
TÍM GENTIAN (Methylrosanilin clorid)     
Tên chung quốc tế: Methylrosaniline chloride (Gentian violet). 

Loại thuốc: Thuốc dùng ngoài chống vi khuẩn, chống nấm. 

Dược lý và cơ chế tác dụng Tím gentian là một thuốc nhuộm nhóm triphenylmethan, có tác dụng chống
nấm và một số loài vi khuẩn, dùng bôi lên da hoặc niêm mạc. 

Cơ chế tác dụng chống nấm chưa được biết rõ. Tác dụng của thuốc trên vi khuẩn Gram dương có liên
quan với những đặc tính của tế bào vi khuẩn. Đó là cơ sở cho việc nhuộm Gram phân biệt vi khuẩn (ví dụ,
tính thấm và độ dày của thành tế bào). 

Phổ tác dụng: Tím gentian ức chế sinh trưởng của nhiều loài nấm, kể cả nấm men và nấm da. Thuốc có
hiệu quả với nấm Candida, Epidermophyton, Cryptococcus, Trichophyton và Geotrichum candidum. Tím
gentian có tác dụng trên một số vi khuẩn Gram dương, đặc biệt những loài Staphylococcus. 

Kháng thuốc: Đã có báo cáo là thuốc ức chế sự sinh trưởng của tác nhân gây viêm lợi hoại tử loét (nhiễm
khuẩn Vincent), nhưng hiện nay người ta cho là vi khuẩn Gram âm (thường kháng với tím gentian) đã gây
nên bệnh này. Thuốc không có tác dụng chống những vi khuẩn kháng acid và bào tử của vi khuẩn. 

Tím gentian đã từng được dùng dưới dạng thuốc bôi trong điều trị nhiễm vi sinh vật ở da và niêm mạc da
do Candida albicans, như bệnh nấm Candida ở miệng, ở âm đạo, hăm kẽ và viêm quanh móng. Nhưng
hiện có những thuốc hiệu quả hơn và không nhuộm màu như nystatin và amphotericin B, nên không
khuyên dùng tím gentian để điều trị các bệnh nhiễm nấm da, vì thuốc này gây kích ứng cục bộ và nhuộm
màu. 

Tím gentian cũng đã từng được bôi để điều trị bệnh nấm Geotrichum cục bộ, chốc lở, viêm lợi hoại tử
loét, nhiễm vi sinh vật bề mặt và nhiều bệnh viêm da khác nhau, tuy nhiên hiệu lực của thuốc trong những
bệnh này chưa được xác định chắc chắn. 

Khi điều trị kéo dài hoặc thường xuyên nấm Candida ở miệng đã gây viêm thực quản, viêm thanh quản,
viêm khí quản, hoặc buồn nôn, nôn, ỉa chảy và đau bụng. Ở một số nước, tím gentian được khuyến cáo
không dùng để bôi lên niêm mạc hoặc vết thương hở. 

Dược động học 

Không có thông tin về sự hấp thu toàn thân của tím gentian sau khi bôi ngoài da và niêm mạc. 

Chỉ định Bôi tại chỗ để điều trị nhiễm nấm Candida albicans trên da hoặc niêm mạc da và các nhiễm
khuẩn khác trên bề mặt da. Chàm chốc hóa. 

Chống chỉ định 

Mẫn cảm với thuốc hoặc với bất cứ thành phần nào của chế phẩm. 

Trầy da hoặc loét rộng, tổn thương loét ở mặt, vết thương hở. 

Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin. 

Thận trọng Khi bôi, tím gentian có thể gây kích ứng và loét niêm mạc. 

Không được nuốt và tránh tiếp xúc với mắt. 

Thuốc xăm vào da có thể xảy ra khi bôi tím gentian trên mô hạt; do đó không bôi thuốc vào tổn thương
loét ở mặt. 



Khi sử dụng tím gentian điều trị bệnh nấm Candida miệng, chỉ bôi lên từng thương tổn, vì đã có ADR
nghiêm trọng xảy ra sau khi dùng thuốc thường xuyên và kéo dài, hoặc khi nuốt một lượng dung dịch
thuốc. Phải để trẻ nhỏ úp mặt xuống sau khi bôi thuốc để giảm thiểu lượng thuốc nuốt vào. 

Vì tím gentian là một thuốc nhuộm, nên thuốc sẽ nhuộm màu vào da và quần áo. 

Tím gentian cũng được dùng để điều trị nhiễm nấm  Candida  âm đạo, người bệnh nên tránh giao hợp
trong khi điều trị. 

In vitro, tím gentian có thể gây ảnh hưởng đến DNA tế bào sống và liên quan đến gây ung thư ở chuột. Ở
Anh hiện nay việc sử dụng thuốc trên da lành bị hạn chế do lo ngại liên quan đến gây ung thư ở động vật. 

Thời kỳ mang thai  Chưa thực hiện những nghiên cứu về sinh sản với tím gentian nên không biết tím
gentian có gây nguy hại cho thai khi dùng cho phụ nữ mang thai hoặc có ảnh hưởng đến khả năng sinh
sản không. Không nên dùng tím gentian cho phụ nữ mang thai. 

Thời kỳ cho con bú Vì không biết tím gentian có tiết vào sữa không, nên phải sử dụng thận trọng thuốc
này đối với phụ nữ cho con bú. 

Tác dụng không mong muốn (ADR) 

Mặc dù tím gentian thường được dung nạp tốt, thuốc có thể gây kích ứng hoặc gây những phản ứng mẫn
cảm và loét niêm mạc. Viêm thực quản, viêm thanh quản hoặc viêm khí quản có thể xảy ra do nuốt dung
dịch tím gentian, do sử dụng thuốc thường xuyên và kéo dài trong điều trị bệnh nấm Candida ở miệng. Sự
xăm thuốc vào da có thể xảy ra khi bôi tím gentian trên mô hạt. Khả năng hoại tử da ở nồng độ cao hoặc
khi băng bịt. 

Thường gặp, ADR > 1/100 

Tiêu hóa: Viêm thực quản. 

Tại chỗ: Bỏng, kích ứng, mụn nước, phản ứng mẫn cảm, loét niêm mạc. 

Hô hấp: Viêm thanh quản, viêm khí quản. 

Hướng dẫn cách xử trí ADR Nếu xảy ra kích ứng hoặc phản ứng mẫn cảm, phải ngừng dùng thuốc.
Tránh dùng tím gentian kéo dài. 

Liều lượng và cách dùng Tím gentian được dùng để bôi dưới dạng dung dịch có nồng độ từ 0,25 - 2%.
Dung dịch pha loãng 0,25% hoặc 0,5% được ghi nhận có hiệu lực tương tự và ít gây kích ứng hơn dung
dịch 1 - 2%. Dung dịch pha loãng 0,01% được khuyến cáo dùng trong các khoang kín. Dùng bông bôi
dung dịch tím gentian trên những thương tổn, 2 - 3 lần/ngày, trong 3 ngày; không nuốt và tránh tiếp xúc
với mắt. Tránh dùng băng kín trong điều trị nhiễm Candida vì bệnh dễ gây phát triển nấm mốc và giải
phóng nội độc tố gây kích thích. 

Trong quá trình điều trị chú ý kết hợp với vệ sinh và chăm sóc da thích hợp tránh nhiễm khuẩn lan rộng
và nhiễm lại. Ngoài ra, nên giữ khô và tránh ánh sáng vùng da ảnh hưởng. 

Độ ổn định và bảo quản Dung dịch tím gentian cần để trong bình kín, ở nhiệt độ 15 - 30 ºC. Tránh để
thuốc đông băng. 

Quá liều và xử trí  Bôi quá nhiều vào niêm mạc nhất là niêm mạc miệng có thể gây kích ứng tại chỗ,
hoặc viêm thực quản, viêm thanh quản. 

Ngừng bôi. Điều trị triệu chứng và hỗ trợ.
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