
TAMOXIFEN (dưới dạng tamoxifen citrat) 20mg  
TÊN CHUNG QUỐC TẾ: 

Tamoxifen. 

LOẠI THUỐC: 

Thuốc chống ung thư. 

DƯỢC LÝ VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

Tamoxifen là chất kháng estrogen không steroid. Ở người, tamoxifen tác dụng chủ yếu như thuốc
kháng estrogen, ức chế tác dụng của estrogen nội sinh, có lẽ bằng cách gắn với thụ thể estrogen. Tuy
nhiên, kết quả lâm sàng cho thấy thuốc này có hiệu quả ở những khối u không có liên quan với thụ
thể estrogen,  điều đó cho thấy còn có một  số cơ chế tác  dụng khác.  Người  ta  thừa nhận rằng,
tamoxifen cũng có một số tác dụng giống oestrogen trên một số bộ phận cơ thể, bao gồm màng trong
tử cung, xương và lipid máu. 

Tamoxifen được hấp thu nhanh sau khi uống, nồng độ đỉnh trong huyết thanh khi dùng liều duy nhất
đạt được sau 4 - 7 giờ. Nồng độ tamoxifen trong huyết thanh ở trạng thái ổn định đạt được sau 4 - 6
tuần dùng thuốc liên tục (40 mg hàng ngày). Có sự thay đổi rất nhiều giữa những người dùng thuốc
về nồng độ tamoxifen trong huyết thanh sau khi dùng liều duy nhất và về trạng thái ổn định sau khi
dùng liên tục. Thuốc liên kết nhiều với albumin huyết thanh (> 99%). 

Tamoxifen được chuyển hóa bởi các isoenzym CYP34A, CYP2C9 và CYP2D6 của cytochrom P450.
Thuốc  chuyển  hóa  chủ  yếu  thành  N-desmethyltamoxifen  và  thành  chất  chuyển  hóa  ít  hơn,  4-
hydroxytamoxifen.  Cả  hai  chất  chuyển  hóa  này  có  thể  chuyển  hóa  tiếp  thành  4-hydroxy-N-
desmethyltamoxifen, vẫn giữ được ái lực cao với thụ thể estrogen. Thuốc mẹ có nửa đời cuối cùng là
7 ngày, trong khi nửa đời của N-desmethyl-tamoxifen là 14 ngày. Sau chu trình gan - ruột, glucuronid
và những chất chuyển hóa khác bài tiết qua phân; thuốc bài tiết qua nước tiểu rất ít. 

CHỈ ĐỊNH 

Điều trị nội tiết ung thư vú phụ thuộc estrogen ở phụ nữ. 

Điều trị hỗ trợ ung thư vú phụ thuộc estrogen ở phụ nữ và được bổ sung thêm hóa trị liệu ở một số
trường hợp chọn lọc. Thuốc đã được dùng để điều trị hỗ trợ cho phụ nữ có nguy cơ cao tái phát sau
khi đã được điều trị ung thư vú tiên phát. Tamoxifen còn được dùng để kích thích phóng noãn ở phụ
nữ vô sinh do không phóng noãn. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Đang mang thai. 

Quá mẫn với tamoxifen. Loạn chuyển hóa porphyrin. 

THẬN TRỌNG 

Giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu. 

Tăng lipoprotein huyết đã có từ trước. Bệnh gan. 

Bệnh nhi (do tính an toàn và hiệu quả của tamoxifen chưa được xác định ở lứa tuổi này). 



Khi dùng cho phụ nữ tiền mãn kinh cần theo dõi thận trọng vì thuốc gây phóng noãn. 

Tamoxifen gây tăng biến đổi ở nội mạc tử cung (quá sản, polyp, ung thư) và sarcoma tử cung. Cần
theo dõi và khám nếu có chảy máu ở âm đạo, kinh nguyệt bất thường, đau căng vùng bụng dưới ở
người dùng tamoxifen. 

THỜI KỲ MANG THAI 

Đã có thông báo về hiện tượng sảy thai tự phát, khuyết tật khi sinh, bào thai bị chết và chảy máu âm
đạo khi sử dụng tamoxifen trong thời gian mang thai, vì vậy không được sử dụng tamoxifen cho
người mang thai. 

THỜI KỲ CHO CON BÚ 

Chưa biết tamoxifen có tiết vào sữa người hay không, vì vậy không được sử dụng cho người cho con
bú. Cần quyết định hoặc ngừng cho con bú hoặc ngừng dùng thuốc, có cân nhắc đến tầm quan trọng
của thuốc đối với người mẹ. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR) 

Nói chung tamoxifen được dung nạp tốt, tác dụng không mong muốn ít hơn nhiều so với estrogen và
androgen. Thường gặp nhất là nóng đỏ bừng, buồn nôn và nôn, có thể chiếm tỉ lệ tới 25% người dùng
thuốc và hiếm khi nặng đến mức phải ngừng thuốc. 

Thường gặp, ADR > 1/100 

Tăng cân, cơn bốc hỏa. Kinh nguyệt không đều, chảy máu âm đạo, phù hoặc tiết dịch âm đạo, ngứa
âm hộ, mẩn đỏ và khô da. Đau tăng và tái phát đau ở khối u hay xương có thể là dấu hiệu của đáp ứng
thuốc. 

Ít gặp, 1/1 000 < ADR < 1/100 

Tăng calci huyết, đôi khi nặng, ở người bệnh có di căn xương, chóng mặt, nhức đầu, trầm cảm, lú lẫn,
mệt và co cơ. Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, chán ăn, rụng tóc, viêm da, tắc mạch huyết khối, tắc
mạch phổi, ứ dịch. 

Hiếm gặp, ADR < 1/1 000 

Nhìn mờ và mất thị lực, viêm giác mạc, bệnh lý võng mạc và đục giác mạc. Thay đổi lipid huyết, thay
đổi nồng độ enzym gan, ứ mật, viêm gan, hoại tử gan, lạc chỗ nội mạc tử cung, u xơ tử cung. Ở đàn
ông dùng tamoxifen: Nhức đầu, buồn nôn, nôn, nổi mẩn da, khô da, đau nhức xương, giảm ham muốn
tình dục, rụng tóc. 

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ TRÍ ADR 

Khi điều trị bằng tamoxifen cho người bệnh, cần định kỳ: 

Đếm công thức máu. Thử chức năng gan. 

Theo dõi triglycerid và cholesterol huyết thanh ở người bệnh có tăng lipoprotein huyết từ trước. 

Khi dùng tamoxifen, phụ nữ cần báo cáo cho thầy thuốc biết bất kỳ biểu hiện nào như kinh nguyệt
không đều,  chảy máu âm đạo không bình thường hoặc đau/tức khung chậu.  Cần kiểm tra  ngay
nguyên nhân của những tác dụng này. 



Nếu người bệnh phàn nàn về thị lực không bình thường trong khi điều trị bằng tamoxifen thì cần
kiểm tra kỹ về độc tính có thể có đối với mắt. 

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 

Tamoxifen được uống ở dạng citrat. Liều lượng thuốc sau đây được tính theo tamoxifen base. 

Điều trị ung thư vú: 

Thông thường là 20 mg mỗi ngày, uống làm 1 hoặc 2 lần. Có thể dùng tới 40 mg mỗi ngày, nhưng
không thấy có thêm lợi ích. 

Điều trị vô sinh do không phóng noãn: 

Ở phụ nữ có kinh nguyệt đều nhưng không phóng noãn: đợt điều trị đầu tiên là 20 mg/ngày, uống vào
các ngày thứ 2, 3, 4 và 5 của vòng kinh. Nếu không kết quả (dựa vào theo dõi nhiệt độ cơ bản hoặc ít
chất nhày cổ tử cung trước khi phóng noãn) có thể sử dụng tới 40 mg rồi 80 mg/ngày trong các đợt
điều trị sau đó. Ở phụ nữ có kinh không đều, đợt điều trị đầu tiên có thể bắt đầu vào bất kỳ ngày nào.
Nếu không có dấu hiệu phóng noãn thì tiếp tục điều trị đợt thứ hai, bắt đầu 45 ngày sau đó, với liều
tăng lên như trên. Nếu có đáp ứng, đợt điều trị tiếp theo bắt đầu vào ngày thứ 2 của vòng kinh. 

TƯƠNG TÁC THUỐC 

Không dùng đồng thời tamoxifen với chất chống đông loại coumarin vì gây tăng tác dụng chống đông
đáng kể. 

Bromocriptin làm tăng nồng độ tamoxifen trong huyết thanh. 

Thuốc loại estrogen có thể làm giảm tác dụng điều trị của tamoxifen. 

Alopurinol làm tăng độc tính lên gan của tamoxifen. 

Rifampicin, aminoglutethimid làm giảm nồng độ tamoxifen trong huyết thanh. 

Tamoxifen làm giảm nồng độ letrozol trong huyết thanh. 

ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ BẢO QUẢN 

Bảo quản thuốc trong bao bì kín, ở nơi mát (20 - 25 °C), khô và tránh ánh sáng mạnh. 

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ 

Những triệu chứng quá liều là độc tính thần kinh cấp với các biểu hiện như run, tăng phản xạ, loạng
choạng, mệt, chóng mặt. Những triệu chứng này xảy ra trong vòng 3 - 5 ngày khi bắt đầu dùng thuốc
và hết trong vòng 2 - 5 ngày sau khi ngừng thuốc. Điều đó xảy ra ở người bệnh dùng liều tấn công lớn
hơn 400 mg/m2 và sau đó dùng liều duy trì 150 mg/m2 mỗi lần, uống 2 lần/ngày. 

Chưa có điều trị đặc hiệu khi quá liều, chủ yếu là điều trị triệu chứng và hỗ trợ.
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