
Medrol®

metilprednizolon
tabletler, USP
TANIM
MEDROL Tabletler, bir glukokortikoid olan metilprednizolon içerir. 
Glukokortikoidler, hem doğal olarak oluşan hem de sentetik olan ve 
gastrointestinal sistemden kolayca emilen adrenokortikal steroidlerdir. 
Metilprednizolon, beyaz ila pratik olarak beyaz, kokusuz, kristal toz halinde oluşur. 
Alkolde, dioksanda ve metanolde az çözünür, asetonda ve kloroformda az çözünür 
ve eterde çok az çözünür. Suda pratik olarak çözünmez.

Metilprednizolonun kimyasal adı pregna-1,4-dien-3,20-dion, 11,17,21 
trihidroksi-6-metil-, (6α,11β)-'dir ve moleküler ağırlığı 374.48'dir. Yapısal formül 
aşağıda temsil edilmektedir:

Oral uygulamaya yönelik her bir MEDROL Tablet, 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg veya 32 mg 
metilprednizolon içerir. Aktif olmayan bileşenler:

2 mg
Kalsiyum stearat

Mısır nişastası
eritrosin sodyum

Laktoz
Mineral yağ
Sorbik asit

Sakaroz

4 mg ve 8 mg
Kalsiyum stearat

Mısır nişastası
Laktoz
Sakaroz

16 mg ve 32 mg
Kalsiyum stearat

Mısır nişastası
Laktoz

Mineral yağ
Sakaroz 1
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HAREKETLER
Tuz tutma özelliklerine de sahip olan doğal olarak oluşan glukokortikoidler 
(hidrokortizon ve kortizon), adrenokortikal yetersizlik durumlarında replasman tedavisi 
olarak kullanılır. Sentetik analogları, esas olarak, birçok organ sisteminin 
bozukluklarında güçlü anti-inflamatuar etkileri için kullanılır.

Glukokortikoidler derin ve çeşitli metabolik etkilere neden olur. Ek olarak, vücudun çeşitli 
uyaranlara karşı bağışıklık tepkilerini değiştirirler.

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI
MEDROL Tabletler aşağıdaki durumlarda endikedir:

1. Endokrin Bozuklukları
Primer veya sekonder adrenokortikal yetmezlik (ilk tercih hidrokortizon veya kortizondur; 
uygun olduğu durumlarda sentetik analoglar mineralokortikoidlerle birlikte kullanılabilir; 
bebeklik döneminde mineralokortikoid takviyesi özellikle önemlidir). Konjenital adrenal 
hiperplazi
Süpüratif olmayan tiroidit 
Kanserle ilişkili hiperkalsemi

2. Romatizmal Bozukluklar
Kısa süreli uygulama için ek tedavi olarak (hastayı akut bir epizod veya alevlenmenin 
üstesinden gelmek için):
Jüvenil romatoid artrit dahil romatoid artrit (seçilmiş vakalar düşük doz idame 
tedavisi gerektirebilir)
Ankilozan spondilit
Akut ve subakut bursit 
Osteoartrit sinoviti Akut 
nonspesifik tenosinovit 
Travma sonrası osteoartrit 
Psoriatik artrit
epikondilit
Akut gut artriti

3. Kollajen Hastalıkları
Bir alevlenme sırasında veya seçilmiş vakalarda idame tedavisi olarak: 
Sistemik lupus eritematozus
Sistemik dermatomiyozit (polimiyozit) 
Akut romatizmal kardit
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4. Dermatolojik Hastalıklar 
Büllöz dermatit herpetiformis 
Şiddetli eritema multiforme 
(Stevens-Johnson sendromu) 
Şiddetli seboreik dermatit 
Eksfolyatif dermatit
mikoz mantarları
pemfigus
Şiddetli sedef hastalığı

5. Alerjik Durumlar
Konvansiyonel tedavinin yeterli denemelerine dayanamayan şiddetli veya yetersiz alerjik 
durumların kontrolü:
Mevsimsel veya sürekli alerjik rinit İlaç 
aşırı duyarlılık reaksiyonları Serum 
hastalığı
Kontakt dermatit
Bronşiyal astım
Atopik dermatit

6. Göz Hastalıkları
Gözü ve eklerini içeren şiddetli akut ve kronik alerjik ve enflamatuar süreçler, 
örneğin:
Alerjik kornea marjinal ülserler 
Herpes zoster oftalmikus Ön 
segment iltihabı Diffüz arka üveit ve 
koroidit Sempatik oftalmi

keratit
optik nevrit
Alerjik konjonktivit 
Koryoretinit
İritis ve iridosiklit

7. Solunum Hastalıkları 
Semptomatik sarkoidoz 
Berylliosis
Loeffler sendromu başka yollarla yönetilemez
Uygun antitüberküloz kemoterapi ile birlikte kullanıldığında fulminan 
veya yayılmış akciğer tüberkülozu
aspirasyon pnömonisi

8. Hematolojik Bozukluklar
Erişkinlerde idiyopatik trombositopenik purpura 
Erişkinlerde sekonder trombositopeni Edinsel 
(otoimmün) hemolitik anemi
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Eritroblastopeni (RBC anemisi) 
Konjenital (eritroid) hipoplastik anemi

9. Neoplastik Hastalıklar
Aşağıdakilerin palyatif tedavisi için: 
Yetişkinlerde lösemiler ve lenfomalar 
Çocukluk çağının akut lösemisi

10. Ödemli Durumlar
İdiyopatik tipte veya lupus eritematozusa bağlı üremi olmaksızın nefrotik 
sendromda diürez veya proteinüri remisyonunu indüklemek için.

11. Gastrointestinal Hastalıklar
Hastayı hastalığın kritik bir döneminden geçirmek için: 
Ülseratif kolit
bölgesel enterit

12. Sinir Sistemi
Multipl sklerozun akut alevlenmeleri

13. Çeşitli
Uygun antitüberküloz kemoterapi ile birlikte kullanıldığında 
subaraknoid blok veya yaklaşan blok ile tüberküloz menenjit.
Nörolojik veya miyokard tutulumu olan trişinoz.

KONTRENDİKASYONLARI
Sistemik mantar enfeksiyonları ve bileşenlere karşı bilinen aşırı duyarlılık.

UYARILAR
Olağandışı strese maruz kalan kortikosteroid tedavisi gören hastalarda, stresli durumdan 
önce, sırasında ve sonrasında hızlı etkili kortikosteroidlerin artan dozu endikedir.

Kortikosteroidler bazı enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir ve kullanımları sırasında yeni 
enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Vücudun herhangi bir yerinde viral, bakteriyel, fungal, protozoan veya 
helmintik enfeksiyonlar dahil herhangi bir patojen ile enfeksiyonlar, kortikosteroidlerin tek başına 
veya hücresel bağışıklığı, hümoral bağışıklığı veya nötrofil fonksiyonunu etkileyen diğer bağışıklık 
bastırıcı ajanlarla kombinasyon halinde kullanımı ile ilişkili olabilir. .1

Bu enfeksiyonlar hafif olabilir, ancak şiddetli ve bazen ölümcül olabilir. Artan dozlarda 
kortikosteroid ile bulaşıcı komplikasyonların görülme oranı artar.2Kortikosteroidler 
kullanıldığında dirençte azalma ve enfeksiyonun yerini tespit edememe olabilir.
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Kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımı arka subkapsüler katarakt, optik sinirlerde 
olası hasar ile glokom üretebilir ve mantar veya virüslere bağlı sekonder oküler 
enfeksiyonların oluşumunu hızlandırabilir.

Hamilelikte kullanım:Kortikosteroidlerle yeterli insan üreme çalışmaları 
yapılmadığından, bu ilaçların hamilelikte, emziren annelerde veya çocuk doğurma 
potansiyeli olan kadınlarda kullanımı, ilacın olası faydalarının anne ve embriyo veya 
fetüs için potansiyel tehlikelere karşı tartılmasını gerektirir. . Hamilelik sırasında önemli 
dozlarda kortikosteroid alan annelerden doğan bebekler, hipoadrenalizm belirtileri 
açısından dikkatle izlenmelidir.

Ortalama ve yüksek dozlarda hidrokortizon veya kortizon, kan basıncının yükselmesine, tuz 
ve su tutulmasına ve potasyum atılımının artmasına neden olabilir. Bu etkilerin, büyük 
dozlarda kullanılmaları dışında, sentetik türevlerle ortaya çıkma olasılığı daha düşüktür. 
Diyette tuz kısıtlaması ve potasyum takviyesi gerekli olabilir. Tüm kortikosteroidler kalsiyum 
atılımını arttırır.

Canlı veya canlı, zayıflatılmış aşıların uygulanması, immünosupresif dozlarda 
kortikosteroid alan hastalarda kontrendikedir. İmmünosupresif dozlarda kortikosteroid 
alan hastalara öldürülmüş veya etkisiz hale getirilmiş aşılar uygulanabilir; bununla 
birlikte, bu tür aşılara verilen yanıt azalabilir. İmmünosupresif olmayan dozlarda 
kortikosteroid alan hastalarda belirtilen bağışıklama prosedürleri gerçekleştirilebilir.

MEDROL Tabletlerin aktif tüberkülozda kullanımı, kortikosteroidin hastalığın 
tedavisi için uygun bir antitüberküloz rejimi ile birlikte kullanıldığı fulminan 
veya dissemine tüberküloz vakaları ile sınırlandırılmalıdır.

Gizli tüberküloz veya tüberkülin reaktivitesi olan hastalarda kortikosteroidler endikeyse, 
hastalığın yeniden aktivasyonu meydana gelebileceğinden yakın gözlem gereklidir. Uzun süreli 
kortikosteroid tedavisi sırasında bu hastalar kemoprofilaksi almalıdır.

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan kişiler, sağlıklı bireylere göre 
enfeksiyonlara daha yatkındır. Örneğin su çiçeği ve kızamık, bağışıklığı olmayan 
çocuklarda veya kortikosteroid kullanan yetişkinlerde daha ciddi ve hatta ölümcül 
seyredebilir. Bu hastalıklara sahip olmayan bu tür çocuklarda veya yetişkinlerde, 
maruziyetten kaçınmak için özel dikkat gösterilmelidir. Kortikosteroid uygulamasının 
dozu, yolu ve süresinin yayılmış enfeksiyon geliştirme riskini nasıl etkilediği 
bilinmemektedir. Altta yatan hastalığın ve/veya önceki kortikosteroid tedavisinin riske 
katkısı da bilinmemektedir. Su çiçeğine maruz kalırsa, suçiçeği zoster immün globulin 
(VZIG) ile profilaksi endike olabilir. Kızamığa maruz kalırsa, havuzlanmış kas içi 
immünoglobulin (IG) ile profilaksi belirtilebilir. (Tam VZIG ve IG reçete bilgileri için ilgili 
prospektüse bakın.) Suçiçeği gelişirse, antiviral ajanlarla tedavi düşünülebilir. Benzer 
şekilde, Strongyloides (iplik kurdu) istilası olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda 
kortikosteroidler çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu tür hastalarda kortikosteroidin neden 
olduğu immünosupresyon Strongyloides'e yol açabilir.
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hiperenfeksiyon ve yaygın larva göçü ile yayılma, sıklıkla şiddetli enterokolit ve 
potansiyel olarak ölümcül gram-negatif septisemi ile birlikte görülür.

ÖNLEMLER
Genel önlemler
İlaca bağlı ikincil adrenokortikal yetmezlik, dozajın kademeli olarak azaltılmasıyla en aza 
indirilebilir. Bu tip göreceli yetersizlik, tedavinin kesilmesinden sonra aylarca devam edebilir; 
bu nedenle, bu dönemde meydana gelen herhangi bir stres durumunda hormon tedavisine 
yeniden başlanmalıdır. Mineralokortikoid sekresyonu bozulabileceğinden, eş zamanlı olarak 
tuz ve/veya bir mineralokortikoid uygulanmalıdır.

Kortikosteroidlerin hipotiroidili ve sirozlu hastalarda artmış etkisi vardır.

Oküler herpes simpleksli hastalarda olası kornea perforasyonu nedeniyle 
kortikosteroidler dikkatli kullanılmalıdır.

Tedavi altındaki durumu kontrol etmek için mümkün olan en düşük kortikosteroid dozu 
kullanılmalı ve dozajda azalma mümkün olduğunda, azalma kademeli olmalıdır.

Kortikosteroidler kullanıldığında öfori, uykusuzluk, ruh hali değişimleri, kişilik değişiklikleri ve 
şiddetli depresyondan açık psikotik belirtilere kadar değişen psişik düzensizlikler ortaya çıkabilir. 
Ayrıca, mevcut duygusal dengesizlik veya psikotik eğilimler kortikosteroidler tarafından 
ağırlaştırılabilir.

Metilprednizolon da dahil olmak üzere kortikosteroidlerle skleroderma renal krizi 
insidansında artış gözlendiğinden, sistemik sklerozlu hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Perforasyon, apse veya diğer piyojenik enfeksiyon olasılığı varsa, spesifik olmayan 
ülseratif kolitte steroidler dikkatli kullanılmalıdır; divertikülit; taze bağırsak 
anastomozları; aktif veya gizli peptik ülser; böbrek yetmezliği; hipertansiyon; 
osteoporoz; ve miyastenia gravis.

Uzun süreli kortikosteroid tedavisi gören bebeklerin ve çocukların büyüme ve 
gelişmeleri dikkatle izlenmelidir.

Kaposi sarkomunun kortikosteroid tedavisi alan hastalarda meydana geldiği bildirilmiştir. 
Kortikosteroidlerin kesilmesi klinik remisyona neden olabilir.

Kontrollü klinik çalışmalar, kortikosteroidlerin multipl sklerozun akut alevlenmelerinin 
çözümünü hızlandırmada etkili olduğunu gösterse de, kortikosteroidlerin hastalığın 
nihai sonucunu veya doğal seyrini etkilediğini göstermezler. Çalışmalar, önemli bir etki 
göstermek için nispeten yüksek dozlarda kortikosteroidlerin gerekli olduğunu 
göstermektedir. (Bkz. DOZAJ VE UYGULAMA.)
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Glukokortikoidlerle tedavinin komplikasyonları dozun büyüklüğüne ve tedavi 
süresine bağlı olduğundan, her vakada doz ve tedavi süresi ile günlük veya 
aralıklı tedavinin kullanılmasına ilişkin bir risk/fayda kararı verilmelidir. .

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Aşağıda listelenen farmakokinetik etkileşimler potansiyel olarak klinik olarak önemlidir. Siklosporin ile 
birlikte kullanıldığında metabolizmanın karşılıklı inhibisyonu meydana gelir.
metilprednizolon; bu nedenle, her iki ilacın da bireysel kullanımıyla ilişkili advers 
olayların meydana gelmesi daha uygun olabilir. Metilprednizolon ve siklosporinin 
eşzamanlı kullanımı ile konvülsiyonlar bildirilmiştir. Fenobarbital, fenitoin ve rifampin 
gibi hepatik enzimleri indükleyen ilaçlar metilprednizolonun klirensini artırabilir ve 
istenen yanıtı elde etmek için metilprednizolon dozunun artırılmasını gerektirebilir. 
Troleandomisin ve ketokonazol gibi ilaçlar metilprednizolonun metabolizmasını inhibe 
edebilir ve böylece klerensini azaltabilir. Bu nedenle, steroid toksisitesini önlemek için 
metilprednizolon dozu titre edilmelidir.

Metilprednizolon, kronik yüksek doz aspirinin klirensini artırabilir. Bu, metilprednizolon 
kesildiğinde salisilat serum düzeylerinin düşmesine veya salisilat toksisitesi riskinin 
artmasına neden olabilir. Aspirin, hipoprotrombinemiden muzdarip hastalarda 
kortikosteroidlerle birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

Metilprednizolonun oral antikoagülanlar üzerindeki etkisi değişkendir. 
Kortikosteroidlerle birlikte verildiğinde antikoagülanın etkilerinin arttığına ve 
azaldığına dair raporlar vardır. Bu nedenle, istenen antikoagülan etkiyi sürdürmek için 
pıhtılaşma indeksleri izlenmelidir.

Hasta için Bilgi
Bağışıklık sistemini baskılayıcı dozlarda kortikosteroid kullanan kişiler suçiçeği veya kızamığa maruz 
kalmamaları konusunda uyarılmalıdır. Hastalara ayrıca maruz kalmaları durumunda vakit 
kaybetmeden tıbbi yardım almaları gerektiği de söylenmelidir.

TERS TEPKİLER
Sıvı ve Elektrolit Bozuklukları

• sodyum tutma
• Duyarlı hastalarda konjestif kalp yetmezliği
• Hipertansiyon
• Sıvı birikmesi
• potasyum kaybı
• hipokalemik alkaloz
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kas-iskelet sistemi

• Kas Güçsüzlüğü
• Kas kütlesi kaybı
• steroid miyopati
• osteoporoz
• Tendon yırtılması, özellikle Aşil tendonunun
• Vertebral kompresyon kırıkları
• Femur ve humerus başlarının aseptik nekrozu
• Uzun kemiklerin patolojik kırığı

gastrointestinal

• Olası perforasyon ve kanama ile peptik ülser
• pankreatit
• Karın şişkinliği
• ülseratif özofajit

Kortikosteroid tedavisini takiben alanin transaminaz (ALT, SGPT), aspartat 
transaminaz (AST, SGOT) ve alkalin fosfatazda artışlar gözlenmiştir. Bu değişiklikler 
genellikle küçüktür, herhangi bir klinik sendromla ilişkili değildir ve tedavinin 
kesilmesiyle geri dönüşümlüdür.

dermatolojik

• Bozulmuş yara iyileşmesi
• Peteşi ve ekimozlar
• Deri testlerine verilen reaksiyonları baskılayabilir

• İnce kırılgan cilt
• yüz eritem
• Artan terleme

Nörolojik

• Genellikle tedaviden sonra papilödem (psödo-tümör serebri) ile artan kafa 
içi basıncı

• konvülsiyonlar
• baş dönmesi

• Baş ağrısı

Endokrin

• Cushingoid durumunun gelişimi
• Çocuklarda büyümenin baskılanması
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• Özellikle travma, cerrahi veya hastalık gibi stres zamanlarında ikincil 
adrenokortikal ve hipofiz tepkisizliği

• Menstrüel düzensizlikler
• Azaltılmış karbonhidrat toleransı
• Gizli şeker hastalığının belirtileri
• Diyabet hastalarında artan insülin veya oral hipoglisemik ajan gereksinimleri

oftalmik

• Arka subkapsüler katarakt
• Artan göz içi basıncı
• glokom
• egzoftalmi

Metabolik

• Protein katabolizmasına bağlı negatif nitrojen dengesi

Oral ve parenteral tedavinin ardından aşağıdaki ilave reaksiyonlar bildirilmiştir: 
Ürtiker ve diğer alerjik, anafilaktik veya aşırı duyarlılık reaksiyonları.

DOZAJ VE YÖNETİM
MEDROL Tabletlerin başlangıç   dozu, tedavi edilen spesifik hastalık varlığına bağlı 
olarak günde 4 mg ila 48 mg metilprednizolon arasında değişebilir. Daha az şiddetli 
durumlarda genellikle daha düşük dozlar yeterli olurken, seçilmiş hastalarda daha 
yüksek başlangıç   dozları gerekebilir. Başlangıç   dozu, tatmin edici bir yanıt alınana 
kadar sürdürülmeli veya ayarlanmalıdır. Makul bir süre sonra tatmin edici klinik yanıt 
alınamazsa, MEDROL kesilmeli ve hasta başka bir uygun tedaviye transfer edilmelidir.

DOZAJ GEREKLİLİKLERİNİN DEĞİŞKEN OLDUĞU VE TEDAVİ EDİLEN 
HASTALIK VE HASTANIN YANITINA GÖRE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
VURGULANMALIDIR.. Olumlu bir yanıt kaydedildikten sonra, uygun bir klinik 
yanıtı sürdürecek en düşük doza ulaşılana kadar başlangıç   ilaç dozajı uygun 
zaman aralıklarında küçük artışlarla azaltılarak uygun idame dozu 
belirlenmelidir. İlaç dozu konusunda sürekli izlemenin gerekli olduğu 
unutulmamalıdır. Doz ayarlamalarını gerekli kılabilecek durumlara hastalık 
sürecindeki remisyonlara veya alevlenmelere ikincil klinik durumdaki 
değişiklikler, hastanın bireysel ilaca yanıtı ve hastanın tedavi altındaki hastalık 
varlığı ile doğrudan ilgili olmayan stresli durumlara maruz kalmasının etkisi 
dahildir; bu son durumda, hastanın durumuna uygun bir süre boyunca 
MEDROL dozunun arttırılması gerekli olabilir.
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Multipl skleroz:Multipl sklerozun akut alevlenmelerinin tedavisinde, bir hafta 
boyunca günde 200 mg prednizolonun ardından 1 ay boyunca günaşırı 80 mg 
dozunun etkili olduğu gösterilmiştir (4 mg metilprednizolon 5 mg prednizolona 
eşdeğerdir).

ADT®(Alternatif Gün Terapisi):Alternatif gün tedavisi, her sabah normal günlük 
kortikoid dozunun iki katının uygulandığı bir kortikosteroid doz rejimidir. Bu terapi 
modunun amacı, uzun süreli farmakolojik doz tedavisine ihtiyaç duyan hastaya, 
hipofiz-adrenal supresyon, Cushingoid durum, kortikoid yoksunluk semptomları ve 
çocuklarda büyüme baskılanması dahil olmak üzere bazı istenmeyen etkileri en aza 
indirirken kortikoidlerin yararlı etkilerini sağlamaktır. .

Bu tedavi planının gerekçesi iki ana önermeye dayanmaktadır: (a) kortikosteroidlerin anti-
inflamatuar veya terapötik etkisi, fiziksel varlığından ve metabolik etkilerinden daha uzun 
süre devam eder ve (b) kortikosteroidin iki günde bir uygulanması, daha fazlasının yeniden 
kurulmasına izin verir. neredeyse normal
steroid dışı günde hipotalamik-hipofiz-adrenal (HPA) aktivitesi.

HPA fizyolojisinin kısa bir incelemesi, bu mantığı anlamada yardımcı olabilir. Esas olarak hipotalamus 
yoluyla hareket eden serbest kortizoldeki bir düşüş, hipofiz bezini artan miktarlarda kortikotropin 
(ACTH) üretmesi için uyarır, serbest kortizoldeki artış ise ACTH salgılanmasını engeller. Normalde HPA 
sistemi günlük (sirkadiyen) ritim ile karakterize edilir. ACTH'nin serum seviyeleri, akşam 10 gibi düşük 
bir noktadan sabah 6 gibi en yüksek seviyeye yükselir. Artan ACTH seviyeleri, adrenal kortikal aktiviteyi 
uyarır ve bu da plazma kortizolünde bir artışa neden olur ve maksimum seviyeler sabah 2 ile sabah 8 
arasında meydana gelir. Kortizoldeki bu artış, ACTH üretimini ve dolayısıyla adrenal kortikal aktiviteyi 
azaltır. En düşük seviyelerin gece yarısı civarında meydana geldiği gün boyunca plazma 
kortikoidlerinde kademeli bir düşüş vardır.

HPA ekseninin günlük ritmi, Cushing hastalığında, merkezcil yağ dağılımı ile obezite, kolay 
morarma ile cildin incelmesi, zayıflıkla birlikte kas kaybı, hipertansiyon, latent diyabet, 
osteoporoz, elektrolit dengesizliği ile karakterize bir adrenal kortikal hiperfonksiyon 
sendromu olan bir adrenal kortikal hiperfonksiyon sendromunda kaybolur. vb. 
Hiperadrenokortisizmin aynı klinik bulguları, geleneksel günlük bölünmüş dozlar halinde 
uygulanan uzun süreli farmakolojik doz kortikoid tedavisi sırasında not edilebilir. O halde, 
gece boyunca yüksek kortikoid değerlerinin muhafaza edilmesiyle günlük döngüde bir 
bozulmanın, istenmeyen kortikoid etkilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynayabileceği 
görülecektir. Bu sürekli yükselen plazma seviyelerinden kısa süreler için bile kaçış, 
istenmeyen farmakolojik etkilere karşı korunmada etkili olabilir.

Konvansiyonel farmakolojik doz kortikosteroid tedavisi sırasında, ACTH üretimi, adrenal 
korteks tarafından kortizol üretiminin daha sonra baskılanmasıyla inhibe edilir. Normal 
HPA aktivitesi için iyileşme süresi, doz ve tedavi süresine bağlı olarak değişkendir. Bu 
süre zarfında hasta herhangi bir stresli duruma karşı savunmasızdır. Tek bir sabah 
prednizolon (10 mg) dozunu takiben, bu dozun dörtte birine kıyasla, önemli ölçüde 
daha az adrenal baskılanma olduğu gösterilmiş olsa da.
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Her altı saatte bir uygulandığında, farmakolojik dozlar kullanıldığında adrenal aktivite 
üzerindeki bazı baskılayıcı etkilerin ertesi güne taşınabileceğine dair kanıtlar vardır. Ayrıca, 
belirli kortikosteroidlerin tek bir dozunun iki veya daha fazla gün boyunca adrenal kortikal 
baskılama üreteceği gösterilmiştir. Metilprednizolon, hidrokortizon, prednizon ve 
prednizolon dahil olmak üzere diğer kortikoidlerin kısa etkili olduğu kabul edilir (tek bir 
dozun ardından 1¼ ila 1½ gün boyunca adrenal kortikal supresyona neden olur) ve bu 
nedenle alternatif gün tedavisi için önerilir.

Alternatif gün tedavisi düşünülürken aşağıdakiler akılda tutulmalıdır:
1) Kortikosteroid tedavisi için temel ilke ve endikasyonlar uygulanmalıdır. ADT'nin 

faydaları, ayrım gözetmeyen steroid kullanımını teşvik etmemelidir.
2) ADT, öncelikle uzun süreli farmakolojik kortikoid tedavisinin 

beklendiği hastalar için tasarlanmış bir terapötik tekniktir.
3) Kortikoid tedavisinin endike olduğu daha hafif hastalık süreçlerinde ADT ile tedaviye 

başlamak mümkün olabilir. Daha şiddetli hastalık durumları, hastalık sürecinin ilk 
kontrolü için genellikle günlük bölünmüş yüksek doz tedavisi gerektirecektir.
İlk baskılayıcı doz seviyesi, tatmin edici klinik yanıt elde edilene kadar, genellikle 
birçok alerjik ve kolajen hastalığı durumunda dört ila on gün arasında 
sürdürülmelidir. Özellikle müteakip gün tedavisinin kullanılması amaçlandığında, 
başlangıçtaki baskılayıcı doz periyodunun mümkün olduğu kadar kısa tutulması 
önemlidir.
Kontrol sağlandıktan sonra iki kurs mevcuttur: (a) ADT'ye geçin ve ardından 
gün aşırı verilen kortikoid miktarını kademeli olarak azaltınveya(b) hastalık 
sürecinin kontrolünü takiben, günlük kortikoid dozunu mümkün olan en hızlı 
şekilde etkili en düşük seviyeye indirin ve ardından alternatif bir günlük 
programa geçin. Teorik olarak (a) dersi tercih edilebilir.

4) ADT'nin avantajları nedeniyle, uzun süreler boyunca günlük kortikoid 
kullanan hastaların (örneğin, romatoid artritli hastalar) bu tedavi 
biçiminde denenmesi istenebilir. Bu hastalarda zaten bastırılmış bir
HPA ekseni, onları ADT üzerine kurmak zor olabilir ve her zaman başarılı 
olmayabilir. Ancak, bunları değiştirmek için düzenli denemeler yapılması 
önerilir. Eğer zorlukla karşılaşılırsa günlük dozu iki katına çıkarmak yerine 
günlük idame dozunu üçe hatta dört katına çıkarmak ve bunu iki günde bir 
uygulamak faydalı olabilir. Hasta tekrar kontrol altına alındıktan sonra bu dozu 
en aza indirmeye çalışılmalıdır.

5) Yukarıda belirtildiği gibi, bazı kortikosteroidler, adrenal aktivite üzerindeki 
uzun süreli baskılayıcı etkileri nedeniyle, günaşırı tedavi (örn., 
deksametazon ve betametazon) için önerilmez.

6) Adrenal korteksin maksimum aktivitesi sabah 2 ile sabah 8 arasındadır ve en az saat 
16 ile gece yarısı arasındadır. Eksojen kortikosteroidler, maksimum aktivite (am) 
zamanında verildiğinde adrenokortikal aktiviteyi en az baskılar.

7) ADT'yi kullanırken, tüm terapötik durumlarda olduğu gibi, terapiyi her hastaya göre 
kişiselleştirmek ve uyarlamak önemlidir. Tüm hastalarda semptomların tam kontrolü 
mümkün olmayacaktır. ADT'nin faydalarının açıklanması, hastanın semptomlardaki 
olası alevlenmeleri anlamasına ve tolere etmesine yardımcı olacaktır.
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offsteroid gününün ikinci bölümünde meydana gelir. Gerekirse diğer semptomatik tedavi 
bu zamanda eklenebilir veya artırılabilir.

8) Hastalık sürecinin akut alevlenmesi durumunda, kontrol için tam baskılayıcı günlük 
bölünmüş kortikoid dozuna geri dönmek gerekli olabilir. Kontrol tekrar 
sağlandığında, alternatif gün tedavisi yeniden başlatılabilir.

9) Kortikosteroid tedavisinin istenmeyen özelliklerinin çoğu, herhangi bir terapötik 
durumda olduğu gibi ADT ile en aza indirilebilse de, doktor, kortikoid tedavisinin 
düşünüldüğü her hasta için yarar-risk oranını dikkatli bir şekilde tartmalıdır.

NASIL TEDARİK EDİLDİ
MEDROL Tabletler aşağıdaki güçlerde ve ambalaj boyutlarında mevcuttur:

2 mg(beyaz, eliptik, çentikli, baskılı MEDROL 2)
100'lük şişeler NDC 0009-0020-01

4 mg(beyaz, eliptik, çentikli, baskılı MEDROL 4)
100'lük şişeler
500 şişe
100 DOSEPAK™ Kullanım Birimi (21 
tablet) birim doz paketleri

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

NDC 0009-0056-04
8 mg(beyaz, eliptik, çentikli, baskılı MEDROL 8)

25'lik şişeler NDC 0009-0022-01
16 mg(beyaz, eliptik, çentikli, baskılı MEDROL 16)

50'lik şişeler NDC 0009-0073-01
32 mg(beyaz, eliptik, çentikli, baskılı MEDROL 32)

25'lik şişeler NDC 0009-0176-01

20° ila 25°C (68° ila 77°F) kontrollü oda sıcaklığında saklayın [bkz. USP].
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