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DESCRIERE
Tabletele MEDROL conțin metilprednisolon, care este un glucocorticoid. Glucocorticoizii 
sunt steroizi corticosuprarenaliali, atât naturali, cât și sintetici, care sunt absorbiți ușor 
din tractul gastrointestinal. Metilprednisolonul apare sub formă de pulbere cristalină de 
culoare albă până la practic albă, inodoră. Este puțin solubil în alcool, în dioxan și în 
metanol, ușor solubil în acetonă și în cloroform și foarte puțin solubil în eter. Este 
practic insolubil în apă.

Denumirea chimică pentru metilprednisolon este pregna-1,4-dienă-3,20-dionă, 11,17,21 
trihidroxi-6-metil-, (6α,11β) - iar greutatea moleculară este 374,48. Formula structurală este 
reprezentată mai jos:

Fiecare comprimat MEDROL pentru administrare orală conține metilprednisolon 2 mg, 4 
mg, 8 mg, 16 mg sau 32 mg. Ingrediente inactive:

2 mg
Stearat de calciu

Amidon de porumb

Eritrozină sodică
Lactoză

Ulei mineral
Acid sorbic

zaharoza

4 mg și 8 mg
Stearat de calciu
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Lactoză
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16 mg și 32 mg
Stearat de calciu
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Ulei mineral

zaharoza 1
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ACȚIUNI
Glucocorticoizii naturali (hidrocortizon și cortizon), care au și proprietăți de reținere a sării, 
sunt utilizați ca terapie de substituție în stările de deficiență adrenocorticală. Analogii lor 
sintetici sunt utilizați în principal pentru efectele lor antiinflamatorii puternice în tulburările 
multor sisteme de organe.

Glucocorticoizii provoacă efecte metabolice profunde și variate. În plus, ele modifică 
răspunsurile imune ale organismului la diverși stimuli.

INDICAȚII ȘI UTILIZARE
Comprimatele MEDROL sunt indicate în următoarele condiții:

1. Tulburări endocrine
Insuficiență adrenocorticală primară sau secundară (hidrocortizonul sau cortizonul este prima 
alegere; analogii sintetici pot fi utilizați împreună cu mineralocorticoizii, acolo unde este cazul; la 
sugar, suplimentarea cu mineralocorticoizi este de o importanță deosebită). Hiperplazia 
suprarenală congenitală
Tiroidită nesupurativă 
Hipercalcemie asociată cu cancer

2. Tulburări reumatice
Ca terapie adjuvantă pentru administrare pe termen scurt (pentru a ajuta pacientul la un episod 
acut sau o exacerbare) în:
Artrita reumatoidă, inclusiv poliartrita reumatoidă juvenilă (cazurile selectate pot necesita 
terapie de întreținere cu doze mici)
Spondilită anchilozantă
Bursita acuta si subacuta 
Sinovita de osteoartrita 
Tenosinovita acuta nespecifica 
Osteoartrita posttraumatica 
Artrita psoriazica
Epicondilita
Artrita gutoasă acută

3. Boli de colagen
În timpul unei exacerbări sau ca terapie de întreținere în cazuri selectate de: 
Lupus eritematos sistemic
Dermatomiozită sistemică (polimiozită) 
Cardită reumatică acută
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4. Boli dermatologice 
Dermatită buloasă 
herpetiformă Eritem multiform 
sever (sindrom Stevens-
Johnson) Dermatită seboreică 
severă Dermatită exfoliativă
Micoza fungoida
Pemfigus
Psoriazis sever

5. Stări alergice
Controlul afecțiunilor alergice severe sau invalidante insolubile pentru studiile adecvate ale 
tratamentului convențional:
Rinita alergica sezoniera sau perena Reactii 
de hipersensibilitate la medicamente Boala 
serului
Dermatita de contact
Astm bronsic
Dermatita atopica

6. Boli Oftalmice
Procese alergice și inflamatorii acute și cronice severe care implică ochiul și anexele acestuia, 
cum ar fi:
Ulcere marginale ale corneei alergice 
Herpes zoster oftalmic Inflamație 
segment anterior Uveită posterioară 
difuză și coroidită Oftalmie simpatică

Keratită
Nevrita optică
Conjunctivită alergică 
Corioretinită
Irită și iridociclită

7. Boli respiratorii 
Sarcoidoza simptomatica 
Berilioza
Sindromul Loeffler nu poate fi gestionat prin alte mijloace
Tuberculoză pulmonară fulminantă sau diseminată atunci când este utilizată concomitent cu 
chimioterapie antituberculoasă adecvată
Pneumonita de aspirație

8. Tulburări hematologice
Purpura trombocitopenică idiopatică la adulți 
Trombocitopenie secundară la adulți Anemia 
hemolitică dobândită (autoimună)
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Eritroblastopenie (anemie eritrocitară) Anemie 
hipoplazică congenitală (eritroidă).

9. Boli neoplazice
Pentru managementul paliativ al: 
Leucemiilor și limfoamelor la adulți 
Leucemia acută a copilăriei

10. Stări edematoase
Pentru a induce o diureză sau remisie a proteinuriei în sindromul nefrotic, fără 
uremie, de tip idiopatic sau cel datorat lupusului eritematos.

11. Boli gastrointestinale
Pentru a trece pacientul într-o perioadă critică a bolii în: 
Colita ulceroasă
enterita regionala

12. Sistemul nervos
Exacerbări acute ale sclerozei multiple

13. Diverse
Meningita tuberculoasă cu bloc subarahnoidian sau bloc iminent atunci când este 
utilizată concomitent cu chimioterapie antituberculoasă adecvată.
Trichineloză cu afectare neurologică sau miocardică.

CONTRAINDICAȚII
Infecții fungice sistemice și hipersensibilitate cunoscută la componente.

AVERTIZĂRI
La pacienții sub terapie cu corticosteroizi supuși unui stres neobișnuit, este indicată o doză 
crescută de corticosteroizi cu acțiune rapidă înainte, în timpul și după situația stresantă.

Corticosteroizii pot masca unele semne de infecție și pot apărea noi infecții în timpul 
utilizării lor. Infecțiile cu orice agent patogen, inclusiv infecții virale, bacteriene, fungice, 
protozoare sau helmintice, în orice locație a corpului, pot fi asociate cu utilizarea 
corticosteroizilor singuri sau în combinație cu alți agenți imunosupresivi care afectează 
imunitatea celulară, imunitatea umorală sau funcția neutrofilelor. .1

Aceste infecții pot fi ușoare, dar pot fi severe și uneori fatale. Odată cu creșterea dozelor de 
corticosteroizi, crește rata de apariție a complicațiilor infecțioase.2Poate exista o scădere a 
rezistenței și incapacitatea de a localiza infecția atunci când se utilizează corticosteroizi.
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Utilizarea prelungită a corticosteroizilor poate produce cataractă subcapsulară posterioară, 
glaucom cu posibilă afectare a nervilor optici și poate spori instaurarea infecțiilor oculare 
secundare datorate ciupercilor sau virusurilor.

Utilizare in sarcina:Deoarece nu s-au efectuat studii adecvate privind reproducerea umană cu 
corticosteroizi, utilizarea acestor medicamente în timpul sarcinii, mamelor care alăptează sau 
femeilor aflate la vârsta fertilă necesită ca posibilele beneficii ale medicamentului să fie cântărite în 
raport cu pericolele potențiale pentru mamă și embrion sau făt. . Sugarii născuți din mame care au 
primit doze substanțiale de corticosteroizi în timpul sarcinii, trebuie supravegheați cu atenție pentru 
semne de hipoadrenalism.

Dozele medii și mari de hidrocortizon sau cortizon pot determina creșterea tensiunii arteriale, 
retenție de sare și apă și creșterea excreției de potasiu. Aceste efecte sunt mai puțin probabil să 
apară cu derivații sintetici, cu excepția cazului în care sunt utilizați în doze mari. Pot fi necesare 
restricții alimentare cu sare și suplimentare cu potasiu. Toți corticosteroizii cresc excreția de 
calciu.

Administrarea de vaccinuri vii sau vii, atenuate este contraindicată la pacienții cărora li se 
administrează doze imunosupresoare de corticosteroizi. Vaccinurile ucise sau inactivate pot fi 
administrate pacienţilor cărora li se administrează doze imunosupresoare de corticosteroizi; cu toate 
acestea, răspunsul la astfel de vaccinuri poate fi diminuat. Procedurile de imunizare indicate pot fi 
întreprinse la pacienții cărora li se administrează doze neimunosupresive de corticosteroizi.

Utilizarea comprimatelor MEDROL în tuberculoza activă trebuie limitată la acele cazuri 
de tuberculoză fulminantă sau diseminată în care corticosteroidul este utilizat pentru 
gestionarea bolii împreună cu un regim antituberculos adecvat.

Dacă corticosteroizii sunt indicați la pacienții cu tuberculoză latentă sau reactivitate la tuberculină, 
este necesară o observare atentă deoarece poate apărea reactivarea bolii. În timpul terapiei 
prelungite cu corticosteroizi, acești pacienți trebuie să primească chimioprofilaxie.

Persoanele care iau medicamente care suprimă sistemul imunitar sunt mai susceptibile la 
infecții decât persoanele sănătoase. Varicela și rujeola, de exemplu, pot avea o evoluție mai 
gravă sau chiar fatală la copiii neimuni sau la adulții tratați cu corticosteroizi. La astfel de copii 
sau adulți care nu au avut aceste boli, trebuie acordată o atenție deosebită pentru a evita 
expunerea. Nu se cunoaște modul în care doza, calea și durata administrării corticosteroizilor 
afectează riscul de a dezvolta o infecție diseminată. De asemenea, nu este cunoscută contribuția 
bolii de bază și/sau a tratamentului anterior cu corticosteroizi la risc. Dacă este expus, la varicelă, 
poate fi indicată profilaxia cu imunoglobulină varicela zoster (VZIG). Dacă este expus la rujeolă, 
poate fi indicată profilaxia cu imunoglobuline (IG) intramusculare combinate. (Consultați 
prospectele respective pentru informații complete de prescriere VZIG și IG.) Dacă se dezvoltă 
varicela, poate fi luat în considerare tratamentul cu agenți antivirali. În mod similar, 
corticosteroizii trebuie utilizați cu mare atenție la pacienții cu infestare cunoscută sau suspectată 
cu Strongyloides (viermi de ață). La astfel de pacienți, imunosupresia indusă de corticosteroizi 
poate duce la Strongyloides
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hiperinfecție și diseminare cu migrație larvară pe scară largă, adesea însoțită de 
enterocolită severă și septicemie gram-negativă potențial fatală.

PRECAUȚII
Precauții generale
Insuficiența corticosuprarenală secundară indusă de medicamente poate fi redusă la minimum 
prin reducerea treptată a dozei. Acest tip de insuficiență relativă poate persista luni de zile după 
întreruperea terapiei; de aceea, in orice situatie de stres care apare in acea perioada, terapia 
hormonala trebuie reinstituita. Deoarece secreția de mineralocorticoizi poate fi afectată, sare și/
sau un mineralocorticoid trebuie administrate concomitent.

Există un efect sporit al corticosteroizilor la pacienții cu hipotiroidism și la cei 
cu ciroză.

Corticosteroizii trebuie utilizați cu precauție la pacienții cu herpes simplex ocular din cauza 
posibilei perforații a corneei.

Cea mai mică doză posibilă de corticosteroid trebuie utilizată pentru a controla starea sub 
tratament, iar atunci când este posibilă reducerea dozei, reducerea trebuie să fie graduală.

Deranjamente psihice pot apărea atunci când sunt utilizați corticosteroizi, variind de la euforie, 
insomnie, schimbări de dispoziție, modificări de personalitate și depresie severă, până la manifestări 
psihotice sincere. De asemenea, instabilitatea emoțională existentă sau tendințele psihotice pot fi 
agravate de corticosteroizi.

Este necesară prudență la pacienții cu scleroză sistemică deoarece s-a observat o 
incidență crescută a crizei renale sclerodermice la corticosteroizi, inclusiv 
metilprednisolon.

Steroizii trebuie utilizați cu prudență în colita ulceroasă nespecifică, dacă există o 
probabilitate iminente de perforare, abces sau altă infecție piogenă; diverticulită; 
anastomoze intestinale proaspete; ulcer peptic activ sau latent; insuficiență renală; 
hipertensiune; osteoporoza; și miastenia gravis.

Creșterea și dezvoltarea sugarilor și copiilor sub terapie prelungită cu corticosteroizi 
trebuie observate cu atenție.

S-a raportat că sarcomul Kaposi a apărut la pacienții cărora li se administrează 
corticosteroizi. Întreruperea corticosteroizilor poate duce la remisie clinică.

Deși studiile clinice controlate au arătat că corticosteroizii sunt eficienți în 
accelerarea rezoluției exacerbărilor acute ale sclerozei multiple, ele nu arată că 
corticosteroizii afectează rezultatul final sau istoricul natural al bolii. Studiile arată 
că sunt necesare doze relativ mari de corticosteroizi pentru a demonstra un efect 
semnificativ. (Vezi DOZARE ȘI ADMINISTRARE.)

6

ID de referință: 4296332



Deoarece complicațiile tratamentului cu glucocorticoizi depind de mărimea dozei și de 
durata tratamentului, trebuie luată o decizie risc/beneficiu în fiecare caz individual cu 
privire la doza și durata tratamentului și dacă trebuie utilizată terapia zilnică sau 
intermitentă. .

INTERACȚIUNI MEDICAMENTE
Interacțiunile farmacocinetice enumerate mai jos sunt potențial importante din punct de vedere clinic. Inhibarea 
reciprocă a metabolismului are loc cu utilizarea concomitentă a ciclosporinei și
metilprednisolon; prin urmare, este posibil ca evenimentele adverse asociate cu utilizarea 
individuală a oricărui medicament să fie mai predispuse să apară. Au fost raportate convulsii la 
utilizarea concomitentă de metilprednisolon și ciclosporină. Medicamentele care induc enzime 
hepatice precum fenobarbital, fenitoina și rifampicina pot crește clearance-ul 
metilprednisolonului și pot necesita creșteri ale dozei de metilprednisolon pentru a obține 
răspunsul dorit. Medicamente precum troleandomicina și ketoconazolul pot inhiba 
metabolismul metilprednisolonului și, astfel, pot scădea clearance-ul acestuia. Prin urmare, doza 
de metilprednisolon trebuie titrată pentru a evita toxicitatea steroizilor.

Metilprednisolonul poate crește clearance-ul aspirinei cronice în doze mari. Acest lucru ar putea duce 
la scăderea nivelurilor serice de salicilat sau la creșterea riscului de toxicitate a salicilatului atunci 
când metilprednisolonul este retras. Aspirina trebuie utilizată cu prudență în asociere cu 
corticosteroizi la pacienții care suferă de hipoprotrombinemie.

Efectul metilprednisolonului asupra anticoagulantelor orale este variabil. Există rapoarte privind 
intensificarea, precum și diminuarea efectelor anticoagulantelor atunci când sunt administrate 
concomitent cu corticosteroizi. Prin urmare, indicii de coagulare trebuie monitorizați pentru a menține 
efectul anticoagulant dorit.

Informații pentru pacient
Persoanele care primesc doze imunosupresoare de corticosteroizi trebuie avertizate să evite 
expunerea la varicelă sau rujeolă. De asemenea, pacienții trebuie avertizați că, dacă sunt 
expuși, trebuie solicitat fără întârziere sfatul medicului.

REACTII ADVERSE
Tulburări ale fluidelor și electroliților

• Retentie de sodiu
• Insuficiența cardiacă congestivă la pacienții susceptibili
• Hipertensiune
• Retenție de fluide

• Pierderea de potasiu

• Alcaloza hipokaliemică
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Musculo-scheletice

• Slabiciune musculara

• Pierderea masei musculare

• Miopatie cu steroizi
• Osteoporoza
• Ruptura de tendon, în special a tendonului lui Ahile
• Fracturi de compresie vertebrală
• Necroza aseptică a capului femural și humeral
• Fractură patologică a oaselor lungi

Gastrointestinal

• Ulcer peptic cu posibilă perforație și hemoragie
• Pancreatită
• Distensie abdominală
• Esofagită ulceroasă

Au fost observate creșteri ale alanin transaminazei (ALT, SGPT), aspartat transaminazei (AST, 
SGOT) și fosfatazei alcaline în urma tratamentului cu corticosteroizi. Aceste modificări sunt de 
obicei mici, nu sunt asociate cu niciun sindrom clinic și sunt reversibile la întreruperea 
tratamentului.

Dermatologic

• Vindecarea afectată a rănilor
• Peteșii și echimoze
• Poate suprima reacțiile la testele cutanate
• Piele subțire fragilă
• Eritem facial
• Transpirație crescută

Neurologic

• Creșterea presiunii intracraniene cu papiledem (pseudo-tumor cerebral) de obicei 
după tratament

• Convulsii
• Vertij
• Durere de cap

Endocrin

• Dezvoltarea stării cushingoide
• Suprimarea creșterii la copii
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• Inactivitate secundară a corticosuprarenaliei și hipofizare, în special în perioadele de stres, cum ar fi în 

traumatisme, intervenții chirurgicale sau boală

• Nereguli menstruale
• Scăderea toleranței la carbohidrați
• Manifestări ale diabetului zaharat latent
• Necesarul crescut de insulină sau agenți hipoglicemianți orali la diabetici

Oftalmic

• Cataracta subcapsulară posterioară
• Creșterea presiunii intraoculare
• Glaucom
• Exoftalmie

Metabolic

• Bilanț negativ de azot din cauza catabolismului proteic

Au fost raportate următoarele reacții suplimentare în urma terapiei orale și parenterale: 
Urticarie și alte reacții alergice, anafilactice sau de hipersensibilitate.

DOZAJ SI ADMINISTRARE
Doza inițială de comprimate MEDROL poate varia de la 4 mg la 48 mg de metilprednisolon pe zi, în 
funcție de entitatea specifică a bolii care este tratată. În situații de severitate mai mică, dozele mai 
mici vor fi în general suficiente, în timp ce la pacienții selectați pot fi necesare doze inițiale mai mari. 
Doza inițială trebuie menținută sau ajustată până când se observă un răspuns satisfăcător. Dacă după 
o perioadă rezonabilă de timp există o lipsă de răspuns clinic satisfăcător, tratamentul cu MEDROL 
trebuie întrerupt și pacientul trebuie transferat la o altă terapie adecvată.

TREBUIE SUBLINIATĂ CĂ CERINȚELE DE DOZARE SUNT VARIABILE ȘI 
TREBUIE SĂ FIE INDIVIDUALIZATĂ PE BAZA BOLII ÎN TRATAMENT ȘI 
RĂSPUNSUL PACIENTULUI. După ce este observat un răspuns favorabil, doza 
de întreținere adecvată trebuie determinată prin scăderea dozei inițiale de 
medicament în scăderi mici la intervale de timp adecvate, până când se ajunge 
la doza cea mai mică care va menține un răspuns clinic adecvat. Trebuie reținut 
că este necesară monitorizarea constantă a dozării medicamentului. În situațiile 
care pot face necesare ajustări ale dozelor sunt modificări ale stării clinice 
secundare remisiilor sau exacerbărilor în procesul bolii, receptivitatea 
individuală a pacientului la medicamente și efectul expunerii pacientului la 
situații stresante care nu sunt direct legate de entitatea bolii sub tratament; în 
această din urmă situație poate fi necesară creșterea dozei de MEDROL pentru 
o perioadă de timp compatibilă cu starea pacientului.
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Scleroză multiplă:În tratamentul exacerbărilor acute ale sclerozei multiple, dozele zilnice de 
200 mg de prednisolon timp de o săptămână, urmate de 80 mg la două zile, timp de 1 lună, s-
au dovedit a fi eficiente (4 mg de metilprednisolon este echivalent cu 5 mg de prednisolon).

ADT®(Terapia de zi alternativă):Terapia în zilele alternative este o schemă de dozare a 
corticosteroizilor în care se administrează de două ori doza zilnică obișnuită de corticoid în 
fiecare dimineață. Scopul acestui mod de terapie este de a oferi pacientului care necesită 
tratament farmacologic de lungă durată cu efectele benefice ale corticoizilor, minimizând în 
același timp anumite efecte nedorite, inclusiv supresia hipofizo-suprarenală, starea 
Cushingoid, simptomele de abstinență a corticoizilor și suprimarea creșterii la copii. .

Motivul pentru acest program de tratament se bazează pe două premise majore: (a) 
efectul antiinflamator sau terapeutic al corticoizilor persistă mai mult decât prezența lor 
fizică și efectele metabolice și (b) administrarea corticosteroidului în fiecare dimineață 
permite restabilirea a mai multor aproape normal
activitate hipotalamo-hipofizo-suprarenală (HPA) în ziua fără steroizi.

O scurtă trecere în revistă a fiziologiei HPA poate fi utilă pentru înțelegerea acestui raționament. Acționând 
în primul rând prin hipotalamus, o scădere a cortizolului liber stimulează glanda pituitară să producă 
cantități tot mai mari de corticotropină (ACTH), în timp ce o creștere a cortizolului liber inhibă secreția de 
ACTH. În mod normal, sistemul HPA este caracterizat de ritm diurn (circadian). Nivelurile serice ale ACTH 
cresc de la un punct scăzut la 22:00 la un nivel maxim la 6 dimineață. Creșterea nivelurilor de ACTH 
stimulează activitatea corticalei suprarenale, rezultând o creștere a cortizolului plasmatic, cu niveluri 
maxime care apar între 2 și 8 dimineața. Această creștere a cortizolului atenuează producția de ACTH și, la 
rândul său, activitatea corticalei suprarenale. Există o scădere treptată a corticoizilor plasmatici în timpul 
zilei, cele mai scăzute niveluri apar în jurul miezului nopții.

Ritmul diurn al axei HPA se pierde în boala Cushing, un sindrom de hiperfuncție a corticalei 
suprarenale caracterizat prin obezitate cu distribuție centripetă a grăsimii, subțierea pielii cu 
vânătăi ușoare, pierderea musculară cu slăbiciune, hipertensiune arterială, diabet latent, 
osteoporoză, dezechilibru electrolitic, etc. Aceleași constatări clinice de hiperadrenocorticism 
pot fi observate în timpul terapiei farmacologice cu corticoizi pe termen lung, administrată în 
doze convenționale divizate zilnic. S-ar părea, așadar, că o perturbare a ciclului diurn cu 
menținerea unor valori crescute de corticoizi în timpul nopții poate juca un rol semnificativ în 
dezvoltarea efectelor corticoide nedorite. Evadarea de la aceste niveluri plasmatice constant 
crescute chiar și pentru perioade scurte de timp poate fi esențială în protejarea împotriva 
efectelor farmacologice nedorite.

În timpul terapiei farmacologice convenționale cu corticosteroizi, producția de ACTH este 
inhibată cu suprimarea ulterioară a producției de cortizol de către cortexul suprarenal. Timpul 
de recuperare pentru activitatea normală a HPA este variabil în funcție de doza și durata 
tratamentului. În acest timp pacientul este vulnerabil la orice situație stresantă. Deși s-a 
demonstrat că există considerabil mai puțină supresie suprarenală după o singură doză de 
dimineață de prednisolon (10 mg), spre deosebire de un sfert din acea doză.
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administrat la fiecare șase ore, există dovezi că un anumit efect supresor asupra activității 
suprarenale poate fi reportat în ziua următoare când sunt utilizate doze farmacologice. Mai 
mult, s-a demonstrat că o singură doză de anumiți corticosteroizi va produce supresia corticalei 
suprarenale timp de două sau mai multe zile. Alți corticoizi, inclusiv metilprednisolon, 
hidrocortizon, prednison și prednisolon, sunt considerați a fi cu acțiune scurtă (producând 
supresia corticalei suprarenale timp de 1¼ până la 1½ zile după o doză unică) și, prin urmare, 
sunt recomandați pentru terapia cu zile alternative.

Următoarele trebuie reținute atunci când luați în considerare terapia cu zile alternative:
1) Ar trebui să se aplice principiile de bază și indicațiile pentru terapia cu corticosteroizi. 

Beneficiile ADT nu ar trebui să încurajeze utilizarea nediscriminată a steroizilor.
2) ADT este o tehnică terapeutică concepută în primul rând pentru pacienții la care se 

anticipează terapia farmacologică cu corticoizi pe termen lung.
3) În procesele bolii mai puțin severe în care este indicată terapia cu corticoizi, poate fi 

posibilă inițierea tratamentului cu ADT. Stările de boală mai severe vor necesita, de 
obicei, o terapie zilnică divizată cu doze mari pentru controlul inițial al procesului bolii.
Nivelul inițial al dozei supresive trebuie continuat până la obținerea unui răspuns clinic 
satisfăcător, de obicei patru până la zece zile în cazul multor boli alergice și de colagen. Este 
important să se mențină perioada de suprimare inițială cât mai scurtă posibil, mai ales 
atunci când se intenționează utilizarea ulterioară a terapiei cu zile alternative.

Odată ce controlul a fost stabilit, sunt disponibile două cursuri: (a) treceți la ADT și 
apoi reduceți treptat cantitatea de corticoid administrată la două zile.sau(b) în 
urma controlului procesului bolii, reduceți doza zilnică de corticoid la cel mai 
scăzut nivel efectiv cât mai rapid posibil și apoi treceți la un program de zi 
alternativă. Teoretic, cursul (a) poate fi de preferat.

4) Datorită avantajelor ADT, ar putea fi de dorit să se încerce pacienții cu această formă de 
terapie care au luat corticoizi zilnic pentru perioade lungi de timp (de exemplu, pacienți 
cu artrită reumatoidă). Deoarece acești pacienți pot avea deja o suprimare
Axa HPA, stabilirea lor pe ADT poate fi dificilă și nu întotdeauna de succes. Cu toate 
acestea, se recomandă să se facă încercări regulate de schimbare a acestora. Poate fi 
util să triplăm sau chiar să cvadruplicați doza zilnică de întreținere și să o administrați o 
dată la două zile, în loc să dublați doar doza zilnică dacă întâmpinați dificultăți. Odată ce 
pacientul este din nou controlat, trebuie făcută o încercare de a reduce această doză la 
minim.

5) După cum sa indicat mai sus, anumiți corticosteroizi, din cauza efectului lor supresor prelungit 
asupra activității suprarenale, nu sunt recomandați pentru terapia cu zile alternative (de 
exemplu, dexametazonă și betametazonă).

6) Activitatea maximă a cortexului suprarenal este între orele 2 și 8 și este minimă între orele 16 
și miezul nopții. Corticosteroizii exogeni suprimă cel mai puțin activitatea corticosuprarenală, 
atunci când sunt administrați în momentul activității maxime (am).

7) În utilizarea ADT este important, ca și în toate situațiile terapeutice, să 
individualizați și să adaptați terapia fiecărui pacient. Controlul complet al 
simptomelor nu va fi posibil la toți pacienții. O explicație a beneficiilor ADT va 
ajuta pacientul să înțeleagă și să tolereze posibila apariție a simptomelor care pot

11

ID de referință: 4296332



apar în ultima parte a zilei offsteroid. Altă terapie simptomatică poate fi adăugată sau 
crescută în acest moment, dacă este necesar.

8) În cazul unei apariții acute a procesului bolii, poate fi necesar să se revină la o doză 
zilnică completă de corticoid divizată pentru control. Odată ce controlul este din 
nou stabilit, terapia cu zile alternative poate fi reluată.

9) Deși multe dintre caracteristicile nedorite ale terapiei cu corticosteroizi pot fi minimizate prin 
ADT, ca în orice situație terapeutică, medicul trebuie să cântărească cu atenție raportul 
beneficiu-risc pentru fiecare pacient la care se ia în considerare terapia cu corticoizi.

CUM SE Aprovizionează

Comprimatele MEDROL sunt disponibile în următoarele concentrații și dimensiuni de ambalaj:

2 mg(alb, eliptic, marcat, imprimat MEDROL 2)
Sticle de 100 NDC 0009-0020-01

4 mg(alb, eliptic, marcat, imprimat MEDROL 4)
Sticle de 100
Sticle de 500
Pachete cu doză unitară de 100 DOSEPAK™ 
Unitate de utilizare (21 comprimate)

NDC 0009-0056-02
NDC 0009-0056-03
NDC 0009-0056-05

NDC 0009-0056-04
8 mg(alb, eliptic, marcat, imprimat MEDROL 8)

Sticle de 25 NDC 0009-0022-01
16 mg(alb, eliptic, marcat, imprimat MEDROL 16)

Sticle de 50 NDC 0009-0073-01
32 mg(alb, eliptic, marcat, imprimat MEDROL 32)

Sticle de 25 NDC 0009-0176-01

A se păstra la temperatura controlată a camerei, între 20° și 25°C (68° - 77°F) [vezi USP].
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Este posibil ca eticheta acestui produs să fi fost actualizată. Pentru informații actuale complete de prescriere, vă 

rugăm să vizitațiwww.pfizer.com .
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