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Cập nhật Covid-19 

Vai trò của thuốc nhóm NSAIDs trong điều trị 

COVID-19 

 

Saskia v. Popescu 
Saskia v. Popescu, Tiến sĩ, MPH, MA, CIC, là một nhà dịch tễ học bệnh viện và 

phòng chống nhiễm trùng. Trong thời gian làm công việc phòng chống nhiễm 

trùng, cô đã thực hiện giám sát các bệnh truyền nhiễm, sự chuẩn bị và thực 

hành ứng phó với Ebola.Tiến sĩ có bằng tiến sĩ về Biodefense từ Đại học 

George Mason, nơi nghiên cứu của cô tập trung vào vai trò ngăn ngừa nhiễm 

trùng trong việc tạo điều kiện cho các nỗ lực an ninh y tế toàn cầu. Bngoài ra, 

cô có chứng chỉ về Kiểm soát nhiễm trùng và đã làm việc trong cả các cơ sở 

chăm sóc cấp tính cho trẻ em và người lớn. 

Đại dịch coronavirus 2019 (COVID-19) đã khiến 

cho chúng ta nhiều suy nghĩ về phương pháp 

điều trị nhiễm virus. Hơn nữa, khi chúng ta tiến 

gần hơn đến mùa vi-rút liên quan tới đường hô 

hấp, ngày càng có mối lo ngại về tác động của 

đại dịch COVID-19 và mùa cúm. 

Thông thường, thuốc chống viêm không steroid 

(NSAID) được sử dụng khi người bị bệnh cúm 

hoặc các triệu chứng giống như cảm lạnh. Gần 

đây đã có lo ngại rằng NSAID như ibuprofen, 

được dùng để giúp giảm các triệu chứng nhiễm 

trùng như vậy, có thể làm tăng nguy cơ đau tim 

hoặc dẫn đến kết quả bất lợi. Mối quan tâm này 

trở nên đặc biệt nổi bật với các báo cáo rằng 

những bệnh nhân dùng NSAID không mắc bệnh 

này bị bệnh nặng hơn khi bị nhiễm SARS-CoV-

2. 

Để hiểu rõ hơn về tác động của NSAID và kết 

quả bất lợi ở những bệnh nhân bị cúm nặng, 

một nhóm nghiên cứu đã đánh giá 7757 bệnh 

nhân từ năm 2010 đến 2018 tại Đan Mạch thông 

qua đăng ký của Đan Mạch. Sử dụng NSAID 

được định nghĩa là những người có đơn thuốc 

trong vòng 60 ngày trước khi nhập viện bị cúm. 

Các nhà điều tra giải thích: "Trong các phân tích 

thứ cấp, chúng tôi cũng kiểm tra việc sử dụng 

sự cố và sử dụng lâu dài NSAID, cung cấp 

thông tin về các nhóm bệnh nhân khác nhau và 

cũng được phép đánh giá khả năng gây nhiễu 

bằng chỉ định. Các nhà nghiên cứu đã thành lập 

một vài đoàn hệ với những người nhập viện lần 

đầu liên quan đến cúm và sau đó bệnh nhân 

nhập viện lần đầu do viêm phổi do vi khuẩn. 

Kết quả đã tập trung vào việc nhập viện vào ICU 

trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày nhập viện 

và tử vong trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày 

nhập viện. Trong nghiên cứu đoàn hệ bệnh 

nhân bị viêm phổi do vi khuẩn, các nhà nghiên 

cứu cũng đánh giá các biến chứng viêm màng 

phổi. Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 71 

tuổi và 51,4% là nam giới. Đa số (86%) có kết 

quả xét nghiệm cúm dương tính trong vòng ba 

ngày sau khi nhập viện (ở hai bên). Đánh giá cái 

chết trong vòng ba mươi ngày, họ thấy rủi ro là 

7,7%, hoặc 600 cá nhân, thấp hơn so với rủi ro 

khi nhập viện vào  ICU (13,7%). 

Tổng cộng, 520 bệnh nhân (6,7%) hiện đang sử 

dụng NSAID tại thời điểm nhập viện, " các tác 

giả lưu ý." Những bệnh nhân này trẻ hơn bệnh 

nhân không sử dụng NSAIDS (trung bình (IQR), 

66 [54-74 ] năm so với 71 [60-80] năm) và tỷ lệ 

cao hơn được sử dụng các chất chủ vận thụ thể 

nonbenzodiazepine benzodiazepine (80 [15,4%] 

so với 717 [9,9%]) và đã được dùng kháng sinh 

trước khi nhập viện (159 [30,6%] so với 1680 

[23,2% ]). 

So với những người không sử dụng NSAID, 

thấy rằng tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ít hơn ở 

những người sử dụng NSAIDs. Trong nghiên 

cứu  đoàn hệ của bệnh nhân nhập viện ICU bị 

viêm phổi liên quan đến cúm hoặc cúm, 20% đã 

sử dụng NSAIDs, trong khi 13,3% thì không. 

Hơn nữa, 7,1% những người sử dụng NSAID 

đã chết trong vòng ba mươi ngày, trong khi 

7,8% những người không sử dụng NSAID đã 

chết trong vòng ba mươi ngày sau khi nhập 

viện. Đối với những bệnh nhân sử dụng NSAID 

trong một thời gian dài hơn, các tác giả đã tìm 

thấy nhiều hơn về một hiệp hội liên quan đến 

nhập ICU. 

 



Bản Tin Dược 

 

Số 2-2020 4 

 

Cuối cùng, điều này chỉ ra sự thiếu liên kết với 

những bệnh nhân sử dụng NSAIDS nhập viện vì 

cúm và chăm sóc trong ICU hoặc tử vong trong 

vòng ba mươi ngày. Vẫn còn nhiều việc phải 

làm để đánh giá tác động của việc sử dụng 

NSAID, đặc biệt là lâu dài, ở những bệnh nhân 

cần nhập viện vì virus đường hô hấp. Như các 

tác giả lưu ý, những bệnh nhân cần nhập viện 

trong ICU đã có mối liên hệ với việc sử dụng 

NSAID dài hạn. 

 
Tham khảo:  
NSAIDS, Influenza Hospitalization, and Adverse Outcomes 

www.contagionlive.com/contributor/saskia-v-popescu/2020/07/nsaids-influenza-hospitalization-and-
adverse-outcomes/ 
 
 
 
 

 Các tác dụng không mong muốn của thuốc NSaids: 

Thường liên quan đến tác dụng ức chế tổng hợp Prostaglandin(PG) 

− Làm loét dạ dày – ruột: niêm mạc dạ dày ,ruột sản xuất ra PG, đặc biệt là PG E 2 có 

tác dụng làm tăng tiết  chất nhày và có thể là cả kích thích phân bào để thường xuyên 

thay thế các tế bào niêm mạc đã bị phá huỷ. Thuốc NSAIDS ức chế sự tổng hợp PG, 

tạo điều kiện cho HCl của dịch vị gây tổn thương cho niêm mạc dạ dày sau khi “hàng 

rào” bảo vệ bị suy yếu. 

− Làm kéo dài thời gian chảy máu do  thuốc ức chế ngưng kết tiểu cầu. 

− Với thận, PG có vai trò quan trọng trong tuần hoàn của thận. Thuốc ức chế tổng hợp 

PG gây hoại tử gan và sau là viêm thận kẽ mạn, giảm chức phận của cầu thận, dễ 

dẫn đến tăng huyết áp. 

− Đối với phụ nữ có thai: 

+ Trong 3 tháng đầu, thuốc Nsaids dễ gây quái thai 

+ Trong 3 tháng cuối, Nsaids dễ gây các rối loạn ở phổi và liên quan đến việc đóng 

ống động mạch của bào thai trong tử cung. Mặt khác, do thuốc  làm giảm PG E 

và F, thuốc Nsaids có thể kéo dài thời gian mang thai, làm chậm quá trình chuyển 

dạ vì PG E, PG F làm tăng co góp tử cung, trước khi đẻ vài giờ, sự tổng hợp các 

PG  tăng rất mạnh. 

− Mọi Nsaids đều có khả năng gây cơn hen giả (pseudo asthma) và tỷ lệ những người 

hen không chịu thuốc là cao vì có thể là Nsaids ức chế cyclooxygenase nên làm tăng 

các chất chuyển hóa theo con đường lipooxygenase (tăng leucotrien). 

Nguyên tắc chung khi sử dụng thuốc Nsaids: 

− Việc lựa chọn thuốc tuỳ thuộc vào cá thể. Có người chịu đựng được thuốc này nhưng 

lại không chịu đựng được thuốc khác. 

− Uống trong hoặc sau bữa ăn để tránh gây kích ứng dạ dày. 

− Không chỉ định cho bệnh nhân có tiền sử bị loét dạ dày. Trong trường hợp thật cần 

thiết, phải dùng cùng với các chất có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày. Tuy vậy 

những tai biến tiêu hóa không phải chỉ do tác dụng kích thích trực tiếp của thuốc lên 

niêm mạc mà còn do tác dụng chung của thuốc. 

Nguồn: Dược thư 

http://www.contagionlive.com/contributor/saskia-v-popescu/2020/07/nsaids-influenza-hospitalization-and-adverse-outcomes/
http://www.contagionlive.com/contributor/saskia-v-popescu/2020/07/nsaids-influenza-hospitalization-and-adverse-outcomes/
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Cập nhật Covid-19 

COVID-19: Bằng chứng bổ sung về 

hydroxychloroquine với tỉ lệ sống sót cao hơn 

 

Hydroxychloroquine (HCQ), khi được sử dụng một mình hoặc kết hợp với azithromycin, 

làm giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID-19, theo dữ liệu được công bố bởi các nhà 

nghiên cứu từ Hệ thống Y tế Henry Ford ở Detroit, Michigan, Hoa Kỳ. 

 

Trong một nghiên cứu đoàn hệ gồm 2.541 bệnh 

nhân (tuổi trung bình, 64 tuổi; 51% nam, 56% da 

đen), tỷ lệ tử vong tại bệnh viện là 18,1%, theo 

các nhà nghiên cứu cho thấy tỷ lệ ở bệnh nhân 

COVID-19 có bệnh đồng mắc cao hơn. 

Khi được đánh giá bằng điều trị, tỷ lệ bệnh nhân 

tử vong là 13,5% (162 trên 1.202) với đơn trị 

liệu HCQ và 20,1% (157 trên 783) với sự kết 

hợp giữa HCQ cộng với azithromycin. Những 

con số này thấp hơn so với các nhóm bệnh 

nhân chỉ dùng azithromycin (33 trong số 147; 

22,4%) và không được dùng thuốc (108 trong số 

409; 26,4%). [Int J Ininf Dis 2020; doi; 10.1016 / 

j.ijid.2020.06.099] 

Tất cả được điều trị trong vòng 48 giờ sau khi 

nhập viện, với tổng thời gian nằm viện trung 

bình là 6 ngày. Nguyên nhân chính gây tử vong 

là do suy hô hấp (88 %). Không ai trong số các 

bệnh nhân đã được ghi nhận xoắn đỉnh. 

Trong các mô hình hồi quy Cox, các yếu tố dự 

đoán tử vong ở độ tuổi lớn hơn (≥65 tuổi; [HR], 

2.6, 95% [CI], 1,9 -3.3), chủng tộc da trắng (HR, 

1.7, 95% CI, 1.4- 2.1), bệnh thận mãn tính (HR, 

1.7, 95% CI, 1.4 Linh2.1), bệnh nặng ở giai 

đoạn đầu (giảm mức độ bão hòa oxy khi nhập 

viện; HR, 1.5, 95% CI, 1.1 -2.1) và sử dụng máy 

thở  (HR, 2.2, 95% CI, 1.4 -3.3).So với việc 

không sử dụng cả hai loại thuốc, HCQ đơn trị đã 

cắt giảm 66% nguy cơ tử vong và kết hợp với 

thuốc azithromycin  71% (p <0,001). 

Cho đến nay, bằng chứng hiện tại về hiệu quả 

của việc sử dụng HCQ để điều trị bệnh nhân 

mắc COVID-19 là mâu thuẫn. Sử dụng thuốc đã 

được chứng minh là giúp giảm sốt, ho và viêm 

phổi nhanh hơn ở những bệnh nhân đến từ 

Trung Quốc trong một nghiên cứu ngẫu nhiên 

có kiểm soát. Ngược lại, không có lợi ích sống 

sót được thấy ở hơn 2.000 bệnh nhân từ New 

York ở Mỹ trong hai nghiên cứu đoàn hệ riêng 

biệt. [MedRxiv 

2020;doi:10.1101/2020.03.22.20040758; N Engl 

J Med 2020;382:2411-2418; JAMA 

2020;323:2493-2502] 

Theo các nhà nghiên cứu, các lợi ích của HCQ 

trong đoàn hệ của chúng tôi so với các nghiên 

cứu trước đây có thể liên quan đến việc sử 

dụng sớm trong quá trình điều trị bệnh với liều 

lượng tiêu chuẩn và an toàn, tiêu chuẩn thu 

nhận, bệnh đi kèm hoặc có nghiên cứu đoàn hệ 

lớn hơn. 

Trích dẫn nghiên cứu sinh lý bệnh COVID-19 

của giai đoạn tiền nhiễm virus , sau đó là đáp 

ứng miễn dịch cao đối đáp ứng với lợi ích tiềm 

tàng của việc điều trị HCQ sớm, họ giải thích: 

Điều trị sau đó ở những bệnh nhân đã trải qua 

phản ứng siêu miễn dịch hoặc bệnh hiểm nghèo 

ít có khả năng lợi ích. Những người khác đã chỉ 

ra rằng bệnh nhân nhập viện ở bệnh viện không 

được chẩn đoán trong cộng đồng và thường 

xấu đi nhanh chóng khi nhập viện. [Baylor Univ 

Med Center Proc 2020; doi: 10.1080 / 

08998280.2020.1762439] 

Các nhà nghiên cứu tin rằng những phát hiện 

này cung cấp dữ liệu quan trọng về kinh nghiệm 

điều trị HCQ và có thể được sử dụng như một 

hướng dẫn tạm thời cho thực hành trị liệu 

COVID-19, ngoài việc hỗ trợ các hướng dẫn của 

Viện Y tế Quốc gia gần đây, cho thấy vai trò 
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tiềm năng của HCQ trong điều trị nhập viện 

bệnh nhân COVID-19 khi không dùng đồng thời 

azithromycin. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết thêm:”  

kết quả của chúng tôi nên được giải thích một 

cách thận trọng và không nên áp dụng cho 

những bệnh nhân được điều trị bên ngoài bệnh 

viện. [Họ] cũng yêu cầu xác nhận thêm trong 

các thử nghiệm ngẫu nhiên, có kiểm soát, đánh 

giá chặt chẽ sự an toàn và hiệu quả của liệu 

pháp HCQ đối với COVID-19 ở bệnh nhân nhập 

viện”. 

Vào cuối tháng 3, Cục Quản lý Thực phẩm và 

Dược phẩm Hoa Kỳ đã cấp giấy phép sử dụng 

khẩn cấp (EUA) cho HCQ trong điều trị bệnh 

nhân COVID-19. Cơ quan này đã thu hồi EUA 

này vào tháng 6, với lý do lo ngại về hiệu quả và 

rủi ro liên quan đến việc sử dụng thuốc. 

 

Tham khảo 

COVID-19: Additional evidence links hydroxychloroquine to higher survival 

1. https://specialty.mims.com/topic/covid-19--additional-evidence-links-hydroxychloroquine-to-higher-survival 

2. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-revokes-

emergency-use-masterization-chloroquine-and] 

 

 

 

 

 

  

Hydroxychloroquine 

Thông tin giới thiệu dưới đây dành cho các cán bộ y tế dùng để tra cứu, sử dụng trong công tác 
chuyên môn hàng ngày. Đối với người bệnh, khi sử dụng cần có chỉ định/ hướng dẫn sử dụng của 
bác sĩ/ dược sĩ để đảm bảo an toàn và hiệu quả. 

Dạng bào chế - biệt dược 

− Viên nén: HCQ 200 mg. 

Nhóm thuốc – Tác dụng 

− Thuốc trị sốt rét. 

Chỉ định 

− Viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, dự phòng và điều trị sốt rét, viêm khớp thiếu 
niên tự phát. 

Chống chỉ định 

− Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Bệnh lý võng mạc. 

Thận trọng 

− Đái tháo đường, rối loạn tạo máu, vẩy nến, thiếu enzyme G6PD. 

Tác dụng không mong muốn 

− Thường gặp: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chán ăn, đau bụng, phát ban, ngứa, rụng tóc, đau 
đầu, mờ mắt. 

− Ít gặp: Tăng sắc tố, rụng lông, bệnh lý võng mạc, thay đổi giác mạc, chóng mặt, hoa mắt, độc 
tính trên tai (ù tai, điếc), căng thẳng, không có phản xạ gân sâu, yếu cơ, bệnh lý thần kinh 
cơ. 

− Hiếm gặp: Thay đổi điểm vàng, mất bạch cầu hạt, thiếu máu bất sản, giảm tiểu cầu, động 
kinh, độc tính trên tim, hạ đường huyết nặng, bệnh vẩy nến, Hội chứng Stevens - Johnson, 
Hội chứng hoại tử biểu bì nhiễm độc, tăng nhạy cảm với ánh sáng, phản ứng quá mẫn (phù 
mạch, co thắt phế quản). 

Nguồn: Vinmec 

https://specialty.mims.com/topic/covid-19--additional-evidence-links-hydroxychloroquine-to-higher-survival
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-revokes-emergency-use-masterization-chloroquine-and
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-revokes-emergency-use-masterization-chloroquine-and
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Kháng sinh có thể tiêu diệt Coronavirus ? 

 

Kháng sinh được ví như  siêu anh hùng trong điều trị ! 

Bệnh viêm họng liên cầu khuẩn? Uống thuốc kháng sinh .Nhưng nằm trên giường bị sốt và ớn 

lạnh vì cúm?. Thật không may, không có loại kháng sinh nào có thể cứu bạn khỏi điều đó.

Bệnh có thể do nhiều loại vi trùng, bao gồm cả 

vi khuẩn và vi rút. Và một bệnh do virut có thể 

cảm nhận được giống như bệnh do vi khuẩn 

gây ra, vì vậy, có thể hiểu rằng rất nhiều người 

nghĩ rằng nếu một loại thuốc kháng sinh chữa 

khỏi một căn bệnh thì có lẽ nó sẽ chữa được 

một bệnh khác có cảm giác tương tự. Nhưng 

thuốc không hoàn toàn hoạt động như thế. 

Để điều trị bệnh hoặc nhiễm trùng, trước tiên 

các bác sĩ phải xác định nguyên nhân nào gây 

ra các triệu chứng của bệnh. Sau đó,  dùng 

chính xác thuốc điều trị. Đối với bệnh do vi 

khuẩn như viêm họng liên cầu khuẩn, thuốc phù 

hợp là thuốc kháng sinh. Nhưng đối với một loại 

virus, như cúm, thuốc kháng sinh là thuốc không 

phù hợp. 

Kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn bằng cách phá vỡ 

cấu trúc vật lý của vi khuẩn, chẳng hạn như 

bằng cách xâm nhập phá vỡ thành tế bào của vi 

khuẩn. Tuy nhiên, về mặt cấu tạo virus không 

giống như vi khuẩn, vì vậy kháng sinh không thể 

phá vỡ  thành tế bào của virus. Và trên thực tế, 

một loại thuốc kháng sinh không có tác dụng đối 

với virus. 

Vì vậy, về cơ bản, uống một viên thuốc kháng 

sinh để diệt virut cũng giống như điều trị mối 

mọt bằng cách rắc thuốc diệt cỏ xung 

quanh.thuốc diệt cỏ làm một công việc tuyệt vời 

là tiêu diệt cỏ dại, nhưng nó không thể giết chết 

bất kỳ con mối nào. 

Nhưng nếu kháng sinh không có tác dụng chống 

vi-rút, tại sao một số người bị COVID-19 (nhiễm 

vi-rút) lại được cho dùng kháng sinh như một 

phần trong điều trị? Nó có thể vì ảnh hưởng của 

nhiễm virus nặng như COVID-19 có thể khiến 

nhiễm trùng vi khuẩn phát triển trong cơ thể. Ví 

dụ, một trường hợp nghiêm trọng của COVID-

19 có thể gây ra sự sản xuất chất nhầy quá mức 

trong phổi dẫn đến sự phát triển của viêm phổi 

do vi khuẩn. Loại viêm phổi này có thể được 

điều trị bằng kháng sinh hiệu quả. 

Tóm lại, kháng sinh không dùng để điều trị bệnh 

do virut gây ra. Nhưng trong trường hợp bị bội 

nhiễm, thì việc hướng đến lựa chọn kết hợp 

kháng sinh là hợp lý. 

https://blogs.webmd.com/public-health/20200720/can-you-treat-viruses-with-antibiotics 

 

 

 

 

 

 

  

 

Làm thế nào để hạn chế đề kháng kháng sinh? 

Kháng sinh là những thuốc chỉ có tác dụng với bệnh do vi khuẩn gây ra và không có hiệu quả với bệnh do nhiễm 

virus như cảm lạnh, ho, cúm. Vì vậy có vài điều bạn nên làm để hạn chế đề kháng kháng sinh là: 

− Không dùng kháng sinh khi mắc bệnh do virus như cúm, cảm lạnh 

− Không để dành kháng sinh cho lần ốm sau của bạn. 

− Dùng đúng loại kháng sinh mà bác sĩ kê cho bạn. Không bỏ sót liều. Thực hiện đủ liệu trình đã được kê 

đơn dù cho bạn cảm thấy đã khỏe hơn. Nếu kết thúc điều trị sớm quá, một số vi khuẩn có thể sống sót 

và lại gây bệnh. 

− Không dùng kháng sinh được kê đơn cho người khác. Kháng sinh này có thể không phù hợp với bệnh 

của bạn. Dùng sai thuốc có thể làm chậm trễ việc điều trị đúng và làm cho vi Nếu bác sĩ của bạn xác 

định rằng bạn không mắc bệnh nhiễm khuẩn, hãy hỏi cách làm giảm nhẹ các triệu chứng và đừng yêu 

cầu bác sĩ phải kê đơn kháng sinh cho bạn.                                                                    (Nguồn: Vinmec) 

 

https://blogs.webmd.com/public-health/20200720/can-you-treat-viruses-with-antibiotics
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FDA phê chuẩn thuốc kháng kết tập tiểu cầu có 

thể ngăn chặn coronavirus từ liên kết với tế bào 

người 

 

Heparin , một thuốc chống đông máu được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

phê duyệt có thể làm giảm tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

 

 

SARS-CoV-2 đặc biệt khó đáp ứng với các hệ 

thống y tế; Virus gây ra một cơn bão hoàn hảo 

lây truyền và không có triệu chứng kết hợp với 

nguy cơ nhiễm trùng rất nặng ở một số ít người 

có nguy cơ mắc bệnh. 

Những thông tin hiểu biết sâu về SARS-CoV-2 

rất ít ỏi của các lựa chọn điều trị và phòng ngừa 

hiệu quả. Để cải thiện kết quả lâm sàng, một 

loạt các liệu pháp điều tra đang được nghiên 

cứu để sử dụng cho những bệnh nhân mắc 

COVID-19. Các loại thuốc đặc biệt như 

remdesivir, favipiravir và hydroxychloroquine  

mà trước đây không có gì đặc biệt  thì nay đã 

thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. 

Theo các nhà điều tra của Viện Bách khoa 

Rensselaer (RPI), một loại thuốc chống đông 

máu được Cục quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Hoa Kỳ (FDA) hiện có tên là Heparin có 

thể làm giảm tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2. Phân 

tích được công bố trong nghiên cứu chống vi-

rút. 

SARS-CoV-2 sử dụng  bề mặt protein dằm 

(spike protein ) để liên kết với các tế bào của 

con người. Heparin, một chất làm loãng máu 

cũng có sẵn trong các công thức không chống 

đông máu, liên kết chặt chẽ với bề mặt  protein 

dằm coronavirus. Một nhóm do Robert Linhardt, 

Tiến sĩ, giáo sư hóa học và sinh học hóa học tại 

RPI dẫn đầu, dự đoán rằng sự kết hợp chặt chẽ 

này có thể gây trở ngại cho nhiễm SARS-CoV-2. 

Các nhà điều tra suy đoán rằng thuốc có thể 

được đưa vào cơ thể bằng cách sử dụng thuốc 

xịt mũi hoặc máy phun sương để can thiệp trên 

các quá trình liên kết của coronavirus, làm giảm 

tỷ lệ nhiễm trùng. Các chiến lược trước đây đã 

được sử dụng để chống lại virus Zika, cúm A và 

sốt xuất huyết. 

"Cách tiếp cận của Heparin đối với virut  SARS-

CoV-2 có thể được sử dụng như một biện pháp 

can thiệp sớm để giảm nhiễm trùng ở những 

người đã thử nghiệm dương tính, nhưng vẫn 

chưa có triệu chứng. Nhưng chúng tôi cũng xem 

đây là một phần của chiến lược chống vi-rút lớn 

hơn", Linhardt nói trong thông cáo báo chí. Cuối 

cùng, chúng tôi muốn có một loại vắc-xin, nhưng 

có nhiều cách để chống lại vi-rút và như chúng 

ta đã thấy với HIV, với sự kết hợp đúng các 

phương pháp trị liệu, chúng ta có thể kiểm soát 

bệnh cho đến khi tìm thấy vắc-xin. 

Mặc dù việc sử dụng heparin như một phương 

pháp điều trị COVID-19 hiện chỉ là mang tính lý 

thuyết, nghiên cứu cũng  tác dụng như  một chất 

xúc tác để nghiên cứu sâu hơn về vai trò của 

glycosaminoglycan trong sinh bệnh học SARS-

CoV-2. Hơn nữa, các tác giả bày tỏ hy vọng 

rằng những phát hiện của họ cung cấp một cơ 

sở để nghiên cứu thêm về các can thiệp dựa 

trên heparin cho bệnh nhân COVID-19 biểu hiện 

các biến chứng huyết khối. 

 
Tham khảo: FDA-Approved Anticoagulant May Stop Coronavirus From Binding to Human Cells 

1. https://www.infectioncontroltoday.com/view/fda-approved-anticoagulant-may-stop-coronavirus-from-binding-
to-human-cells 

2. https://www.contagionlive.com/news/fda-approved-anticoagulant-stop-coronavirus-binding-human-cells 

 

https://www.infectioncontroltoday.com/view/fda-approved-anticoagulant-may-stop-coronavirus-from-binding-to-human-cells
https://www.infectioncontroltoday.com/view/fda-approved-anticoagulant-may-stop-coronavirus-from-binding-to-human-cells
https://www.contagionlive.com/news/fda-approved-anticoagulant-stop-coronavirus-binding-human-cells


Bản Tin Dược 

 

Số 2-2020 9 

 

Cập nhật Covid-19 

CDC: Người trưởng thành trẻ, khỏe mạnh mắc 

COVID-19 sau khi phục hồi có thể còn các triệu 

chứng lâu dài. 

 

Bằng chứng cho thấy những người mắc bệnh COVID-19 nặng  cần nhập viện vẫn có thể có các 

triệu chứng  kéo dài ngay cả sau khi hồi phục sau nhiễm trùng. Tuy nhiên, chúng ta biết rất ít về 

sự phục hồi từ COVID-19 ở bệnh nhân trẻ không cần nhập viện. Gần đây đã có một sự gia tăng 

trong các trường hợp COVID-19 ở những người từ 18 đến 40 tuổi khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu 

mở cửa hoạt đông trở lại, và nhiều chuyên gia tin rằng một số thanh niên có thể đã phớt lờ với 

yêu cầu giản cách xã hội và đeo khẩu trang. 

Nghiên cứu  của CDC 

CDC đã thực hiện các cuộc phỏng vấn qua điện 

thoại vào ngày 15 tháng 4 năm 2020 đến ngày 

25 tháng 6 năm 2020 trong một mẫu ngẫu nhiên 

gồm những người trưởng thành từ 18 tuổi trở 

lên có xét nghiệm dương tính đầu tiên với 

SARS-CoV-2, virus gây ra COVID-19, khi đi 

khám ngoại trú tại một trong 14 hệ thống chăm 

sóc sức khỏe của Hoa Kỳ tại 13 tiểu bang. Các 

cá nhân được đưa vào phân tích không được 

nhập viện. CDC đã phỏng vấn bệnh nhân qua 

điện thoại 14-21 ngày kể từ ngày thử nghiệm để 

có được dữ liệu nhân khẩu học cơ sở tự báo 

cáo và thông tin về tình trạng sức khỏe mãn 

tính. Các trường hợp những người tham gia 

nghiên cứu bị loại trừ như: phỏng vấn không 

đầy đủ; người khác (ví dụ: thành viên gia đình) 

đã trả lời các câu hỏi phỏng vấn; xét nghiệm 

SARS-CoV-2 dương tính trước đó đã được báo 

cáo; và không trả lời các câu hỏi triệu chứng. 

Trong số 292 người được hỏi, 94% báo cáo 1 

hoặc nhiều triệu chứng khi xét nghiệm và được 

đưa vào phân tích dữ liệu. Tuổi trung bình của 

những người tham gia nghiên cứu là 42,5 tuổi 

(31-54 tuổi). Nhìn chung, 141 trong số 264 

người được hỏi với dữ liệu có sẵn báo cáo 1 

hoặc nhiều tình trạng y tế mãn tính. Trong số 

270 trong số 274 người tham gia nghiên cứu có 

dữ liệu về tình trạng sức khỏe hiện tại, 65% báo 

cáo rằng họ đã trở lại sức khỏe cơ bản trong 

vòng 7 ngày (khoảng 5-12 ngày). Ba mươi lăm 

phần trăm cá nhân báo cáo rằng họ đã không 

trở lại sức khỏe bình thường tại thời điểm phỏng 

vấn trong vòng 14-21 ngày sau khi được kiểm 

tra, bao gồm các nhóm tuổi sau: 26% (18-34 

tuổi), 32% ( 35-49 tuổi) và 47% (50 tuổi trở lên) . 

Trong số những người từ 18-34 tuổi không mắc 

bệnh mãn tính, 19% cho biết họ không trở lại 

với sức khỏe bình thường 14-21 ngày sau khi 

xét nghiệm dương tính. Nhìn chung, triệu chứng 

ho vẫn còn ở 43% bệnh nhân và tình trạng mệt 

mỏi vẫn còn tồn tại ở 35% của các cá nhân. Một 

hạn chế nghiên cứu là các khảo sát bao gồm dữ 

liệu tự báo cáo, có thể dẫn đến thông tin không 

đầy đủ. Nghiên cứu này cung cấp thông tin có 

giá trị về phục hồi COVID-19 ở ngoại trú và 

chứng minh rằng những người trẻ tuổi không có 

bệnh lý đi kèm vẫn có thể có các triệu chứng dai 

dẳng sau khi phục hồi Covid-19. Cuối cùng, điều 

này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ thời gian từ công 

việc và học tập đại học. Nghiên cứu trong tương 

lai nên tiếp tục đánh giá bệnh nhân nhập viện và 

không nhập viện để hiểu rõ hơn về sự phục hồi 

từ COVID-19 và các tác dụng lâu dài. 

Dược sĩ có thể tiếp tục  thực hiện công việc 

thông tin, hướng dẫn cho bệnh nhân về tầm 

quan trọng của việc sử dụng khẩu trang  phù 

hợp và đúng cách, rửa tay thường xuyên và 

thức hiện giản cách xã hội để ngăn ngừa sự lây 

lan của COVID-19. 

 

 Tham khảo: 

 CDC: Young, Healthy Adults with COVID-19 May Experience Long-Term Symptoms 
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Các lợi ích tiêm chủng thường xuyên cho trẻ đối 

với nguy cơ nhiễm Coronavirus 

 

Các chương trình tiêm chủng cho trẻ em trên khắp thế giới phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể 

vì những hạn chế về nguồn cung ứng do đại dịch và các chính sách cách ly

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi đã xem xét một kịch bản có tác động 

cao và một kịch bản có tác động thấp để ước 

tính các trường hợp tử vong ở trẻ em có thể do 

giảm tiêm chủng trong các đợt bùng phát 

COVID-19, tác giả của tác giả viết. 

Trong kịch bản tác động cao, nhóm nghiên cứu 

đã kiểm tra xem tiêm chủng ở trẻ em được ước 

tính giảm bao nhiêu tử vong do bạch hầu, uốn 

ván, ho gà, viêm gan B, Haemophilusenzae típ 

B, Streptococcus pneumoniae, rotavirus, sởi, 

viêm màng não A, rubella . 

Điều này cho phép nhóm nghiên cứu ước tính 

các trường hợp tử vong của trẻ dưới 5 tuổi bằng 

cách tiêm vắc-xin định kỳ cho trẻ em trong 

khoảng thời gian rủi ro COVID-19 trong 6 tháng. 

Trong kịch bản tác động thấp, các lợi ích sức 

khỏe xấp xỉ với việc duy trì tiêm chủng cho trẻ 

em thường xuyên chỉ đối với các trường hợp tử 

vong ở trẻ em tránh khỏi dịch sởi trong giai đoạn 

rủi ro COVID-19. 

Nhóm nghiên cứu dựa trên một số giả định vì 

mục đích mô hình hóa: việc tiếp tục sử dụng 

một số nỗ lực giảm thiểu trong giai đoạn rủi ro 

COVID-19, tỷ lệ nhiễm 60% dân số vào cuối giai 

đoạn mô hình hóa, rằng trẻ em có thể bị nhiễm 

bệnh nhân viên tại các địa điểm tiêm chủng 

hoặc trong khi đi du lịch, và khi trẻ bị nhiễm 

bệnh, cả gia đình có nguy cơ bị nhiễm bệnh. 

Trong cả hai kịch bản tác động cao và thấp, các 

trường hợp tử vong đều được ngăn chặn bằng 

cách tiếp tục tiêm chủng cho trẻ em ở Châu Phi 

vượt xa nguy cơ tử vong do COVID-19 liên 

quan đến các lần khám tại phòng khám, đặc biệt 

là đối với chính trẻ em được tiêm chủng. 

 

Việc tiêm chủng cho trẻ em thường xuyên nên 

được duy trì ở châu Phi càng nhiều càng tốt, 

trong khi xem xét các yếu tố khác như hạn chế 

về hậu cần, thiếu hụt nhân viên và phân bổ lại 

các nguồn lực trong đại dịch COVID-19, các tác 

giả đã kết luận. 

 

 
Tham khảo 

1. https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30308-9/fulltext#%20 
 

2. https://www.contagionlive.com/news/benefits-routine-childhood-vaccination-versus-risk-coronavirus-infection 
 

 

 

 

 

 

“ Các nhà nghiên cứu  phát hiện ra rằng trẻ em 

dưới 5 tuổi có tải lượng vi rút của bệnh cao hơn so 

với trẻ lớn hơn và người lớn, điều này có thể cho 

thấy chúng có nguy cơ lây truyền cao hơn “ 

Tiến sĩ Harvey Karp, bác sĩ nhi khoa và Giám đốc 

điều hành của Happ Best Baby, Hoa kỳ.  

(Healthline) 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30308-9/fulltext#%20
https://www.contagionlive.com/news/benefits-routine-childhood-vaccination-versus-risk-coronavirus-infection
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Thông tin thuốc 

Thuốc và thực phẩm: lưu ý vấn đề tương tác  

 

Trong một số bệnh lý , bác sĩ có thể kê nhiều loại thuốc trong cùng một đơn thuốc, hoặc bệnh 

nhân đang điều trị với nhiều bác sĩ , rất có thể sẽ có khả năng cao về tương tác thuốc. Tương tác 

thuốc là sự tác dụng qua lại lẫn nhau giữa thuốc này với thuốc khác, giữa thuốc với tình trạng 

sinh lý hoặc bệnh lý của cơ thể và cũng có thể là với một số loại thực phẩm mà người bệnh đang 

dùng. Kết quả của tương tác thuốc làm cho thuốc tăng hoặc giảm tác dụng điều trị, hoặc làm phát 

sinh một số tác dụng không mong muốn gây bất lợi cho người bệnh. 

 

Chúng ta thường quan tâm tương tác giữa thuốc với 

thuốc. Nhưng thức ăn và thức uống cũng có thể sẽ 

ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. sau đây là một 

vài thực phẩm cần lưu ý khi kê đơn thuốc cho bệnh 

nhân. 

Bưởi chùm (Grapefruit) 

Trái cây họ cam quýt này thay đổi cách một số tế bào 

trong ruột của bạn hấp thu, chuyển hóa  thuốc trong 

cơ thể - nó có thể ảnh hưởng đến hơn 50 loại thuốc. 

Nó có thể làm  giảm tác dụng một số thuốc , như 

fexofenadine , và làm tăng nồng độ của một số  

thuốc khác như nhóm thuốc statin ( atorvastatin ). 

Sữa(Milk) 

Các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa có chứa các 

khoáng chất như  Calci, Magie, và protein casein. Các 

chất này  có thể có tương tác với thuốc kháng sinh 

tạo phức chelat làm cho kháng sinh không phát huy 

được tác dụng. 

Cam thảo (Licorice) 

Cam thảo là một dược liệu dùng để hỗ trợ tiêu hóa, 

ngoài ra còn còn có tác dụng tạo mùi trong  thực 

phẩm. Tuy nhiên, hoạt chất glycyrrhizin trong cam 

thảo có thể làm giảm tác dụng của cyclosporine 

(thuốc chống thải ghép). 

 Sôcôla  (Chocolate) 

Đặc biệt sô cô la đen có thể làm giảm tác dụng của 

các loại thuốc  an thần gây ngủ, như zolpidem 

tartrate (Ambien). Nó cũng có thể tăng tác dụng của 

một số loại thuốc kích thích, như methylphenidate 

(Ritalin). Và nếu  dùng chung một với chất ức chế 

MAO (được sử dụng để điều trị trầm cảm),  

chocolate có thể làm cho huyết áp  tăng cao một 

cách nguy hiểm. 

Sắt bổ sung (Iron Supplement) 

Sắt làm giảm tác dụng của levothyroxin (một thuốc 

điều trị suy giáp). Vì vậy lưu ý khi dùng thuốc nhóm  

bồi dưỡng hay thực phẩm có chứa chất sắt. 

Rượu (Alcohol) 

Rượu/ chất có cồn sẽ làm giảm tác dụng các thuốc 

như huyết áp hay thuốc điều trị tim mạch khác. 

Ngoài ra rượu cũng tăng tác dụng hay tác dụng 

không mong muốn của các thuốc khác. Thí dụ, rượu 

làm tăng tác dụng phụ của metronidazol làm cho 

bệnh nhân có hội chứng cai rượu (Disulfuram). 

 

Cà phê (Coffee) 
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 Cà phê có thể làm giảm tác dụng  các thuốc chống 

loạn thần như lithium và clozapine, nhưng làm tăng 

tác dụng - và tác dụng phụ - của những thuốc khác 

bao gồm aspirin, epinephrine (được sử dụng để điều 

trị các phản ứng dị ứng nghiêm trọng) và albuterol 

(được dùng bởi thuốc hít  điều trị  tắt nghẽn về 

đường hô hấp). Cà phê khi dùng chung với sắt cũng 

có thể làm cho cơ thể giảm hấp thu sắt hơn. 

Thuốc chống dị ứng (Antihistamines) 

Thuốc được dùng  trong các trường hợp bệnh nhân 

bị dị ứng như nhảy mũi, sổ mũi, nhưng một vài thuốc 

trong nhóm tương tác với thuốc hạ áp làm giảm tác 

dụng của thuốc hạ áp và làm tăng nhịp tim. 

Thuốc chống động kinh (Anti-Epileptic Drugs -AEDs) 

Thuốc có tác dụng trên các cơn co giật có kiểm soát. 

Tuy nhiên, các  AEDs có tương tác với thuốc ngừa 

thai, làm giảm hiệu quả của thuốc ngửa thai và làm 

tăng tác dụng không mong muốn của thuốc ngừa 

thai. 

Thực phẩm giàu Vitamin K 

Nếu đang dùng thuốc warfarin - được sử dụng để 

điều trị và ngăn ngừa cục máu đông - hãy lưu ý đến 

lượng vitamin K mà bạn bổ sung  vào. Vitamin K có 

nhiều trong thực phẩm như bông cải xanh, cải 

Brussels, cải xoăn, rau mùi tây và rau bina sẽ có thể 

làm giảm tác dụng loãng máu  vì vậy khiến có nguy 

cơ cao hình thành  cục máu đông .  

Nhân sâm (Ginseng) 

Nhân sâm cũng có thể làm giảm tác dụng của 

warfarin. Và nó có thể khiến bạn dễ bị xuất huyết nội 

nếu có dùng thuốc làm loãng máu như heparin hoặc 

aspirin, và thuốc chống viêm không steroid như 

ibuprofen hoặc naproxen. Nếu bạn dùng thuốc ức 

chế MAO, nhân sâm có thể gây đau đầu, khó ngủ, 

tăng động và căng thẳng. 

Cao bạch quả (Ginkgo Biloba) 

Một số người sử dụng loại thảo mộc này để giúp 

điều trị hoặc ngăn ngừa huyết áp cao, chứng mất trí 

nhớ, ù tai (ù tai) và các tình trạng khác, nhưng không 

có nghiên cứu nào cho thấy nó có tác dụng như vậy. 

Nó có thể làm suy yếu tác dụng của các loại thuốc 

được sử dụng để kiểm soát cơn động kinh, bao gồm 

carbamazepine (Carbatrol, Equetro và Tegretol), và 

axit valproic (Depakene, Depakote và Stavzor). 

Tóm lại: 

Trong quá trình sử dụng thuốc, bạn cần lưu ý tương 

tác thuốc có thể xảy ra. Luôn nói với bác sĩ hoặc 

dược sĩ về các thuốc người bệnh đang dùng. Ngoài 

ra các loại thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức 

năng, khoáng chất hoặc các loại thuốc đông y, dược 

liệu khác cũng cần phải được kể ra đầy đủ khi người 

bệnh thăm khám với bác sĩ. 

 
Tham khảo 
Some Things Don’t Mix Well 
https://www.webmd.com/drug-medication/ss/slideshow-affect-medication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách xử lý khi gặp tương tác thuốc? 

− Tương tác thuốc không dễ dàng nhận biết; thông thường, bác sĩ hoặc dược sĩ sau khi đánh giá đầy đủ các 

thông tin về triệu chứng, bệnh lý, đơn thuốc và các loại thực phẩm dùng kèm của người bệnh mới có thể đưa 

ra kết luận. Do vậy, người bệnh thường không biết được bản thân đang gặp phải loại tương tác gì, với thuốc 

nào hoặc với loại thực phẩm nào đang dùng. 

− Tuy nhiên, người bệnh có thể nhận thấy được các thay đổi hoặc triệu chứng bất thường khi dùng thuốc như 

mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, tim đập nhanh, nổi mẩn đỏ... Các biểu hiện này có thể là kết quả của tương tác 

thuốc nhưng cũng có thể do dị ứng thuốc hoặc tác dụng phụ của một loại thuốc gây ra. Do vậy, khi gặp các 

biểu hiện bất thường này, người bệnh cần liên hệ bác sĩ hoặc dược sĩ, hoặc có thể đến cơ sở khám chữa 

bệnh để kiểm tra, theo dõi. 

− Trường hợp xác định là có tương tác thuốc, bác sĩ sẽ căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của tương tác và tình 

trạng người bệnh để ngưng thuốc hoặc đổi sang thuốc khác, thay đổi liều, cách dùng, thời gian dùng thuốc 

cho phù hợp. Người bệnh cũng cần nắm bắt được tác dụng điều trị, các biểu hiện có hại, cách theo dõi các 

tác dụng phụ của thuốc thông qua tờ hướng dẫn sử dụng hoặc khi được bác sĩ, dược sĩ tư vấn về thuốc. Việc 

nắm được các thông tin này sẽ giúp người bệnh có sự chuẩn bị, cảnh giác và dễ dàng nhận thấy các biểu 

hiện khác thường của cơ thể trong quá trình dùng thuốc. 

Nguồn: Vimec 

https://www.webmd.com/drug-medication/ss/slideshow-affect-medication
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Thông tin thuốc 

Theo dõi nồng độ của thuốc trong máu  

 

Theo dõi thuốc điều trị (TDM) là thử nghiệm đo lượng của một thuốc  trong máu của bạn. điều này 

đảm bảo theo dõi kiểm soát thuốc bệnh nhân đang dùng vừa an toàn vừa hiệu quả. 

TDM dùng vào mục đích gì ? 

Đa số các loại thuốc có thể được dùng đúng liều 

mà không cần thử TDM. Nhưng đối với một số 

loại thuốc, thật khó để tìm ra liều lượng đủ để 

điều trị  mà không gây ra tác dụng phụ nguy 

hiểm. Theo dõi thuốc điều trị (TDM) được sử 

dụng để xác định liều lượng tối ưu cho một số 

loại thuốc khó phân liều. Dưới đây là một số loại 

thuốc phổ biến nhất cần được theo dõi. 

Hầu hết sử dụng TDM gồm 2 mục đích sau: 

1. Để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thuốc 

nghiêm trọng và đánh giá mức độ phù 

hợp của liều lượng đối với thuốc được 

sử dụng như liệu pháp dự phòng. 

2. Để xác định dược chất, điều này có thể 

hổ trợ điều trị các trường hợp cấp cứu. 

Nhóm thuốc Tên thuốc 

• Kháng sinh (Antibiotics) vancomycin, gentamycin, amakacin 

• Tm mạch ( Heart drugs)  digoxin, procainamide, lidocaine 

• Chống co giật (Anti-seizure drugs) phenytoin, phenobarbital 

• Điều trị các bệnh tự miễn (autoimmune 
diseases) 

cyclosporine, tacrolimus 

• Điều trị rối loạn lưỡng cực (bipolar disease) lithium, valproic acid 

 

Tại sao tôi phải thử TDM ? 

Khi bắt đầu đợt điều trị, bác sĩ hoặc dược sĩ sẽ 

đề nghị thử TDM để dò liều nhằm để đảm bảo 

thuốc dùng đủ hàm lượng, nồng độ trong máu 

hay không. Khi đã xác định được liều lượng đó, 

bác sĩ có thể được kiểm tra thường xuyên để 

đảm bảo rằng thuốc vẫn có hiệu quả mà không 

đ1ng ngưỡng gây hại. Bác sĩ cũng có thể đề 

nghị xét nghiệm nếu có các triệu chứng của tác 

dụng phụ nghiêm trọng của một thuốc nào đó 

đang dùng cho bệnh nhân . Các tác dụng phụ 

khác nhau tùy thuộc vào loại thuốc. Và bác sĩ sẽ 

tư vấn cho cho bệnh nhân biết những triệu 

chứng cần chú ý. 

Một số ứng dụng phổ biến của TDM 

− Để tránh độc tính của thuốc và duy trì 

nồng độ của thuốc trong phạm vi điều 

trị. 

− Để hỗ trợ điều chỉnh liều trong các trạng 

thái bệnh khác nhau, nơi có thể quan 

trọng sự thay đổi của từng cá nhân 

trong việc hấp thu, phân phối, chuyển 

hóa, bài tiết thuốc (ADME). 

− Để giảm thiểu khoảng thời gian cần thiết 

để điều chỉnh liều lượng (tùy thuộc vào 

thời gian bán hủy của thuốc). 

− Để xác định chất độc và đánh giá mức 

độ nghiêm trọng của ngộ độc trên cơ sở 

cấp cứu ở bệnh nhân bị ngộ độc. 
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Các bước TDM 

 

1. Lựa chọn thuốc (Selection of Drug) 

− Thuốc được lựa chọn trên cơ sở cân 

nhắc điều trị, tương đương điều trị hoặc 

chi phí và cân nhắc dược động học. 

− Thông tin cụ thể về bệnh nhân cũng 

được coi như tiền sử bệnh, dị ứng, nhạy 

cảm với thuốc, v.v. 

2. Chọn liều  (Dosage Regimen Design) 

Chọn liều lượng của một thuốc phụ thuộc vào 

các yếu tố: 

• Dược động học của thuốc. 

• Sinh lý của bệnh nhân. 

• Tình trạng sinh lý bệnh. 

• Yếu tố lối sống cá nhân. 

• Dạng bào chế thuốc. 

• Sự hài lòng của bệnh nhân. 

3. Đánh giá đáp ứng của bệnh nhân 

(Evaluation of patient’s Response) 

Nếu bệnh nhân không đáp ứng với chế độ 

thuốc, cần xem xét lại liều lượng để đảm bảo 

tính đầy đủ, chính xác và sự tuân thủ của bệnh 

nhân. 

4. Đo nồng độ thuốc trong huyết thanh 

(Measurement of Serum Drug Concentration) 

Việc lấy mẫu máu được thực hiện trong trường 

hợp bệnh nhân không đáp ứng thuốc điều trị 

như mong đợi. Thời gian lấy mẫu máu được 

thực hiện trong giai đoạn sau  khi dùng liều tải 

và liều duy trì. Mẫu máu được lấy khi đã đạt 

được nồng độ thuốc ở trạng thái ổn định. 

5. Đọc kết quả (Assay for Drug) 

Việc đọc kết quả TDM thuốc được hoàn thành 

với sự trợ giúp của máy sắc ký lỏng cao áp 

HPLC, Sắc ký khí, Máy quang phổ, Máy đo lưu 

huỳnh và xét nghiệm miễn dịch, và các phương 

pháp đồng vị phóng xạ. 

Xét nghiệm nồng độ thuốc trong máu đo lượng 

thuốc trong máu. Bác sĩ kiểm tra nó để đảm bảo 

rằng đang dùng một liều an toàn và hiệu quả. 

Xét nghiệm này cũng được gọi là theo dõi thuốc 

điều trị. 

Tóm lại: 

Về mặt ý nghĩa lâm sàng, bác sĩ dựa vào kết 

quả xét nghiệm sẽ quyết định " vùng trị liệu" cho 

thuốc.Ngoài ra, bác sĩ sẽ đánh giá kết quả dựa 

trên sức khỏe và các yếu tố khác.

 
Tham khảo 
1. Therapeutic Drug Monitoring  
https://medlineplus.gov/lab-tests/therapeutic-drug-monitoring/ 
2. Overview, Aim, and Usages of Therapeutic Drug Monitoring (TDM) 
https://www.websparrow.org/pharmacy/overview-aim-and-usages-of-therapeutic-drug-monitoring-tdm 

 

 

 

https://medlineplus.gov/lab-tests/therapeutic-drug-monitoring/
https://www.websparrow.org/pharmacy/overview-aim-and-usages-of-therapeutic-drug-monitoring-tdm
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Thông tin thuốc 

Thuốc điều trị đau lưng 

 

Hầu hết mọi người sẽ trải qua đau lưng ít nhất một lần trong đời. Nguyên nhân của đau lưng là rất 

nhiều; một số là tự gây ra do một thói quen không đúng cách như tư thế ngồi, đi đứng,… 

 

Đau lưng bao gồm đau lưng  dưới, đau lưng 

giữa, đau lưng trên hoặc đau thắt lưng với đau 

thần kinh tọa. Các vấn đề về thần kinh và cơ 

bắp, bệnh thoái hóa đĩa đệm và viêm khớp có 

thể dẫn đến đau lưng Các nguyên nhân đau 

lưng khác bao gồm tai nạn, căng cơ và chấn 

thương thể thao. Mặc dù các nguyên nhân có 

thể khác nhau, nhưng hầu hết chúng thường có 

chung các triệu chứng , bao gồm: 

• Đau nhức hoặc cứng khớp dai dẳng ở 

một vị trí nào đó dọc theo cột sống từ cổ 

đến xương cùn. 

• Đau nhói, đau cục bộ ở cổ, phần lưng 

trên hoặc lưng dưới - đặc biệt là sau khi 

nâng vật nặng hoặc tham gia vào các 

hoạt động  gắng sức  khác; (đau ở phần 

lưng trên cũng có thể là dấu hiệu của 

một cơn đau tim hoặc các tình trạng đe 

dọa tính mạng khác.) 

• Đau mạn tính ở lưng giữa hoặc dưới, 

đặc biệt là sau khi ngồi hoặc đứng lâu. 

• Đau lưng tỏa ra từ thắt lưng  đến mông, 

xuống phía sau đùi và vào bắp chân và 

ngón chân 

• Không có khả năng đứng  dobị đau 

hoặc co thắt cơ ở lưng dưới. 

Các loại thuốc giảm đau 

Xác định nguyên nhân gây ra bệnh, và ngoài 

việc nghỉ ngơi, thể dục, bơi lội, châm cứu,… 

Thuốc là một trong những phương cách điều trị 

cần thiết để kiểm soát cơn đau 

Thuốc giảm đau không kê đơn như  

paracetamol, aspirin hoặc NSAID ( ketoprofen, 

ibuprofen  và naproxen - có thể hữu ích). Đối với 

những cơn đau nghiêm trọng, bác sĩ có thể kê 

toa thuốc chống viêm / thuốc giảm đau hoặc  

thuốc opioid (thuốc gây nghiện) ngoài ra cũng  

có thể dùng thêm thuốc giãn cơ. Nhưng hãy cẩn 

thận, một số loại thuốc này có ảnh hưởng trực 

tiếp đến thần kinh trung ương  và thường gây 

buồn ngủ. 

1. Các loại thuốc giảm đau thường gặp 

Thuốc giảm đau không kê đơn (OTC) 

Thuốc giảm đau không kê đơn có tác dụng làm 

giảm những cơn đau nhẹ như đau đầu, sốt, 

cảm, đau răng, đau bụng kinh, cúm, viêm 

khớp,... 

Có 2 nhóm thuốc giảm đau không kê đơn đó là 

thuốc giảm đau kháng viêm không steroid 

(NSAID) và paracetamol (Acetaminophen). 

• Acetaminophen có hoạt tính của hơn 

600 các loại thuốc kê đơn và không kê 

đơn (bao gồm thuốc giảm đau, thuốc 

ho, thuốc cảm,...); 

• NSAID là nhóm những loại thuốc thông 

dụng thường dùng để hạ sốt, giảm đau 

mức độ khá nhẹ như naproxen, aspirin, 

ibuprofen cùng rất nhiều thuốc khác 

được dùng điều trị cảm lạnh, dị ứng và 

viêm xoang. 

Thuốc giảm đau kê đơn 

Những thuốc giảm đau kê đơn thường thấy bao 

gồm các loại thuốc opioid cùng các thuốc không 

opioid. Các thuốc opioid có tác dụng rất mạnh. 

Chúng tác động bằng cách tác động lên trên 

não, tủy sống và ống tiêu hoá và từ đó có thể 

làm thay đổi cảm giác đau. 

Thuốc giảm đau kê đơn thường có các loại sau: 

• Morphine: hay được sử dụng trước và 

sau khi thực hiện phẫu thuật; 

• Oxycodone: hay được dùng để giảm 

đau mức độ từ vừa đến nặng; 

• Codeine: hay được phối hợp với 

paracetamol hay những thuốc giảm đau 
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không opioid khác. Thường được kê 

đơn trong trường hợp đau nhẹ đến vừa; 

• Hydrocodone: hay được phối hợp với 

paracetamol hoặc những thuốc giảm 

đau không chứa opioid khác. Thường 

được kê đơn cho trường hợp đau từ 

vừa đến nặng. 

2. Dùng theo hướng dẫn 

Thuốc giảm đau an toàn và hiệu quả khi sử 

dụng theo chỉ dẫn. Tuy nhiên, việc lạm dụng các 

sản phẩm này có thể cực kỳ có hại và thậm chí 

gây tử vong. 

❖ Một vài lưu ý: 

Acetaminophen (paracetamol) 

Dùng quá liều có thể gây nguy hiểm tính mạng; 

Dùng quá nhiều có thể gây hại nghiêm trọng tới 

gan, thậm chí dẫn tới tử vong, đặc biệt là khi 

người dùng sử dụng đồ uống có cồn khi cùng 

lúc uống thuốc có chứa thành phần 

Acetaminophen; 

Thận trọng khi dùng thuốc cho trẻ em, cần tham 

khảo kỹ lưỡng ý kiến từ bác sĩ. 

 NSAID 

Có khả năng khiến người dùng bị xuất huyết dạ 

dày, nhất là với những người khoảng 60 tuổi trở 

lên hoặc có tiền sử bị bệnh viêm, loét, chảy máu 

dạ dày; 

Nguy cơ bị bệnh thận cao đối với những người 

đang kết hợp dùng thuốc lợi tiểu, tăng huyết áp, 

có bệnh tim hoặc đã bị bệnh thận sẵn và đối 

tượng người từ 60 tuổi trở lên. 

Opioid 

Khi sử dụng có thể gây buồn ngủ, vì vậy không 

nên sử dụng máy móc hoặc lái xe khi đã uống 

thuốc, nhất là khi bệnh nhân mới bắt đầu uống 

thuốc lần đầu; 

Mỗi người có một liều lượng sử dụng riêng, liều 

bình thường với bạn có thể là quá liều thuốc với 

người khác. Chính vì thế, không nên sử dụng 

thuốc của ai hay đưa ai sử dụng thuốc của 

mình. 

Bệnh nhân cần trao đổi với dược sĩ, bác sĩ hoặc 

nhân viên y tế khi bạn có những thắc mắc về 

các loại thuốc giảm đau, đặc biệt trước khi 

muốn dùng thuốc kết hợp cùng với thực phẩm 

bổ sung hay các thuốc không kê đơn. 

Giảm nguy cơ tương tác thuốc bằng việc không 

phối hợp opioid với rượu, thuốc kháng 

barbiturate hoặc benzodiazepine. Tất cả những 

chất nêu trên sẽ làm chậm nhịp thở và tác dụng 

kết hợp của chúng có thể dẫn đến suy hô hấp 

và đe dọa tính mạng. 

Ngoài ra, bệnh nhân không được cắn hoặc bẻ 

viên thuốc giảm đau vì việc này có thể làm thay 

đổi tỷ lệ thuốc được hấp thu vào cơ thể và dẫn 

đến quá liều hoặc thậm chí là tử vong. 

Tham khảo:  
1. https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/guide-safe-use-pain-medicine 
2. https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dont-double-acetaminophen 
3. https://www.webmd.com/back-pain/back-pain-treatment#1 

  
Mức liều nào có thể gây tình trạng ngộ độc paracetamol? 

− Quá liều, từ 10 g với liều duy nhất ở người lớn và 150 mg/kg khối lượng cơ thể trong một liều duy nhất ở trẻ em (tùy 
theo khả năng nhạy cảm của bệnh nhân) có thể dẫn đến tăng men gan. Tuy nhiên, paracetamol có thể gây tổn 
thương gan ngay cả ở liều điều trị nếu sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt trên những bệnh nhân có chức năng gan 
thay đổi hoặc người cao tuổi. 

− Paracetamol có mặt trong nhiều loại thuốc, kết hợp dưới nhiều dạng bào chế khác nhau, dẫn đến nguy cơ quá liều 
không chủ đích khi dùng đồng thời nhiều chế phẩm cùng chứa hoạt chất này. Cần đọc kỹ thành phần của thuốc trước 
khi uống để tránh tích lũy paracetamol gây quá liều. 

Tại sao paracetamol gây độc? 

− Paracetamol được chuyển hóa chủ yếu ở gan. Hai con đường chuyển hóa chính là liên hợp glucuronic và sulfat. Con 
đường liên hợp sulfat nhanh chóng bão hòa ở liều cao hơn liều điều trị. Một con đường khác được xúc tác bởi enzym 
cytochrom P450, hình thành chất chuyển hóa trung gian là N-acetyl benzoquinoneimin. 

− Khi sử dụng với liều thông thường, chất này sẽ nhanh chóng được khử độc tính bởi glutathion và thải qua nước tiểu 
sau khi liên hợp với cystein và acid mercapturic. Tuy nhiên, khi sử dụng liều quá cao, lượng N-acetyl 
benzoquinoneimin tạo thành tăng lên, tạo ra liên kết cộng hóa trị với tế bào gan, gây hoại tử gan                                                            

(Nguồn: Cảnh giác dược) 

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dont-double-acetaminophen
https://www.webmd.com/back-pain/back-pain-treatment#1
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Thông tin thuốc 

Amlodipine lợi thế hơn hẳn lisinopril, 

chlorthalidone trong việc giảm nguy cơ mắc 

bệnh gút 

 

Theo nghiên cứu của ALLHAT ((Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart 

Attack Trial, Amlodipine có hiệu quả hơn lisinopril hoặc chlorthalidone trong việc giảm nguy cơ 

lâu dài mắc bệnh gút ở người cao tuổi bị tăng huyết áp. 

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên này đã kiểm 

tra tác dụng của điều trị tăng huyết áp với điều 

trị đầu tay dùng amlodipine, chlorthalidone hoặc 

lisinopril đối với bệnh tim mạch vành gây tử 

vong hoặc nhồi máu cơ tim không gây tử 

vong(1994.2002). Những người tham gia thử 

nghiệm được liên quan  với  bệnh  nhân gút có  

CMS và VA. 

Các mô hình hồi quy Cox để xác định hiệu quả 

của việc chỉ định thuốc đối với bệnh gút. Ngoài 

ra, các nhà nghiên cứu đã xác định mối liên 

quan điều chỉnh giữa việc sử dụng atenolol tự 

báo cáo (được xác định các chỉ định khác  trong  

một tháng ngoài tăng huyết áp) và bệnh gút. 

Tổng cộng có 23.964 người tham gia (tuổi trung 

bình, 69,8 tuổi; 45% phụ nữ; 31% người da đen) 

có liên quan đến bệnh gút. Trong số này, 928 

báo cáo sử dụng atenolol được theo dõi trong 1 

tháng. Nhìn chung, 597 trường hợp  có bệnh gút 

đã được ghi nhận trong thời gian theo dõi trung 

bình là 4,9 năm. 

Việc sử dụng Amlodipine dẫn đến giảm 37% 

nguy cơ mắc bệnh gút  (tỷ lệ  [HR], 0,63, khoảng 

tin cậy 95% [CI], 0,51, 0,78) so với 

chlorthalidone và giảm 26% (HR, 0,74, 95% CI, 

0,58 -0,94) so với lisinopril. 

Điều trị bằng lisinopril làm giảm nguy cơ mắc 

bệnh gút, mặc dù không đáng kể, so với 

chlorthalidone (HR, 0,85, 95% CI, 0,70 - 1,03). 

Sử dụng Atenolol không tương quan với nguy 

cơ mắc bệnh gút ( HR, 1,18, 95% CI, 0,78 - 

1,80). Hơn nữa, giảm rủi ro bệnh gút đã được 

theo dõi tiếp 1 năm  sau. 

Các nhà nghiên cứu cho biết, Gút là một biến 

chứng phổ biến liên quan đến  bệnh cao huyết 

áp và nguyên nhân thường được cho là do 

không tuân thủ thuốc. 

Kết luận: 

Amlodipine làm giảm nguy cơ mắc bệnh gút lâu 

dài so với lisinopril hoặc chlorthalidone. Phát 

hiện này có thể hữu ích trong  các trường hợp  

nguy cơ bệnh gút là mối quan tâm chính trong 

số những bệnh nhân đang điều trị tăng huyết 

áp. 

 
Tham khảo 

1. https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2020/05000/The_effects_of_antihypertensive_class_on_gút
_in.21.aspx 

2. https://specialty.mims.com/topic/amlodipine-trumps-lisinopril--chlorthalidone-in-lowering-gút-risk 

 

 

 

 

“ Mục tiêu của ALLHAT là cung cấp thông tin mới 

về việc điều trị hai yếu tố nguy cơ chính gây bệnh 

tim: tăng huyết áp và cholesterol cao. ALLHAT, 

được hỗ trợ bởi Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia 

(NHLBI), bắt đầu vào năm 1994 và kéo dài 8 năm. 

ALLHAT là thử nghiệm điều trị cao huyết áp lớn 

nhất và là thử nghiệm lớn thứ hai về phương pháp 

điều trị cholesterol cao. 

(NIH) 

https://specialty.mims.com/topic/amlodipine-trumps-lisinopril--chlorthalidone-in-lowering-gout-risk
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Y học & Đời sống 

Sức khỏe sau tuổi 50 

 

Sau tuổi 50, không sớm thì muộn phần lớn chúng ta (9/10)  đều sẽ tiếp nhận thêm một hay nhiều 

loại bệnh mạn tính trong người. vì vậy, chúng ta cần phải tìm hiểu để có cuộc sống mạnh khỏe 

hơn và yêu đời hơn. Sau đây là một số vấn đề sức khỏe mà người sau 50 tuổi cần lưu ý các vấn 

đề sau: 

 

Cao huyết áp  

Với độ tuổi này, hệ thống mạch máu bắt đầu có 

hiện tượng lão hóa. Điều này có nghĩa thành 

mạch máu không còn linh hoạt như lúc trước. và 

theo thống kê, cứ 3 người lớn tuổi trên 60 sẻ có 

2 người bị tăng huyết áp. Để duy trì sức khỏe và 

cải thiện huyết áp, chúng ta cần phải lưu ý đến 

lối sống như duy trì tập thể dục đều đặn, không 

hút thuốc, chế độ ăn hợp lý và kiểm soát được 

căng thẳng trong cuộc sống. 

Bệnh Đái tháo đường 

Tại Hoa kỳ, kể từ năm 1980, số người trung 

niên trở lên mắc bệnh tiểu đường đã tăng gần 

gấp đôi. Do đó, CDC Hoa kỳ gọi nó là dịch bệnh. 

Nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên sau khi chúng ta 

bước qua tuổi 45 tuổi, và bệnh Đái tháo đường 

có thể trở nên rất nghiêm trọng. Bệnh có thể 

dẫn đến bệnh liên quan như bệnh tim mạch, 

bệnh thận, mù lòa và các vấn đề khác. Vì vậy 

phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt kiểm tra 

chỉ số đường huyết. 

Bệnh Tim mạch 

Sự tích tụ tạo nên các mãng bám trong động 

mạch là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim. Nó 

bắt đầu từ lúc chúng ta còn trẻ và trở nên tồi tệ 

hơn khi ở tuổi già đi. Đó là lý do tại sao những 

người từ 40 đến 59 tuổi có nguy cơ mắc bệnh 

tim cao gấp 5 lần so với những người từ 20 đến 

39. 

Béo phì 

Chỉ số BMI có thể cho chúng ta biết tình trạng 

béo phì, Đối với người trung niên, không phải 

chỉ đơn giản cơ thể chúng ta tăng vài cân mà 

còn là vấn đề liên quan đến sức khỏe và cả 20 

bệnh mạn tính sẽ đi kèm theo, bao gồm bệnh 

tim, đột quỵ, tiểu đường, ung thư, huyết áp cao 

và viêm khớp. Tỷ lệ cao nhất trong tất cả các 

nhóm tuổi là ở người lớn tuổi từ 40 đến 59 - 

41% trong số họ bị béo phì. 

Có một thời, các bác sĩ đánh giá căn bệnh này 

của khớp là do sự hao mòn của tuổi tác, và đó 

là một yếu tố (37% người từ 45 tuổi trở lên bị 

thoái hóa khớp gối). Nhưng di truyền và lối sống 

có lẽ cũng liên quan đến nó. Và các chấn 

thương khớp trước đây, thiếu hoạt động thể 

chất, bệnh tiểu đường và thừa cân cũng có thể 

đóng một vai trò nào đó. 

Viêm xương khớp 

Trước đây, y học cho rằng căn bệnh này của 

khớp là do sự hao mòn liên quan đến tuổi tác, 

và đó là một yếu tố (37% người từ 45 tuổi trở 

lên bị thoái hóa khớp gối). Nhưng di truyền và 

lối sống cũng có thể liên quan đến bệnh này. 

Bệnh nhân có tiền sử chấn thương khớp, thiếu 

hoạt động thể chất, bệnh đái tháo đường và 

thừa cân cũng có thể đóng một vai trò nào đó 

góp phần làm cho tiến trình viêm xương khớp 

nhanh hơn. 

Loãng xương 

Khoảng 1/2 số phụ nữ trên 50 tuổi và  25% nam 

giới trong độ tuổi đó bị gãy xương , lý do khối 

lượng xương (bone mass) đã sụt giảm rất nhiều 

và cơ thể không thay thế được. Vì vậy, một chế 

độ ăn uống lành mạnh giàu canxi và vitamin D 

và tập thể dục thường xuyên , kiểm soát được 

trọng lượng cơ thể,…sẽ giúp chúng ta hạn chế 

tối đa tình trạng loãng xương. 
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Viêm phổi tắt nghẽn mạn tính (COPD) 

Viêm phế quản tắc nghẽn là tình trạng viêm và 

sưng mạn tính làm cho bên trong các ống thở 

(đường thở) nhỏ hơn bình thường. Sự thu hẹp 

này cản trở việc không khí thoát ra khỏi phổi tốt 

và dễ dàng. Đây là một căn bệnh diễn biến 

chậm thầm lặng chúng ta có thể mắc phải trong 

nhiều năm mà không biết - các triệu chứng 

thường xuất hiện ở độ tuổi 40 hoặc 50. Nó có 

thể khiến bạn khó thở và có thể ho, thở khò khè 

và khạc ra chất nhầy. Việc thường xuyên duy trì 

tập thể dục, một chế độ ăn uống lành mạnh và 

tránh khói và ô nhiễm có thể rất hữu ích. 

Mất thính lực 

Tuổi tác có thể làm cho chúng ta mất dần thính 

lực. Khoảng 18% người Mỹ từ 45 đến 64 tuổi 

gặp một số vấn đề về thính lực và nó có xu 

hướng trở nên tồi tệ hơn khi tuổi càng ngày 

càng già đi. Tiếng ồn lớn, bệnh tật và gen di 

truyền đều đóng một vai trò nào đó. Ngoài ra, 

Có một số loại thuốc cũng có thể gây ra các vấn 

đề về thính lực. Vì vậy, nếu có vấn đề về thính 

lực như không còn nghe rõ như truớc đây thì 

hãy đi đến cơ sở y tế để kiểm tra. 

Vấn đề thị lực 

Khi chúng ta già đi, hiện tượng mờ khó chịu khi 

phải cố gắng đọc loại chữ nhỏ. Ngoài ra, chúng 

ta còn phải đối diện với các bệnh liên quan đến 

mắt bao gồm Đục thủy tinh thể và bệnh tăng 

nhãn áp. Nhưng bệnh này có thể gây hại cho thị 

lực của mắt. Vì vậy, chúng ta phải kiểm tra thị 

lực thường xuyên. 

Liên quan đến bàng quang 

Khi chúng ta già đi, chúng ta sẽ có thể gặp phải 

các vấn đề về tiết niệu như bí tiểu, khó tiểu hoặc 

tiểu thường xuyên. Lúc ấy, các cơ bị yếu đi, 

thần kinh có vấn đề, hoặc vấn đề khác liên quan 

đến tiền liệt tuyến ở nam giới. Các bài tập tăng 

sức bền của cơ, uống ít cafein hoặc không nâng 

vật nặng thường có ích khi tuổi ngày càng già 

đi. 

Ung thư 

Tuổi tác là yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với ung 

thư. Căn bệnh này cũng ảnh hưởng đến những 

người trẻ tuổi, nhưng tỷ lệ mắc bệnh của bạn 

cao hơn gấp đôi từ 45 đến 54. Bạn không thể 

kiểm soát tuổi tác hoặc gen của mình, nhưng 

bạn có tránh căn bệnh này bằng cách như 

không hút thuốc hoặc tiếp xúc với ánh nắng mặt 

trời quá lâu đặc biệt là các khung giờ có lượng 

tia UV cao. 

Trầm cảm 

Những người trong độ tuổi từ 40 đến 59 có tỷ lệ 

trầm cảm cao hơn bất kỳ nhóm tuổi nào. Suy 

sụp về tinh thần vì các vấn đề sức khỏe, những 

người thân yêu bị mất hoặc chuyển đi nơi khác, 

và những thay đổi khác trong cuộc sống xảy ra. 

Tuy nhiên,tình trạng này sẽ được cỉa thiện tốt 

hơn khi chúng ta sau 59 tuổi, con số này chỉ còn 

7% phụ nữ và 5% nam giới. 

Đau lưng 

Đau lưng là một bệnh ngày càng phổ biến, đặc 

biệt khi chúng ta già đi. Những nguyên nhân làm 

cho người già dễ mắc bệnh này bao gồm thừa 

cân, hút thuốc, không tập thể dục đủ hoặc các 

bệnh như viêm khớp và ung thư. Theo dõi cân 

nặng, tập thể dục, bổ sung nhiều vitamin D và 

canxi để giữ cho xương chắc khỏe. Và tăng 

cường các cơ lưng là việc chúng ta nên duy trì 

tập luyện. 

Sa sút trí tuệ 

Alzheimer’s, một dạng sa sút trí tuệ, thường 

không xuất hiện ở tuổi 65 và về sau. Cứ 9 người 

trở lên thì có một người mắc bệnh Alzheimer, 

nhưng tỷ lệ này tăng lên 1/3 ở độ tuổi 85 trở lên. 

Một số yếu tố nguy cơ (như tuổi tác và di truyền) 

là không thể kiểm soát được. Nhưng bằng 

chứng cho thấy rằng một chế độ ăn uống lành 

mạnh và theo dõi và kiểm soát huyết áp và 

glucose huyết của bạn có thể hữu ích. 

Tham khảo 
Over 50? These Problems Can Sneak Up on You 
https://www.webmd.com/healthy-aging/ss/slideshow-health-problems-after-50?ecd=wnl_spr_072220_PTID&ctr=wnl-
spr-072220-PTID_nsl-LeadModule_cta&mb=qAj25X1nkeky27UTWK7sCHg0WleHxvIq%40kZvaqBwrpE%3d 

  

https://www.webmd.com/healthy-aging/ss/slideshow-health-problems-after-50?ecd=wnl_spr_072220_PTID&ctr=wnl-spr-072220-PTID_nsl-LeadModule_cta&mb=qAj25X1nkeky27UTWK7sCHg0WleHxvIq%40kZvaqBwrpE%3d
https://www.webmd.com/healthy-aging/ss/slideshow-health-problems-after-50?ecd=wnl_spr_072220_PTID&ctr=wnl-spr-072220-PTID_nsl-LeadModule_cta&mb=qAj25X1nkeky27UTWK7sCHg0WleHxvIq%40kZvaqBwrpE%3d
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Y học & Đời sống 

Lợi ích của acid béo Omega 3  

đối với người có bệnh tim mạch 

 

Ωmega 3 là  axit béo rất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên cơ thể chúng ta không tự tổng hợp và tạo 

ra omega 3 được vì vậy cách duy nhất để tạo ra axit béo  là bổ sung các loại thực phẩm giàu 

Omega 3 từ bên ngoài.  

Thành phần chính trong nhiều loại chất béo omega-3  là axit eicosapentaenoic (EPA) và axit 

docosahexaenoic (DHA), cả hai axit này đều có trong cá và axit alpha-linolenic (ALA) có trong thực phẩm 

có nguồn gốc thực vật. Nhiều người tin rằng bổ sung omega-3 giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, 

đột quỵ và tử vong.  

Nghiên cứu trước đây về việc bổ sung dầu cá 

và các nguồn axit béo omega-3 khác đã cho 

thấy kết quả khác nhau, với một số nghiên cho 

thấy lợi ích cho sức khỏe của tim và những 

nghiên cứu khác không tìm thấy lợi ích nào cả. 

Theo một tổng hợp đánh giá các thử nghiệm 

ngẫu nhiên về hiệu quả  của omega-3 lên bệnh  

tim mạch của nhóm tác giả Abdelhamid AS, 

Brown TJ, Brainard JS, Biswas P, Thorpe GC, 

Moore HJ, Deane KHO, Summerbell CD, 

Worthington HV, Song F, Hooper L dược đăng 

trên trang website Cochrane.org. Nhóm nghiên 

cứu đã tổng họp 86 nghiên cứu vói cở mẩu 

162,796  người  trưởng thành đang sống ờ Bắc 

Mỹ, Châu Âu, Úc Châu, và Châu Á. Trong số 

người tham ngia nghiên cứu có  người khỏe 

mạnh và người đang mắc bệnh và hầu nhứ EPA 

và DHA thử nghiệm dưới dạng viên nang và một 

ít dưới dạng dầu.Kết quả cho thấy việc gia tăng 

EPA và DHA có  ít hoặc không ảnh hưởng đến 

tử vong và các biến cố tim mạch (bằng chứng 

chắc chắn cao) và có thể tạo ra ít hoặc không có 

sự khác biệt nào đối với tử vong do tim mạch, 

đột quỵ hoặc bất thường về tim (bằng chứng 

chắc chắn vừa phải). Tuy nhiên, tăng EPA và 

DHA có thể làm giảm nhẹ nguy cơ tử vong liên 

quan  mạch vành và các biến cố mạch vành 

(bằng chứng chắc chắn thấp). Kết quả nghiên 

cứu cũng cho biết EPA và DHA làm giảm 

triglyceride khoảng 15% nhưng không ảnh 

hưởng đến chất béo hoặc các chất béo khác 

(bằng chứng chắc chắn cao).  

Nhóm nghiên cứu kết luận: “Đây là đánh giá 

toàn diện nhất về tác dụng của chất béo omega-

3 đối với sức khỏe tim mạch cho đến nay. Bằng 

chứng trung bình và độ tin cậy thấp cho thấy 

rằng tăng Omega-3 từ dầu cá (LCn3) làm giảm 

nhẹ nguy cơ tử vong và biến cố bệnh tim mạch 

vành, và giảm triglyceride huyết thanh (bằng 

chứng chủ yếu từ các thử nghiệm bổ sung). 

Tăng ALA làm giảm nhẹ nguy cơ biến cố tim 

mạch và rối loạn nhịp tim”. 

Có rất ít bằng chứng về tác dụng của việc ăn cá. 

EPA và DHA làm giảm triglyceride. EPA, DHA 

và ALA có thể bảo vệ một số bệnh về tim và 

tuần hoàn. 

 

 

Trứng là một nguồn tuyệt vời của protein rẻ 

tiền. 
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Những lưu ý khi mua Omega-3 dưới dạng thực phẩm chức năng 

Đọc kỹ nhãn và lưu ý những điểm sau: 

Loại omega-3. Hãy chắc chắn rằng sản phẩm 

Omega-3 phải có chứa EPA and DHA, vì đây là 

thành phần quan trong nhất của Omega-3 

Hàm lượng omega-3. Ở mặt trước  nhãn của 

sản phẩm ghi  1.000 mg dầu cá mỗi viên. Tuy 

nhiên quan sát kỹ sẽ thấy  EPA và DHA chỉ có 

320 mg. 

Để hấp thụ tốt hơn, hãy tìm sản phẩm có chứa  

FFA (axit béo tự do), TG, rTG (triglyceride và 

triglyceride cải biến) và PL (phospholipids), thay 

vì EE (ethyl este). 

Omega-3 dễ bị biến đỗi mùi vị. Khi mùi vị thay 

đỗi cũng có thể là chất lương kém đi và đôi khi 

thành độc tính 

Tham khảo 

1. Omega-3 intake for cardiovascular disease. Published: 29 February 2020. 

 https://www.cochrane.org/CD003177/VASC_omega-3-intake-cardiovascular-disease 

2. Omega-3 Fatty Acids Reduce Risk of Fatal Heart Attack. By Christopher Wanjek June 27, 2016. 

https://www.livescience.com/55198-omega-3-fatty-acids-reduce-fatal-heart-attacks.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lưu ý khi bổ sung Omega 3 

Khi bổ sung Omega 3 cần tìm hiểu xem nó chứa bao nhiêu EPA và DHA 

− Việc quan trọng nhất khi bổ sung Omega 3 là tìm hiểu xem nó chứa bao nhiêu EPA và DHA. Điều này 

giúp cơ thể bạn đảm bảo nhận đủ EPA và DHA. Ví dụ 1 viên nang dầu cá có thể chứa 1000mg 

Omega 3 nhưng mức độ thực sự giữa EPA và DHA có thể thấp hơn so với thực tế. 

− Tùy thuộc vào lượng EPA và DHA trong một liều, bạn có thể sẽ phải cần dùng tới 8 viên nang để đạt 

được mức tối ưu nhất. 

− Mỗi người có nhu cầu lượng Omega 3 khác nhau, chính vì vậy nhu cầu bổ sung Omega 3 cũng sẽ 

khác nhau. 

Nên bổ sung tối thiểu 250mg và tối đa 3000mg EPA và DHA kết hợp mỗi ngày. 

− Omega 3 là một trong những dưỡng chất thiết yếu và tuyệt vời của cơ thể, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc 

các bệnh về tim mạch đồng thời giúp làm giảm các bệnh liên quan đến thần kinh, tâm thần. Việc bổ 

sung Omega 3 mỗi ngày là rất cần thiết, tuy nhiên cần bổ sung một cách hợp lý để giúp bản thân duy 

trì được sức khỏe tốt nhất. 

Các chuyên gia y tế khuyên rằng, để đảm bảo sức khỏe tối ưu, tỷ lệ giữa Omega 6 và Omega 3 nên là 2:1. 

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công bố, bổ sung Omega 3 là an toàn nếu không 

vượt quá ngưỡng 3000mg/ ngày. 

Để cải thiện tình trạng thiếu Omega 3, không những chỉ cần bổ sung từ chế độ ăn uống mà còn cần phải cân 

nhắc để giảm lượng Omega 6 có từ dầu thực vật. Cơ thể bạn sẽ hoạt động tốt nhất khi lượng Omega 6 và 

Omega 3 được cân bằng. 

Nguồn (Vimec) 

https://www.cochrane.org/CD003177/VASC_omega-3-intake-cardiovascular-disease
https://www.livescience.com/55198-omega-3-fatty-acids-reduce-fatal-heart-attacks.html
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Y học & Đời sống 

Thực phẩm & sỏi thận 

Do Foods Cause Kidney Stones? 
 

Các loại thực phẩm bạn ăn có thể góp phần gây sỏi thận và việc  thay đổi chế độ ăn có thể giúp 

bạn ngăn ngừa sỏi thận.  

Sỏi thận có thể hình thành khi bạn có quá nhiều 

khoáng chất và muối hòa tan trong nước tiểu. 

Thường là do lượng nước tiểu giảm hoặc nồng 

độ chất khoáng tăng cao (hoặc cả hai). Kích cỡ 

sỏi  thận từ vài milimet đến centimet. Với sạn 

thận kích cở nhỏ (dưới 5mm) thường được đào 

thải ra ngoài khi đi tiểu. Tuy nhiên, với kích cỡ 

lớn (trên 1cm) thì việc di chuyển của viên sỏi tạo 

ra sự cọ xát  và sẽ gây đau, viêm, và thậm chí 

nhiễm trùng. Bệnh sỏi  thận là do những biến 

chứng do sỏi  thận gây ra như đau nhức hay 

viêm nhiễm.  

Có loại sỏi thận thường gặp nhất là Canxi 

Oxalate (phổ biến nhất), Canxi Phosphate, và 

Uric acid (là loại liên quan đến bệnh gút). 

Bạn có nguy cơ bị sỏi thận? 

Sỏi thận là phổ biến. Khoảng 11% nam giới và 6 

% phụ nữ sẽ bị sỏi thận. Bạn có thể có nguy cơ 

cao hơn nếu bạn đã bị sỏi thận hoặc nếu có tiền 

sử gia đình bị sỏi thận. Các yếu tố rủi ro phổ 

biến khác bao gồm:  

• Không uống đủ nước 

• Thói quen ăn mặn 

• Bổ sung calci quá mức 

• Bị bệnh thận hoặc nhiễm trùng đường 

tiết niệu thường xuyên 

• Bị bệnh viêm ruột 

• Có tiền sử bệnh gút 

• Thuốc: họ sulfa, cephalosporin 

Các triệu chứng thường gặp do bệnh sỏi 

thận gây ra: 

• Đau lưng bên hông, đau bụng từng cơn 

+ đi tiểu ra máu  

• Đau khi đi tiểu 

• Đi tiểu nặng mùi  

• Tiểu ra máu  

• Tiểu són hay tiểu nhỏ giọt 

• Cảm giác đau bụng, muốn mửa, buồn 

nôn  

• Cảm giác ớn lạnh 

Chẩn đoán bệnh sỏi thận 

Bác sĩ sẽ thăm khám vùng bụng, xét nghiệm 

máu, nước tỉểu, siêu âm hay chụp CT để phát 

hiện sỏi . Độ nhạy của chụp CT khi tìm sỏi thận 

là 95% với sạn trên 3mm.  

Thuốc và phương pháp điều trị 

Uống nhiều nước, giảm đau bằng thuốc kháng 

viên (NSAID), kết hợp với các thuốc làm giản 

mạch (Alpha blocker), tăng khả năng đào thải 

sỏi, là cách chữa trị hiệu quả để viên sỏi từ từ 

được đào thải ra ngoài. Trong nhiều trường 

hợp, bệnh nhân có thể uống các thuốc trên kèm 

với  kháng sinh sinh khi có nhiễm trùng. Với 

những viên sạn thận kích cỡ dưới 5mm, khả 

năng cơ thể tự đào thải ra ngoài lên đến 90%. 

 Với những viên sỏi thận có kích thước lớn hơn, 

có thể dùng phương pháp siêu âm tán sỏi thành 

những viên nhỏ hơn và để từ từ đào thải ra 

ngoài. Với những viên rất to và gây tắc nghẽn, 

nhiễm trùng, bệnh nhân có thể cần được phẩu 

thuật. Lưu ý, do bệnh ở vùng bụng có nhiều 

điểm chung (như đau bụng, đau lưng, ói mửa) 

nên bệnh sỏi thận dễ bị chẩn đoán nhầm với 

các bệnh khác 

Phòng ngừa 

Để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh sỏi thận, có 

thể kể đến các biện pháp sau: 

Củ cải đường (Beets) là một trong số thực 

phẩm giàu oxalat nhất 
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Bỏ qua thói quen sinh hoạt xấu để ngừa bệnh 

với các cách như: giảm lượng natri trong chế độ 

ăn; hạn chế thịt đỏ, nên bổ sung các loại protein 

từ các loại gia cầm; tránh các loại nước ngọt, 

nước giải khát; không lựa chọn các thực phẩm 

chế biến sẵn như: bánh mì, khoai tây chiên,các 

loại phomat; giảm lượng đường trong các bữa 

ăn. 

Sử dụng những thực phẩm tốt cho người mắc 

bệnh thận. Cần hạn chế thực phẩm chứa nhiều 

canxi và các loại thực phẩm có hàm lượng axit 

oxalic tương đối cao như táo, tỏi, hành tây, cà 

phê, ca cao, nước chè, không nên uống rượu, 

cà phê. 

Cần duy trì chế độ tập luyện thể dục nhẹ nhàng 

như: đi bộ, đạp xe để có sức khỏe tốt, loại trừ 

các nguy cơ gây bệnh.

Tham khảo 

Do Foods Cause Kidney Stones? 

https://universityhealthnews.com/daily/digestive-health/beet-juice-side-effects-beets-are-one-of-the-foods-

that-cause-kidney-stones/ 

 

 

 

  

Đối tượng nguy cơ bệnh Sỏi thận 

− Khi gia đình có người mang gen này, sẽ có nguy cơ cao bị sỏi thận. 
− Những người sống tại khu vực có khí hậu nhiệt đới, không uống đủ nước lại bị ra mồ hôi nhiều dẫn đến thiếu nước. 
− Những người ăn quá nhiều protein, muối hoặc đường. 
− Những người béo phì có nguy cơ cao mắc bệnh sỏi thận. 
− Đã từng trải qua phẫu thuật hoặc sử dụng một số loại thuốc có nguy cơ cao bị sỏi thận. 

Nguyên nhân gây bệnh sỏi thận 

− Sử dụng thuốc tùy tiện 

Việc tự kê đơn, sử dụng thuốc bừa bãi không theo chỉ dẫn của bác sĩ sẽ có thể dẫn tới bệnh sỏi thận. Theo thống kê của các 
chuyên gia tại Anh quốc cho thấy, việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Một 
số nhóm kháng sinh được nhắc tới như: Cephalosporin, Penicillin... 

− Chế độ ăn uống không hợp lý 

Thói quen ăn mặn, nhiều dầu mỡ làm tăng thể tích tuần hoàn điều này đồng nghĩa các chất khoáng được lọc qua thận nhiều 
hơn làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận. 

− Thói quen uống ít nước 

Khi lượng nước đưa vào cơ thể quá ít, không đủ để thận lọc và đào thải ra ngoài điều này làm cho nước tiểu trở nên đậm 
đặc, tạo điều kiện cho các chất khoáng kết tinh lại và gây bệnh sỏi thận. 

− Mất ngủ kéo dài 

Mô thận sẽ có khả năng tự tái tạo tổn thương khi cơ thể chìm vào giấc ngủ. Do đó, khi bạn bị mất ngủ kéo dài thì chức năng 
này sẽ không được thực hiện, càng để lâu thì nguy cơ dẫn tới sỏi thận càng tăng. 

− Nhịn ăn sáng 

Dịch mật đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa thức ăn. Đặc biệt vào buổi sáng, cơ thể cần nhiều năng lượng sau 1 đêm 
ngủ dài. Tuy nhiên, việc nhịn ăn sáng khiến dịch mật bị tích tụ trong túi mật và đường ruột dẫn tới sỏi thận. 

− Nhịn tiểu 

Việc nhịn tiểu thường xuyên khiến các chất khoáng không được đào thải mà dẫn đến sự lắng đọng. Khi lượng calci tích tụ lại 
đủ lớn sẽ hình thành sỏi trong thận. 

Nguồn: Vinmec 

https://universityhealthnews.com/daily/digestive-health/beet-juice-side-effects-beets-are-one-of-the-foods-that-cause-kidney-stones/
https://universityhealthnews.com/daily/digestive-health/beet-juice-side-effects-beets-are-one-of-the-foods-that-cause-kidney-stones/
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Y học & Đời sống 

Vai trò của Kẽm đối với cơ thể 

 

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu được tìm thấy trong hầu hết mọi tế bào và nó giúp cơ thể bạn 

chống lại nhiễm trùng. Nó cũng đóng một phần quan trọng trong việc sửa chữa mô. Và nó có thể 

làm giảm khả năng vi rút cảm lạnh phát triển hoặc bám vào niêm mạc mũi của bạn. 

 

Kẽm là loại khoáng chất mà  tế bào trong cơ thể 

chúng ta rất cần để chống lại vi khuẩn và virus 

và kẽm cũng là tạo ra nguyên vật liệu di truyền, 

được gọi là DNA. Kẽm giúp bạn chữa lành vết 

thương, hỗ trợ khứu giác và vị giác, và rất quan 

trọng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong quá 

trình phát triển của chúng.  

Nhu cầu kẽm hàng ngày 

Một người đàn ông trưởng thành cần 11 

miligam mỗi ngày, và một phụ nữ trưởng thành, 

8 miligam. Nếu phụ nữ mang thai hoặc cho con 

bú sẽ cần nhiều hơn - khoảng 12 miligam. Trẻ 

em cần 2 đến 11 miligam tùy theo độ tuổi và giới 

tính. Nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của bạn về 

bao nhiêu là phù hợp với con bạn. 

Cơ thể tôi có đủ lượng kẽm không ? 

Nếu có chế độ ăn hợp lý , giàu chất dinh dưỡng 

thì hầu hết chúng ta không thiếu kẽm. tuy nhiên 

một vài trường hợp làm cho cơ thể khó hấp thu 

kẽm như phẫu thuật dạ dày hoặc ruột, lạm dụng 

rượu và các bệnh tiêu hóa như viêm loét đại 

tràng hoặc bệnh Crohn. Và những người trong 

khẩu phần ăn không có thịt hoặc các sản phẩm 

động vật có thể gặp khó khăn hơn trong việc 

cung cấp đủ lượng kẽm từ thực phẩm. 

Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể bạn thiếu kẽm ? 

Cơ thể thiếu kẽm có thể khiến trẻ chậm lớn hơn 

và làm chậm quá trình dậy thì ở thanh thiếu 

niên. Người lớn thiếu kẽm có thể bị rụng tóc, 

tiêu chảy, lở loét trên mắt và da, chán ăn. Ngoài 

ra việc lượng kẽm thấp trong cơ thể cũng có thể 

ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của đàn 

ông. Tuy nhiên, bạn hãy đi kiểm tra sức khỏe 

trước khi dùng chất bổ sung kẽm. Vì các triệu 

chứng trên cũng có thể do một nguyên nhân 

nào đó khác ngoài việc thiếu kẽm. 

Lợi ích của kẽm 

Kẽm giúp bạn có một làn da khỏe mạnh 

Kẽm giống như những vệ binh bảo vệ cho da 

khỏi hư hại khi phải tiếp xúc với các tác nhân 

bện ngoài môi trường như: bảo vệ bạn khỏi 

nhiệt  và lạnh, vi khuẩn và vi rút. Bác sĩ có thể 

kê thuốc bổ sung kẽm hoặc thuốc mỡ để điều trị 

một số vấn đề về da, như mụn trứng cá. 

 

Kẽm có thể chữa khỏi cảm lạnh thông 

thường? 

Một số nghiên cứu cho thấy rằng nếu bạn dùng 

viên ngậm hoặc siro kẽm - nhưng không phải 

viên uống thực phẩm bổ sung - trong vòng 24 

giờ kể từ khi cảm lạnh, các triệu chứng cảm của 

bạn sẽ không bị nặng thêm hoặc kéo dài. 

Ngăn ngừa thoái hóa hoàng điểm tuổi già - 

Age-Related Macular Degeneration (AMD) 

Đây là một bệnh về mắt gây giảm thị lực theo 

thời gian ( phổ biến bệnh nhân trên 65 tuổi).  

Bệnh hiếm khi mù hoàn toàn nhưng làm giảm 

khả năng nhìn chi tiết mọi vật và làm giảm chất 

lượng cuộc sống ở người có tuổi. bệnh do nhiều 

nguyên nhân; tuổi già, cao huyết áp, hút thuốc, 

uống rượu,…Một nghiên cứu lớn về những 

người có nguy cơ mắc bệnh AMD cao hơn cho 

thấy rằng uống vitamin tổng hợp hàng ngày với 

“ Hào là hải sản chứa một lượng kẽm cao nhất,  3 

ounce (85.04856g ) thịt hào có chứa khoảng 74 

milligrams nguyên tố kẽm. và cao gấp 5 lần cơ thể 

của bạn cần mỗi ngày 
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kẽm - cùng với vitamin A và C, beta-carotene và 

đồng - có thể giúp tránh được bệnh này. Nếu 

bạn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, hãy nói 

chuyện với bác sĩ để xem liệu vitamin có phải là 

một ý tưởng tốt cho bạn hay không. 

Nguồn cung cấp kẽm 

Hào (Oysters) 

Là hải sản chứa một lượng kẽm cao nhất,  3 

ounce (85.04856g ) thịt hào có chứa khoảng 74 

milligrams nguyên tố kẽm. và cao gấp 5 lần cơ 

thể của bạn cần mỗi ngày.  Ăn sống với chanh 

hoặc nướng theo kiểu Rockefeller với rau bina, 

hành tây, bánh mì và phô mai Parmesan 

(Parmesan cheese.) 

Thịt vai bò rán (Chuck Roast) 

Không nên ăn quá nhiều thịt đỏ  (red meat )- đặc 

biệt là thịt mỡ - vì có liên quan đến các vấn đề 

sức khỏe, nhưng nó có thể cung cấp một số 

chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm cả kẽm. Chỉ 

cần duy trì khẩu phần ăn nhỏ và ăn với nhiều 

rau xanh . Một khẩu phần 3 ounce (85.04856g ) 

thị vai bò có khoảng 7 miligam kẽm. 

Cua  Alaska (Alaska King Crab) 

Cắt một quả chanh và đun chảy một ít bơ, và 

bạn sẽ có một bữa tiệc hoàn hảo cho một  đế 

vương. Một khẩu phần 3 ounce ( 85.04856g )  

có 6,5 miligam kẽm. Phải hơi cực một chút để 

lấy thịt ra khỏi vỏ, nhưng đó là một nửa thú vị 

của một  thực khách. Tuy nhiền, thao tác này 

khiến bạn ăn chậm hơn, lành mạnh hơn và cũng 

góp phần hạn chế bạn ăn quá nhiều . 

Đùi gà nướng (Dark Meat Chicken) 

3 ounce (85.04856g ) đùi gà  có 2,4 miligam 

kẽm trên mỗi khẩu phần, so với ức gà không da 

thì  ít hơn 1 miligam .  thật tuyệt vời, hãy thử 

món đùi gà áp chảo với cải xoăn xào bạn sẽ có 

một bữa ăn ngon và lành mạnh. 

Hạt điều (Cashews) 

Làm thế nào về một bữa ăn nhẹ giàu kẽm? Mỗi 

khẩu phần 1 ounce (28.34952g). Giữ chúng ở 

bàn làm việc của bạn để thưởng thức một món 

ăn lành mạnh thay vì kẹo hoặc khoai tây chiên.  

Ngoài ra, hạt điều còn có chứa nhiều calo và 

chất béo rất tốt cho sức khỏe. 

Thực phẩm chức năng (Zinc Supplements) 

Nhiều người  theo tâm lý vẫn dùng  vitamin đa 

sinh tố dưới dạng thực phẩm chức năng.  Điều 

này có thể hữu ích nếu bạn không cung cấp đủ 

trong chế độ ăn uống của mình hoặc bạn mắc 

một số bệnh lý nhất định, nhưng không phải lúc 

nào cũng an toàn. Vì vậy tốt nhất trước khi sử 

dụng một loại TPCN nào đó, trước tiên bạn nên 

cần hỏi ý kiến  với bác sĩ, dược sĩ  của bạn . 

Trường hợp quá đưa vào cơ nhiều kẽm thì 

sao ? 

Có thể không tốt cho bạn 

Lượng kẽm quá nhiều  có thể gây tiêu chảy, co 

thắt dạ dày, đau đầu và buồn nôn. Và nếu bạn 

uống quá nhiều trong thời gian dài, sẽ làm 

lượng nguyên tố đông (một chất dinh dưỡng 

thiết yếu khác) trong cơ thể ở mức thấp , dư 

thừa kẽm sẽ làm hệ thống miễn dịch kém hơn 

và ít HDL - hoặc cholesterol “tốt” -. Bạn không 

nên dùng nhiều hơn 40 miligam mỗi ngày trừ khi 

có chỉ định của bác sĩ.  

Tương tác thuốc 

Kẽm có thể làm giảm  tác dụng của thuốc kháng 

sinh và thuốc kháng sinh có thể khiến cơ thể 

bạn khó hấp thu kẽm hơn. Các TPCN có chứa 

kẽm cũng có thể khiến cơ thể bạn khó hấp thụ 

một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc trị viêm 

khớp penicillamine. Vì vậy,  bạn nên cần hỏi ý 

kiến  với bác sĩ, dược sĩ  của bạn .trước khi bổ 

sung kẽm. 

 

Tham khảo 

Why You Need Zinc and How to Get It 

https://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-zinc-mineral 
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Y học & Đời sống 

Giấc ngủ không hợp lý có ảnh hưởng rất lớn 

đến thần kinh của trẻ 

 

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Tâm lý học và Tâm thần Trẻ em.Việc trẻ em 

có một giấc ngủ không hợp lý sẽ rất có hại đến sức khỏe của trẻ, đặc biệt liên quan đến thần kinh 

của trẻ . 

 

Đối với người lớn, có rất nhiều nghiên cứu vế 

giấc ngủ. Tuy nhiên, nghiên cứu ở trẻ em về 

ảnh hưởng đến sức khỏe , cảm xúc có  liên 

quan tới giấc ngủ thì rất hiếm.  

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học 

Houston đã kiểm tra việc thiếu ngủ ảnh hưởng 

đến 53 trẻ em từ 7 đến 11 tuổi . Nghiên cứu  

thực hiện trong khoảng thời gian một tuần và 

bao gồm 2 đánh giá trong phòng thí nghiệm. 

Đánh giá đầu tiên được thực hiện sau một đêm 

ngủ ngon trong khi lần thứ hai được tiến hành 

sau 2 đêm ngủ hạn chế. Trong các cuộc đánh 

giá, những người tham gia được đưa re các 

hình ảnh và clip phim gợi ra cả cảm xúc tích cực 

và tiêu cực. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử 

dụng các bản ghi, biểu hiện trên khuôn mặt và 

rối loạn hô hấp.Các nhà nghiên cứu phát hiện ra 

rằng những thay đổi đáng kể nhất xảy ra khi 

những người tham gia được thể hiện tích cực 

hơn khi có được một giấc ngủ hợp lý và những 

kích thích cảm xúc tiêu cực với các triệu chứng 

lo âu trước đó lớn hơn cho thấy sự thay đổi 

đáng kể nhất trong phản ứng cảm xúc sau khi 

giấc ngủ bị hạn chế. 

"Trải nghiệm và biểu hiện của cảm xúc tích cực 

là điều cần thiết cho tình bạn của trẻ em, tương 

tác xã hội lành mạnh và ứng phó hiệu quả. Phát 

hiện của chúng tôi có thể giải thích tại sao trẻ 

ngủ ít hơn trung bình có nhiều vấn đề liên quan 

đến bạn bè hơn", giáo sư Tâm lý học và Giám 

đốc của Đại học Houston Trung tâm giấc ngủ và 

lo âu của Houston, Candice Alfano, Tiến sĩ, cho 

biết trên báo chí. 

Mỗi ngày có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến trẻ 

làm cho trẻ không có một giấc ngủ hợp lý.. Theo 

Alfano, nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải 

đánh giá và ưu tiên thói quen ngủ lành mạnh ở 

trẻ em để tránh cho trẻ bị tổn thương về mặt 

cảm xúc. 
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