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VALMISTEYHTEENVETO 

HYDROCORTISONE ACTIVASE 10 MG TABLETIT 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  
 
Hydrocortisone Activase 10 mg tabletit 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 

 
Yksi tabletti sisältää 10 mg hydrokortisonia.  
Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti (191,60 mg per tabletti).  
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 

 
Tabletti.  
Valkoinen soikea tabletti, jonka toisella puolella on kaiverrus ”HC10” ja toisella puolella keskellä 
jakouurre neljään osaan.  
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 

 
4.1 Käyttöaiheet 

 
Hydrocortisone Activase -tabletit on tarkoitettu korvaushoitoon lapsille, joilla on synnynnäistä 
lisämunuaisen liikakasvua.  
 
Hydrocortisone Activase -tabletteja käytetään myös vaikean keuhkoastman, lääkkeen aiheuttamien 
yliherkkyysreaktioiden, seerumitaudin, angioedeeman ja anafylaksin ensihoitoon aikuisille ja lapsille.  
 
4.2 Annostus ja antotapa 

 
Suun kautta.  
 
Korvaushoito  
Lapset: Normaali päivittäinen tarve on 10–30 mg annoksiin jaettuna (ks. myös kohta 4.4 Varoitukset 
ja käyttöön liittyvät varotoimet).  
 
Korvaushoitoa tarvitseville potilaille päivittäinen annos annetaan kahtena annoksena, jos mahdollista. 
Aamulla annettavan ensimmäisen annoksen on oltava illalla annettavaa annosta suurempi, jotta 
voidaan simuloida kortisolierityksen normaalia vuorokausirytmiä. 
 
Akuutit hätätilanteet  
60–80 mg 4–6 tunnin välein 24 tunnin ajan. Tämän jälkeen annosta pienennetään asteittain useiden 
päivien aikana. Steroideja on käytettävä varoen iäkkäillä, sillä haittavaikutukset lisääntyvät 
vanhemmiten (ks. kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).  
 
Kun pitkäaikainen hoito lopetetaan, annosta pienennetään asteittain viikkojen tai kuukausien kuluessa 
annostuksen tai hoidon keston mukaan (ks. kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).  
 
Haittavaikutuksia saattaa olla mahdollista vähentää käyttämällä pienintä mahdollista annosta 
vähimmäisajan ja antamalla päivittäinen annos yhtenä aamuannoksena tai, jos mahdollista, yhtenä 
aamuannoksena joka toinen päivä. Potilaan tilaa on seurattava usein annoksen titraamiseksi taudin 
aktiivisuuden mukaan. 
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4.3 Vasta-aiheet 

 
Systeemiset sieni-infektiot. 
Yliherkkyys hydrokortisonille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. 
 
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 

 
Tämän valmisteen mukana on toimitettava pakkausseloste.  
 
Lisämunuaiskuoren vajaatoiminta  
Lisämunuaiskuoren atrofia kehittyy pitkäkestoisen hoidon aikana, ja se voi kestää vuosia hoidon 
lopettamisen jälkeen. Pitkäkestoisen kortikosteroidihoidon lopettaminen on siksi tehtävä aina asteittain 
akuutin lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan välttämiseksi; annosta pienennetään viikkojen tai 
kuukausien aikana annoksen ja hoidon keston mukaan. Pitkäkestoisen hoidon aikana samanaikainen 
sairaus, vamma tai leikkaus edellyttää annoksen suurentamista tilapäisesti. Jos kortikosteroidihoito on 
lopetettu pitkäkestoisen hoidon jälkeen, se on ehkä tilapäisesti aloitettava uudelleen. 
 
Potilaiden on pidettävä mukanaan steroidihoitokorttia, jossa on annettu selvät ohjeet varotoimista 
riskien minimoimiseksi ja tiedot hoidon määrääjästä, lääkkeestä, annoksesta ja hoidon kestosta.  
 
Potilaalle on käytettävä pienintä mahdollista kortikosteroidiannostusta, ja kun annostusta voidaan 
pienentää, on se tehtävä asteittain.  
 
Potilaita ja/tai heitä hoitavia henkilöitä on varoitettava mahdollisista vaikeista psyykkisistä 
haittavaikutuksista, joita voi esiintyä systeemisten steroidien käytön yhteydessä (ks. kohta 4.8). Oireet 
kehittyvät yleensä muutaman päivän tai viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Riskit saattavat olla 
suurempia suurilla annoksilla / systeemisellä altistuksella (ks. myös kohdasta 4.5 farmakokineettiset 
yhteisvaikutukset, jotka voivat suurentaa haittavaikutusriskiä), vaikkei annostasojen perusteella 
voidakaan ennustaa reaktioiden alkamista, tyyppiä, vaikeusastetta tai kestoa. Useimmat reaktiot 
häviävät, kun annosta pienennetään tai kun lääkitys lopetetaan, mutta tietyt hoitotoimet voivat olla 
tarpeen. Potilaita / heitä hoitavia henkilöitä on kehotettava kääntymään lääkärin puoleen, jos 
huolestuttavia psyykkisiä oireita kehittyy, etenkin silloin, jos on aihetta epäillä masennusta tai 
itsetuhoisia ajatuksia. Potilaiden / heitä hoitavien henkilöiden on tiedettävä myös mahdollisista 
psyykkisistä häiriöistä, joita voi esiintyä systeemisten steroidien annoksen pienentämisen / niiden 
käytön lopettamisen aikana tai välittömästi sen jälkeen, vaikka tällaisia reaktioita on ilmoitettu vain 
harvoin. 
 
Erityistä varovaisuutta tarvitaan harkittaessa systeemistä kortikosteroidihoitoa potilaalle, jolla itsellään 
tai ensimmäisen asteen sukulaisella on parhaillaan tai on aiemmin ollut vaikea mielialahäiriö, mukaan 
lukien masennus tai kaksisuuntainen mielialahäiriö ja aiempi steroidien aiheuttama psykoosi.  
 
Vesirokko on erityinen huolenaihe, sillä tämä normaalisti lievä tauti voi johtaa kuolemaan 
immuunipuutteisilla potilailla. Jos vesirokon sairastamisesta ei ole varmaa tietoa, potilasta (tai 
hydrokortisonitabletteja saavien lasten vanhempia) on kehotettava välttämään läheistä kontaktia 
vesirokkoa tai vyöruusua sairastavien kanssa. Altistuksen sattuessa potilaan on hakeuduttava 
kiireellisesti lääkärin hoitoon. Altistuneet immuunipuutteiset potilaat, jotka saavat systeemisiä 
kortikosteroideja tai jotka ovat käyttäneet niitä edellisen kolmen kuukauden sisällä, tarvitsevat 
passiivisen immunisaation Varicella zoster -immunoglobuliinilla (VZIG); tämä on tehtävä 10 päivän 
sisällä vesirokolle altistumisesta. Jos vesirokkodiagnoosi varmistuu, sairaus edellyttää kiireellistä 
erikoissairaanhoitoa. Kortikosteroidihoitoa ei saa lopettaa, ja annosta voi olla tarpeen suurentaa.  
 
Kortikosteroidit voivat pahentaa systeemisiä sieni-infektioita eikä niitä saa näin ollen käyttää 
tällaisissa infektioissa, ellei niitä tarvita amfoterisiinin aiheuttamien hengenvaarallisten 
lääkereaktioiden hoitoon. On myös ilmoitettu tapauksista, joissa amfoterisiinin ja hydrokortisonin 
samanaikainen käyttö on johtanut sydämen suurentumiseen ja kongestiiviseen sydämen 
vajaatoimintaan. Kirjallisuudessa on esitetty viitteitä kortikosteroidihoidon ja äskettäin sairastetun 
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sydäninfarktin jälkeisen vasemman kammion vapaan seinämän repeämän välisestä ilmeisestä 
yhteydestä; tällaisten potilaiden kortikosteroidihoidossa on oltava erityisen varovainen.  
 
Keskikokoiset tai suuret hydrokortisoni- tai kortisoniannokset voivat nostaa verenpainetta, aiheuttaa 
suolan ja nesteen kertymistä sekä lisätä kaliumin eritystä. Tällaisten vaikutusten esiintyminen on 
epätodennäköisempää synteettisillä johdannaisilla, paitsi jos niitä käytetään suurina annoksina. 
Vähäsuolainen ruokavalio ja kaliumlisä saattavat olla tarpeen. Kaikki kortikosteroidit lisäävät 
kalsiumin eritystä.  
 
Erään raportin mukaan kortikosteroidien käyttöön aivomalarian hoidossa liittyy kooman pitkittymistä 
ja keuhkokuumeen ja ruoansulatuskanavan verenvuotojen ilmaantuvuuden suurenemista.  
 
Jos kortikosteroidien käyttö on aiheellista potilaille, jotka sairastavat latenttia tuberkuloosia tai joilla 
on todettu tuberkuliinireaktiivisuus, tarkka seuranta on tarpeen taudin reaktivaatioriskin vuoksi. Jos 
kortikosteroidihoito kestää pitkään, näille potilaille on annettava profylaktista kemoterapiaa.  
 
Aktiivisessa tuberkuloosissa hydrokortisonin käyttö on rajoitettava vaikeaoireisen tai 
disseminoituneen tuberkuloosin hoitoon.  
 
Kortikosteroidien käytössä on noudatettava varovaisuutta potilailla, joilla on munuaisten 
vajaatoiminta, hypertensio, diabetes tai suvussa diabetesta, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, 
tromboflebiitti, ihottumatauti, krooninen munuaistulehdus, akuutti munuaiskerästulehdus, 
etäpesäkkeinen karsinooma, osteoporoosi (postmenopausaalisilla potilailla erityinen riski), vaikeita 
mielialahäiriöitä (etenkin, jos potilaalla on aiemmin ollut steroidien aiheuttama psykoosi), epilepsia, 
aiempi steroidimyopatia, glaukooma (tai suvussa glaukoomaa), myasthenia gravis, ei-spesifinen 
haavainen paksusuolitulehdus, umpipussitulehdus, äskettäin tehtyjä suolianastomooseja, aktiivinen tai 
piilevä peptinen haava. Suuria kortikosteroidiannoksia saavalla potilaalla maha-suolikanavan 
puhkeamasta johtuvat peritoneaalisen ärsytyksen merkit voivat olla vähäisiä tai niitä ei ole lainkaan. 
 
Rasvaemboliasta on ilmoitettu hyperkortisonismin mahdollisena komplikaationa. 
 
Kortikosteroidien vaikutus voimistuu potilailla, joilla on kilpirauhasen vajaatoiminta tai 
maksakirroosi.  
 
Kortikosteroidien pitkäkestoinen käyttö lisää infektioalttiutta ja infektioiden vaikeusastetta. 
Infektioiden oireet saattavat myös olla epätyypillisiä.  
 
Kortikosteroidit saattavat peittää infektion oireet, ja jotkin vaikeat infektiot, kuten sepsis ja 
tuberkuloosi, saattavat edetä pitkälle ennen kuin ne tunnistetaan. Infektion paikallistaminen saattaa 
olla mahdotonta kortikosteroidihoitoa saavilla potilailla. 
 
Kortikosteroidit saattavat vaikuttaa bakteeri-infektioiden NBT-testiin ja saada aikaan vääriä 
negatiivisia tuloksia.  
 
Kortikosteroidit saattavat aktivoida piilevän amebiaasin tai strongyloidiaasin tai pahentaa aktiivisessa 
vaiheessa olevaa sairautta. Siksi piilevä tai aktiivinen amebiaasi ja strongyloidiaasi on suositeltavaa 
poissulkea ennen kortikosteroidihoidon aloittamista, jos potilaalla on jommankumman riski tai 
potilaan oireet viittaavat näistä jompaankumpaan.  
 
Kortikosteroidien pitkäaikaiskäyttö voi aiheuttaa takakapselin alaisen kaihin ja näköhermoa 
mahdollisesti vaurioittavan glaukooman sekä edistää sienten ja virusten aiheuttamien toissijaisten 
silmäinfektioiden syntymistä.  
 
Kortikosteroideja on käytettävä varoen silmän herpes simplex -infektiota sairastavalle, koska 
sarveiskalvo puhjeta.  
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Kortikosteroidit saattavat nopeuttaa tai hidastaa siittiöiden liikkuvuutta ja suurentaa tai pienentää 
niiden määrää.  
Diabetes saattaa pahentua, mikä edellyttää suurempaa insuliiniannosta. Piilevä diabetes mellitus 
saattaa puhjeta.  
 
Kuukautishäiriöitä saattaa esiintyä, ja tämä mahdollisuus on mainittava naispotilaille.  
 
Harvoissa tapauksissa kortikosteroideja saaneilla potilailla on esiintynyt anafylaktoidisia reaktioita, 
etenkin silloin, kun potilaalla on ollut aiempia lääkeallergioita.  
 
Asetyylisalisyylihapon käyttö yhdessä kortikosteroidien kanssa vaatii varovaisuutta 
hypoprotrombinemiapotilailla.  
 
Käytön lopettaminen: Lääkkeen aiheuttama lisämunuaiskuoren sekundaarinen vajaatoiminta voi 
johtua kortikosteroidien käytön liian nopeasta lopettamisesta, ja se voidaan minimoida vähentämällä 
annosta vähitellen. Tämän tyyppinen suhteellinen vajaatoiminta voi kestää kuukausia hoidon 
lopettamisen jälkeen; siksi tänä aikana esiintyvissä stressitilanteissa kortikosteroidihoito on aloitettava 
uudelleen. Jos potilas jo saa steroideja, annostusta on ehkä suurennettava.  
 
Koska mineralokortikoidien eritys saattaa vähentyä, potilaalle on annettava samanaikaisesti suolaa 
ja/tai mineralokortikoidia (ks. kohta 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä 
muut yhteisvaikutukset).  
 
Pitkäkestoisen kortikosteroidihoidon lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten kuumetta, 
lihaskipua, nivelkipua ja huonovointisuutta. Jos potilas on saanut fysiologista annosta suurempia 
systeemisiä kortikosteroidiannoksia (noin 30 mg hydrokortisonia) yli kolmen viikon ajan, hoitoa ei saa 
lopettaa äkillisesti. Annoksen pienentämisen toteutus riippuu suuresti siitä, johtaako systeemisen 
kortikosteroidiannoksen pienentäminen todennäköisesti taudin relapsiin. Tautiaktiivisuuden kliininen 
arviointi voi olla tarpeen hoidon lopettamisen aikana. Jos systeemisen kortikosteroidihoidon 
lopettaminen ei todennäköisesti johda taudin relapsiin mutta hypotalamus-aivolisäke-
lisämunuaisakselin lamaantumisesta on epävarmuutta, systeemistä kortikosteroidiannosta voidaan 
pienentää nopeasti fysiologisiin annoksiin. Kun saavutetaan hydrokortisoniannos 30 mg/vrk, annosta 
on pienennettävä hitaammin, jotta hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin toiminta pääsee 
korjautumaan.  
 
Enintään kolme viikkoa kestänyt systeeminen kortikosteroidihoito voidaan lopettaa äkillisesti, mikäli 
taudin relapsia pidetään epätodennäköisenä. Enintään 160 mg/vrk hydrokortisoniannosten enintään 
kolme viikkoa kestäneen käytön äkillinen lopettaminen ei todennäköisesti johda kliinisesti 
merkittävään hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin lamaantumiseen useimmilla potilailla. 
Seuraavissa potilasryhmissä on harkittava systeemisen kortikosteroidihoidon vähittäistä lopettamista, 
vaikka hoitojakso olisi kestänyt kolme viikkoa tai tätä vähemmän:  

• potilaat, jotka ovat saaneet toistuvia systeemisiä kortikosteroidihoitojaksoja, etenkin jos niitä on 
käytetty yli kolme viikkoa  

• potilaat, joille on määrätty lyhyt hoitojakso vuoden kuluessa pitkäaikaisen (kuukausia tai vuosia 
kestäneen) hoidon päättymisestä  

• potilaat, jotka saavat yli 160 mg/vrk hydrokortisoniannoksia vastaavia systeemisiä 
kortikosteroidiannoksia  

• potilaat, jotka ottavat toistuvasti annoksia illalla.  
 

Lapset: Kortikosteroidit hidastavat kasvua vauva-, lapsuus- ja teini-iässä. Hoidossa on käytettävä 
pienintä tehokasta annostusta, jotta hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin toiminnan 
vaimeneminen ja kasvun hidastuminen olisi mahdollisimman vähäistä. Pitkäkestoista 
kortikosteroidihoitoa saavan imeväisen ja lapsen kasvua ja kehitystä on seurattava tarkoin.  
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Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-
intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä 
käyttää tätä lääkettä.  
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 

 
Alla lueteltuja lääkeyhteisvaikutuksia on ilmoitettu esiintyneen kortikosteroidien farmakologisilla 
annoksilla eikä niitä ehkä esiinny kortikosteroidien korvaushoitoannoksilla.  
 
Asetyylisalisyylihapon käyttö yhdessä kortikosteroidien kanssa vaatii varovaisuutta 
hypoprotrombinemiassa. Ruoansulatuskanavan verenvuodon ja haavaumien riski suurenee, kun 
kortikosteroideja annetaan asetyylisalisyylihapon ja tulehduskipulääkkeiden kanssa, vaikkakaan 
tulehduskipulääkkeillä ei ole yleensä yhteisvaikutuksia kortikosteroidien kanssa. Kortikosteroidit 
suurentavat salisylaattien munuaispuhdistumaa, ja steroidien käytön lopettaminen voi johtaa 
salisylaattimyrkytykseen.  
 
Kortikosteroidit pienentävät salisylaattipitoisuuksia plasmassa, ja tällainen yhteisvaikutus voi ilmetä 
glukokortikoidien farmakologisilla annoksilla.  
 
Fenytoiini, efedriini, rifabutiini, karbamatsepiini, barbituraatit, rifampisiini, primidoni, 
sympatomimeetit ja aminoglutetimidi saattavat tehostaa kortikosteroidien metabolista puhdistumaa ja 
siten pienentää niiden pitoisuutta veressä ja vähentää niiden fysiologista aktiivisuutta, mikä edellyttää 
kortikosteroidiannostuksen muuttamista.  
 
Protrombiiniaika on tarkistettava usein potilailta, jotka saavat samanaikaisesti kortikosteroideja ja 
kumariiniantikoagulantteja, koska näiden antikoagulanttien vasteen muuttumisesta on raportoitu. 
Tutkimuksissa on osoitettu, että kortikosteroidit yleensä estävät kumariinien tehoa, vaikkakin on 
joitakin ristiriitaisia raportteja tehon voimistumisesta, mitä ei ole tutkimuksissa vahvistettu.  
 
Ketokonatsoli yksinään voi estää lisämunuaiskuoren steroidisynteesiä, mikä saattaa aiheuttaa 
lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan kortikosteroidien käyttöä lopetettaessa (ks. kohta 4.4 Varoitukset ja 
käyttöön liittyvät varotoimet).  
 
Kortikosteroidit estävät diureettien vaikutuksia. Glukokortikosteroideja tarvitaan vapaan veden 
puhdistumaan munuaisissa. Kun kortikosteroideja annetaan samanaikaisesti kaliumvajetta aiheuttavien 
diureettien (esim. asetatsolamidi, loop-diureetit, tiatsidit) kanssa, potilaita on seurattava tarkkaan 
hypokalemian varalta.  
 
Kortikosteroidit saattavat myös vaikuttaa bakteeri-infektioiden NBT-testiin ja saada aikaan vääriä 
negatiivisia tuloksia.  
 
Kortikosteroidit estävät seuraavien aineiden hypotensiivisia vaikutuksia: beetasalpaajat, alfasalpaajat, 
kalsiumkanavan salpaajat, klonidiini, diatsoksidi, metyylidopa, moksonidiini, nitraatit, nitroprussidi, 
hydralatsiini, minoksidiili, adrenergiset neuroniensalpaajat, ACE:n estäjät ja angiotensiini II -
reseptorin salpaajat.  
 
Kortikosteroidit suurentavat hypokalemian riskiä, kun niitä annetaan sydänglykosidien, teofylliinin ja 
beeta2-sympatomimeettien kanssa. Hypokalemian riski on suurentunut, kun kortikosteroideja annetaan 
amfoterisiinin kanssa. Amfoterisiinin ja kortikosteroidien samanaikaista käyttöä on vältettävä, ellei 
amfoterisiinia tarvita reaktioiden hallintaan.  
 
Kortikosteroidien vaikutus saattaa heikentyä 3–4 päivän kuluttua yhteisvaikutuksesta mifepristonin 
kanssa.  
 
Estrogeeniä sisältävät ehkäisytabletit suurentavat plasman kortikosteroidipitoisuutta. 
Yhdistelmäehkäisytablettien yhteisvaikutukset saattavat koskea myös yhdistelmäehkäisylaastaria. On 
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epätodennäköistä, että hormonikorvaushoidon pienet annokset aiheuttaisivat yhteisvaikutuksia. 
Ritonaviiri saattaa mahdollisesti suurentaa plasman kortikosteroidipitoisuutta.  
 
Kortikosteroidit vähentävät kalsiumsuolojen imeytymistä.  
Erytromysiini voi estää kortikosteroidien aineenvaihduntaa, vaikkakaan ei silloin, kun pieniä määriä 
erytromysiiniä käytetään paikallisesti.  
 
Kortikosteroidit estävät diabeteslääkkeiden hypoglykeemisiä vaikutuksia.  
 
Hematologisen toksisuuden riski on suurentunut, kun kortikosteroideja annetaan metotreksaatin 
kanssa. Kortikosteroidit saattavat estää somatropiinin kasvua edistävää vaikutusta.  
 
Suuret kortikosteroidiannokset heikentävät rokotteiden immuunivastetta; samanaikaista antoa elävien 
rokotteiden kanssa on vältettävä.  
 
Kortikosteroidit mahdollisesti vähentävät natriumbentsoaatin ja natriumfenyylibutyraatin vaikutuksia. 
 
4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys  

 

Raskaus  
Kortikosteroidien kyky läpäistä istukka vaihtelee yksittäisten lääkkeiden mukaan, hydrokortisoni 
kuitenkin läpäisee istukan helposti.  
 
Kortikosteroidien anto tiineille eläimille voi aiheuttaa sikiökehityksen poikkeavuuksia, kuten 
suulakihalkio, sikiön kasvun hidastuminen ja aivojen kasvuun ja kehitykseen kohdistuvat vaikutukset. 
Ei ole näyttöä siitä, että kortikosteroidit suurentaisivat synnynnäisten anomalioiden, kuten 
suulakihalkion/huulihalkion, ilmaantuvuutta ihmisellä. Pitkäkestoinen tai toistuva raskausaikainen 
kortikosteroidihoito saattaa kuitenkin suurentaa sikiön kasvuhidastuman riskiä. Raskaana olevia naisia 
on seurattava tarkoin nesteen kertymisen ja pre-eklampsian varalta. Lisämunuaisten vajaatoimintaa voi 
teoriassa esiintyä vastasyntyneillä sikiövaiheessa tapahtuneen kortikosteroidialtistuksen seurauksena, 
mutta se korjautuu yleensä itsestään syntymän jälkeen ja se on harvoin kliinisesti merkittävää. 
Kaikkien lääkkeiden tavoin kortikosteroideja tulee määrätä vain, jos hyödyt äidille ja lapselle ovat 
riskejä suuremmat. Jos kortikosteroidihoito on välttämätöntä, raskaana olevia potilaita on hoidettava 
kuten ei-raskaana olevia.  
 
Imetys  
Kortikosteroidit erittyvät rintamaitoon, vaikkakaan tietoja hydrokortisonista ei ole saatavilla. Jos äiti 
käyttää suuria systeemisiä kortikosteroidiannoksia pitkään, imeväisen lisämunuaisten toiminta voi 
vaimentua jonkin verran. Äidin hoito on dokumentoitava huolellisesti lapsen sairauskertomukseen 
seurannan helpottamiseksi.  
 
Hedelmällisyys  
Lisämunuaiskuoren vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on havaittu vähemmän synnytyskertoja, mikä 
todennäköisesti johtuu perussairaudesta, mutta mikään ei viittaa siihen, että hydrokortisoni 
korvaushoidon annoksilla vaikuttaisi hedelmällisyyteen. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 

 
Hydrokortisoni saattaa aiheuttaa kiertohuimausta, näkökenttäpuutosta sekä lihasten kuihtumista ja 
lihasheikkoutta. Jos näitä ilmenee, potilaan ei pidä ajaa autoa eikä käyttää koneita (ks. kohta 4.8 
Haittavaikutukset). 
 
4.8 Haittavaikutukset 

 
Veri ja imukudos: leukosytoosi.  
 
Immuunijärjestelmä: yliherkkyys.  
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Umpieritys: siittiöiden liikkuvuuden ja määrän lisääntyminen tai väheneminen, kuukautishäiriöt, 
amenorrea, Cushingin taudin oireita muistuttavan tilan kehittyminen, lasten kasvun hidastuminen, 
sekundaarinen lisämunuaiskuoren ja aivolisäkkeen reagoimattomuus (etenkin stressitilanteissa, kuten 
trauma, leikkaus tai sairaus), heikentynyt hiilihydraattien sieto, piilevän diabetes mellituksen 
ilmaantuminen, hyperglykemia, lisääntynyt insuliinin tai oraalisten diabeteslääkkeiden tarve 
diabeteksen hoidossa, liikakarvaisuus.  
 
Aineenvaihdunta ja ravitsemus: natriumretentio, nesteretentio, kaliumvaje, hypokaleeminen alkaloosi, 
kalsiumin erityksen lisääntyminen, proteiinien kataboliasta johtuva negatiivinen typpitasapaino, 
painonnousu, ruokahalun lisääntyminen.  
 
Psyykkiset häiriöt: psyykkiset häiriöt, psyykkinen riippuvuus, insomnia. Monia psyykkisiä reaktioita, 
kuten mielialahäiriöitä (kuten ärtyneisyys, euforia, masentuneisuus ja epävakaisuus ja itsemurha-
ajatukset), psykoottisia reaktioita (kuten mania, harhaluulot, hallusinaatiot ja skitsofrenian 
paheneminen), käytöshäiriöitä, ärtyneisyyttä, ahdistuneisuutta, unihäiriöitä ja kognitiivisia 
toimintahäiriöitä, kuten sekavuus ja amnesia, on raportoitu. Reaktiot ovat yleisiä, ja niitä voi esiintyä 
sekä aikuisilla että lapsilla. Aikuisilla vaikeiden reaktioiden esiintyvyyden on arvioitu olevan 5–6 %. 
Psykologisia vaikutuksia on raportoitu kortikosteroidien käytön lopettamisen yhteydessä; esiintyvyys 
on tuntematon.  
 
Hermosto: kouristukset, kohonnut kallonsisäinen paine ja papilledeema (pseudotumour cerebri) 
yleensä hoidon jälkeen, kiertohuimaus, päänsärky, huonovointisuus.  
 
Silmät: takakapselin alainen kaihi, silmänpaineen kohoaminen, papilledeema, sarveiskalvon tai 
kovakalvon oheneminen, silmän virussairauden paheneminen, glaukooma, eksoftalmus.  
 
Ruoansulatuselimistö: peptinen haava, johon voi liittyä puhkeama ja verenvuoto, ohut- ja paksusuolen 
puhkeaminen etenkin potilailla, joilla on tulehduksellinen suolistosairaus; haimatulehdus, vatsan 
pingotus, haavainen ruokatorvitulehdus, dyspepsia, ruokatorven sammas, pahoinvointi.  
 
Iho ja ihonalainen kudos: hidastunut haavan paraneminen, ohut ja hauras iho, petekiat ja ekkymoosit, 
eryteema, striat, telangiektasia, akne, lisääntynyt hikoilu, voi vaimentaa ihotestin reaktioita, muut 
ihoreaktiot, kuten allerginen dermatiitti, urtikaria, angioedeema.  
 
Luusto, lihakset ja sidekudos: lihasheikkous, steroidimyopatia, lihasmassan väheneminen, 
osteoporoosi (etenkin postmenopausaalisilla naisilla), selkärangan puristusmurtumat, reisi- ja olkaluun 
pään aseptinen nekroosi, pitkien luiden patologinen murtuma, jännerepeämä.  
 
Sydän: sydänlihaksen repeämä tuoreen sydäninfarktin jälkeen (ks. kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön 
liittyvät varotoimet), kongestiivinen sydämen vajaatoiminta sille alttiilla potilailla.  
 
Verisuonisto: tromboembolia, hypertensio.  
 
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina: hikka.  
 
Muu: yliherkkyys, leukosytoosi, painonnousu, lisääntynyt ruokahalu, pahoinvointi, huonovointisuus.  
 
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen  
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä 
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. 
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista 
seuraavalle taholle:  
 
www‐sivusto: www.fimea.fi 
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 
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4.9 Yliannostus 

 
Raportit akuutista toksisuudesta ja/tai kuolemista glukokortikoidien yliannostuksen yhteydessä ovat 
harvinaisia. Vastalääkettä ei ole. Kroonisesta myrkytyksestä johtuvat reaktiot eivät todennäköisesti 
vaadi hoitoa, ellei potilas ole jonkin sairauden vuoksi erityisen herkkä kortikosteroidien 
haittavaikutuksille. Tällöin annetaan oireenmukaista hoitoa tarvittaessa.  
 
Anafylaktisia reaktioita ja yliherkkyysreaktioita voidaan hoitaa adrenaliinilla, hengityksen 
ylipainetuella ja aminofylliinillä. Potilas pidetään lämpimänä ja hiljaisena.  
Hydrokortisonin biologinen puoliintumisaika on noin 100 minuuttia. 
 
 
5 FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 

 

5.1 Farmakodynamiikka 

 
ATC-koodi: H02AB09 Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet, lukuun ottamatta 
sukupuolihormoneja ja insuliineja; systeemisesti käytettävät kortikosteroidit; hydrokortisoni.  
 
Hydrokortisoni on glukokortikoidi. Glukokortikoidit ovat sekä luontaisesti esiintyviä että synteettisiä 
lisämunuaiskuoren steroideja, jotka imeytyvät helposti ruoansulatuskanavasta.  
 
Hydrokortisonin uskotaan olevan tärkein lisämunuaiskuoren erittämä kortikosteroidi. Luontaisesti 
esiintyviä glukokortikosteroideja (hydrokortisonia ja kortisonia), joilla on suolaa kerääviä 
ominaisuuksia, käytetään lisämunuaiskuoren puutostilojen korvaushoitoon. Lisäksi niiden tehokasta 
tulehdusta ehkäisevää vaikutusta hyödynnetään eri elinjärjestelmien häiriöissä. Glukokortikoideilla on 
voimakkaita ja vaihtelevia metabolisia vaikutuksia. Lisäksi ne muuttavat elimistön immuunivastetta 
eri ärsykkeille. 
 
5.2 Farmakokinetiikka 

 
Hydrokortisoni imeytyy helposti ruoansulatuskanavasta, ja vähintään 90 % lääkeaineesta sitoutuu 
palautuvasti proteiineihin.  
 
Sitoutumisesta vastaavat kaksi proteiinifraktiota: toinen, kortikosteroidia sitova globuliini on 
glykoproteiini ja toinen on albumiini.  
 
Hydrokortisoni metaboloituu maksassa ja useimmissa kudoksissa hydrogenoiduiksi ja hajonneiksi 
muodoiksi, kuten tetrahydrokortisoniksi ja tetrahydrokortisoliksi, jotka erittyvät virtsaan, pääasiassa 
glukuronideiksi konjugoituina, yhdessä muuttumattoman hydrokortisonin kanssa, jota on hyvin pieni 
osuus. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 

 
Eläinkokeet ovat osoittaneet, että sikiövaiheessa tapahtunut altistus hyvin suurille 
glukokortikoidiannoksille voi aiheuttaa epämuodostumia (kitalakihalkio, luuston epämuodostumat). 
Eläintutkimukset ovat myös osoittaneet, että sikiövaiheessa tapahtuneeseen altistukseen hyvin suurille 
(mutta teratogeenisia annoksia pienemmille) glukokortikoidiannoksille voi liittyä kohdunsisäisen 
kasvun hidastumisen, aikuisiän sydän- ja verisuonisairauden sekä glukokortikoidireseptorin tiheyden, 
hermovälittäjäaineiden vaihdunnan ja käyttäytymisen pysyvien muutosten suurentunut riski. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
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6.1 Apuaineet 

 
Laktoosimonohydraatti  
Magnesiumstearaatti  
Maissitärkkelys  
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 

 
Ei oleellinen. 
 
6.3 Kestoaika 

 
2 vuotta  
 
6.4 Säilytys 
 
Älä säilytä yli 25 ºC:ssa. 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot 

 
30 tabletin PVC/alumiiniläpipainopakkaus kotelossa 
HDPE-purkki (30 tablettia) 
HDPE-purkki (100 tablettia) 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 

 
Ei mitään 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 

 
Activase Pharmaceuticals Ltd 
11 Boumpoulinas   
1060 Nicosia, Kypros 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO 

 
36600 
 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

 
<täytetään kansallisesti> 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

 
23.08.2019 
 
 


