
DECA-DURABOLIN
(แนนโดรโลน ดีคาโนเอต)

ชื่อยา
Deca-Durabolin(สารละลายสําหรับฉีด nandrolone decanoate)

สูตรโมเลกุล: C28ชม44อู๋3
ชื่อทางเคม:ี 3-oxo-estr-4-en-17β-yl decanoate

มวลโมเลกุล: 428.7 Cas. ไม่: 360-70-3

Deca-Durabolin เป็นนํ้ามันเตรียมแอนโดรเจนสําหรับการบริหารกล้ามเนื้อ

คําอธิบาย

Nandrolone decanoate เป็นผงผลึกสีขาวถึงครีมสีขาว มันไม่ละลายในนํ้า แต่สามารถละลายได้อย่างอิสระในคลอโรฟอร์ม 
เอทานอล อเีธอร์ นํ้ามันคงที่ และเอสเทอร์

Deca-Durabolin มาในหลอดฉีดยาขนาด 1 มล. ทีบ่รรจุของเหลวมันสีเหลืองอ่อน 1 มล.

องค์ประกอบ

Deca-Durabolin แต่ละมล. ประกอบด้วย nandrolone decanoate สารออกฤทธิ์ 50 มก. ผลิตภัณฑ์นีย้ังมีส่วนผสมที่
ไม่ใช้งานคือเบนซิลแอลกอฮอล์ (0.1 มล.) และนํ้ามันอาราคสิ (ถั่วลิสง) ประกอบเป็นปริมาตร

เภสัชวิทยา

คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์

Deca-Durabolin เป็นการเตรียม anabolic แบบฉีดได้ สารออกฤทธิท์างเภสัชวิทยาคือ nandrolone decanoate ester 
ให้ระยะเวลาในการเตรียมการประมาณสามสัปดาห์หลังการฉีด

Nandrolone เกี่ยวข้องทางเคมกีับฮอร์โมนเพศชาย เมื่อเทียบกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแล้ว แอนโดรเจนจะมีกิจกรรมแอน
โดรเจนเพิ่มขึ้นและลดลง สิ่งนี้แสดงให้เห็นในการวิเคราะห์ทางชีวภาพของสัตว์และอธิบายโดยการศึกษาการจับตัวรับ แอนโดร
เจนตํ่าของ nandrolone ไดร้ับการยืนยันในการใช้ทางคลินิก ในมนุษย์ Deca-Durabolin มีผลในเชิงบวกต่อการเผาผลาญ
แคลเซียมและเพิ่มมวลกระดูกในโรคกระดูกพรุน ในสตรีทีเ่ป็นมะเร็งเต้านมทีแ่พร่กระจาย มีรายงานว่า Deca-Durabolin ทําให้
เกิดการถดถอยตามวัตถุประสงคเ์ป็นเวลาหลายเดือน นอกจากนี้ Deca-Durabolin ยังช่วยประหยัดไนโตรเจน ผลกระทบต่อ
เมแทบอลซิึมของโปรตีนนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาเมแทบอลิซึมและนําไปใช้ในการรักษาโรคในสภาวะที่มีการขาดโปรตีน เช่น 
ระหว่างโรคทีท่ําให้ร่างกายทรุดโทรมเรื้อรัง และหลังการผ่าตัดใหญ่และการบาดเจ็บรุนแรง
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Deca-Durabolin ทําหน้าที่เป็นส่วนเสริมที่สนับสนุนการรักษาเฉพาะและมาตรการด้านอาหารตลอดจนโภชนาการทางหลอด
เลือด

ผลกระทบของแอนโดรเจน (เช่น virilisation) ค่อนข้างผิดปกตใินปริมาณที่แนะนํา Nandrolone ขาดกลุ่ม 
C17alpha-alkyl ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดความผิดปกตขิองตับและ cholestasis

คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์

การดูดซึม
Nandrolone decanoate ถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆจากบริเวณทีฉ่ีดเข้าสู่กระแสเลือดโดยมคีรึ่งชีวิต 6 วัน

การกระจาย
ในเลือด เอสเทอร์จะถูกไฮโดรไลซอ์ย่างรวดเร็วไปเป็น nandrolone โดยมีค่าครึ่งชีวิตไม่เกินหนึ่งชั่วโมง กระบวนการรวมขอ
งการไฮโดรไลซิส การกระจายและการกําจัด nandrolone มีครึ่งชีวิตเฉลี่ยประมาณ 4 ชั่วโมง

การเผาผลาญและการขับถ่าย
Nandrolone ถูกเผาผลาญโดยตับ 19-Norandrosterone, 19-noretiocholanolone และ 19- 
norepiandrosterone ถูกระบวุ่าเป็นสารในปัสสาวะ ไม่ทราบว่าสารเมตาโบไลตเ์หล่านีแ้สดงฤทธิท์างเภสัชวิทยาหรือไม่

ตัวชีว้ัด

• ภาวะไตวายเฉียบพลัน ภาวะไตวายเรื้อรัง และภาวะโลหิตจางจากภาวะไตวายเรื้อรัง
• สําหรับการรักษาแบบประคับประคองมะเร็งเต้านมทีผ่่าตัดไม่ได้
• โรคกระดูกพรุน (ทีก่ารรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนมีข้อห้าม)
• โรคโลหิตจาง Aplastic
• ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย corticosteroids เป็นเวลานาน

ข้อห้าม

• การตั้งครรภ์
• การให้นม
• ทีท่ราบหรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งเต้านมในเพศชาย
• ความรู้สึกไวต่อสารออกฤทธิ์ nandrolone decanoate หรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ รวมทั้งนํ้ามัน arachis 

Deca-Durabolin จึงมขี้อห้ามในผู้ป่วยที่แพถ้ั่วลิสงและถั่วเหลือง (ดูข้อควรระวัง).

• โรคไตหรือระยะไตอักเสบของโรคไตอักเสบ
• โรคตับทีม่ีการขับถ่ายบิลริูบินบกพร่อง
• ภาวะหัวใจล้มเหลว

ข้อควรระวัง

• ไม่ควรเกินปริมาณทีแ่นะนํา
• หากมีอาการของการติดเชื้อไวรัส ควรพิจารณาหยุดการรักษา
• ไม่ควรให้การฉีด Deca-Durabolin หากผู้ป่วยอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของเฮปาริน

• ควรใชส้เตียรอยด์ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีภาวะต่อมลูกหมากโต
• มีรายงานทีไ่มค่่อยพบเกี่ยวกับเนื้องอกในเซลลต์ับและโรคตับจากโรคพลีิโอซิสร่วมกับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์

แอนโดรเจน-แอนโบลกิสเตียรอยดใ์นระยะยาว
• Deca-Durabolin มเีบนซิลแอลกอฮอล์ 100 มก. ต่อสารละลายมล. และไม่ควรใหเ้ด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี รวมทั้ง

ทารกที่คลอดก่อนกําหนดหรือทารกแรกเกิด เบนซิลแอลกอฮอลอ์าจทําใหเ้กิดปฏิกิริยาทีเ่ป็นพิษและปฏิกิริยาแอนา
ฟิแล็กทรอยดใ์นทารกและเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี

• ไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับการใช้ Deca-Durabolin ในเด็ก ยังไมไ่ด้กําหนดความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
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• Deca-Durabolin มีนํ้ามัน arachis (ถั่วลิสง) และไม่ควรรับประทาน/ทาโดยผู้ป่วยทีแ่พ้ถั่วลิสง เนื่องจากมคีวาม
สัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างการแพถ้ั่วลิสงกับการแพ้ถั่วเหลือง ผู้ป่วยที่แพถ้ั่วเหลืองควรหลีกเลี่ยง Deca-
Durabolin (ดู ข้อห้าม).

• ผู้ป่วยทีม่ีอาการดังต่อไปนี้ควรได้รับการตรวจสอบ:
- ภาวะหัวใจล้มเหลวที่แฝงหรือเปิดเผย ภาวะไตวายหรือการทํางานผิดปกติ ความดันโลหิตสูง โรคลม

บ้าหมู หรือไมเกรน (หรือมีประวัติของภาวะเหล่านี)้ เนื่องจากอนาโบลิกสเตียรอยด์บางครั้งอาจทําให้เกิด
การกักเก็บเกลือและของเหลว
ประวัตขิองกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือโรคหลอดเลือดแดงเรื้อรัง เนื่องจากคอเลสเตอรอลในเลือดอาจเพิ่มขึ้น
หรือลดลงในระหว่างการรักษาด้วยแอนโดรเจน จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการบริหารผู้ป่วยดังกล่าว การ
ตรวจระดับโคเลสเตอรอลในเลือดเป็นลําดับมคีวามสําคัญ
เบาหวาน - Seeปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ;
การเจริญเติบโตของรูปร่างทีไ่ม่สมบูรณ์เนื่องจากสเตียรอยด์ในปริมาณที่สูงอาจเร่งการปิด 
epiphyseal
การแพร่กระจายของโครงกระดูกของมะเร็งเต้านม ผู้ป่วยเหล่านี้อาจพัฒนาภาวะแคลเซียมในเลือดสูง
และแคลเซียมในเลือดสูงไดเ้อง ซึ่งในกรณนีี้ควรหยุด Deca-Durabolin และรักษาภาวะแคลเซียมใน
เลือดสูงอย่างเหมาะสม หากระดับแคลเซียมกลับสู่ปกติ การบําบัดด้วยอะนาโบลิกสเตียรอยด์อาจกลับ
มาทํางานต่อได้
ความผิดปกติของตับ

-

-
-

-

-

• ผู้สั่งจ่ายยาควรระวังว่า Deca-Durabolin จะไม่ถูกใช้ในทางทีผ่ิด และควรระวังว่า บุคคลบางคนอาจแสดง
พฤติกรรมการแสวงหายา การใช้สาร anabolic ในทางทีผ่ิดเพื่อเพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬาทําใหเ้กิดความ
เสี่ยงต่อสุขภาพที่ร้ายแรงดังต่อไปนี้: การกักเก็บนํ้า; อัณฑะฝ่อและการยับยั้งการสร้างสเปิร์มในเพศชาย 
oligomenorrhoea และ virilisation ถูกมองว่าเป็นเสียงแหบ สิว และขนดกในผู้หญิง; peliosis hepatis หรือ
ความเป็นพิษต่อตับอื่น ๆ (ดูผลกระทบ).

ผลต่อการเจริญพันธุ์

ยังไม่ได้มีการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์แบบมาตรฐานและพัฒนาการของตัวอ่อนในระยะแรกในสัตว์ทีโ่ตเต็มวัยด้วย 
nandrolone decanoate

ใช้ในการตั้งครรภ์ (หมวด D)

มีข้อห้าม สเตียรอยด์และสารอื่น ๆ ที่มีฤทธิแ์อนโดรเจนอาจมผีลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันต่อทารกในครรภ์

ใช้ในการให้นม

มีข้อห้าม สเตียรอยด์อาจมผีลต่อทารกแรกเกิดและไม่ทราบปริมาณของ nandrolone esters ทีข่ับออกมาในนํ้านมแม่

สารก่อมะเร็ง

ยังไม่มีการศึกษาผลการก่อมะเร็งของ nandrolone decanoate ในสัตว์

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม

ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางพันธุกรรมของ nandrolone decanoate

ปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ

• สารกันเลือดแข็ง: สเตียรอยดอ์าจเพิ่มความไวต่อยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปาก ปริมาณยาต้านการแข็งตัว
ของเลือดอาจต้องลดลงเพื่อรักษาเวลาของโปรทรอมบินที่ระดับการรักษาทีต่้องการ ผูป้่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัว
ของเลือดในช่องปากจําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกลช้ิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มหรือหยุดยาอะนาโบลิก

• อินซูลินและสารลดนํ้าตาลในเลือดอื่นๆ: ในผู้ป่วยเบาหวาน ผลการเผาผลาญของ anabolics อาจลดระดับนํ้าตาลใน
เลือด และทําให้ความต้องการอินซูลินและสารลดนํ้าตาลในเลือดลดลง
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ผลต่อการทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร

• อะนาโบลกิอาจลดระดับของไอโอดีนที่จับกับโปรตีน (PBI), ความสามารถในการจับไทรอกซิน และการดูดซึมไอโอดีน
กัมมันตภาพรังสี

• อะนาโบลกิอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทดสอบความทนทานต่อกลูโคสและการทดสอบเมไทราโปน (การทํางานของต่อม
ใต้สมอง)

ผลกระทบ

ผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับขนาดยา ระยะเวลาการให้ยา และความไวของแต่ละบุคคล ผลข้างเคียงเกิดจากกิจกรรมแอนโดรเจนของ
การเตรียมการ

อวัยวะของระบบ
ระดับ ทั่วไป ผิดปกติ หายาก

ทั่วไป การกักเก็บนํ้า
ต่อมไร้ท่อ การทําให้เป็นหมัน (in

ผูห้ญิง*) แสดงเป็น:
เสียงแหบ
สิว
ขนดก
เพิ่มขึ้น/ลดลง
ความใคร่

การยับยั้งการสร้างสเปิร์ม 
Oligospermia
ลูกอัณฑะฝ่อ
ความอ่อนแอ
Gynaecomastia
เพิ่มความถี่ของการแข็งตัวของอวัยวะ
เพศ เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย (ชายก่อน
วัยอันควร)
การเจริญเติบโตมากเกินไปของคลติอ
ริส การเจริญเติบโตของขนหัวหน่าว

หมดประจําเดือน
เมแทบอลิซึม ไขมันในเลือดสูง

ลด HDL คอเลสเตอรอลในเลือด
โลหิตวิทยา เพิ่มฮีโมโกลบินสู่ระดับสูงผิด

ปกติ
หัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง

ระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้
ตับและท่อนํ้าดี ตับผิดปกติ

การทํางาน
ดีซ่าน
Peliosis
โรคตับอักเสบ

ระบบสืบพันธุ์ Epididymitis
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ลดการไหลของปัสสาวะ
ต่อมลูกหมากโตมากเกินไป 
Priapism

กล้ามเนื้อและกระดูก การปิด epiphyseal ก่อนวัยอันควร (ใน
เด็ก)

ผิว &
ภาคผนวก

สิว ผิวมัน
ผมมันเยิ้ม
ผื่น
อาการคัน
Exanthema
ลมพิษที่
บริเวณทีฉ่ีด
วัณโรค

(* ที่ปริมาณสูง การรักษาระยะยาวและการบริหารบ่อยครั้ง สัญญาณของการติดเชื้อไวรัสอาจเกิดขึ้นในสตรีที่ไวต่อการ
รักษาด้วยฮอร์โมน หากมีอาการของการติดเชื้อไวรัส ควรพิจารณาการหยุดชะงักของการรักษา เสียงแหบอาจเป็นสัญญาณ
แรกของการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่ สามารถอยู่ไดน้านและบางครั้งกลับไม่ได้)
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ปริมาณและการบริหาร

Deca-Durabolin ควรไดร้ับการฉีดเข้ากล้ามลึกเท่านั้น ขวดและหลอดบรรจมุีไว้สําหรับใชค้รั้งเดียวเท่านั้น

• ภาวะไต เช่น ภาวะไตวายเฉียบพลันและภาวะไตวายเรื้อรัง: 25-50 มก. ทุก 2-3 สัปดาห์ ในขั้นต้น อาจต้องใชป้ริมาณที่
สูงขึ้น (50 มก. ทุกสัปดาห์)

• สําหรับการรักษาแบบประคับประคองมะเร็งเต้านมทีผ่่าตัดไม่ได้: 50 มก. ทุก 2-3 สัปดาห์.
• โรคกระดูกพรุน (ทีก่ารรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนมขี้อห้าม):50 มก. ทุก 2-3 สัปดาห์
• สําหรับผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วย corticosteroids เป็นเวลานาน: 50 มก. ทุก 2-3 สัปดาห์
• NB เพื่อใหไ้ด้ผล anabolic ที่ดีที่สุด จําเป็นต้องให้วิตามิน เกลือแร่ และโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอใน

อาหารที่มแีคลอรสีูง
• สําหรับการรักษาโรคโลหิตจาง:

o
o

โรคโลหิตจาง Aplastic: 50-150 มก. ทุกสัปดาห์
ภาวะโลหิตจางจากภาวะไตวายเรื้อรัง: 100 มก. สําหรับผู้หญิง 200 มก. สําหรับผู้ชายสัปดาห์ละครั้ง

หลังจากได้รับการปรับปรุงอย่างน่าพอใจหรือทําใหภ้าพเม็ดเลือดแดงเป็นปกตแิล้ว การรักษาควรค่อยๆ ถอนออกโดยอาศัย
การตรวจสอบพารามิเตอรท์างโลหิตวิทยาเป็นประจํา หากเกิดอาการกําเริบขึ้นเมื่อใดก็ได้ในขณะที่ลดขนาดยาหรือหลังจาก
หยุดการรักษา ควรพิจารณาให้การรักษากลับคืนมา

การเริ่มมีผลการรักษาอาจแตกต่างกันอย่างมากในผู้ป่วย หากไม่มกีารตอบสนองทีน่่าพอใจหลังจากการรักษา 3-6 เดือน 
ควรหยุดให้ยา

ผู้ป่วยเด็ก:ไม่แนะนําใหใ้ช้ Deca-Durabolin ในผู้ป่วยเด็ก (ดูข้อควรระวัง).

ยาเกินขนาด

ไม่มีคําแนะนําเฉพาะสําหรับการจัดการยาเกินขนาดด้วย Deca-Durabolin ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อกล้ามเนื้อของ 
nandrolone esters ตํ่ามาก

การนําเสนอและสภาพการจัดเก็บ

Deca-Durabolin Orgaject 50 มก./มล. สารละลายสําหรับฉีด (AUST R 10655): 1 มล. ในหลอดฉีดยาแก้วแบบใช้แล้ว
ทิ้ง

ร้านค้าตํ่ากว่า 250C และป้องกันแสง

ชื่อและที่อยูข่องสปอนเซอร์
Merck Sharp & Dohme (ออสเตรเลีย) Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
South Granville NSW 2142 
ออสเตรเลีย

Merck Sharp & Dohme (นิวซีแลนด)์ Ltd PO 
Box 99 851
ตลาดใหม่
โอ๊คแลนด์ 1149
นิวซีแลนด์

ตารางพิษของยา

ตารางที่ 4 – ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น
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วันที่อนุมัติ
วันที่อนุมัติ TGA: 22 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่แก้ไขล่าสุด: 06 
ตุลาคม 2554

ข้อมูลที่ให้มาเกี่ยวข้องกับ Deca-Durabolin 50 มก. เท่านั้น และไมค่วรใช้ในความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑอ์ื่นใดที่
อาจมีสารออกฤทธิ์เหมือนกัน
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