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bệnh nhân và tránh những độc tính không mong muốn, khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Sài 

Gòn ban hành thông tin thuốc cập nhật thông tin sử dụng Rosuvastatin 40mg. Đề nghị quý 

bác sĩ và nhân viên y tế lưu ý nhằm tối ưu hóa việc sử dụng và tư vấn sử dụng thuốc cho 

bệnh nhân.  

THÔNG TIN THUỐC 

V/v Cập nhật thông tin sử dụng thuốc Rosuvastatin 40mg 

 Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy 

đăng ký lưu hành thuốc, thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường; 

 Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi các loại thuốc có chứa hoạt chất Rosuvastatin 

40mg với lí do: thuốc chứa hoạt chất Rosuvastatin 40mg là có chống chỉ định cho người 

Châu Á1. Nguyên nhân của sự điều chỉnh này xuất phát từ kết quả của một số nghiên cứu 

dược động học trên rosuvastatin4,5. 

 Một nghiên cứu dược động học tại Singapore vào năm 2005, trên các nhóm: Da 

trắng, Hoa, Ấn độ và Malaysia, mỗi bệnh nhân chỉ được uống một liều duy nhất 40mg. Kết 

quả ghi nhận: Tỉ lệ AUC0-t ở nhóm chủng tộc Hoa, Malay, Ấn Độ lần lượt là 2.31, 1.91, 

1.63; tỉ lệ Cmax lần lượt là 2.36, 2.0, 1.68 khi so sánh với nhóm Da trắng5. 

Năm 2014, một nghiên khác được thực hiện ở nhóm dân gốc Á (trong đó có Việt 

Nam) với nhóm dân Da trắng cư ngụ tại California, Mỹ; mỗi bệnh nhân được cho uống 1 

liều duy nhất rosuvastatin 20mg. Kết quả: Ở nhóm gốc Đông Á, AUC0-t cao hơn từ 64-

84%, Cmax cao hơn từ 70-98% so với nhóm Da trắng. Người gốc Ấn được cho là trung gian 

giữa 2 nhóm chủng tộc này khi ghi nhận tỉ lệ theo thứ tự là 26% và 29%4. 

Điều này làm gia tăng nguy cơ độc tính trên cơ vân (ví dụ: bệnh lý cơ, tiêu cơ vân), 

đặc biệt ở liều cao nhất được phê duyệt là 40mg2,3. 

 Từ các bằng chứng nêu trên đã được FDA yêu cầu cập nhật các phần “Cảnh báo”, 

“Liều lượng và cách dùng”, đơn vị Thông tin thuốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn xin thông 

báo các khoa lâm sàng và các bác sĩ cần lưu ý: 

1) Liều Rosuvastatin 5mg được cho là liều khởi đầu cho bệnh nhân gốc Á. 

2) Thông tin hướng dẫn sử dụng của thuốc có hoạt chất Rosuvastatin: 

* Chỉ định:  

- Tăng cholesterol máu nguyên phát hoặc rối loạn lipid máu hỗn hợp 

- Tăng cholesterol máu gia đình kiểu hợp đồng tử. 

* Chống chỉ định:  

- Bệnh nhân quá mẫn với rosuvastatin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. 



- Bệnh nhân mắc bệnh gan hoạt tính kể cả tăng transaminase huyết thanh kéo dài và 

không có nguyên nhân và khi nồng độ transaminase huyết thanh tăng hơn 3 lần giới hạn 

trên của mức bình thường (ULN). 

- Bệnh cơ. 

- Suy thận nặng. 

- Đang dùng cyclosporin. 

- PNCT và cho con bú. 

* Liều dùng: liều khởi đầu là 5 hoặc 10mg dùng một lần trong ngày, riêng với bệnh 

nhân gốc Á thì liều khởi đầu là 5mg. Liều 40mg chỉ được dùng khi tăng cholesterol máu 

nặng và có nguy cơ cao về bệnh tim mạch mà không đạt được mục tiêu điều trị ở liều 20mg, 

riêng với bệnh nhân gốc Á thì liều tối đa chỉ ở 20mg dựa trên các nghiên cứu được nêu 

trên. 

* Thận trọng: 

- Ở bệnh nhân có tiền sử bệnh gan, như mọi statin khác, cần thận trọng khi bệnh 

nhân có yếu tố dễ tiêu cơ vân như suy thận, nhược giáp, tiền sử bản thân hoặc gia đình có 

bệnh di truyền về cơ, tiền sử độc tính trên cơ do các chất ức chế men HMG-CoA reductase 

khác hoặc fibrate, nghiện rượu, trên 70 tuổi, các tình trạng gây tăng nồng độ thuốc trong 

máu, dùng đồng thời với fibrate. 

- Ngưng dùng thuốc nếu CK > 5 x ULN hoặc triệu chứng về cơ trầm trọng. Không 

nên dùng khi có nhiễm khuẩn huyết tụt HA, đại phẫu, chấn thương, rối loạn điện giải, nội 

tiết, chuyển hóa nặng: co giật không kiểm soát được. 

3) Không sử dụng liều 40mg do nồng độ thuốc trong máu cao hơn 2 lần so với 

người Da trắng sẽ dẫn đến việc gặp phải các tác dụng phụ nghiêm trọng cho 

người sử dụng. 

4) Tăng cường việc giám sát, theo dõi, xử trí cho các trường hợp xảy ra các phản 

ứng có hại của thuốc và gửi báo cáo phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm 

quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc 

Kết luận: Bài viết này khoa Dược cập nhật lại thông tin mới nhất để hỗ trợ các 

bác sĩ theo dõi liều lượng trong quá trình khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tại 

bệnh viện một cách hiệu quả và an toàn./. 
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