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ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC THẾ GIỚI 

MHRA: Corticoid tác dụng tại chỗ và nguy cơ gặp các phản 

ứng có hại khi ngừng sử dụng thuốc 

Phản ứng có hại nghiêm trọng hiếm gặp có thể xảy ra sau khi ngừng điều trị các 

corticoid tác dụng tại chỗ. Các phản ứng này thường gặp ở bệnh nhân sử dụng thuốc 

liên tục kéo dài hoặc dùng không hợp lý các corticoid có tác dụng trung bình tới mạnh. 

Để giảm nguy cơ xảy ra biến cố, nên kê đơn corticosteroid tác dụng tại chỗ với liều tối 

thiểu có tác dụng và đảm bảo bệnh nhân biết cách sử dụng thuốc hiệu quả và an toàn.  

Corticoid tác dụng tại chỗ là lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả cao đối với các tình 

trạng viêm da như eczema, vẩy nến và viêm da dị ứng nếu sử dụng đúng cách. Các 

thuốc này được phân loại theo các mức hoạt lực khác nhau: 

- Nhẹ (như hydrocortison) 

- Trung bình (như clobetason) 

- Mạnh (như beclometason) 

- Rất mạnh (như clobetasol) 

Nên sử dụng corticosteroid tác dụng tại chỗ với liều tối thiểu có tác dụng, đồng nghĩa 

với việc cần sử dụng các sản phẩm khác nhau tại những vị trí khác nhau. 

 Lời khuyên cho nhân viên y tế: 
- Việc sử dụng corticoid tác dụng tại chỗ liên tục trong thời gian dài hoặc dùng không 

hợp lý, đặc biệt là những thuốc tác dụng trung bình tới mạnh, có thể dẫn tới phát triển 

những vùng da đỏ tổn thương hồi ứng sau khi ngừng điều trị. Đã có báo cáo về tình 

trạng các vùng da đỏ tổn thương dưới dạng viêm da kết hợp mẩn đỏ nghiêm trọng, nóng 

bỏng và châm chích; có thể lan rộng ra ngoài vùng điều trị ban đầu. 

- Cân nhắc dùng liều tối thiểu có tác dụng khi kê đơn corticoid tại chỗ. 

- Tư vấn cho bệnh nhân về lượng sản phẩm được sử dụng, việc lạm dụng có thể làm 

kéo dài thời gian điều trị. 

- Tư vấn cho bệnh nhân về việc nên dùng thuốc trong bao lâu, đặc biệt là trên những 

vùng da nhạy cảm như mặt và bộ phận sinh dục. 

- Tư vấn cho bệnh nhân về việc tái khám nếu tình trạng da tổn thương nghiêm trọng 

hơn trong khi sử dụng corticoid tác dụng tại chỗ, thời điểm thích hợp để tái điều trị mà 

không cần tư vấn y tế. 

- Cân nhắc giảm hiệu lực hoặc tần suất sử dụng (hoặc cả hai) trên những bệnh nhân 

hiện đang điều trị corticosteroid tại chỗ trong thời gian dài. 

- Cảnh giác với các dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng cai corticoid tác dụng tại 

chỗ. 

- Báo cáo các phản ứng có hại của thuốc nghi ngờ, bao gồm cả hội chứng cai. 

 Lời khuyên cho bệnh nhân: 
- Corticosteroid tại chỗ được sử dụng để giảm phản ứng viêm trên da. Đây là phương 

pháp điều trị an toàn và hiệu quả với các rối loạn về da nếu sử dụng đúng cách. 
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- Luôn bôi corticosteroid tại chỗ theo hướng dẫn và tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng 

thuốc 

- Trao đổi với bác sĩ trước khi dùng corticoid tại chỗ trên một vùng da mới vì có thể dễ 

bị tác dụng phụ tại vùng đó hơn. 

- Đã có báo cáo về các phản ứng trên da nghiêm trọng hiếm gặp ở người ngừng thuốc 

sau khi sử dụng corticosteroid tại chỗ trong thời gian dài. 

- Nếu tổn thương da trở nên nghiêm trọng hơn trong vòng 2 tuần sau khi ngừng sử dụng 

corticosteroid tại chỗ, không được tự ý tái sử dụng khi chưa được tư vấn bởi nhân viên 

y tế. 

- Cũng giống như các phản ứng có hại đã biết liên quan đến sử dụng quá liều hoặc dùng 

kéo dài, việc sử dụng quá ít corticosteroid tại chỗ có thể kéo dài thời gian điều trị và 

tăng nguy cơ gặp các phản ứng có hại nhất định. 

- Hỏi ý kiến người kê đơn hoặc dược sĩ nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thuốc đang dùng 

hoặc nghi ngờ gặp phản ứng có hại của thuốc. 
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