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  Rx Thuốc bán theo đơn. Viên nén Mebxit. Hộp 10 vi x 10 vn Né
Methylprednisolon 4 mg. SĐK: XX-XXXX-XX. Chỉ định, cách\tùnh €hồng chỉ định,
thận trọng, tác đụngphụ vả các thông tin khác: xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. Sẻ lô
SX, NSX, HD: xem “Batch No.”, “Mfg. Date”, “Exp. Date” trén bao bi. Bao quản ở đưới
30°C trong bao bì gốc, tránh ánh sáng và độ âm. Đề xa tằm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng
dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản xuất tại Indonesia bởi: PT. Phapros, Tbk, JI.
Simongan 131, Semarang 50148, Indonesia.
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MEBXIT
(Viên nén Methylprednisolon 4mg)

HUONG DAN SU DUNG THUOC CHO NGƯỜI BỆNH

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xạ
tâm tay trẻ em. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn
gặp phải khi sử dụng thuốc.

. Tên thuốc:

Mebxit.

. Thanh phan:
Mỗi viên nén chứa:
Hoạt chất: Methylprednisolon 4mg

Ta duge: Lactose, povidon K-25, tinh bét natri glycolat, magnesi stearat.

._ Mô tả sản phẩm: „
Viên nén dài hình oval màu trăng, có dập chữ PE- HA và có rãnh phân chia trên cả hai mặt.

._ Quy cách đóng gói:
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.

._ Thuốc dùng cho bệnh gi?
Chỉ định cho các trường hợp đòi hỏi glucocorticoid như:
1. Rối loạn nội tiết
Suy thượng thận nguyên phát và thứ phát
Tăng sản thượng thận bẩm sinh
2. Rối loạn thấp khớp
Viêm khớp dạng thấp
Viêm khớp mạn tính thiếu niên
Viêm cột sống dính khớp
3. Bệnh Collagen / viêm động mạch
Lupus ban đỏ hệ thống

Viêm da cơ toàn thân (viêm đa cơ)

Sốt thấp khớp kèm theo viêm cơ tim nghiêm trọng
Viêm động mạch tế bào khổng lồ/ viêm đa khớp dạng thấp
4. Bệnh da liễu

Bọng nước thượng bì

5. Cac tinh trang di tng

Bệnh viêm mũi dị ứng theo mùa nghiêm trọng và tái ph ềựân
Các phản ứng quá mẫn đối với thuốc
Bệnh huyết thanh
Viêm da do tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng
Hen phế quản
6. Các bệnh về mắt
Viêm màng mạch nho trước (viêm mống mắt, viêm mống mắt - thé mi)
Viêm màng mạch nho sau
Viêm dây thần kinh thị giác
7. Các bệnh đường hô hấp
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Bệnh u hạt lympho lành tính ở phi
Bệnh lao phôi bùng phát hoặc lan rộng (với hóa trị liệu chống lao thích hợp)
Hít phải các chat trong da day
8. Rối loạn huyết học

Xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn
Thiếu máu tan máu (tự miễn)
9. Các bệnh khối u
Ung thư bạch cầu (cấp tính và bạch huyết)
U lympho ac tinh
10. Bệnh dạ dày - ruột

Viêm loét đại tràng
Bệnh Crohn

11. Các chỉ định khác

Viêm màng não do lao (với hóa trị liệu chống lao thích hợp)
Cấy ghép nội tạng

._ Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?
Bảng dưới đây là hướng dẫn về liều dùng ban đầu của thuốc. Tổng liều trung bình hàng ngày
được khuyến cáo dùng dưới dạng liều đơn hoặc chia nhỏ làm nhiều lần uống trong ngày
(không áp dụng cho trường hợp cách một ngày mới uống một lần vào lúc 8 giờ sáng và liều
thấp nhất có tác dụng cao gâp đôi bình thường).
Tác dụng không mong muôn có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng liều tối thiểu có tác
dụng trong thời gian ngắn nhất (xem mục Cảnh báo đặc biệt và thận trọng đặc biệt khi sử
dụng).
Mức liều ức chế ban đầu có thể khác nhau tùy thuộc vào từng tình trạng của bệnh nhân. Tiếp
tục duy trì đến khi có đáp ứng lâm sàng mong muốn, trong thời gian từ ba đến bảy ngày đối
với các bệnh thấp khớp (ngoại trừ viêm cơ tim dang thấp cấp), các tình trạng dị ứng ảnh
hưởng đến da, đường hôhấp. và các bệnh lý về mắt. Nếu không đạt được kết quả điều trị
mong muốn trong bảy ngày, cần hội chẩn lại dé xem chan đoán ban đầu có đúng không. Ngay
sau khi đạt được đáp ứng điều trị mong muốn, phải giảm dần liều dùng hàng ngày cho đến
khi kết thúc điều trị trong các trường hợp cấp tính (ví dụ như bệnh hen suyên theo mùa, viêm
da tróc da, viêm cầu mắt cấp tính) hoặc cho đến khi duy trì nồng độ thấp nhất có hiệu quả
trong các bệnh mãn tính (ví dụ viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, hen phế quản,
viêm da cơ địa). Đối với các bệnh mạn tính, đặc biệt là viêm khớp dạng thấp, điều quan trọng
là giảm từ liều ban đầu đến liều duy trì phù hợp với tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Mỗi
lần nên giảm không quá 2 mg, cách nhau 7 - 10 ngày. Đối với bệnh nhân viêm khớp dạng
thấp, liều điều trị với steroid phải duy trì ở mức thấp nhất có thể.
Trong. điều trị cách ngày, liều dùng corticoid tôi thiêu hàng ngày tăng gấp đôi và chỉ dùng
một liều duy nhất cứ hai ngày một lần vào lúc 8 giờ sáng. Các yêu cầu về liều dùng tùy thuộc
vào tình trạng lâm sàng và đáp ứng của bệnh nhân với việc điều trị.
Người già: Điều trị cho người già, đặc biệt là trong thờigian dài, phải lưuý đến hậu quả nặng
hơn của các tác dụng không mong muốn thường gặp của corticosteroidở người/cao tuôi, đặc
biệt là loãng xương, tiểu đường, cao huyết áp, dễ bị nhiễm khuanpson da. (xem
trong phần Cảnh báo đặc biệt và thận trọng đặc biệt)
Trẻ em: Nói chung, liều dùng cho trẻ em phải dựa trên đáp ứng lâm sang và tùy theo quyết
định của bác sĩ. Phải dùng liều thấp nhất có tác dụng trong thời gian ngắn nhất có thẻ. Tốt
nhất là cách một ngày dùng một lần.

Liều dùng khuyến cáo cho các chỉ định của thuốc:

Chỉ định Liều dùng khuyến cáo hàng ngày
Viêm khớp dạng thấp



nghiêm trọng

Tương đối nghiêm trọng
Vừa phải
Trẻ em

Viêm da cơ toàn thân

Lupus ban đỏ hệ thống
Sốt thấp khớp cấp

Các bệnh dị ứng

Hen phê quản

Các bệnh về mắt

12 - 16mg

8-12 mg
4-8 mg

4-8 mg

48 mg

20 - 100 mg
48 mg tới khi tốc độ mau ling (ESR) tro về bình thường
trong 1 tuần
12 - 40 mg

Tối đa 64 mg mỗi ngày 1 lần hoặc tối đa 100 mg một
ngày, dùng cách ngày

12 - 40 mg
Rối loạn huyết học, bệnh bạch cầu _ 16 - 100 mg
U lympho ac tinh

Viêm loét đại trang
Bệnh Crohn

Cay ghép nội tạng
Sarcoid phổi

Viêm động mạch tế bào khổng
viêm đa khớp dạng thấp
Bệnh bóng nước thượng bì

16 - 100 mg
16-60 mg

Tối đa 48 mg mỗi ngày trong các giai đoạn cấp tính
Tối đa 3,6 mg/kg/ngày

32- 48 mg ding cách ngày.
lồ/ 64mg

§0 - 360 mg

._ Khi nào không nên dùng|thuốc này?
- Nhiễmkhuẩn nặng, trừ sốc nhiễm khuẩn và lao màng não.

- Quá mẫn với methylprednisolon.
- Thuong tén da do virus, nâm hoặc lao.

- Đang dùng vắc xin virus sống.

8. Tác dụng không mong muốn:

 

Xêp theo hệ cơ quan Tân suât Tác dụng không mong muôn
 

Nhiễm khuân và ký sinh
trùng

Thường gặp Nhiễm khuẩn (bao gồm sự
tăng tính nhạy cảm và mức
độ nghiêm trọng của các dấu
hiệu và triệu chứng lâm sàng)
 

Chưa rõ Nhiễm khuẩn cơ hội, sự tái

phát trở lại của lao tiêm tàng,
viêm phúc mạc.
 

 

 

 

 

Rôi loạn máu và hệ bạch Chưa rõ Tăng bạch câu

huyết

Roi loan hệ thông miễn dịch | Chưa rõ Quá mẫn cảm với thuộc
Phản ứng phản vệ

Phan img gi {Aan v
Rỗi loạn nội tiết Thường gặp Hội chứng CàshÀqg⁄ˆ

Chưa rõ Suy tuyên yên
Khôi u lành tình, ác tính và| Chưa rõ Bệnh lý ác tính toàn thân đa

chưa xác định (bao gồm u

nang và polyp)
6 (Kaposi's sarcoma)

   Rối loạn chuyển hóa và dinh  Thường gặp Giữ muôi, giữ nước
  



 

dưỡng Chưa rõ Nhiễm toan chuyển hóa,
kiềm hóa hạ kali máu, rối
loạn lipid máu; dung nạp
glucose bị suy giảm; Tăng
nhu cầu insulin hoac cdc

thuốc hạ đường huyết dùng
đường uống; bệnh u mỡ, tăng
cảm giác thèm ăn (có thé dan
đến tăng cân), u mỡ ngoài
màng cứng.
 

Rôi loạn tâm thân Thường gặp Rôi loạn cảm xúc (bao gôm
tâm trạng trâm cảm và hưng
cảm)
 

Chưa rõ Roi loạn tâm thân (bao gồm

cơn hưng cảm, hoang tưởng,
ảo giác và tâm thần phân liệt,
hành vi rối loạn tam than; réi

loan cảm xúc (bao gồm dé
xúc động, phụ thuộc về mặt

tâm lí, có ý định tự tử); rồi

loạn tâm thần; thay đổi nhân

cách; trạng thái lú lẫn; lo âu;
tâm trạng thất thường: hành
vi bất thường; mat ngu; cau

gắt
 

Rỗi loạn thần kinh Chưa rõ tăng áp lực nội sọ (với phù
gai thị [tăng nhẹ huyết áp nội
sọ]; động kinh; mất trí nhớ;

rối loạn nhận thức; chóng
mặt; đau đầu *
 

Rôi loạn mặt Thường gặp Đục thủy tỉnh thê
 

Chua rd Tăng áp lực nội nhãn; lệ

mặt; mỏng giác mạc; mỏi

củng mạc; bệnh võng mạc.
 

Các bệnh về tai và mê đạo Chưa rõ Chóng mặt
 

Roi loan tim mach Chưa rõ Suy tim xung huyệt (ở những
bệnh nhân có nguy cơ); tổn

thương cơ tỉm sau nhồi máu
co tim
 

Rôi loạn mạch máu Thường gặp Cao huyết áp,
 

Chưa rõ Huyệt áp thâp; Thuyên tặc
động mạch: bệnh huyệt khôi
 

Rôi loạn hô hâp, lông ngực
va trung that

Chưa rõ Thuyén tặc phôi, nâc cục

le
  Rôi loạn tiêu hóa Thường gặp Loét đường (Š hóa {có thê

có thủng loét tiêu hóa
và loét chảy máu đường tiêu
hóa)
  Chưa rõ  Thủng ruột; xuât huyệt dạ

đày; viêm tụy; viêm loét thực
  



 

quản; viêm loét thực quản;
chướng bụng; đau bụng; tiêu
chảy; khó tiêu; buôn nôn
 

Rôi loạn gan mật Chưa rõ Tăng men gan (ví dụ tăng

alanin aminotransferase, tăng
aspartat aminotransferase)
 

Rôi loạn da và mô dưới da Thường gặp Teo da, mụn
 

Chưa rõ Ban đỏ; phù mạch; ngứa; mê
day; bằm máu; đốm xuất

huyết; phát ban; rậm lông ở
phụ nữ; tăngtiết md hôi; rạn
đa: giãn mao mạch
 

Rôi loạn cơ xương và mô liên
kết

Thường gặp Yêu cơ, cơ xương phát triên
chậm
 

Chưa rõ Đau cơ: bệnh về cơ, teo cơ,

loãng xương, hoại tử xương;

nhược cơ; gãy xương do
bệnh: bệnh khớp do nguyên
nhân thần kinh; đau khớp
 

Rôi loạn sinh sản và tuyên vú Chưa rõ Kinh nguyệt không đêu
 

Rôi loạn toàn thân và tại nơi
dùng thuôc

Thường gặp Lâu lành vêt thương
 

Chưa rõ Phù các chỉ, mệt mỏi; khó

chịu; các triệu chứng cai

nghiện xảy ra khi giảm liều

đột ngột corticosteroid quá
nhanh sau khi điều trị kéo dài
có thể dẫn đến suy tuyến
thượng thận cấp, hạ huyết áp
và tử vong (xem phần Thận
trọng và cảnh báo đặc biệt
khi dùng thuốc)
 

Đang theo dõi Thường gặp Giảm kali máu
 

Chưa rõ Tăng áp lực nội nhãn, giảm
dung nạp carbohydrat, kiềm
phosphat máu tăng, tăng
canxi niệu, urê máu tăng, ức
chế phản ứng với các xét
nghiệm trên da.
  Chấn thương, độc tính và
biên chứng thủ thuật  Chưa rõ  Đứt gân (đặc biệt là gân

Achilles); gãy xương cột
sông
 

Thường gặp (>1 / 100 đến <1/10); it gap (>1 / 1.000 đến <1/100); hiếm gặp 1 / 10.000 đến
<1 / 1.000); chưa rõ (không thẻ tính toán từ dữ liệu có sẵn)

Tỷ lệ các tác dụng không mong muốn có liên quan đến việc sử dụng corticosteleid, báo gồm
sự ức chế trục dưới đồi-tuyến yên-tuyến thượng thận tương ứng với hiệu lựct ối của
thuốc, liều lượng, thời gian dùng thuốc và thời gian điều trị (xem phần Thận trọng và cảnh
báo đặc biệt khi dùng thuốc).
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10.

11.

12.

13.

14.

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc?
Methylprednisolon là chất gây cảm ứng enzym cytochrom Paso, và là cơ chất của enzym Pas
3A, do đó thuốc này tác động đến chuyển hoá của ciclosporin, erythromycin, phenobarbital,
phenytoin, carbamazepin, ketoconazol, rifampicin.
Phenytoin, phenobarbital, rifampin va cac thuốc lợi tiểu giảm kali máu có thể làm giảm hiệu
lực của methylprednisolon.

Methylprednisolon có thể gay tang glucose huyết, do đó cần dùng liều insulin cao hơn.

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Bệnh nhân nên uông liều thuốc đã quên ngay khi nhớ ra. Nếu gần tới thời gian uống liều tiếp
theo, hãy bỏ qua liều quên dùng, và uống liều tiếp theo như bình thường. Không uông cùng
lúc 2 liều.

Cần bảo quản thuốc như thế nào? - -

Bảo quản ở dưới 30C, trong bao bì gốc, tránh ánh sáng và độ ẩm.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quáliều:
Triệu chứng: Biểu hiện hội chứng Cushing (toàn thân), yếu cơ (toàn thân), và loãng xương
(toàn thân), tất cả chỉ xảy ra khi sử dụng glucocorticoid dai han.

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?
Khi sử dụng liều quá cao trong thời gian dài, tăng năng vỏ tuyến thượng thận và ức chế tuyến
thượng thận có thê xảy ra. Trong những trường hợp này cân cân nhắc để có quyết định đúng
đắn tạm ngừng hoặc ngừng hẳn việc ding glucocorticoid.

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc:

Ức chế miễn dịch/Tăng nguy cơ nhiễm khuẩn
Corticosteroid có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, có thể che dấu một số dấu hiệu nhiễm
khuẩn, và có thể mắc các nhiễm khuẩn mới trong quá trình sử dụng thuốc. Ức chế đáp ứng
viêm và chức năng miễn dịch làm tăng tính nhạy cảm và mức độ nghiêm trọng đối với bệnh
nhiễm nắm, vi rút, vi khuẩn. Các triệu chứng lâm sàng thường không điển hình và có thể trở
nên tram trọng trước khi được chân đoán.

Những người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch dễ bị nhiễm khuẩn hơn những người khỏe
mạnh. Ví dụ như bệnh đậu mùa và bệnh sởi có thể diễn biến nghiêm trọng hoặc thậm chí có
thể gây tử vongở trẻ em không có khả năng miễn dịch hoặc người lớn sử dung corticosteroid.

Bệnh thủy đậu là van đề nghiêm trọng vì tuy bệnh thường nhẹ nhưng lại có thể gây tử vong ở

những bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Bệnh nhân (người lớn hoặc trẻ em) dùng corticosteroid
và không có tiền sử bị bệnh thủy đậu phải tránh tiếp xúc với người bị bệnh thủy đậu hoặc bị
nhiễm vi rút herpes zoster, nêu bị phơi nhiễm phải đi khám ngay. Cần chích ngừa với

globulin miễn dịch varieella/zoster (VZIG) đối với những bệnh nhân không có miễn dịch
đang dùng thuốc corticosteroid đường toàn thân hoặc những người đã dùng corticosteroid
trong vòng 3 tháng trước đó bị phơi nhiễm; và phải chích ngừa trong vòng 10 ngày kể từ khi
bị phơinhiễm thủy đậu. Nếu chắc chắn bệnh nhân bị thủy đậu, bệnh nhân phải được chuyên

gia y tếđiều trị khẩn cấp. và chăm sóc đặc biệt. Không được ngưng dùng thuốc corticosteroid
và có thể cần phải tăng liều.

Tránh tiếp xúc với người mắc bệnh sởi. Nếu bị phơi nhiễm cần đi khám . Có thể cần
điều trị dự phòng với immunoglobulin đường tiêm bắp thông thường.

Tương tự, phai ding corticosteroid thật cần thận ở bệnh nhân đã biết hoặc ngÌngờ bị nhiễm
ký sinh trùng ví dụ như nhiễm giun lươn (threadworm), vì có thể làm giun lươn phát triển



nhanh và lan rộng kèm theo sự xâm nhập củaấu trùng giun lươn trên diện rộng, thường kèm
theo viêm ruột nặng và có thể dẫn đến tử vong do nhiễm vi khuẩn Gramâm vào máu.

Chống chỉ định tiêm vắc-xin sống hoặc vắc-xin sống giảm độc lực ở bệnh nhân dùng
corticosteroid ở các mức liều có tác dụng ức chế miễn dịch. Đáp ứng kháng thể với các vắc-
xin khác có thể giảm.
Việc sử dụng corticosteroid trong bệnh lao hoạt động phải hạn chế chỉ dùng cho các trường
hợp bệnh lao bùng phát hoặc lan rộng, trong đó corticosteroid được bổ sung vào phác đồ điều
trị lao phù hợp. Nếu cortieosteroid được chỉ định ở bệnh nhân laophôi tiềm ẩn hoặc có phản
ứng tuberculin, can theo đối chặt chẽ vì bệnh có thể tái phát. Cần điều trị dự phòng khi bệnh
nhân dùng corticosteroid trong thời gian dài.
Đã có báo cáo về bệnh lý ác tính toàn thân đa ô (SarcomaKaposi)xuat hiện ở những bệnh

nhân điều trị bằng corticosteroid. Có thể khỏi khi bệnh nhân ngừng dùng thuốc corticosteroid.
Hiện chưa có bằng chứng đáng tin cậy về vai trò của corticosteroid trong sốc nhiễm khuẩn, vì
các nghiên cứu ban đầu cho thấy cả tác dụng có lợi và có hại của thuốc. Gần đây, đã có
khuyến cáo bổ sung corticosteroid có thể có lợi cho bệnh nhân đã bị sốc nhiễm khuẩn kèm
theo biểu hiện suy giảm tuyến thượng thận. Tuy nhiên, không khuyến cáo sử dụng
corticosteroid thường xuyên khi bị sôc nhiễmkhuẩn. Một nghiên cứu có hệ thống sử dụng
corticosteroid liều cao trong thời gian ngắn không cho thấy tác dụng của thuốc trong trường
hợp này. Tuy nhiên, các sô liệu thống kê và một báo cáo đã cho thấy sử dụng corticosteroid
liều thấp và kéodài (từ 5-11 ngày) có thể làm giảm tỉ lệ tử vong.
Trén hé thống miễn dịch

Do hiếm khi có phản ứng trên da và phản ứng phản vệ ở bệnh nhân đang dùng thuốc
corticosteroid, phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp trước khi dùng thuốc
corticosteroid, dac biệt khi,bệnh nhân có tiền sử dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào.
Ảnh hưởng trên hệ nội tiết

Bệnh nhân đang dùng corticosteroid đã từng bị căng thắng bất thường, khuyến cáo tăng liều
corticosteroid tác dụng nhanh.dé dùng trước, trong và sau khi bị căng thăng.
Suy vỏ tuyến thượng thận tiến triển trong quá trình điều trị kéo dài và có thẻ tổn tại trong

nhiều tháng sau khi ngừng điều trị. Ở những bệnh nhân dùng cortieosteroid đường toàn thân
với liều cao hơn liều sinh lý (khoảng 6 mg methylprednisolon) trong hơn 3 tuần thì không

được ngừng thuốc đột ngột. Giảm liéu corticosteroid như thế nào phụ thuộc phần lớn vào khả
năng tái phát của bệnh sau khi ngưng liều corticosteroid đường toàn thân. Nếu khó có khả

năng bị tái phát khigiảm liều ding corticosteroid đường toàn thân nhưng không chắc về các
đánh giá lâm sàng về tình trạng của bệnh có thẻ cần thiết trong quá trình ngừng thuốc. Nếu
khó có khả năng tái phát bệnh khi ngừng corticosteroid dùng đường toàn thân, nhưng không
chắc chắn về tác dụng ức chế trục dưới đồi--tuyến yén-tuyén thượng thin (HPA), thì có thể

cần giảm nhanh liều cortieosteroid dùng toàn thân xuốngmức liều sinh lí. Sau khi giảm đến
liều hàng ngày là 6 mg methylprednisolon, phải giảm liều chậm hơn để cho trục HPA hồi
phục.

Ngừng điều trị corticosteroid dùng đường toàn thân đột ngột khi đã kéo dài tới 3 tuần là thích
hợp khi bệnh được cho là khó có khả năng tái phát. Ngừng đột ngột liều lên đến 32 mg

methylprednisolone mỗi gay trong 3 tuần thì khó có thẻ dẫn đến sự ức chế trục HPA có biểu
hiện trên lâm sàng ở phần lớn bệnh nhân. Trong các nhóm bệnh nhân sau đây, phải xem xét
giam liéu corticosteroid ding đường toàn thân từ từ ngay cả khi đã điều trị kéo dài3 tuần
hoặc ít hơn:

« Bệnh nhân đã từng sử dụng nhiều lần cortieosteroid đường toàn thân, wane da dung
kéo dài trên 3 tuần.

+ Khi bệnh nhân đã được chỉ định dùng một dot corticosteroid trong thời gian ngắn trong
vòng một năm sau khi ngừng điều trị dài hạn (vài tháng hoặc vài năm).



« Có thể có nguyênnhân khác dẫn đến bệnh suy vỏ tuyến thượng thận mà không phải là do

hậu quả của việcđiều "trị với thudc corticosteroid. Ngoai ra, suy vỏ tuyến thượng thận cấp có
thể dẫn đến tử vong nếu ngưng dùng glucocorticoids đột ngột.

sBệnh nhân đang dùng liều corticosteroid đường toàn thân với liều lớn hơn 32 mg
methylprednisolon mỗi ngày.

»_ Bệnh nhân dùng nhiều liều vào buổi tối.

Hội chứng "cai nghiện" steroid, dường như không liên quan tới suy vỏ tuyến thượng thận,

cũng có thể xảy ra sau khi ngừng glueocorticoid đột ngột. Hội chứng này bao gôm các triệu
chứng như chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, ngủ gà, nhức đầu, sốt, đau khớp, bong da, đau cơ,

giảm cân và/hoặc hạ huyết áp. Những triệu chứng này được cho là do thay đổi đột ngột nồng
độ glucocorticoid hơn là do nông độ corticosteroid thap.

Glucocorticoid c6 thé dan dén hoặc làm trầm trọng thêm hội chứng Cushing, do đó phải tránh
dùng glucocorticoid ở bệnh nhân có hội chứng Cushing.

Cần đặc biệt thận trọng khi xem xét việc sử dụng corticosteroid đường toàn thân ở bệnh nhân
bị suy giáp và cần theo đõi bệnh nhân thường xuyên.
Trên dinh dưỡng và trao đồi chất

Corticosteroid, bao gồm methylprednisolon, có thể làm tăng đường huyết, làm trầm trọng

thêm bệnh tiểu đường đã có từ trước, dẫn đến nguy cơ bệnh nhân tiêu đường phải điều trị kéo
dài với thuốc corticosteroid.

Cần đặc biệt thận trọng khi xemxét việc sử dụng corticosteroid đường toàn thân ở bệnh nhân

tiểu đường (hoặc gia đình có tiền sử bệnh tiểu đường) và cần thường xuyên theo dõi bệnh
nhân.

Trên tâm thần

Cần cảnh báo bệnh nhân và/hoặc người chăm sóc bệnh nhân về khả năng có thể xảy ra các
tác dụng phụ nghiêm trọng trên tâm thần khi dùng thuốc s(eroid đường toàn thân (xem phần

Tác dụng không mong muốn). Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng vài ngày hoặc

vài tuần sau khi bắt đầu điều trị. Nguy cơ có thể cao hơn khi dùng liều cao/dùng đường toàn
thân (xem phần Tương tác thuốc), mặc dù liều lượng không cho phép dự đoán sự xuất hiện,

loại, mức độ nghiêm trọng hoặc thời gian xảy ra tác dụng phụ này. Hầuhết các triệu chứng sẽ
biến mat sau khi giảm liều hoặc ngưng dùng thuốc, mặc dù vậy trong 1 số trường hợp có thể
vẫn cần áp dụng biện pháp điều trị đặc hiệu.

Phải khuyến khích bệnh nhân/người chăm sóc bệnh nhân đến bác sĩ đề xin tư vấn nếu lo lắng
các triệu chứng thần kinh phát triển, đặc biệt nếu nghỉ ngờ bệnh nhân bị trầm cảm hoặc có ý
định tự tử. Bệnh nhân/người chăm sóc bệnh nhân phải cảnh giác với các rối loạn tâm thần có

thể xảy ra trong hoặc ngay sau khi giảm liều/ngừng dùng steroid đường toàn thân, mặc dù các
phản ứng như vậy không thường gặp.

Trong trường hợp bệnh nhân hoặc họ hàng thế hệ thứ nhất của bệnh nhân đang mắc hoặc có
tiền sử rối loạn tâm lý trầm trọng, cần đặc biệt cẩn thận nếu cân nhắc việc sử dụng

corticosteroid đường toàn thân cho bệnh nhân. Kế cả những trường hợp bệnh nhân bị trầm

cảm hoặc hung-tram cam va tién sir loan than do ding steroid.
Trén hé than kinh

Cần đặc biệt khi cân nhắc việc sử dụng cortieosteroid đường toàn thân cho bệnh nhân bị rối
loạn động kinh và nhược cơ (xem phần tác dụng không mong muốn trên cơ xương) và cần
theo dõi bệnh nhân chặt chẽ.

Đã có báo cáo về khả năng bị u mỡ ngoài màng cứng ở bệnh nhân dùng corticosteroid,
thường xay ra nếu bệnh nhân dùng liều cao kéo dài.
Trên mắt

Cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng corticosteroid đường toàn thân ở once ied nhãn áp

(hoặc có bệnh sử tăng nhãn áp trong gia đình) và bệnh mụn rộp ở mắt vì có nguy cơ thủng
giác mạc, và phải theo dõi bệnh nhân thường xuyên.

de



Sử dụng corticosteroid kéo dai có thể gây đục thủy tỉnh thé đưới bao sau và đục thủy tỉnh thể

ở trung tâm (đặc biệt ở trẻ em), lồi mắt hoặc tăng áp lực nội nhãn, từ đó có thể gây ra chứng
tăng,nhãnáp và dẫn tới tổn thương thần kinh thị giác.
Nhiễm nắm và virut thứ phát ở mắt cũng có thê trầm trọng thêm ở những bệnh nhân đang
ding glucocorticoid.
Việc diéu tri v6i corticosteroid có liên quan đến bệnh võng mạc, có thể dẫn đến bong võng
mạc.
Trén tim mach

Tác dụng không mong muốn của glucocorticoid trên hệ tim mạch, như rối loạn lipid máu và

cao huyếtáp, có thể làm bệnh nhân có các nguy cơ về tìm mạch từ trước, trong quá trình điều
trị với glucocorticoid, gặp phải các tác dụng mạnh hơn trên hệ tim mạch, nêu sử dụng liều

cao và kéo dài. Do đó, phảisử dụng thận trong corticosteroid đối với những bệnh nhân này,
và phải chú ý đến các yếu tố nguy cơ và có các biệnpháp theo dõi tìm mạch nếu cần. Dùng
liều thấp và cách ngày co thé lam giảm tỷ lệ biến chứng trong quá trình điều trị với
corticosteroid.

Trong trường hợp suy tim sung huyết, phải đặc biệt thận trọng khi str dung corticosteroid
dùng đường toàn thân, chỉ dùng khi đặc biệt cần thiết.
Trong trường hợp bệnh nhân vừa trải qua cơn nhồi máu cơ tim, phải đặc biệt thận trọng khi

sử dụng corticosteroid đường toàn thân (đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân bị vỡ cơ tim)
và cần theo dõi tình trạng bệnh nhân thường xuyên.

Phải cần thận với những bệnh nhân dùng các thuốc trợ tim như digoxin vi cdc thuốc steroid

sé gây ra rối loạn điện giai/lam mat kali (xem phần Tác dụng không mong muốn).
Trên mạch máu

Trong các trường hợp sau phải đặc biệt thận trọng khi sử dụng corticosteroid đường toàn thân
cho bệnh nhân bị các bênh sau và cần thường xuyên theo dõi tình trạng của bệnh nhân:
- Cao huyết áp

- Khuynh hướng viêm tĩnh mạch huyết khối

- Đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch khi sử dung corticosteroid.

Do đó,phải thận trọngkhi sử dụng corticosteroid ở những bệnh nhân có hoặc có thể có nguy
cơ bị rối loạn huyết khối tĩnh mạch.
Trên tiêu hóa

Str dung corticosteroid liều cao có thể dẫn đến bệnh viêm tụy cấp.
Trong các trường hợp sau phải đặc biệt thận trọng khi sử dụng corticosteroid đường toàn thân

và cần thường xuyên theo dõi tình trạng của bệnh nhân:
- Loét đường tiêu hóa
- Bệnh nhân mới trải qua phẫu thuật đường ruột

- Ap xe hoặc các bệnh nhiễm khuẩn sinh mủ khác.

- Viêm loét đại tràng.
- Viêm ruột thừa.

Liệu pháp điều trị với ølucocorticoid có thé che dấu bệnh viêm phúc mạc hoặc các dấu hiệu
hoặc triệu chứng khác liên quan đến các rối loạn dạ dày-ruột như thủng, tắc nghẽn hoặc viêm

tụy. Nguy cơ phát triển bệnh loét dạ dày-ruột tăng khi dùng đồng thời với các thuốc chống
viêm không steroid.

Trên gan mật /
Trong trường hợp bệnh nhân bị xơ gan hoặc suy gan, phải đặc biệt thận no ‹í dụng

corticosteroid dùng đường toàn thân, và cần theo dõi bệnh nhân chặt chẽ.

Rối loạn gan mật hiếm khi xảy ra, nếu xảy ra thì phần lớn các trường hợp này tình trạng được
cải thiện sau khi ngừng thuốc, vì vậy cần có sự theo dõi thích hợp.
Trên cơ xương



Chứng đau cơ cấp tính đã được báo cáo khi sử dụng corticosteroid liều cao, thường xảy ra ở
những bệnh nhân có rối loạn truyền dẫn thần kinh cơ (ví dụ như nhược cơ), hoặc ở bệnh nhân

đang điều trị đồng thời với thuốc kháng cholinergic, chăng hạn như thuốc chẹn thần kinh cơ
(ví dụ như pancuronium). Chứng đau cơ cấptính này thường xảy ra ở toàn thân, có thể cả ở
nhãn cầu và các cơ hô hấp, và có thể dẫn đến tình trạng yêu tứ chỉ. Sự tăng lên của kinase
creatin có thể xảy ra. Cải thiện lâm sàng hoặc phục hồi sau khi ngừng dùng corticosteroid có
thể cần từ vài tuần đến vài năm.

Trong trường hợp loãng xương (đặc biệt phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao bị bệnh này),

phải đặc biệt thận trọng khi sử dụng corticosteroid dùng đường toàn thân và thường xuyên
theo dõi tình trạng của bệnh nhân.

Trên thận và tiết niệu
Trong trường hợp bệnh nhân suy thận, phải đặc biệt thận trọng khi sử dụng corticosteroid

đường toàn thân và cần thường xuyên theo dõi tình trạng của bệnh nhân.
Chấn thương, ngộ độc và các biến chứng thủ thuật
Các loại corticosteroid dùng đường toàn thân không được chỉ định và vì vậy không được
phép sử dụng đề điều trị chắn thương sọ não, một nghiên cứu đa trung tâm cho thấy tỉ lệ tử

vong tăng lên ở 2 tuần và 6 tháng sau chấn thương ở bệnh nhân dùng methylprednisolon natri

succinat so với giả dược. Chưa khẳng định được mối liên quan giữa hiện tượng với việc điều
trị bằng methylprednisolon natri succinat.

Các thận trọng khác

Tác dụng không mong muốn có thể giám thiểu bằng cáchsử dụng liều thấp nhất có tác dụng
trong thời gian ngăn nhất, và bằng cách dùng một liều mỗi ngày vào buổi sáng hoặc vào bất
cứ lúc nào có thê thì sử dung | liều duy nhất vào buổi sang cách ngày. Cần phải theo dõi

bệnh nhân thường xuyên để điều chỉnh liều thích hợp theo tình trạng của bệnh (xem phần
Liều lượng và cách dùng). Bệnh nhân cần mang theo “the thông tin về việc điều trị với thuốc

steroid” trong đó có ghi rõ hướng dẫn về các thận trọng cần chú ý để giảm thiểu nguy cơ và

cung cấp chỉ tiết thông tin về bác sĩ, loại thuốc sử dụng và thời gian điều trị.

Phải thận trọng khi sử dụng aspirin và các thuốc chống viêm không steroid với corticosteroid.

U tế bào ưa crôm, có thể gây tử vong, đã được báo cáo sau khi điều trị corticosteroid dùng
đường toàn thân. Corticosteroid chỉ được dùng cho bệnh nhân nghỉ ngờ hoặc đã được chan
đoán mắc bệnh u tủy thượng thận sau khi đã đánh giá tỉ lệ rủi ro/lợi ích.

Trẻ em: corticosteroid lam cham phat triển ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thiếu niên. Phải theo dõi,
cẩn thận sự phát triển và tăng trưởng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nếu điều trị với 4©

corticoidsteroid trong thời gian dài. Việc điều trị nên được giới hạn ởliều thấpnhất có tác š

dụng trong thời gian ngắn nhất. Để hạn chế sự ức chế trục dưới đồi-tuyến yên-tuyến thượng

thận và sự tăng trưởng chậm, nếu có thể thì phải dùng liều đơn cách ngày (xem phần Liều
lượng và cách dùng).

Trẻ sơ sinh và trẻ em điều trị với corticosteroid kéo dài có nguy cơ đặc biệt bị tăng áp lực nội

so.
Str dung corticosteroid liều cao có thể gây viêm tụy ở trẻ em.
Người cao tuổi: Các tác dụng phụ thường gặp của corticosteroid dùng đường toàn thân có thể

dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn ở người cao tuôi, đặc biệt là loãng xương, cao huyết áp,
hạ kali máu, tiêu đường, dễ nhiễm khuân và làm mỏng da. Phải thường xuyên theo dõi tình
trạng của bệnh nhân để tránh hậu quả đe dọa đến tính mạng.

Cảnh báo về thành phần: có“ . „
Thuôc này chứa lactose: bệnh nhân có các vân đê về di truyền hiệm gặp nữ Â on.dung nạp

galactose, thiêu Lapp lactase hoặc kém hâp thu glucose-galactose không đừộc dùng thuộc
này.

 

   

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sĩ?

A
A



Bệnh nhân nên thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng
thuôc.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sĩ.

16. Hạn dùng của thuốc: „
48 tháng kê từ ngày sản xuât.

17. Tên, địa chỉ,biểu tượng (nếu có) của cơ sơ sản xuẤt:
PT. Phapros, Tbk
Jl. Simongan 131, Semarang 50148, Indonesia.

18. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dã dụấg thuốc.
24/05/2017.

 



HƯỚNG DAN SU DUNG THUOC CHO CAN BO Y TE

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa
tam tay trẻ em. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc được sỹ những tác dụng không mong muốn
gặp phải khi sử dụng thuốc.

THANH PHAN
Mỗi viên nén chứa:

Hoạt chất: Methylprednisolon 4mg
Tá duge: Lactose, povidon K-25, tinh bét natri glycolat, magnesi stearat.

CAC DAC TINH DUQC LUC HOC
Methylprednisolon là mộtglucocorticoid tổng hợp, dẫn xuất 6-alpha-methyl của prednisolon.

Thuốc chủ yếu được dùng để chống viêm, hoặc ức chế miễn dịch. Thuốc thường được dùng
dưới dạng este hoá hoặc không este hoá để điều trị những bệnh mà corticosteroid có chỉ định.
Do methyl hoá prednisolon, thuốc methylprednisolon chỉ có tác dụng mineralocorticoid tối
thiểu (chuyền hoá muối rất ít), không phù hợp đề điều trị đơn độc suy tuyến thượng thận. Nếu

dùng methylprednisolon trong trườnghợp này, phải dùng thêm một mineralocorticoid.

Methylprednisolon có tác dụng chống viêm, ức chế miễn dịch và chống tế bào tăng sinh. Tác
dụng chống viêm là do methylprednisolon làm giảm sản xuất, giải phóng và hoạt tính của các

chất trung gian chống viêm (như histamin, prostaglandin, leucotrien, ...) do đó làm giảm các
biểu hiện ban đầu của quá trình viêm.
Methylprednisolon tre chế các bạch cầu đến bám dính vào các thành mach bi ton thuong va di
trú ở các vùng bị tổn thương, làm giảm tính thấm ở vùng đó, như vậy làm các tế bào bạch cầu
đến ít vùng bị tổn thương. Tác dụng này làm giảm thoát mạch, sưng, phù, đau.
Đặc tính ức chế miễn dịch làm giảm đáp ứng đối với các phản ứng chậm và tức thì (typ II và

typ IV). Điều này là do ức chế tác dụng độc của phức hợp kháng nguyên — khang thểgây
viêm mạch dị ứng ở da. Bằng ức chế tác dụng củalymphokin, tế bào đích và đại thực bào,
corticosteroid đã làm giảm các phản ứng viêm da tiếp xúc do dị bỏ Ngoài ra, corticosteroid
còn ngăn cản các lympho bào T và các đại thực bào nhạy cảm ác tế bàó đích. Tác dụng
chống tế bào tăng sinh làm giảm mô tăng sản đặc trưng của bệnh én,

CAC DAC TINH DUQC DONG HOC
Sinh kha dung xAp xi 80%. Tac dung tối đa 1 — 2 giờ sau khi uống thuốc. Thời gian tác dụng

đường uông là 30 — 36 giờ. Thể tích phân bố: 0,7- 1,5 lit/kg. Methylprednisolon được
chuyên hoá trong gan, giốngnhư chuyển hoá của hydrocortison, va các chat chuyền hoá được
bài tiết qua nước tiểu. Nửa đời xấp xỉ 3 giờ, giảm đối với người béo phì.

CHÍ ĐỊNH
Chỉ định cho các trường hợp đòi hỏi glucocorticoid như:
1. Rối loạn nội tiết
Suy thượng thận nguyên phát và thứ phát
Tăng sản thượng thận bẩm sinh
2. Rồi loạn thấp khớp
Viêm khớp dạng thấp
Viêm khớp mạn tính thiếu niên
Viêm cột sông dính khớp
3. Bệnh Collagen / viêm động mạch



Lupus ban đỏ hệ thống
Viêm da cơ toàn thân (viêm đa cơ)

Sốt thấp khớp kèm theo viêm cơ tim nghiêm trọng
Viêm động mạch tế bào khổng lồ/ viêm đa khớp dạng thấp
4. Bệnh da liễu
Bọng nước thượng bì

5. Các tình trạng di ing

Bénh viém mii di ứng theo mùa nghiêm trọng và tái phát nhiều lần
Các phản ứng quá mẫn đối với thuốc
Bệnh huyết thanh

Viêm da do tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng
Hen phế quản

6. Các bệnh về mắt

Viêm màng mạch nho trước (viêm móng mắt, viêm mống mắt — thể mi)
Viêm màng mạch nho sau
Viêm dây thần kinh thị giác
7. Các bệnh đường hô hấp
Bệnh u hạt lympho lành tínhở phổi

Bệnh lao phôi bùng phát hoặc lan rộng (với hóa trị liệu chống lao thích hợp)
Hit phải các chất trong dạ dày
8. Rối loạn huyết học

Xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn

Thiếu máu tan máu (tự miễn)

9. Các bệnh khối u
Ung thư bạch cầu (cấp tính và bạch huyết)
U lympho ác tính

10. Bệnh dạ dày - ruột

Viêm loét đại tràng
Bệnh Crohn

11. Các chỉ định khác

Viêm màng não do lao (với hóa trị liệu chống lao thích hợp)
Cấy ghép nội tạng

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Bảng dưới đây là hướng dẫn về liều dùng ban đầu của thuốc. Tổng liều trung bình hàng ngày
được khuyến cáo dùng dưới dạng liều đơn hoặc chia nhỏ làm nhiều lần uống trong ngày

(khôngáp dụng cho trường hợp cách một ngày mới uống một lần vào lúc 8 giờ sáng và liều
thấp nhất có tác dụng cao gập đôi bình thường).

Tác dụng không mong muôn có thể được giảm thiêu bằng cách sử iều tối thiểu có tác

dụng trong thời gian ngắn nhất (xem mục Cảnh báo đặc biệt vàthta khi sử
dụng).
Mức liều ức chế ban đầu có thể khác nhau tùy thuộc vào từng tình trạng của bệnh nhân. Tiếp
tục duy trì đến khi có đáp ứng lâm sảng mong muốn, trong thời gian từ ba đến bảy ngày đối
với các bệnh thấp khớp (ngoại trừ viêm cơ tim dạng thấp cấp), các tình trạng dị ứng ảnh
hưởng đến da, đường hôhấp. và các bệnh lý về mắt. Nếu không đạt được kết quả điều trị
mong muốn trong bảy ngày, cần hội chẩn lại dé xem chẩn đoán ban dau có đúng không. Ngay

sau khi đạt được đáp ứng điều trị mong muốn, phải giảm dần liều dùng hàng ngày cho đến
khi kết thúc điều trị trong các trường hợp cấp tính (ví dụ như bệnh hen suyễn theo mùa, viêm

da tróc da, viêm cầu mắt cấp tính) hoặc cho đến khi duy trì nồng độ thập nhất có hiệu quả
trong các bệnh mãn tính (ví dụ viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, hen phế quản,

.



viêm da cơđịa). Đối với các bệnh mạn tính, đặc biệt là viêm khớp dạng thấp,điều quan trọng

là giảm từ liều ban đầu đến liều duy trì phù hợp với tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Mỗi

lần nên giảm không quá 2 mg, cách nhau 7 - 10 ngày. Đối với bệnh nhân viêm khớp dạng
thấp, liều điều trị với steroid phải duy trì ở mức thấp nhất có thẻ.
Trong. điều trị cách ngày, liều dùng corticoid tối thiểu hàng ngày tăng gấp đôi và chỉ dùng
một liều duy nhất cứ hai ngày một lần vào lúc 8 giờ sang. Các yêu cầu về liều dùng tùy thuộc
vào tình trạng lâm sàng và đáp ứng của bệnh nhân với việc điều trị.

Người già: Điều trị cho người già, đặc biệt là trong thời gian dài, phải lưuý đến hậu quả nặng

hơn của các tác dụng không mong muôn thường gặp của corticosteroid ở người cao tuổi, đặc
biệt là loãng xương, tiểu đường, cao huyết áp, dễ bị nhiễm khuẩn và làm mỏng da. (xem
trong phần Cảnh báo đặc biệt và thận trọng đặc biệt)
Trẻ em: Nói chung, liều dùng cho trẻ em phải dựa trên đáp ứng lâm sảng và tùy theo quyết
định của bác sĩ. Phải dùng liều thấp nhất có tác dụng trong thời gian ngăn nhất có thẻ. Tốt
nhất là cách một ngày dùng một lần.

Liều dùng khuyến cáo cho các chỉ định của thuốc:

Chỉ định Liều dùng khuyến cáo hàng ngày
Viêm khớp dạng thấp
nghiêm trọng 12 - 16 mg
Tương đối nghiêm trọng §-12mg
Vừa phải 4—8mg
Trẻ em 4-8 mg

Viêm da cơ toàn thân 48 mg
Lupus ban đỏ hệ thống 20 - 100 mg
Sốt thấp khớp cấp 48 mg tới khi tốc độ máu lắng (ESR) trở về bình thường

trong 1 tuần
Các bệnh dị ứng 12- 40mg

Hen phế quản Tối đa 64 mg mỗi ngày 1 lần hoặc tối đa 100 mg một
ngày, dùng cách ngày

Các bệnh về mắt 12 - 40 mg
Rồi loạn huyết học, bệnh bạch cầu _ 16 - 100 mg
U lympho ác tính 16 - 100 mg
Viêm loét đại tràng 16-60 mg

Bệnh Crohn Tối đa 48 mg mỗi ngày trong các giai đoạn cấp tính
Cấy ghép nội tang Tối đa 3,6 mg/kg/ngay

Sarcoid phổi 32- 48 mg dùng cách ngày.
Viêm động mạch tế bào khổng lồ /_ 64 mg
viêm đa khớp dạng thâp
Bệnh bóng nước thượng bì 80 - 360 mg

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
- Nhiễm khuẩn nặng, trừ sốc nhiễm khuẩn và lao màng não.

- Quá mẫn vớimethylprednisolon.
- Thuong tén da do virus, nâm hoặc lao.
- Đang dùng vắc xin virus sống.

CẢNH BAO ĐẶC BIỆT VÀ THẬN,TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI SUH
Ức chế miễn dịch/Tăng nguy cơ nhiễm khuẩn

Corticosteroid có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, có thể che dấu một số dấu hiệu nhiễm
khuẩn, và có thể mắc các nhiễm khuẩn mới trong quá trình sử dụng thuốc. Ức chế đáp ứng



viêm và chức năng miễn dịch làm tăng tính nhạy cảm và mức độ nghiêm trọng đối với bệnh
nhiễm. nắm, vi rút, vi khuẩn. Các triệu chứng lâm sàng thường không điển hình và có thể trở
nên trầm trọng trước khi được chẩn đoán.

Những người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch dé bị nhiễm khuân hơn những người khỏe
mạnh. Ví dụ như bệnh đậu mùa và bệnh sởi có thể diễn biến nghiêm trọng hoặc thậm chí có

thể gây tử vong ở trẻ em không có khả năng miễn dịch hoặc người lớn sử dụng corticosteroid.
Bệnh thủy đậu là vấn đề nghiêm trọng vì tuy bệnh thường nhẹ nhưng lại có thể gây tử vong ở

những bệnh nhân suy giảm miền dịch. Bệnh nhân (người lớn hoặc trẻ em) dùng corticosteroid
và không có tiền sử bị bệnh thủy đậu phải tránh tiếp xúc với người bị bệnh thủy đậu hoặc bị

nhiễm vi rút herpes zoster, nêu bị phơi nhiễm phải đi khám ngay. Cần chích ngừa với
globulin miễn dịch varicella / zoster (VZIG) đối với những bệnh nhân không có miễn dịch

đang dùng thuốc corticosteroid đường toàn thân hoặc những người đã dùng corticosteroid
trong vòng 3 tháng trước đó bị phơi nhiễm; và phải chích ngừa trong vòng 10 ngày kể từ khi

bị phơi nhiễm thủy đậu. Nếu chắc chắn bệnh nhân bị thủy đậu, bệnh nhân phải được chuyên
gia y tếđiều trị khẩn cấp và chăm sóc đặc biệt. Không được ngưng dùng thuốc corticosteroid
va co thé can phai tang liéu.
Tránh tiếp xúc với người mắc bệnh sởi. Nếu bịphơi nhiễm cần đi khám ngay. Có thể cần
điều trị dự phòng với immunoglobulin đường tiêm bắp thông thường.

Tuong tu, phai dung corticosteroid that can thận ở bệnh nhân đã biết hoặc nghỉ ngờ bị nhiễm

ký sinh trùng ví dụ như nhiễm giun lươn (threadworm), vì có thể làm giun lươn phát triển
nhanh và lan rộng kèm theo sự xâm nhập của ấu trùng giun lươn trên diện rộng, thường kèm
theo viêm ruột nặng và có thể dẫn đến tử vong do nhiễm vi khuẩn Gram âm vào máu.
Chống chỉ định tiêm vắc-xin sống hoặc vắc-xin sống giảm độc lực ở bệnh nhân dùng
cortieosteroid ở các mức liều có tác dụng ức chế miễn dich. Đáp ứng kháng thẻ với các vắc-
xin khác có thể giảm.

Việc sử dụng corticosteroid trong bệnh lao hoạt động phải hạn chế chỉ dùng cho các trường
hợp bệnh lao bùng phát hoặc lan rộng, trong đó corticosteroid được bổ sung vào phác đồ điều
trị lao phù hợp. Nếu corticosteroid được chỉ định ở bệnh nhân laophôi tiềm ẩn hoặc có phản

ứng tuberculin, cần theo dõi chặt chẽ vì bệnh có thẻ tái phát. Cần điều trị dự phòng khi bệnh
nhân dùng corticosteroid trong thời gian dài.

Đã có báo cáo về bệnh lý ác tính toàn thân da 6 (Sarcoma Kaposi) xuất hiện ở những bệnh

nhân điều trị bằng corticosteroid. Có thể khỏi khi bệnh nhân ngừng dùng thuốc corticosteroid.
Hiện chưa có bằng chứng đáng tin cay về vai trò của corticosteroid trong sốc nhiễm khuẩn, vi
các nghiên cứu ban đầu cho thấy cả tác dụng có lợi và có hại của thuốc. Gần đây, đã có

khuyến cáo bổ sung corticosteroid co thể có lợi cho bệnh nhân đã bị sốc nhiễm khuẩn kèm

theo biểu hiện suy giảm tuyến thượng thận. Tuy nhiên, không khuyến cáo sử dụng
corticosteroid thường xuyên khi bị sốc nhiễm khuẩn. Một nghiên cứu có hệ thống sử dụng
corticosteroid liều cao trong thời gian ngắn không cho thấy tác dụng của thuốc trong trường
hợp này. Tuy nhiên, các sô liệu thống kê và một báo cáo đã cho thấy sử dụng corticosteroid

liều thấp và kéo đài (từ 5-11 ngày) có thé lam giảm tỉ lệ tử vong.
Trên hệ thống miễn dịch
Do hiểm khi có phản ứng trên da và phản ứng phản vệ ở bệnh nhân đang dùng thuốc
corticosteroid, phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp trước khi dùng thuốc
corticosteroid, dac biét khibệnh nhân có tiền sử dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào.

Ảnh hưởng trên hệ nội tiết

Bệnh nhân đang dùng corticosteroid đã từng bị căng thang bắt thưè khuyến cáo tăng liều
corticosteroid tác dụng nhanh.để dùng trước, trong và sau khi bi ca 8
Suy vỏ tuyến thượng thận tiến triển trong quá trình điều trị kéo đà thể tồn tại trong
nhiều tháng sau khi ngừng điều trị. Ở những bệnh nhân dùng corticosteroid đường toàn thân
với liều cao hơn liều sinh lý (khoảng 6 mg methylprednisolon) trong hơn 3 tuần thì không

*,



được ngừng thuốc đột ngột. Giảm liều corticosteroid như thế nào phụ thuộc phần lớn vào khả
năng tái phát của bệnh sau khi ngưng liều corticosteroid đường toàn thân. Nếu khó có khả

năng bị tái phát khi giảm liều ding corticosteroid đườngtoàn thân nhưng không chắc về các

đánh giá lâm sàng về tình trạng của bệnh có thể cần thiết trong quá trình ngừng thuốc. Nếu
khó có khả năng tái phát bệnh khi ngừng corticosteroid dùng đường toàn thân, nhưng không

chắc chắn về tác dụng ức chế trục dưới đồi--tuyến yên-tuyến thượng thận (HPA), thì có thể

cần giảm nhanh liều corticosteroid dùng toàn thân xuong mức liều sinh lí. Sau khi giảm đến
liều hàng ngày là 6 mg methylprednisolon, phải giảm liều chậm hơn để cho trục HPA hồi
phục.

Ngimg diéu tri corticosteroid dùng đường toàn thân đột ngột khi đã kéo dài tới 3 tuần là thích
hợp khi bệnh được cho là khó có khả năng tái phát. Ngừng đột ngột liều lên đến 32 mg
methylprednisolone mỗigay trong 3 tuần thì khó có thể dẫn đến sự ức chế trục HPA có biểu
hiện trên lâm sàng ở phần lớn bệnh nhân. Trong các nhóm bệnh nhân sau đây, phải xem xét

giảm liều corticosteroid dùng đường toàn thân từ từ ngay cả khi đã điều trị kéo dài3 tuần
hoặc ít hơn:

* Bệnh nhân đã từng sử dụng nhiều lần corticosteroid đường toàn thân, đặc biệt nếu đã dùng
kéo đài trên 3 tuân.
» Khi bệnh nhân đã được chỉ định dùng một đợt corticosteroid trong thời gian ngắn trong
vòng một năm sau khi ngừng điều trị dài hạn (vài tháng hoặc vài năm).

« Có thể có nguyênnhân khác dẫn đến bệnh suy vỏ tuyến thượng thận mà không phải là do
hậu quả của việcđiều. tri véi thude corticosteroid. Ngoài ra, suy vỏ tuyến thượng thận cấp có

thể dẫn đến tử vong nếu ngưng dùng glucocorticoids đột ngột.

sBệnh nhân đang dùng liều corticosteroid đường toàn thân với liều lớn hơn 32 mg
methylprednisolon mỗi ngày.

»_ Bệnh nhân dùng nhiều liều vào buổi tối.
Hội chứng "cai nghiện" steroid, dường như không liên quan tới suy vỏ tuyến thượng thận,

cũng có thé xảy ra sau khi ngừng glucocorticoid đột ngột. Hội chứng này bao gôm các triệu

chứng như chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, ngủ gà, nhức đầu, sốt, đau khớp, bong da, đau cơ,
giảm cân và/hoặc hạ huyết áp. Những triệu chứng này được cho là do thay đổi đột ngột nồng
độ glucocorticoid hơn là do nông độ corticosteroid thấp.

Glucocorticoid có thể dẫn đến hoặc làm trầm trọng thêm hội chứng Cushing, do đó phải tránh
dùng glueocorticoid ở bệnh nhân có hội chứng Cushing.
Cần đặc biệt thận trọng khi xem xét việc sử dụng corticosteroid đường toàn thân ở bệnh nhân
bị suy giáp và cần theo dõi bệnh nhân thường xuyên.
Trên dinh dưỡng và trao đổi chất

Corticosteroid, bao gồm methylprednisolon, có thể làm tăng đường huyết, làm trầm trọng
thêm bệnh tiêu đường đã có từ trước, dẫn đến nguy cơ bệnh nhân tiểu đường phải điều trị kéo
đài với thuốc corticosteroid.

Cần đặc biệt thận trọng khi xem xét việc sử dụng corticosteroid đường toàn thân ở bệnh nhân

tiểu đường (hoặc gia đình có tiền sử bệnh tiêu đường) và cần thường xuyên theo dõi bệnh

nhân.

Trên tâm thần
Cần cảnh báo bệnh nhân và/hoặc người chăm sóc bệnh nhân về khả năng có thể xảy ra các

tác dụng phụ nghiêm trọngtrên tâm thần khi dùng thuốc steroid đường toàn thân (xem phần
Tác dụng không mong muốn). Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng vài ngày hoặc

vài tuần sau khi bắt đầu điều trị. Nguy cơ có thé cao hơn khi dùng liều caq4lùng đường toàn
thân (xem phần Tương tác thuốc), mặc dù liều lượng không cho phép ior hién,
loại, mức độ nghiêm trọng hoặc thời gian xảy ra tac dụng phụ này. Hầu hếtcấế triệu chứng sẽ
biến mat sau khi giảm liều hoặc ngưng dùng thuốc, mặc dù vậy trong 1 số trường hợp có thể
vẫn cần áp dụng biện pháp điều trị đặc hiệu.

M
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Phải khuyến khích bệnh nhân/người chăm sóc bệnh nhân đến bác sĩ đề xin tư vấn nếu lo lắng
các triệu chứng thần kinh phát triển, đặc biệt nếu nghỉ ngờ bệnh nhân bị tram cảm hoặc có ý
định tự tử. Bệnh nhân/người chăm sóc bệnh nhân phải cảnh giác với các rồi loạn tâm thần có

thể xảy ra trong hoặc ngay sau khi giảm liều/ngừng dùng steroid đường toàn thân, mặc dù các
phảnứng như vậy không thường gặp.

Trong trường hợp bệnh nhân hoặc họ hàng thế hệ thứ nhất của bệnh nhân đang mắc hoặc có
tiền sử rối loạn tâm lý trầm trọng, cần đặc biệt cẩn thận nếu cân nhắc việc sử dụng

corticosteroid đường toàn thân cho bệnh nhân. Kể cả những trường hợp bệnh nhân bị trầm
cảm hoặc hưng--trầm cảm và tiền sử loạn thần do dùng steroid.
Trên hệ thần kinh

Cần đặc biệt khi cân nhắc việc sử dụng corticosteroid đường toàn thân cho bệnh nhân bị rối
loạn động kinh và nhược cơ (xem phần tác dụng không mong muốn trên cơ xương) và cần
theo dõi bệnh nhân chặt chẽ.
Đã có báo cáo về khả năng bị u mỡ ngoài màng cứng ở bệnh nhân dùng corticosteroid,
thường xảy ra nếu bệnh nhân dùng liều cao kéo dài.
Trên mắt

Cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng corticosteroid đường toàn thân ở bệnh nhân tăng nhãn áp
(hoặc có bệnh sử tăng nhãn áp trong gia đình) và bệnh mụn rộp ở mắt vì có nguy cơ thủng
giác mạc, và phải theo dõi bệnh nhân thường xuyên.

Sử dụng corticosteroid kéo đài có thể gây đục thủy tinh thể đưới bao sau và đục thủy tỉnh thể
ở trung tâm (đặc biệt ở trẻ em), lồi mắt hoặc tăng áp lực nội nhãn, từ đó có thể gây ra chứng
tăngnhãn áp và dẫn tới tổn thương thần kinh thị giác.

Nhiễm nắm và virut thứ phát ở mắt cũng có thể trầm trọng thêm ở những bệnh nhân đang
dùng glucocorticoid.
Việc điều trị với corticosteroid có liên quan đến bệnh võng mạc, có thẻ dẫn đến bong võng
mạc.
Trên tìm mạch
Tác dụng không mong muốn của glucocorticoid trên hệ tim mạch, như rối loạn lipid máu và

caohuyết áp, có thé làm bệnh nhân có các nguy cơ về tìm mạch từ trước, trong quá trình điều
tri vi glucocorticoid, gặp phải các tác dụng mạnh hơn trên hệ tìm mạch, nêu sử dụng liều

cao và kéo dài. Do đó, phải,sử dụng thận trọng corticosteroid đối với những bệnh nhân này,
và phải chú ý đến các yếu tố nguy cơ và có các biệnpháp theo dõi tim mạch nêu cần. Dùng
liều thấp và cách ngày có thể làm giảm tỷ lệ biến chứng trong quá trình điều trị với
corticosteroid.

Trong trường hợp suy tim sung huyết, phải đặc biệt thận trọng khi sử dụng corticosteroid
dùng đường toàn thân, chỉ dùng khi đặc biệt cần thiết.

Trong trường hợp bệnh nhân vừa trải qua cơn nhồi máu cơ tim, phải đặc biệt thận trọng khi

sử dụng cortieosteroid đường toàn thân (đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân bị vỡ cơ tim)
và cần theo dõi tình trạng bệnh nhân thường xuyên.
Phải cẩn thận với những bệnh nhân dùng các thuốc trợ tim như digoxin vi các thuốc steroid
sẽ gây ra rồi loạn điện giải/làm mất kali (xem phần Tác dụng không mong muốn).
Trên mạch máu :
Trong các trường hợp sau phải đặc biệt thận trọng khi sử dụng corticosteroi ng tàn thân

ân:cho bệnh nhân bị các bênh sau và cần thường xuyên theo dõi tình trạng của bệ
- Cao huyết áp
- Khuynh hướng viêm tĩnh mạch huyết khối

- Đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch khi sử dụng corticosteroid.
Do đó,phải thận trọngkhi sử dụng corticosteroid ở những bệnh nhân có hoặc có thể có nguy
cơ bị rối loạn huyết khối tĩnh mạch.

Trên tiêu hóa



Sử dụng corticosteroid liều cao có thể dẫn đến bệnh viêm tụy cấp.
Trong các trường hợp sau phải đặc biệt thận trọng khi sử dụng corticosteroid đường toàn thân
và cần thường xuyên theo dõi tình trạng của bệnh nhân:

- Loét đường tiêu hóa
- Bệnh nhân mới trải qua phẫu thuật đường ruột
- Áp xe hoặc các bệnh nhiễm khuẩn sinh mủ khác.
- Viêm loét đại tràng.
- Viêm ruột thừa.

Liệu pháp điều trị với glueocorticoid có thể che dấu bệnh viêm phúc mạc hoặc các dấu hiệu
hoặc triệu chứng khác liên quan đến các rối loạn dạ dày-ruột như thủng, tắc nghẽn hoặc viêm
tụy. Nguy cơ phát triển bệnh loét dạ dày-ruột tăng khi dùng đồng thời với các thuốc chống

viêm không steroid.
Trên gan mật
Trong trường hợp bệnh nhân bị xơ gan hoặc suy gan, phải đặc biệt thận trọng khi sử dụng

corticosteroid dùng đường toàn thân. và cần theo déi bệnh nhân chặt chẽ.

Rối loạn gan mật hiếm khi xay ra, nếu xảy ra thì phần lớn các trường hợp này tình trạng được
cải thiện sau khi ngừng thuốc, vì vậy cần có sự theo dõi thích hợp.
Trên cơ xương
Chứng đau cơ cấp tính dai duge bao cdo khi sir dung corticosteroid liều cao, thường xảy ra ở

những bệnh nhân có rối loạn truyền dẫn thần kinh cơ (ví dụ như nhược cơ), hoặc ở bệnh nhân

đang điều trị đồng thời với thuốc kháng cholinergic, chẳng hạn như thuốc chẹn thần kinh cơ

(ví dụ như pancuronium). Chứng đau cơ cập tinh này thường xảy ra ở toàn thân, có thể cả ở

nhãn cầu và các cơ hô hấp, và có thẻ dẫn đến tình trạng yêu tứ chỉ. Sự tăng lên của kinase
creatin có thể xảy ra. Cải thiện lâm sàng hoặc phục hồi sau khi ngừng dùng corticosteroid có

thể cần từ vài tuần đến vài năm.
Trong trường hợp loãng xương (đặc biệt phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao bị bệnh này),

phải đặc biệt thận trọng khi sử dụng cortieosteroid dùng đường toàn thân và thường xuyên
theo dõi tình trạng của bệnh nhân.

Trên thận và tiết niệu
Trong trường hợp bệnh nhân suy thận, phải đặc biệt thận trọng khi sử dụng corticosteroid
đường toàn thân và cần thường xuyên theo dõi tình trạng của bệnh nhân.
Chấn thương, ngộ độc và các biến chứng thủ thuật
Các loai corticosteroid dùng đường toàn thân không được chỉ định và vì vậy không được
phép sử dụng đểđiều trị chân thương sọ não, một nghiên cứu đa trung tâm cho thấy tỉ lệ tử
vong tăng lên ở 2 tuần và 6 tháng sau chấn thươngở bệnh nhân dùng methylprednisolon natri
succinat so với giả dược. Chưa khẳng định được mối liên quan giữa hiện tượng với việc điều

trị bằng methylprednisolon natri succinat.
Các thận trọng khác
Tác dụng không mong muốn có thê giảm thiểu bằng.cách.sử dụng liều thấp nhất có tác dụng

trong thời gian ngăn nhất, và bằng cách dùng một liều mỗi ngày vào buổi sáng hoặc vào bất
cứ lúc nào có thê thì sử dụng | liều duy nhất vào buổi sang cách ngày. Cần phải theo dõi
bệnh nhân thường xuyên đẻ điều chỉnh liều thích hợp theo tình trạng của bệnh (xem phần
Liều lượng và cách dùng). Bệnh nhân cần mang theo“thé thông tin về việc điều trị với thuốc
steroid” trong đó có ghi rõ hướng dẫn về các thận trọng cần chú ý để giảm thiểu nguy cơ và
cung cấp chỉ tiết thông tin về bác sĩ, loại thuốc sử dụng và thời gian điều trị.

Phải thận trọng khi sử dụng aspirin và các thuốc chống viêm không steroid icosteroid.
U tế bào ưa crôm, có thể gây tử vong, đã được báo cáo sau khi điều trị isdosteroid dung

đường toàn thân. Corticosteroid chỉ được dùng cho bệnh nhân nghỉ ngờ hớặ€ đã được chân
đoán mắc bệnh u tủy thượng thận sau khi đã đánh giá tỉ lệ rủi ro/lợi ích.



Trẻ em: corticosteroid làm chậm phát triển ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thiếu niên. Phải theo dõi

cân thận sự phát triển và tăng trưởng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nếu điều trị với

corticoidsteroid trong thời gian dài. Việc điều trị nên được giới hạn ởliều thấpnhất có tác

dụng trong thời gian ngắn nhất. Để hạn chế sự ức chế trục dưới đồi-tuyến yên-tuyến thượng
thận và sự tăng trưởng chậm, nếu có thể thì phải dùng liều đơn cách ngày (xem phần Liều
lượng và cách dùng).

Trẻ sơ sinh và trẻ em điều trị voi corticosteroid kéo đài có nguy cơ đặc biệt bị tăng áp lực nội
SỌ.
Sử dụng corticosteroid liều cao có thể gây viêm tụy ở trẻ em.

Người cao tuổi: Các tác dụng phụ thường gặp của corticosteroid dùng đường toàn thân có thé
dan dén hau qua nghiém trong hơn ở người. cao tuổi, đặc biệt là loãng xương, cao huyết áp,

hạ kali máu, tiêu đường, dễ nhiễm khuân và làm mỏng da. Phải thường xuyên theo dõi tình
trạng của bệnh nhân để tránh hậu quả đe dọa đến tính mạng.

Cảnh báo về thành phần:
Thuốc này chứa lactose: bệnh nhân có các vấn đề về di truyền hiếm gặp như không dung nạp

galactose, thiếu Lapp lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose không được dùng thuốc
này.

TƯƠNG TÁC THUÓC
Methylprednisolon là chất gây cảm ứng enzym cytochrom Paso, và là cơ chất của enzym Paso
3A, do đó thuốc này tác động đến chuyên hoá của ciclosporin, erythromycin, phenobarbital,
phenytoin, carbamazepin, ketoconazol, rifampicin.
Phenytoin, phenobarbital, rifampin va các thuốc lợi tiểu giảm kali máu có thể làm giảm hiệu
lực của methylprednisolon.

Methylprednisolon có thé gay tang glucose huyết, do đó cần dùng liều insulin cao hơn.

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Thời kỳ mang thai
Dùng kéo dài methylprednisolon toàn thân cho người mẹ có thể dẫn đến giảm nhẹ thẻ trọng

của trẻ sơ sinh. Nói chung, sử dụng methylprednisolon ở người mang thai đòi hỏi phải cân
nhắc lợi ích/ rủi ro với mẹ và con.
Thời kỳ cho con bú
Cần thận trọng khi sử dụng metronidazol do thuốc có thể có trong sữa mẹ.

ẢNH HƯỚNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Chưa có đữ liệu.

TAC DUNG KHONG MONG MUON

 

 

Xếp theo hệ cơ quan Tần suất Tác dụng không mong muôn

Nhiễm khuân và ký sinh| Thường gặp Nhiễm khuân (bao gồm sự
trùng tăng tính nhạy cảm và mức

độ nghiêm trọng của các dâu
hiệu và triệu chứnglâm sàng). 

 

Chưa rõ Nhiễm An cơ hội,sự tái

phát trỏ laoy tiểm tàng,
viêm phúc

Rôi loạn máu và hệ bạch Chưa rõ Tăng bạch cầu

huyết    Rỗi loạn hệ thông miễn dịch | Chưa rõ Quá mẫn cảm với thuốc  



 

Phản ứng phản vệ

Phản ứng giả phản vệ
 

Rôi loạn nội tiết Thường gặp Hội chứng Cushing
 

Chưa rõ Suy tuyên yên
 

Khôi u lành tình, ác tính và

chưa xác định (bao gôm u

nang và polyp)

Chưa rõ Bệnh lý ác tính toàn thân đa
6 (Kaposi's sarcoma)

 

Rôi loạn chuyên hóa và dinh
dưỡng

Thường gặp Giữ muôi, giữ nước
 

Chưa rõ Nhiễm toan chuyên hóa,

kiềm hóa hạ kali máu, rối
loạn lipid máu; dung nạp
ølucose bị suy giảm; Tăng

nhu cầu insulin hoặc các

thuốc hạ đường huyết dùng

đường uống: bệnh u mỡ, tăng

cảm giác thèm ăn (có thé dan
đến tăng cân), u mỡ ngoài

màng cứng.
 

Rối loạn tâm thần Thường gặp Rôi loạn cảm xúc (bao gôm

tâm trạng trâm cảm và hưng
cảm)
 

Chưa rõ Rôi loạn tâm thân (bao gôm
cơn hưng cảm, hoang tưởng,

ảo giác và tâm thần phân liệt,
hành vi rối loạn tâm thần; rối

loạn cảm xúc (bao gồm dễ
xúc động, phụ thuộc về mặt
tâm lí, có ý định tự tử); rối
loạn tâm thần; thay đổi nhân
cách; trạng thái lú lẫn; lo âu;

tâm trạng thất thường; hành

vi bat thường; mất ngủ; cấu

gắt
 

Rôi loạn thân kinh Chưa rõ tăng áp lực nội sọ (với phù

gai thị [tăng nhẹ huyết áp nội
sọ]; động kinh; mất trí nhớ:

rối loạn nhận thức; chóng
mặt; đau đầu
 

Rồi loạn mắt Thường gặp Đục thủy tỉnh thê
 

Chưa rõ Tăng áp lực nội nhãn; lồi

mắt; mỏng giác mạc; mỏng

củng mạc; bệnh võng mạc.
 

Các bệnh vê tai và mê đạo Chưa rõ Chóng mặt
 

R6i loan tim mach Chưa rõ Suy tim x uyết những
bệnh nhân y co); ton

thuong co tim sau nhôi máu

co tim
  Rôi loạn mạch máu Thường gặp Cao huyệt áp
  Chưa rõ  Huyết áp thâp; Thuyên tac
  



 

động mạch; bệnh huyệt khôi
 

Rôi loạn hô hâp, lông ngực
va trung that

Chưa rõ Thuyên tặc phôi, nâc cục

 

Rôi loạn tiêu hóa Thường gặp Loét đường tiêu hóa (có thê

có thủng loét đường tiêu hóa
và loét chảy máu đường tiêu
hóa)
 

Chưa rõ Thủng ruột; xuất huyết đạ

dày; viêm tụy; viêm loét thực

quản; viêm loét thực quản;

chướng bụng; đau bụng; tiêu

chảy; khó tiêu; buồn nôn
 

Rôi loạn gan mật Chưa rõ Tăng men gan (ví dụ tăng

alanin aminotransferase, tăng

aspartat aminotransferase)
 

Rôi loạn da và mô dưới da Thường gặp Teo da, mun
 

Chưa rõ Ban đỏ; phù mạch; ngứa; mé
day; bam méu; dém xuất

huyét; phat ban; rậm lông ở
phụ nữ; tăng tiết mồ hôi; rạn
da; giãn mao mạch
 

Rôi loạn cơ xương và mô liên
ket

Thuong gap Yéu co, co xuong phat trién

chậm
 

Chưa rõ Đau cơ; bệnh vé co, teo co,

loãng xương, hoại tử xương;

nhược cơ; gãy xương do

bệnh; bệnh khớp do nguyên
nhân thần kinh; đau khớp
 

Rôi loạn sinh sản và tuyên vú Chưa rõ Kinh nguyệt không đêu
 

Rối loạn toàn thân và tại nơi
dùng thuôc

Thường gặp Lâu lành vêt thương
 

Chưa rõ Phù các chi, mệt mỏi; khó

chịu; các triệu chứng cai

nghiện xảy ra khi giảm liều
đột ngột corticosteroid qua
nhanh sau khi điều trị kéo dài

có thé dẫn đến suy tuyến
thượng thận cấp, hạ huyết áp
và tử vong (xem phần Thận
trọng và cảnh báo đặc biệt

khi dùng thuốc)
 

Đang theo dõi Thường gặp Giảm kali máu
 

Chưa rõ Tăng áp lực nội nhãn, giảm
dung nạp carbohydrat, kiêm

phosphat máu tăng, tăng
canxi niệu, urê máu tăng, ức

chế aNú với/các xét
nghiệm trenn
  Chan thương, độc tính và
biên chứng thủ thuật  Chưa rõ  Đứt gân (đc“biệt là gân

Achilles); gãy xương cột
sông   

W
O
\
m
m
.



Thường gặp (>1 / 100 đến <1/10); it gap (>1 / 1.000 đến <1/100); hiếm gặp (1/ 10.000 đến
<1 / 1.000); chưa rõ (không thể tính toán từ dữ liệu có sẵn)

Tỷ lệ các tác dụng không mong muốncó liên quan đến việc sử dụng corticosteroid, bao gồm
sự ức chế trục dưới đồi-tuyến yên-tuyến thượng thận tương ứng với hiệu lực tương đối của
thuốc, liều lượng, thời gian dùng thuốc và thời gian điều trị (xem phần Thận trọng và cảnh
báo đặc biệt khi dùng thuốc).

SU DUNG QUA LIEU
Triệu chứng: Biểu hiện hội chứng Cushing (toàn thân), yếu cơ (toàn thân), và loãng xương
(toàn thân), tất cả chỉ xay ra khi str dung glucocorticoid dai han.

Khi sử dụng liều quá cao trong thời gian dài, tăng năng vỏ tuyến thượng thận và ức chế tuyến

thượng thận có thê xảy ra. Trong những trường hợp này cân cân nhắc để có quyết định đúng
đắn tạm ngừng hoặc ngừng hẳn việc dùng glucocorticoid.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN
Bảo quản ở dưới 30C, trong bao bì gốc, tránh ánh sáng và độ âm

HẠN DÙNG ;
48 tháng kê từ ngày sản xuất.
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