DƯƠOm
ỸphẩmC

TẠP CHÍ CỦA CỤC QUẢN LÝ

Dược - BỘ Y TẾ'

I

HONG ■ mím
số đièu
CP

MỤC LỤC
I

I

SỐ 91 (THÁNG 6/2018)

TIÊU ĐIẾM
8-12. GIỚI THIỆU VÊ THÔNG T ư s õ 07/2018/TT-BYT: Quy định
chi tiết một số điều về kinh doanh của Luật Dược và Nghị định số
54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và hướng dẫn Luật dược

TIÉNG NÓI Từ Cơ QUAN QUẢN LÝ
14-15. Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng não mô cầu

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIẺN THUÓC
16-19. Tá dược lỏng vai trò chú chốt đàm bảo an toàn và tác dụng cùa
thuốc nước
20-23 . Các thuốc ảnh hưởng đến sữa mẹ trong thời gian cho con bú

SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN, HIỆU QUẢ
24-25 . xác định các phương thuốc không chứa Gluten giúp đỡ trong việc
điều trị bệnh Celiac
26-27 ềThận trọng khi dùng thuốc kháng sinh ở người cao tuổi

LỜI KHUYÊN THẰY THUỐC
28-29. xét nghiệm bệnh dại mớ ở động vật trong việc kiểm tra và điều tri
30-31 . Tác dụng của Vitamin D trong việc bảo vệ các tế bào cùa tuyến tụy
32-33 . Những dấu hiệu của bệnh ung thư tuyến tụy mà bạn có thể bỏ lỡ
34. Nhược thị ở trẻ em cần được phát hiện sớm

DOANH NGHIỆP Tự GIỚI THIỆU
36-37. Dược Hậu Giang tăng cường xuất khẩu ra Châu Á và Đông Âu

NAM DƯỢC TRỊ NAM NHÂN
38-41 . Tìm hiểu tác dụng điều tiết hai chiều của thảo dược

42-43. SOS - PHÒNG CÁP c ứ u DU KÝ

SỐNG KHỎE
44-45. "Dạy con từ thuở còn thơ - Chăm da từ thuở ban sơ lọt lòng"
46-48. Những lợi ích của việc tập thể thao

DINH DƯỠNG
50-51 . Thế nào là chế độ dinh dưỡng hợp lý?

KIÉN THỨC VÈ MỸ PHAM - LÀM DẸP
52-54. Lý thuyết mỡ trẳng, mỡ nâu mở ra hy vọng trong giám cân
56-57. Mụn - Nguyên nhân, triệu chứng, phòng ngừa và điều trị

CỬA SỔ NHÌN RA THÉ GIỚI
58-65. Nguy cơ tiềm ấn pha chế theo đơn tại nhà thuốc ở Hoa Kỳ

66. TIN Y DƯỢC TRONG NƯỚd.__________ —-------

TRUNG TÂM Di & ADR QỊỈÔC GIA
13-15 lê Thảnh Tông •Hoàn Kìẽín •Hi Nôi

Dược

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIẺN THUỐC

my phãm

CÁCTHUỐC
ÁNH HUŨNG ĐÊN SỮA MẸ TRONG ĨHŨI GIAN CHO CON Bú
NGƯỜI DỊCH: VƯƠNG MỸ LƯỢNG, LƯƠNG ANH TÙNG

TÓ M TẮT: TRẺ s ơ SINH

Được

BÚ SỮA MẸ TRO N G THỜI GIAN DÀI HƠN ĐEM LẠI

LỢI ÍCH C Ả V È T Ỷ LỆ BỆNH T Ậ T V À T Ỷ LỆ TỬ VONG. TRO N G MỘ T SÓ TRƯ Ờ N G
HỢP, TH U Ó C ĐƯ Ợ C SỬ DỤNG ĐẺ CẢI THIỆN VIỆC CUNG C Ấ P SỬA C Ủ A NGƯỜI MẸ.
N H Ậ N TH Ứ C C Ủ A NGƯỜI MẸ V Ề LƯ Ợ N G SỮA KHÔ NG Đ Ầ Y ĐỦ L À L Ý DO PHỎ
BIÉN N H Á T DẪN Đ ÉN NGỬNG C H O CO N BÚ. NGƯỜI MẸ Bj Đ AU H O Ặ C C Ă N G
TH Ẳ N G C ŨN G CÓ TH Ẻ LÀ M GIẢM LƯ Ợ NG SỬA

Được

CUNG CẤP.

CÁC THUỐC HOẶC CHÉ PHÀM B ổ SUNG Đ ư ợ c s ử DỤNG NHẰM CẢI THIỆN s ự

CUNG CẤP

SỮ A

CÓ KHẢ NĂNG

ĐEM LẠI

HIỆU QUẢ NÉU Đ ư ợ c sử DỤNG TRONG

V Ò N G 3 T U Ầ N Đ Ằ U SAU KHI SINH. C Á C T Á C DỤNG KHÔ NG M O N G M U Ó N C Ủ A

METOCLOPRAMID V À DOMPERIDON PHẢI Đ ư ợ c ĐÁNH GIÁ s o SÁNH VỚI LỢI
ÍCH C Ủ A VIỆC C H O CO N BÚ.
C Á C TH U Ố C CHỦ V Ậ N DO PAM IN Đ Ã

Được

s ử DỤNG ĐỂ ứ c CH Ế BÀI TIẾT SỮA

V À CÓ TH Ế G Â Y RA C Á C T Á C DỤNG KH Ô N G M O NG M UÓ N NGHIÊM TRỌ NG.
KHÔ NG SỬ DỤNG BRO M O CRIPTIN v ì TH U Ó C N À Y CÓ LIÊN Q U A N Đ ÉN NHỮNG
TR Ư Ờ N G H Ợ P TỬ VO N G Ở NGƯỜI MẸ.
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/toư ợ c
mỹ phần

GIỚI THIỆU

vú, chất ức chế này sẽ làm ngừng tạo sữa. Trong
trường hợp không thể cho trẻ bú, có thể chủ động

Sữa mẹ là dịch lỏng chứa nhiều chất dinh dưỡng,
kháng thể, enzym và hormon. Cho con bú đem

vẳt sữa để giúp loại bỏ chất ức chế và kích thích
tạo sữa nhiều hơnẻ

lại nhiều lợi ích cho trẻ như giảm nguy cơ nhiễm
trùng, tăng trí thông minh, giảm nguy cơ thừa cân
và đái tháo đường. Đối với người mẹ, cho con bú
có thể góp phần ngăn ngừa ung thư. Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO) khuyến cáo người mẹ nên cho con
bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu sau khi sinh con.

Sự CUNG CÁP SỮA
Nhận thức của người mẹ về lượng sữa không đầy
đủ là lý do phô’ biến nhất dẫn đến ngừng cho con
bú. Một số phụ nữ gặp khó khăn trong việc sản
xuất đầy đủ sữa sau khi trải qua một ca đẻ khó,
chậm bắt đầu cho con bú, bị tách khỏi con do sinh

tố sinh lý và tâm lý xã hội phức tạp. Trong khi

non, dùng thực phẩm công thức, núm vú bị nút

hầu hết phụ nữ có mong muốn cho con bú, một

hoặc do bệnh lý của người mẹ.

số người mẹ lại lựa chọn không cho con bú. Ở

Sự ủng hộ và giải thích rõ ràng cũng đóng vai trò

các nước có thu nhập cao như úc, thời gian cho

quan trọng như việc xác định nguyên nhân của vấn

con bú ngắn hơn so với ở các nước thu nhập

đề, trước khi khuyến cáo sử dụng thực phẩm công

thấp và trung bình. Năm 2011, một cuộc khảo

thức cho trẻ. Áp dụng các biện pháp đơn giản có

sát của Viện sức khỏe và Phúc lợi úc (Australian

thê giúp phục hồi sự tin tưởng của người mẹ và

Institute of Health and Welfare) ước tính chỉ có

hỗ trợ gia tăng lượng sữa được cung cấp. Khuyến

56% trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú mẹ hoàn toàn

khích người mẹ "cố gắng cho trẻ bú trong thời gian

và tỳ lệ này giảm xuống còn 30% với trẻ dưới 12

dài hơn" đến khi trẻ dự trữ đầy đủ các chất dinh

tháng tuổi. Mặc dù nên khuyến khích người mẹ

dưỡng cần thiết để bù đắp cho tuần đầu sau khi

cho con bú, quyền của người mẹ trong việc lựa

sinh. Cần đảm bảo người mẹ được bù nước đầy đủ,

chọn không cho con bú cũng cần được tôn trọng.

có đù chất dinh dưỡng cũng như sự ủng hộ của gia

Thông qua tìm hiểu rõ những lý do dẫn đến quyết

đình. Đồng thời, giải thích cho người mẹ rằng việc

định của người mẹ, có thể đưa ra các biện pháp

trẻ khóc không đồng nghĩa rằng trẻ đang bị đói.

hỗ trợ người mẹ đưa ra lựa chọn hợp lý.

Nên tăng tần suất cho trẻ bú hoặc cho trẻ bú ở cả

Sữa bắt đầu được sản xuất ở tuần thứ 10 đến 22
của thai kỳ. Trong vòng 48 giờ sau khi sinh, người
mẹ tiết ra một lượng sữa nhỏ, chủ yếu là sữa non.
LƯỢng sữa được sản xuất tăng lên khi progesteron
huyết thanh giảm đủ nhiều, có thể lên tới 4 ngày

NÊN TĂNG
TẦN SUẤT CHO

Nuôi con bằng sữa mẹ bị tác động bởi nhiều yếu

SINH LÝ HỌC QUÁ TRÌNH TIẾT SỬA
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TRẺ BÚ HOẶC
CHO TRẺ BÚ
Ớ CẢ HAI BÊN
VÚ TRONG
MỔI LẰN CHO
BÚ. KIỂM TRA
C Á C KIỂU
BÚ CỦ A TRẺ,
ĐÁM B ẢO TRẺ
ĐƯỢC BÚ ĐỦ
NHƯNG KHÔNG
Q U Á NHIỀU
V À TRÁNH Sừ
DỤNG NÚM VÚ
GIẢ.

hai bên vú trong mỗi lần cho bú. Kiểm tra các kiểu
bú của trẻ, đảm bảo trẻ được bú đù nhưng không
quá nhiều và tránh sử dụng núm vú giả.
Trong trường hợp gặp các vấn đề dai dẳng trong
việc cho con bú, người mẹ nên được tư vấn bởi
một chuyên gia về lĩnh vực này.

sau khi sinh. Quá trình tạo sữa có thể bẳt đầu chậm

Duy trì nguồn cung cấp sữa đầy đủ có thể là một

hơn trong trường hợp sinh non.

vấn đề cần quan tâm khi trẻ lớn dần lên. Trẻ thường
cần khoảng 150 mL sữa/kg cân nặng/ngày, vì vậy,

Quá trinh sản xuất sữa được kiểm soát bởi các
hormon và chất dẫn truyền thần kinh. Prolactin
được tiết ra tại thùy trước tuyến yên nhằm đáp

để một trẻ nặng 9 kg so với một trẻ nặng 3 kg bú
mỗi ngày (1350 mL sữa so với 450 mL sữa) có thể
là một thách thức sinh lý đối với một số người mẹ.

ứng với sự kích thích núm vú. s ự bài tiết này bị ức
chế bởi dopamin từ vùng dưới đồi. Trong vòng một
tháng sau khi sinh, nồng độ prolactin trở về mức
đáy như giai đoạn trước khi mang thai với người
mẹ không cho con bú, và duy trì ở mức đỉnh với
các bà mẹ đang cho con bú nhằm đáp ứng với quá
trình bú của trẻ. Các thuốc tác động trên dopamin
có thể ảnh hưởng đến sự tiết sữa của người mẹ.

CÁC THUÓC LÀM TẢNG TIẾT SỮA
Các thuốc chống loạn thần có thể làm tăng bài tiết
prolactin ở tuyến yên và sản xuất sữa mẹ thông
qua đối kháng dopamin. Trong khi đó, các thuốc
điều chỉnh nhu động đường tiêu hóa metoclopramid và domperidon là 2 thuốc được sử dụng
ngoài chỉ định được phê duyệt thường xuyên nhất

Để đáp ứng với việc cho trẻ bú, oxytocin được

với mục đích làm tăng tiết sữa. Metoclopramid và

bài tiết từthùy sau tuyến yên, dẫn đến sữa được

domperidon có tác dụng chẹn các thụ thể dopamin

bài tiết ở vú. Sự giải phóng oxytocin bị ức chế bởi

D2 ở thùy trước tuyến yên. Trong một số lượng

các catecholamin được sản sinh trong trường hợp

hạn chế các thử nghiệm lâm sàng, các thuốc này

người mẹ gặp căng thẳng hoặc đau.

có hiệu quả vừa phải so với giả dược trong việc

Chất ức chế phản hồi của sự tiết sữa là một peptid
có trong sữa mẹ. Nếu sữa không được loại bỏ khỏi

bẳt đầu và duy trì sự tiết sữa. Hiệu quả cao nhất
được ghi nhận khi thuốc làm tăng tiết sữa được sử
dụng trong vòng 3 tuần đầu sau khi sinh.
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- Trong thời kỷ cho con bú: M eto clo p ra m id bài
tiế t qua sữa m ẹ nên trẻ bú m ẹ có th ể gặp các tác
dụng không m ong m uốn do thuốc. Do đó, không
khuyến cáo dùng m eto clo p ra m id trong thời k ỳ cho
con bú. Trên đ ô l tượng p h ụ n ữ cho con bú có s ử
dụng m etoclopram id, cần cân n h ắ c ngừ ng thuốc.

Domperidon
Domperidon là thuốc đối kháng dopamin ngoại vi.
Với liều 10-20 mg dùng 3 lần/ngày, thuốc có hiệu
quả tương đương metoclopramid. Lượng domperidon đi vào sữa mẹ rất thấp (liều tương đối với trẻ
là 0,01-0,04%), do đó nguy cơ xảy ra tác dụng

9
KHÔNG KHUYẾN

ngoại tháp ở trẻ thấp hơn so với metoclopramid.
Thời gian an toàn của liệu pháp sử dụng thuốc
làm tăng tiết sữa vẫn còn gây tranh cãi. Mặc
dù sự tăng tiết prolactin có thể được phát hiện
trong vòng 8 giờ sau liều dùng đầu tiên, cần
khoảng 2 tuần để có những thay đổi cần thiết ở
vú để duy trì việc sản xuất sữa. Các khuyến cáo

C ÁO DÜNG M E

hiện tại về thời gian sử dụng thuốc kéo dài từ

TOCLOPRAM ID

10-14 ngày được đưa ra dựa trên một số lượng

TRONG THỜI KỲ

hạn chế các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng.

CHO CON BÚ.
TRÊN ĐỐI TƯỢNG
PHỤ N ữ CHO CON

M etodopram id
Metoclopramid là thuốc tác động trên thần kinh

BÚ CỔ Sử DỤNG

trung ương. Thuốc này có thể làm tăng lượng cung

METOCLOPRAMID,

cấp sữa từ 66-100% trong vòng 2-5 ngày với tổng

CÀN CÂN NHẮC

liều hàng ngày 30-45 mg. Trong khi liều tương đối

NGỪNG THUỐC.

trong sữa dao động từ 4,7-14,3%, các biến cố bất
lợi trên trẻ vẫn chưa được báo cáo. Tuy nhiên:

Năm 2004, cơ Quan Quản lý DƯỢc phẩm và Thực
phẩm Hoa Kỳ (FDA Hoa Kỳ) đã đưa ra cảnh báo
domperidon có thể gây loạn nhịp tim. cảnh báo
này được đưa ra trong hoàn cảnh thuốc này được
nhập khẩu bất hợp pháp vào Hoa Kỳ để sử dụng
cho các bà mẹ đang cho con bú. Cảnh báo trên
dựa vào dữ liệu liên quan đến các trường hợp
sử dụng thuốc liều cao, qua đường tĩnh mạch ở
những bệnh nhân được sử dụng hóa chất điều trị
ung thư. Hai nghiên cứu bệnh - chứng sử dụng
domperidon đường uống trong quần thể chung
ủng hộ cho mối liên quan hiếm gặp này. Tuy
nhiên, chỉ có 3 báo cáo ca có khả năng xảy ra ở
phụ nữ đang cho con bú đã được FDA Hoa Kỳ ghi
nhận từ hoạt động giám sát sau khi thuốc được
lưu hành trên thị trường, sử dụng đồng thời các
thuốc ức chế trung binh hoặc mạnh cytochrom

- Tác dụng của thuốc phụ thuộc vào liều dùng,

P450 3A4, như ketoconazol, có thể làm tăng nồng

với ngưỡng 10 mg.

độ domperidon trong huyết tương, dẫn đến tăng

- Các liều cần được dùng đều đặn 3 lần/ngày.
- Chỉ có 50-85% phụ nữ ít sữa sẽ có đáp ứng
khi sử dụng thuốc.
- Các biến cố bất lợi trên người mẹ đã được ghi
nhận bao gồm tiêu chày và trầm cảm.
- Trên lý thuyết, có nguy cơ xảy ra các biến cố
bất lợi liên quan đến ngoại tháp ở trẻ.

nguy cơ kéo dài khoảng QT.
Năm 2013, ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác
dược (PRAC) thuộc Cơ quan Quản lý Dược phẩm
châu Âu (EMA) đã khuyến cáo liều domperidon
đường uống hàng ngày được giới hạn tối đa là 30
mg, và không được sử dụng domperidon kéo dài
quá một tuần. Do đó, phụ nữ nên thử áp dụng
các biện pháp không dùng thuõc trước khi cân
nhắc sử dụng domperidon với mục đích làm tăng

- Nếu ngừng sử dụng metoclopramid đột ngột,

tiết sữa. Người mẹ cần nhận thức rõ về nguy cơ

có thể dẫn đến suy giảm hồi ứng đáng kể trong

kéo dài khoảng QT, mặc dù rất thấp, và cân nhẳc

sự cung cấp sữa.

nguy cơ này với lợi ích của việc cho con bú.

Theo DƯỢc t h ư Q u ố c g ia V iệ t N am (2 01 5 ):

T h e o DƯỢc th ư Q u ố c g ia V iệ t N a m (2 01 5 ):

- Tron g th ờ i k ỳ m a n g thai: M e to c lo p ra m id qua
đ ư ợ c n h a u th a i và m e to c lo p ra m id có th ể an

-

D o m p e rid o n b ị c h ố n g c h ỉ địn h ch o p h ụ n ữ

m a n g thai.

to àn ch o p h ụ n ữ m a n g thai. Tuy nh iên, k h i d ùn g
th u ố c vào c u ố i th a i k ỳ có th ế x u ấ t h iệ n triệ u
c h ứ n g n g o ạ i tháp ở trẻ s ơ sinh. Do đó, cần theo
d õ i thậ n trọ n g trẻ sa u k h i sin h n ế u d ù n g th u ố c
tro n g 3 th á n g c u ố i th a i kỳ.
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-

Trong thời k ỳ cho con bú, m ộ t lư ợ n g nh ỏ dom -

p erid on đ ư ợ c b à i tiế t vào sữ a mẹ. Tuy nhiên, do
có khá năn g g â y đ ộ c tính cao trên m ẹ, k h ô n g nên
dùng th u ố c n à y cho p h ụ n ữ đ ang cho con bú.

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIEN THUỐC

Các thuốc điêu trị bổ sung

mẹ thay đổi ý định, có thể khó khăn trong việc khôi

Các thuốc làm tăng tiết sữa có nguồn gốc thảo
dược đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ trong y học

9

phục hoạt động sản xuất sữa.
Các thuốc khác không còn được sử dụng bao gồm

dân gian. Những thảo dược này có chứa các thành

liều cao pyridoxin và thuốc lợi tiểu. Estrogen được

phần thân dầu, có tác dụng dược lý và có thể đi

tránh sử dụng do nguy cơ thuyên tắc huyết khối.

vào sữa mẹ nếu được dùng với lượng vừa đủ. Nhìn
chung, các biến cố bất lợi được ghi nhận liên quan

CHO CON BÚ

KÉT LUẬN

đến các thuốc này khá ít (bảng 1), nhưng bằng

Cho con bú là quá trình tự nhiên với nhiều lợi

chứng về hiệu quả của các thuốc này cũng rất hạn

ích cho cả người mẹ và con. Một số phụ nữ cảm

chế. Hầu hết các bằng chứng hỗ trợ việc sử dụng

thấy khó khăn trong việc cho con bú, nhưng

các thuốc này là các báo cáo ca hoặc kinh nghiệm

nhiều vấn đề có thể được khẳc phục thông qua

từ việc sử dụng thuốc trong lịch sử.

sự hướng dẫn rõ ràng và hỗ trợ đầy đủ.

ỨC CHÉ BẢI TIẾT SỬA

Trong một số trường hợp, các biện pháp không

LÀ Q U Á TRÌNH
T ự NHIÊN VỚI
NHIỀU LỢI ÍCH
CHO C Ả NGƯỜI
MẸ V À CON.

dùng thuốc có thể không làm tăng nguồn cung
Một SỐ phụ nữ có thể cần ức chế tiết sữa trong
trường hợp sấy thai, thai chết lưu, do bệnh lý
của người mẹ hoặc người mẹ lựa chọn không
cho con bú. Trong khi nên tránh kích thích vú,
việc không dẫn lưu sữa ra khỏi vú có thể dẫn
đến nguy cơ sung huyết.

cấp sữa. Có rất ít bằng chứng ủng hộ việc sử
dụng ngoài chỉ định đã được phê duyệt của
domperidon và metoclopramid. Tuy nhiên, nếu
một thuốc được cân nhắc sử dụng với mục đích
tăng nguồn cung cấp sữa, cần trao đổi với người
mẹ về việc thử áp dụng biện pháp sử dụng thuốc

Tất cả các lựa chọn sử dụng thuốc đều có nguy cơ

với liều dùng được thống nhất, trong thời gian tối

gây ra các biến cố bất lợi đáng kể. Thuốc chù vận

đa thống nhất, bắt đầu sớm nhất có thể sau khi

dopamin như bromocriptin có liên quan đến các

sinh. Ngoài ra, cần tư vấn về nguy cơ xuất hiện

trường hợp tử vong ở người mẹ do gây nhồi máu

các biến cố bất lợi với người mẹ để người mẹ

cơ tim và không còn được khuyến cáo sử dụng.

hiểu rõ.

Thuốc này được thay thế bằng một liều đơn 1 mg
cabergolin tác dụng kéo dài, có hiệu quả cao nhất
khi được dùng trong ngày đầu sau khi sinh. Các
biến cõ bất lợi thường gặp liên quan đến thuốc bao
gồm buồn nôn, đau đầu và chóng mặt. Nếu người

Có rất ít chỉ định sử dụng thuốc với mục đích ức
chế tiết sữa. Cabergolin đã được dùng, nhưng
cần tránh sử dụng bromocriptin do liên quan đến
những trường hợp tử vong ở người mẹ.#

BÀNG 1: CÁC BIẾN c ô BẤT LỢI ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THẢO DƯỢC ĐƯỢC s ử DỤNG Đ Ể LẦM TẢNG TIẾT SỮA
TÊN THẢO DƯỢC

BIẾN CỐ BẤT LỢI

Medicago sativa

Chảy máu liên quan đến liểu dùng

Cnicus bedenictus

Kích ứng dạ dày và dị ứng

Vitex agnus-castus

Buón nôn, nôn, kích thích, ngứa, phát ban, đau đáu, tăng kinh nguyệt

Anethum graveolens

Thay đổi cân bằng natri

Foeniculum vulgare

Dị ứng, viêm da (do ánh sáng hoặc tiếp xúc)

Trigonella foenum-graecum

Hạ đường huyết, tăng huyết áp, tiêu chảy, cơ thể người mẹ có mùi si-rô cây thích, dị ứng

Galega ofñcinalis

Hạ đường huyết, hạ huyết áp, ho, độc tính liên quan đến liễu dùng

Silybum mañanum

Dị ứng, tiêu chảy

Moringa oleífera

Hạ đường huyết, an thán

Rubus idaeus

Phản ứng quá mẫn, thay đổi đường huyết

Asparagus racemosus

Có thể gây dị tật thai nhi - tránh dùng trong thai kỳ

Turnera diffusa

Nhiễm độc gan, lú lẫn và ảo giác khi dùng liéu cao Turnera
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