
MEN VI SINH DẠNG NẤM

• Hiệu quả - An toàn trong Ngăn ngừa & Điều trị Tiêu chảy
• Khuyến cáo mạnh bởi Hiệp hội Y khoa Thế giới và Việt Nam Hộp 20 sachets 

100mg
Hộp 10 capsules 

200mg



Probiotics …
Lựa chọn đúng trong điều trị ???
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Các loại probiotics thường dùng

Vi khuẩn (sống / bào tử) Nấm men
Bifidobacteria Lactobacilli S. boulardii
B. Longum L. casei
B. Breve L. rhamnosus (GG)
B. Infantis L. reuteri



J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Jul; 65(1):117-124. doi: 10.1097/MPG.0000000000001603

ESPGHAN: Hiệp hội Nhi khoa Châu Âu vê Tiêu hóa, Gan và Dinh dưỡng



• Không nêu rõ loài/chủng (species/strains), đặc biệt
trong các sản phẩm nhiều chủng

• Chứa các chi (genus) có khả năng gây bệnh tiềm
tàng (Micromonas, Staphylococcus, Enterococcus, …)

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Jul; 65(1):117-124. doi: 10.1097/MPG.0000000000001603

• 23-33% sản phẩm chứa quá ít VSV đủ để có
thể mang lại hiệu quả nào đó cho sức khoẻ

• Số lượng VSV sống giảm theo thời gian, dù
còn trong hạn sử dụng

• Số lượng thay đổi theo lô, thậm chí theo viên
trong cùng một lô

• Nhiễm khuẩn: Thường gặp và có thể mang lại
những hậu quả tiềm tàng

• Mất khả năng ức chế hoặc đào thải VSV gây bệnh

• Giảm dung nạp với acid hoặc mật

• Giảm khả năng kết dính vô tế bào ruột



KHUYẾN CÁO ESPGHAN
(Hiệp hội Nhi khoa Châu Âu vê Tiêu hóa, Gan và Dinh dưỡng)

Để đạt được hiệu quả trong điều trị, cần phải lưu ý:

 Chọn đúng chủng Probiotic đã được chứng minh có hiệu quả

“CHỦNG ĐẶC HIỆU”

 Đủ liều lượng

 Đúng thời điểm: ngay những ngày đầu bị tiêu chảy

 Đủ thời gian: 5 – 7 ngày

 Chọn Probiotic đủ tiêu chuẩn theo khuyến cáo WHO/FAO



Định danh các chủng probiotics (Taxonomic Ranking)

Chủng đặc hiệu



Hướng dẫn của WHO-FAO về lựa chọn probiotics

Tiêu chuẩn 7-S
Source (nguồn gốc)  thường từ người

Strain specific (chủng đặc hiệu) mã gene

Strength & Stability
 đủ liều, đủ lượng (CFU)

 ổn định ở khí hậu địa phương

Survival (sống sót)  sống tốt đến ruột già

Scientific studies (NCLS)  có nhiều nghiên cứu ở người

Standards (tiêu chuẩn sản xuất)  chuẩn quốc tế

Safety (An toàn)  an toàn cho người

CFU
Số đơn vị khuẩn lạc
trên 1 mL mẫu dịch
lấy ở hỗng tràng

WHO – Definition of Probiotics
Probiotics là "vi sinh vật sống” mà khi dùng với số lượng đủ sẽ mang lại lợi ích sức khỏe trên vật chủ."



9Arch Dis Child 2015;0:1–6.

Sự khác biệt giữa Probiotics - TPCN và Thuốc ?



Giới thiệu về nấm men vi sinh



BIOCODEX
1953

1920 1961 1988 2014

Lần đầu tìm thấy tại Việt nam
trong vỏ trái vải và măng cụt, bởi 
Henri Boulard vào đầu những 
năm 1920s

đăng ký là
THUỐC ĐIỀU TRỊ

đăng ký Patent với tên CNCM I-745
tại Viện Pasteur ở Pháp 

(Ký hiệu CNCM được sử dụng theo 
yêu cầu của Hiệp hội Châu âu cho 
mục đích về Bản quyền) 

S. Boulardii CNCM I-745
được khuyến cáo bởi các hiệp
hội Y khoa quốc tế
ESPGHAN
LASPGHAN
NICE
WGO
cũng như tại Việt Nam

MA*

*   Marketing Authorization
** Collection Nationale de Cultures de Microoganismes

CNCM** I-745 Endorsed by experts

> 60 năm sử dụng hiệu quả và an toàn trong điều trị 

Saccharomyces boulardii CNCM I-745

Saccharomyces boulardii



Đáp ứng TIÊU CHUẨN 7-S
của WHO & FAO về lựa chọn probiotics

Tiêu chuẩn 7-S BIOFLORA
Source (nguồn gốc)  thường từ người 

Strain specific (chủng đặc hiệu) mã gene CNCM I-745

Strength & Stability
 đủ liều, đủ lượng (CFU)

 ổn định ở khí hậu địa phương


Survival (sống sót)  sống tốt đến ruột già 

Scientific studies (NCLS)  có nhiều nghiên cứu ở người 

Standards (tiêu chuẩn sản xuất)  chuẩn quốc tế 

Safety  an toàn cho người 



Source: Medline with “boulardii” update: 31/12/2014

• 359 NCLS với nhiều loại thiết kế nghiên cứu khác nhau

• Hơn 90 RCT (ngẫu nhiên, đối chứng)

• Trên 15 loại bệnh lý khác nhau

OVER 500 CLINICAL TRIALS



* Adapted from - Czerucka D. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2007;26:767–778.
** The data from bacterial probiotics studies is limited to one or two bacterial strains only

Ưu điểm nổi trội của Sb. CNCM I-745

***   Czerucka, et al. Aliment Pharmacol Ther 2007;26:767-78

Ưu điểm probiotic của nấm menƯu điểm probiotic của nấm men

Giúp chống nhiễm khuẩn qua việc
kích thích hệ miễn dịch

Tác động Vi Khuẩn Nấm men

Hiện diện trong vi khuẩn chí ở 
người 99 % < 1 %

Kích thước tế bào 1 μm 10 μm

Thành tế bào Peptidoglycan, LPS… Mannose

Điều kiện sinh trưởng pH 6,5 - 7,5 pH 4,5 - 6,5

Truyền vật liệu di truyền Có Không

Không nhạy cảm tự nhiên với
kháng sinh Không Có

Tác động trên hệ miễn dịch Hạn chế Có

Chỉ trú đóng tạm thời

Bảo vệ tối ưu nhờ diện tích bám dính lớn hơn

An toàn hơn khi sử dụng với KS

Tính chất dính tự nhiên qua màng

Tồn tại đến ruột già để có tác dụng

Có thể dùng chung với kháng sinh



1
Độc tố làm tăng 
tiết nước

Tác động ở lòng ruột
1. Tác dụng kháng độc tố

a. Độc tố A và B của C. difficile (protease 54 kDa)
b. Độc tố tả (protein 120 kDa)
c. E. coli LPS (protein phosphatase 63 kDa)

2. Hoạt tính kháng khuẩn
a. Bảo toàn các khớp nối chặt
b. Vi khuẩn dính vào Sb, Sb làm giảm sự xâm nhập

3. Điều hòa hệ vi khuẩn ruột
4. Hoạt tính chuyển hóa: Sb làm tăng axít béo chuỗi ngắn, tạo thuận

lợi cho hoạt động bình thường của đại tràng

Tác động trên tế bào niêm mac
5. Hoạt tính enzym

a. Các polyamin giúp tế bào ruột trưởng thành
b. Tăng nồng độ disaccharidase – có lợi trong tiêu chảy do virút

6. Tăng nồng độ sIgA làm tăng tự vệ miễn dịch trong ruột

Tác động ở lớp nhầy
7. Tác dụng kháng viêm: giảm tổng hợp các cytokin gây viêm

3,4
Kháng sinh làm cạn  
kiệt hệ vi khuẩn ruột

6
Giảm IgA

7Viêm

5a

Nhiễm virút phá hủy các tế bào
ruột trưởng thành 5

5b
Giảm disaccharidase gây
tiêu chảy thẩm thấu

5b

Vi khuẩn phá hủy khớp nối 
chặt, xâm nhập niêm mạc 2a2b

CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG 
NGHIÊN CỨU RÕ RÀNG

L. McFarland, WJG; 2010,16, 2202-22

NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ



trong điều trị Tiêu chảy cấp



Probiotics trong điều trị viêm đường tiêu hóa cấp: 



WGO 2017 Khuyến cáo trong TCC

For CHILDREN

For ADULT• BIOFLORA hiệu quả
trong TCC ở cả
người lớn và trẻ em.



Khuyến cáo về Chẩn đoán và điều trị Tiêu chảy cấp ở 
trẻ em – Hội Nhi khoa Việt nam 2015
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http://www.nhp.org.vn/Show.aspx?cat=041&nid=2017



Tiêu chảy liên quan đến kháng sinh
• Tiêu chảy do kháng sinh (ADD)
• Trong điều trị Helicobacter pylori (HP)
• Nhiễm Clostridium difficile (CADD)



Yếu tố nguy cơ phát triển AAD hoặc tiêu chảy do C 
difficile

• Tuổi
• Loại kháng sinh(s)
_______________
• Tình trạng nhập viện
• Thời gian dùng KS
• Yếu tố đi kèm
• Tiền sử có AAD hoặc tiêu chảy

do C. difficile

Việc sử dụng probiotics 
để phòng ngừa AAD hoặc

tiêu chảy do C. difficile 
cần được cân nhắc khi

bệnh nhân có những yếu
tố nguy cơ này.

Szajewska et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016;62:495-506



Hậu quả của việc sử dụng kháng sinh (quá mức)

Langdon et al. Genome Medicine 2016:8:39



• BIOFLORA hiệu quả trong AAD 
ở cả người lớn và trẻ em.

WGO 2017 Khuyến cáo trong TCDKS

For CHILDREN For ADULT
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Certaines études ne sont peut-être pas incluses dans votre RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit)

THÔNG TIN THUỐC 
BIOFLORA
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THÀNH PHẦN – DẠNG BÀO CHẾ

Hoạt chất : Saccharomyces boulardiii CNCM I-745

Dạng bào chế & đóng gói: 

• Dạng gói 100mg (chứa hơn 1 tỉ nấm men S.b CNCM I-745)

• Dạng viên nang 200mg (chứa hơn 2 tỉ nấm men S.b CNCM I-745)



CHỈ ĐỊNH
• Điều trị tiêu chảy cấp ở người lớn và trẻ em kết hợp với bù nước bằng đường uống

• Ngăn ngừa tiêu chảy khi dùng kháng sinh

• Ngăn ngừa tái phát tiêu chảy do Clostridium difficile

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
• Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc

• Bệnh nhân đặt catheter tĩnh mạch trung ương



LIỀU SỬ DỤNG
• Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: 1 viên mỗi ngày (không khuyên dùng viên nang cho trẻ dưới 6 

tuổi do nguy cơ bị nghẹn)

• Người lớn và trẻ em: 2 gói mỗi ngày, chia làm 2 lần.

CÁCH DÙNG: đường uống
• Dạng gói: hòa tan thuốc trong gói vào ly nước. Dạng đông khô của hoạt chất đảm bảo sự ổn 

định và khả năng sống của Saccharomyces boulardii và nhanh chóng tạo hỗn dịch.

• Dạng viên: Nuốt viên thuốc với nước. Không khuyên dùng viên nang cho trẻ em dưới 6 tuổi 
(nguy cơ bị nghẹn).

• Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất



THẬN TRỌNG – TƯƠNG TÁC THUỐC

“ BIOFLORA có chứa tế bào nấm men sống phát triển ở 37oC, không nên trộn lẫn thuốc với
nước uống có cồn, thức ăn hay thức uống quá nóng (trên 50oC) hay quá lạnh.”

• Không dùng chung bioflora với thuốc kháng nấm

• Do có chứa lactose, không nên dùng thuốc này cho bệnh nhân bất dung nạp galactose, hội
chứng kém hấp thu glucose và galactose (bệnh chuyển hóa hiếm gặp)

• Không ảnh hưởng khả năng lái xe và vận hành máy móc, không ghi nhận tác dụng gây dị
dạng hay độc bào thai (thận trọng không nên dung trong thai kỳ)

• QUÁ LIỀU: Do bản chất và đặc tính dược động học của thuốc, không có triệu chứng quá liều.


