
DECA-DURABOLIN
(nandrolone decanoate)

TÊN THUỐC
Deca-Durabolin(Giải pháp để tiêm nandrolone decanoate)

Công thức phân tử: C28H44O3

Tên hóa học: 3-oxo-estr-4-en-17β-yl decanoate
Khối lượng phân tử: 428,7 Cas. Không: 360-70-3

Deca-Durabolin là một chế phẩm nhờn androgen để tiêm bắp.

SỰ MIÊU TẢ

Nandrolone decanoate là một dạng bột kết tinh từ trắng đến trắng kem. Thực tế nó không hòa tan trong nước 
nhưng hòa tan tự do trong cloroform, etanol, ete, dầu cố định và este.

Deca-Durabolin có trong ống tiêm 1 ml chứa sẵn 1 ml chất lỏng nhờn màu vàng nhạt.

Thành phần

Mỗi ml Deca-Durabolin chứa 50 mg thành phần hoạt chất nandrolone decanoate. Sản phẩm cũng chứa 
các thành phần không hoạt động benzyl alcohol (0,1 ml) và dầu arachis (đậu phộng) tạo nên khối lượng.

DƯỢC LỰC HỌC

Đặc tính dược lực học

Deca-Durabolin là một chế phẩm đồng hóa dạng tiêm. Hoạt chất dược lý là nandrolone. Este 
decanoat cung cấp cho chế phẩm có thời gian tác dụng khoảng ba tuần sau khi tiêm.

Nandrolone có liên quan về mặt hóa học với nội tiết tố nam. So với testosterone, nó có tác dụng tăng cường 
đồng hóa và giảm hoạt động androgen. Điều này đã được chứng minh trong các xét nghiệm sinh học trên động 
vật và được giải thích bằng các nghiên cứu liên kết thụ thể. Khả năng sinh androgen thấp của nandrolone đã 
được xác nhận trong sử dụng lâm sàng. Ở người, Deca-Durabolin đã được chứng minh là có ảnh hưởng tích cực 
đến quá trình chuyển hóa canxi và tăng khối lượng xương trong bệnh loãng xương. Ở những phụ nữ bị ung thư 
biểu mô tuyến vú lan tỏa, Deca-Durabolin đã được báo cáo là tạo ra sự hồi quy khách quan trong nhiều tháng. 
Hơn nữa, Deca-Durabolin có tác dụng tiết kiệm nitơ. Tác dụng này đối với chuyển hóa protein đã được thiết lập 
bởi các nghiên cứu về chuyển hóa và được sử dụng để điều trị trong các điều kiện thiếu hụt protein như trong 
các bệnh suy nhược mãn tính và sau phẫu thuật lớn và chấn thương nặng.
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Deca-Durabolin đóng vai trò là thuốc hỗ trợ điều trị cụ thể và các biện pháp ăn kiêng cũng như dinh dưỡng qua 
đường tĩnh mạch.

Các tác dụng nội tiết tố nam (ví dụ như virilisation) tương đối không phổ biến ở liều lượng 
khuyến cáo. Nandrolone thiếu nhóm C17alpha-alkyl có liên quan đến sự xuất hiện của rối loạn 
chức năng gan và ứ mật.

Đặc tính dược động học

Sự hấp thụ
Nandrolone decanoate được giải phóng chậm từ nơi tiêm vào máu với thời gian bán thải là 6 ngày.

Phân bổ
Trong máu, este bị thủy phân nhanh chóng thành nandrolone với thời gian bán hủy là một giờ hoặc ít hơn. 
Quá trình kết hợp thủy phân, phân phối và loại bỏ nandrolone có thời gian bán hủy trung bình khoảng 4 
giờ.

Chuyển hóa và bài tiết
Nandrolone được chuyển hóa qua gan. 19-Norandrosterone, 19-noretiocholanolone và 19- 
norepiandrosterone đã được xác định là chất chuyển hóa trong nước tiểu. Người ta không biết liệu các chất 
chuyển hóa này có tác dụng dược lý hay không.

CHỈ ĐỊNH

• Suy thận cấp, suy thận mãn và thiếu máu của suy thận mãn.
• Để điều trị giảm nhẹ ung thư biểu mô tuyến vú không thể phẫu thuật.
• Loãng xương (chống chỉ định điều trị bằng estrogen).
• Thiếu máu bất sản.
• Bệnh nhân đang điều trị lâu dài bằng corticosteroid.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

• Thai kỳ.
• Cho con bú.
• Đã biết hoặc nghi ngờ ung thư biểu mô tuyến tiền liệt hoặc ung thư biểu mô tuyến vú ở nam giới.
• Quá mẫn với hoạt chất, nandrolone decanoate, hoặc bất kỳ tá dược nào, kể cả dầu arachis. Do đó, 

Deca-Durabolin được chống chỉ định ở những bệnh nhân dị ứng với đậu phộng và đậu nành (xem
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA).

• Thận hư hoặc giai đoạn thận hư của bệnh viêm thận.
• Bệnh gan với suy giảm bài tiết bilirubin.
• Suy tim.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

• Không nên vượt quá liều lượng khuyến cáo.
• Nếu các dấu hiệu của bệnh phát triển, việc ngừng điều trị nên được xem xét.
• Không nên tiêm Deca-Durabolin nếu bệnh nhân đang bị ảnh hưởng của heparin.

• Steroid đồng hóa nên được sử dụng thận trọng cho bệnh nhân phì đại lành tính tuyến tiền liệt.
• Đã có những báo cáo hiếm hoi về u tế bào gan và u máu ở gan liên quan đến liệu pháp 

steroid đồng hóa androgen lâu dài.
• Deca-Durabolin chứa 100 mg benzyl alcohol trên mỗi mL dung dịch và không được dùng 

cho trẻ em dưới 3 tuổi, kể cả trẻ sinh non hoặc trẻ sơ sinh. Benzyl alcohol có thể gây phản 
ứng độc và phản ứng phản vệ ở trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 3 tuổi.

• Không có sẵn dữ liệu đầy đủ về việc sử dụng Deca-Durabolin ở trẻ em. Chưa xác định được tính 
an toàn và hiệu quả.
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• Deca-Durabolin chứa dầu arachis (đậu phộng) và những bệnh nhân bị dị ứng với đậu phộng 
không nên dùng / bôi. Vì có thể có mối quan hệ giữa dị ứng với đậu phộng và dị ứng với đậu 
nành, những bệnh nhân bị dị ứng với đậu nành cũng nên tránh Deca-Durabolin (xem CHỐNG 
CHỈ ĐỊNH).

• Bệnh nhân có các tình trạng sau đây cần được theo dõi:
- suy tim tiềm ẩn hoặc công khai, suy thận hoặc rối loạn chức năng, tăng huyết áp, động kinh 

hoặc đau nửa đầu (hoặc tiền sử mắc các bệnh này), vì steroid đồng hóa đôi khi có thể tạo ra 
muối và giữ nước;
tiền sử nhồi máu cơ tim hoặc bệnh động mạch mãn tính. Vì cholesterol huyết thanh có thể tăng 
hoặc giảm trong khi điều trị bằng androgen, cần thận trọng khi dùng cho những bệnh nhân 
này. Việc xác định tuần tự cholesterol trong huyết thanh là rất quan trọng.
bệnh tiểu đường - XemTương tác với các loại thuốc khác;
tăng trưởng trạng thái không hoàn toàn, vì steroid đồng hóa ở liều lượng cao có thể đẩy nhanh quá trình đóng 
tầng sinh môn;
di căn xương của ung thư vú; những bệnh nhân này có thể tự phát tăng canxi huyết và tăng 
canxi niệu, trong trường hợp đó nên ngừng dùng Deca-Durabolin và điều trị chứng tăng 
canxi huyết một cách thích hợp. Nếu mức canxi trở lại bình thường, liệu pháp steroid đồng 
hóa có thể được tiếp tục;
rối loạn chức năng gan.

-

-
-

-

-

• Người kê đơn nên cẩn thận rằng Deca-Durabolin sẽ không bị lạm dụng và cần lưu ý rằng một số cá 
nhân có thể biểu hiện hành vi tìm kiếm ma túy. Việc lạm dụng các chất đồng hóa để tăng cường 
khả năng trong thể thao mang lại những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng sau đây và không được 
khuyến khích: giữ nước; teo tinh hoàn và ức chế sinh tinh ở nam; oligomenorrhoea và virilisation, 
được xem như khàn tiếng, mụn trứng cá và rậm lông ở phụ nữ; bệnh gan viên hoặc nhiễm độc 
gan khác (xemTÁC DỤNG PHỤ).

Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

Các nghiên cứu về khả năng sinh sản tiêu chuẩn và sự phát triển phôi sớm ở động vật trưởng thành đã không được thực hiện 
với nandrolone decanoate.

Sử dụng trong thời kỳ mang thai (Loại D)

Chống chỉ định. Steroid đồng hóa và các chất khác có tác dụng kích thích tố nam có thể có ảnh 
hưởng đến thai nhi.

Sử dụng trong thời kỳ cho con bú

Chống chỉ định. Steroid đồng hóa có thể có tác dụng gây hưng phấn cho trẻ sơ sinh và lượng este 
nandrolone bài tiết qua sữa mẹ vẫn chưa được biết rõ.

Khả năng gây ung thư

Các nghiên cứu về tác dụng gây ung thư của nandrolone decanoate trên động vật đã không được tiến hành.

Độc tính trên gen

Các nghiên cứu về tác dụng gây độc gen của nandrolone decanoate vẫn chưa được thực hiện.

Tương tác với các loại thuốc khác

• Thuốc chống đông máu: Steroid đồng hóa có thể làm tăng nhạy cảm với thuốc chống đông máu đường uống. 
Có thể phải giảm liều lượng thuốc chống đông máu để duy trì thời gian prothrombin ở mức điều trị mong 
muốn. Bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc chống đông máu đường uống cần được theo dõi chặt chẽ, đặc 
biệt khi bắt đầu hoặc ngừng thuốc đồng hóa.

• Insulin và các thuốc hạ đường huyết khác: ở bệnh nhân đái tháo đường, tác dụng chuyển hóa của thuốc đồng 
hóa có thể làm giảm lượng glucose trong máu và do đó làm giảm nhu cầu insulin và các thuốc hạ đường huyết 
khác.
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Ảnh hưởng đến các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm

• Thuốc đồng hóa có thể làm giảm nồng độ iốt liên kết với protein (PBI), khả năng liên kết thyroxine và 
hấp thu iốt phóng xạ.

• Thuốc đồng hóa có thể gây ra những thay đổi trong xét nghiệm dung nạp glucose và xét nghiệm metyrapone (hoạt động 
của tuyến yên).

TÁC DỤNG PHỤ

Các tác dụng ngoại ý phụ thuộc vào liều lượng, khoảng cách dùng liều và độ nhạy cảm của từng cá nhân. Các tác 
dụng phụ là do hoạt tính androgen của chế phẩm.

Hệ thống Organ
Lớp Phổ thông Không phổ biến Hiếm

Chung Giữ nước
Nội tiết Virilisation (trong

nữ *) được hiển thị dưới dạng:

khàn tiếng
mụn
rậm lông
Tăng giảm
ham muốn tình dục.

Ức chế sinh tinh 
Oligospermia
Teo tinh hoàn
Bất lực
Gynaecomastia
Tăng tần suất cương cứng Tăng kích 
thước dương vật (trẻ em trai trước tuổi 
dậy thì)
Phì đại âm vật Tăng mọc lông 
mu Thống kinh

Vô kinh
Trao đổi chất Tăng lipid máu

Giảm cholesterol HDL trong huyết thanh
Haematological Tăng huyết sắc tố lên mức 

cao bất thường
Tim mạch Tăng huyết áp

Tiêu hóa Buồn nôn

Gan mật Gan bất thường
hàm số
Vàng da
Peliosis
viêm gan

Bộ phận sinh dục Viêm mào tinh hoàn

Bọng đái khó chịu
Giảm lưu lượng nước tiểu
Bệnh phì đại lành tính tuyến tiền 
liệt Priapism

Cơ xương khớp Đóng tầng sinh môn sớm (ở trẻ 
em)

Làn da &
Phần phụ

Mụn Da dầu
Tóc nhờn
Phát ban

Ngứa
Exanthema
Mề đay ở
chỗ tiêm
Nhọt

(* Ở liều lượng cao, điều trị lâu dài và dùng thường xuyên, các dấu hiệu của nhiễm độc có thể xảy ra ở những 
phụ nữ nhạy cảm với điều trị nội tiết tố. Nếu các dấu hiệu của nhiễm độc xảy ra, nên ngừng điều trị. Khàn 
giọng có thể là dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi giọng nói. có thể lâu dài và đôi khi không thể đảo ngược.)
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LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Deca-Durabolin chỉ nên được dùng bằng cách tiêm bắp sâu. Lọ và ống chỉ dùng một lần.

• Tình trạng thận như suy thận cấp tính và suy thận mãn tính: 25-50 mg mỗi 2-3 tuần. Ban đầu, 
liều lượng cao hơn (50 mg mỗi tuần) có thể được yêu cầu.

• Để điều trị giảm nhẹ ung thư biểu mô tuyến vú không thể phẫu thuật: 50 mg mỗi 2-3 tuần.
• Loãng xương (chống chỉ định liệu pháp estrogen):50 mg mỗi 2-3 tuần.
• Đối với bệnh nhân điều trị lâu dài bằng corticosteroid: 50 mg mỗi 2-3 tuần.
• NB Để có hiệu quả đồng hóa tối ưu, cần phải cung cấp đủ lượng vitamin, khoáng 

chất và protein trong chế độ ăn giàu calo.
• Để điều trị bệnh thiếu máu:

o
o

Thiếu máu bất sản: 50-150 mg mỗi tuần.
Thiếu máu suy thận mãn tính: 100mg cho nữ, 200mg cho nam mỗi tuần một lần.

Sau khi có sự cải thiện khả quan hoặc hình ảnh hồng cầu bình thường, nên ngừng điều trị dần dần 
trên cơ sở theo dõi thường xuyên các thông số huyết học. Nếu tái phát xảy ra bất cứ lúc nào trong 
khi giảm liều hoặc sau khi ngừng điều trị, nên cân nhắc việc điều trị lại.

Thời gian bắt đầu tác dụng điều trị có thể rất khác nhau giữa các bệnh nhân. Nếu không có đáp 
ứng khả quan sau 3-6 tháng điều trị, nên ngừng sử dụng.

Bệnh nhi:Deca-Durabolin không được khuyến cáo ở bệnh nhi (xemCÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA).

QUÁ LIỀU LƯỢNG

Không có khuyến nghị cụ thể nào về việc quản lý quá liều với Deca-Durabolin. Độc tính tiêm bắp cấp 
tính của các este nandrolone là rất thấp.

ĐIỀU KIỆN TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN

Deca-Durabolin Orgaject dung dịch tiêm 50mg / ml (AUST R 10655): 1 ml trong ống tiêm thủy tinh dùng một 
lần.

Lưu trữ dưới 250C và tránh ánh sáng.

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ TÀI TRỢ
Merck Sharp & Dohme (Úc) Pty Limited 54-68 
Ferndell Street
South Granville NSW 2142 
Úc

Merck Sharp & Dohme (New Zealand) Ltd 
PO Box 99 851
Thị trường mới
Auckland 1149
New Zealand

LỊCH ĐỘC CỦA THUỐC

Lịch trình 4 - Thuốc chỉ kê đơn
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NGÀY ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Ngày phê duyệt TGA: 22 tháng 2 năm 2007 Ngày sửa 
đổi gần đây nhất: ngày 6 tháng 10 năm 2011

Thông tin được cung cấp chỉ liên quan đến Deca-Durabolin 50mg và không được sử dụng liên 
quan đến bất kỳ sản phẩm nào khác có thể chứa cùng thành phần hoạt chất.
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