe nên tiếp cận các nhóm chuyên gia có liên 

quan để ghi nhận những nhận xét về việc sử dụng, tính an toàn và 
hiệu quả của thuốc có chứa ergotamine. 

 Ds Tuyết Huệ (Sưu tầm) 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn 

 

MARCđề nghị Medsafe viết thư cho Hiệp hội Thần kinh học Úc và 

New Zealand, Đại học Bác sĩ Hoàng gia Australasian và Tổ chức 

Thần kinh học New Zealand thông báo cho họ về đánh giá an toàn 
này và yêu cầu các đối tác trao đổi bất kỳ thông tin và / hoặc ý kiến 

nào họ có về việc sử dụng, an toàn và hiệu quả của ergotamine 
(như Cafergot). 

  

 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản và Trưởng Ban Biên tập: ThS. BS. Bùi Minh Bảo 

Biên tập: Ths. Bs. Bùi Minh Bảo, BsCKI. Nguyễn Ngọc Thượt, BsCKI. Châu Văn Hậu, DSCKI Nguyễn Thị 

Tuyết Huệ. 

Địa chỉ liên lạc: 39 Phạm Thị Liên, P. Kim Long, TP Huế. Số điện thoại: 0234 3 523 718;  

Website: http://bvtthan.thuathienhue.gov.vn. Ngày phát hành:28/6/2019. 

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 
Cơ quan quản lý Dược phẩm 
Pháp (ANSM): Thu hồi lô 
thuốc N0 013097 Depakine 
200mg/ml và valproate de 
sodium Zentiva 200mg/ml 
của công ty Sanofi-Aventis 
France 
 

ANSM thông báo thu hồi lô thuốc N0 

013097 Depakine 200mg/ml và valproate 

de sodium Zentiva 200mg/ml của công ty 

Sanofi-Aventis France, chai dung dịch kèm 

xylanh lấy thuốc, do lỗi sai sót trên xylanh 

chia liều. 

  

Theo báo cáo mà ANSM nhận được trong 1 

hộp thuốc chứa xylanh có sẵn thuốc với 

nồng độ hoạt chất được ghi ở trên nhãn là 

200mg/ml phát hiện thực chất chứa xylanh 

300mg/ml. 

Việc lấy liều theo xylanh 300mg/ml thay vì 

200mg/ml dẫn đến điều trị chưa đủ liều và 

có thể gây ra giảm hiệu quả điều trị động 

kinh. 

Vì vậy, ANSM quyết định thu hồi toàn bộ lô 

thuốc này (số lô 013097) và trong quá trình 

chờ đợi kết quả thu hồi, bệnh nhân không 

cần thiết phải ngừng điều trị. 

  

Làm thế nào để phát hiện ra xylanh lỗi? 

Xylanh 300mg/ml và xylanh 200mg/ml có 

cùng kích thước và màu sắc. Với xylanh 

300mg/ml bị sai, người sử dụng có thể tự 

kiểm tra xylanh trong sản phẩm là đúng 

hay sai bằng cách quan sát. 

 

Ds Hải Khánh (Sưu tầm) 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn 

http://bvtthan.thuathienhue.gov.vn/

