
ALVERIN  CITRAT  
Tên chung quốc tế: Alverine citrate. 

Loại thuốc: Chống co thắt cơ trơn. 

Dược lý và cơ chế tác dụng 

Alverin citrat có tác dụng trực tiếp đặc hiệu chống co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa và tử cung, nhưng 
không ảnh hưởng đến tim, mạch máu và cơ khí quản ở liều điều trị. Gần đây tác dụng của alverin citrat 
trên đường tiêu hóa được xác định do 3 cơ chế: Chẹn kênh calci; làm giảm tính nhạy cảm của ruột; ức chế
thụ thể serotonin 5HT1A.  

Dược động học 

Sau khi được hấp thu từ đường tiêu hóa, alverin citrat chuyển hóa nhanh chóng thành chất chuyển hóa có 
hoạt tính, nồng độ cao nhất trong huyết tương đạt được sau khi uống 1 - 1,5 giờ. Sau đó thuốc được 
chuyển hóa tiếp thành các chất không còn hoạt tính và được thải trừ ra nước tiểu bằng bài tiết tích cực ở 
thận. 

Chỉ định 

Chống đau do co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, bệnh đau túi thừa của ruột 
kết, đau do co thắt đường mật, cơn đau quặn thận.  Thống kinh nguyên phát. 

Chống chỉ định 

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Tắc ruột hoặc liệt ruột. Tắc ruột do phân. Mất trương lực 
đại tràng. 

Thận trọng 

Phải đến khám thầy thuốc nếu xuất hiện các triệu chứng mới hoặc các triệu chứng còn dai dẳng, xấu hơn, 
không cải thiện sau 2 ngày điều trị. Viên đạn đặt hậu môn có thể gây phản ứng dương tính khi kiểm tra 
chống doping. Các vận động viên cần lưu ý. 

Thời kỳ mang thai 

Mặc dù không gây quái thai nhưng không nên dùng thuốc trong thời kỳ mang thai vì bằng chứng về độ an
toàn trong các nghiên cứu tiền lâm sàng còn giới hạn. 

Thời kỳ cho con bú 

Không nên dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú vì bằng chứng về độ an toàn còn giới hạn. 

Tác dụng không mong muốn (ADR) 

Buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, ngứa, phát ban, phản ứng dị ứng (kể cả phản vệ). 

Hướng dẫn cách xử trí ADR 

Các ADR thường nhẹ, không cần phải xử trí. Nếu thấy ngứa, phát ban, cần ngừng thuốc, theo dõi phản 
ứng phản vệ tuy rất hiếm xảy ra. Liều lượng và cách dùng  Dùng đường uống hoặc đặt hậu môn. Uống: 
Người lớn (kể cả người cao tuổi) mỗi lần 60 - 120 mg dưới dạng citrat, ngày 1 - 3 lần. Đặt hậu môn: Mỗi 
lần 80 mg, ngày 2 - 3 lần. Trẻ em dưới 12 tuổi không nên dùng. 



Độ ổn định và bảo quản 

Để ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 25 oC. 

Quá liều và xử trí Triệu chứng 

Hạ huyết áp và triệu chứng nhiễm độc giống atropin. Xử trí: Như khi ngộ độc atropin: Nếu do uống quá 
liều thì phải rửa dạ dày, nên cho uống than hoạt tính trước khi rửa dạ dày và cần có biện pháp hỗ trợ điều 
trị hạ huyết áp.
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