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SỰ MIÊU TẢ
Viên nén MEDROL chứa methylprednisolone là một glucocorticoid. Glucocorticoid là 
steroid vỏ thượng thận, có nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp, được hấp thu dễ dàng 
qua đường tiêu hóa. Methylprednisolon có dạng bột kết tinh từ trắng đến trắng 
thực tế, không mùi. Nó ít tan trong rượu, trong dioxan và trong metanol, ít tan 
trong axeton, và trong cloroform, và rất ít tan trong ete. Nó thực tế không hòa tan 
trong nước.

Tên hóa học của methylprednisolone là pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21 
trihydroxy-6-methyl-, (6α, 11β) -và trọng lượng phân tử là 374,48. Công thức cấu tạo 
được trình bày dưới đây:

Mỗi viên MEDROL để uống chứa 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg hoặc 32 mg 
methylprednisolone. Thành phần không hoạt động:

2 mg
Canxi Stearat

Bột ngô
Erythrosine natri

Đường lactose

Dầu khoáng
Axit sorbic

Sucrose

4 mg và 8 mg
Canxi Stearat

Bột ngô
Đường lactose

Sucrose

16 mg và 32 mg
Canxi Stearat

Bột ngô
Đường lactose

Dầu khoáng
Sucrose 1
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HÀNH ĐỘNG
Các glucocorticoid có nguồn gốc tự nhiên (hydrocortisone và cortisone), cũng có đặc tính giữ 
muối, được sử dụng như liệu pháp thay thế trong tình trạng thiếu hụt vỏ thượng thận. Các chất 
tương tự tổng hợp của chúng chủ yếu được sử dụng để có tác dụng chống viêm mạnh trong các 
rối loạn của nhiều hệ cơ quan.

Glucocorticoids gây ra các tác dụng chuyển hóa sâu sắc và đa dạng. Ngoài ra, chúng còn sửa đổi các phản ứng 
miễn dịch của cơ thể đối với các kích thích đa dạng.

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG
Viên nén MEDROL được chỉ định trong những điều kiện sau:

1. Rối loạn nội tiết
Suy vỏ thượng thận nguyên phát hoặc thứ phát (hydrocortisone hoặc cortisone là lựa chọn đầu 
tiên; các chất tương tự tổng hợp có thể được sử dụng kết hợp với mineralocorticoid nếu có thể; 
bổ sung mineralocorticoid cho trẻ sơ sinh có tầm quan trọng đặc biệt). Tăng sản thượng thận 
bẩm sinh
Viêm tuyến giáp không phẫu thuật Tăng canxi 
huyết liên quan đến ung thư

2. Rối loạn thấp khớp
Là liệu pháp bổ trợ để sử dụng trong thời gian ngắn (để điều trị bệnh nhân qua một đợt 
cấp tính hoặc đợt cấp) trong:
Viêm khớp dạng thấp, bao gồm cả viêm khớp dạng thấp ở trẻ vị thành niên (một số trường hợp được chọn có thể 
cần điều trị duy trì liều thấp)
Viêm cột sống dính khớp
Viêm bao hoạt dịch cấp tính và bán cấp Viêm 

bao hoạt dịch viêm xương khớp Viêm bao hoạt 

dịch cấp tính không đặc hiệu Viêm xương khớp 

sau chấn thương Viêm khớp vảy nến

Viêm biểu mô
Viêm khớp gút cấp tính

3. Các bệnh về collagen
Trong đợt cấp hoặc điều trị duy trì trong một số trường hợp: Bệnh 
lupus ban đỏ hệ thống
Viêm cơ da toàn thân (viêm đa cơ) 
Viêm cơ tim cấp tính
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4. Bệnh da liễu Viêm da 
bóng nước Herpetiformis 
Hồng ban đa dạng nặng (hội 
chứng Stevens-Johnson) 
Viêm da tiết bã nặng Viêm da 
tróc vảy
Thuốc diệt nấm Mycosis

Pemphigus
Bệnh vẩy nến nặng

5. Các trạng thái dị ứng
Việc kiểm soát các tình trạng dị ứng nghiêm trọng hoặc mất khả năng điều trị khó có thể chữa khỏi đối với các thử nghiệm 

đầy đủ về điều trị thông thường:

Viêm mũi dị ứng theo mùa hoặc lâu năm 
Phản ứng quá mẫn với thuốc Bệnh huyết 
thanh
Viêm da tiếp xúc
Hen phế quản
Viêm da dị ứng

6. Bệnh nhãn khoa
Các quá trình dị ứng và viêm nhiễm cấp tính và mãn tính nghiêm trọng liên quan đến mắt và phần phụ 
của nó như:
Dị ứng loét rìa giác mạc Herpes zoster 
ophthalmicus Viêm đoạn trước Khuếch 
tán viêm màng bồ đào sau và viêm 
màng mạch Đáy mắt giao cảm

Viêm giác mạc

Viêm dây thần kinh thị giác

Viêm kết mạc dị ứng 
Viêm màng mạch
Viêm mống mắt và viêm tắc vòi trứng

7. Bệnh đường hô hấp Bệnh 
sarcoidosis có triệu chứng 
Berylliosis
Hội chứng Loeffler không thể kiểm soát được bằng các phương pháp khác

Xử lý dứt điểm hoặc lan tỏa bệnh lao phổi khi sử dụng đồng thời với hóa 
trị liệu kháng lao thích hợp
Viêm phổi do ngạt thở

8. Rối loạn huyết học
Ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn ở người 
lớn Giảm tiểu cầu thứ phát ở người lớn Thiếu 
máu tán huyết mắc phải (tự miễn)
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Giảm bạch cầu (thiếu máu hồng cầu) Thiếu 
máu giảm sản bẩm sinh (hồng cầu)

9. Bệnh ung thư
Để quản lý giảm nhẹ: Bệnh bạch cầu 
và u lympho ở người lớn Bệnh bạch 
cầu cấp tính ở trẻ em

10. Các tiểu bang nổi tiếng
Để gây lợi tiểu hoặc thuyên giảm protein niệu trong hội chứng thận hư, không 
kèm theo urê huyết, thuộc loại vô căn hoặc do lupus ban đỏ.

11. Bệnh đường tiêu hóa
Để giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nghiêm trọng của bệnh trong: 
Viêm loét đại tràng
Viêm ruột vùng

12. Hệ thần kinh
Các đợt cấp của bệnh đa xơ cứng

13. Khác
Viêm màng não do lao với khối dưới nhện hoặc khối sắp xảy ra khi sử 
dụng đồng thời với hóa trị liệu kháng lao thích hợp.
Trichinosis có liên quan đến thần kinh hoặc cơ tim.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Nhiễm nấm toàn thân và quá mẫn với các thành phần.

CẢNH BÁO
Ở những bệnh nhân đang điều trị bằng corticosteroid bị căng thẳng bất thường, chỉ định tăng 
liều corticosteroid tác dụng nhanh trước, trong và sau khi tình trạng căng thẳng.

Corticosteroid có thể che dấu một số dấu hiệu nhiễm trùng và các nhiễm trùng mới có thể xuất hiện trong 
quá trình sử dụng. Nhiễm trùng với bất kỳ mầm bệnh nào bao gồm nhiễm vi rút, vi khuẩn, nấm, động vật 
đơn bào hoặc giun sán, ở bất kỳ vị trí nào của cơ thể, có thể liên quan đến việc sử dụng corticosteroid một 
mình hoặc kết hợp với các chất ức chế miễn dịch khác ảnh hưởng đến miễn dịch tế bào, miễn dịch dịch thể 
hoặc chức năng bạch cầu trung tính .1

Những bệnh nhiễm trùng này có thể nhẹ, nhưng có thể nặng và đôi khi gây tử vong. Với liều lượng 
ngày càng tăng của corticosteroid, tỷ lệ xuất hiện các biến chứng nhiễm trùng tăng lên.2Có thể bị 
giảm sức đề kháng và không có khả năng khu trú nhiễm trùng khi sử dụng corticosteroid.
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Sử dụng corticosteroid kéo dài có thể gây ra đục thủy tinh thể dưới bao sau, tăng nhãn áp với 
khả năng gây tổn thương các dây thần kinh thị giác, và có thể tăng cường hình thành nhiễm 
trùng mắt thứ phát do nấm hoặc vi rút.

Cách sử dụng trong thai kỳ:Vì các nghiên cứu đầy đủ về sinh sản ở người chưa được thực hiện với 
corticosteroid, việc sử dụng các loại thuốc này trong thời kỳ mang thai, phụ nữ đang cho con bú hoặc phụ 
nữ có khả năng sinh con đòi hỏi phải cân nhắc lợi ích có thể có của thuốc so với các nguy cơ có thể xảy ra 
đối với mẹ và phôi thai hoặc thai nhi. . Trẻ sơ sinh được sinh ra từ những bà mẹ đã dùng liều lượng đáng 
kể corticosteroid trong khi mang thai, cần được quan sát cẩn thận để phát hiện các dấu hiệu của suy tuyến 
thượng thận.

Liều lượng trung bình và lớn của hydrocortisone hoặc cortisone có thể gây tăng huyết 
áp, giữ muối và nước, và tăng bài tiết kali. Những tác dụng này ít xảy ra với các dẫn 
xuất tổng hợp trừ khi được sử dụng với liều lượng lớn. Có thể cần hạn chế muối trong 
chế độ ăn uống và bổ sung kali. Tất cả các corticosteroid đều làm tăng đào thải canxi.

Chống chỉ định sử dụng vắc-xin sống hoặc sống, giảm độc lực ở những bệnh nhân 
dùng liều corticosteroid ức chế miễn dịch. Có thể dùng vắc-xin bị giết hoặc bất hoạt 
cho bệnh nhân dùng liều corticosteroid ức chế miễn dịch; tuy nhiên, phản ứng với các 
loại vắc-xin như vậy có thể giảm đi. Các thủ tục chủng ngừa được chỉ định có thể được 
thực hiện ở những bệnh nhân dùng các liều corticosteroid không ức chế.

Việc sử dụng Viên nén MEDROL trong bệnh lao hoạt động nên được hạn chế đối với 
những trường hợp bệnh lao giai đoạn cuối hoặc lan tỏa, trong đó corticosteroid được 
sử dụng để kiểm soát bệnh cùng với phác đồ kháng lao thích hợp.

Nếu corticosteroid được chỉ định ở những bệnh nhân mắc bệnh lao tiềm ẩn hoặc phản ứng với lao tố, 
cần theo dõi chặt chẽ vì bệnh có thể tái phát. Trong thời gian điều trị bằng corticosteroid kéo dài, 
những bệnh nhân này nên được điều trị bằng hóa chất dự phòng.

Những người đang sử dụng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch dễ bị nhiễm trùng hơn những 
người khỏe mạnh. Ví dụ, thủy đậu và bệnh sởi, có thể có diễn biến nghiêm trọng hơn hoặc thậm 
chí gây tử vong ở trẻ em hoặc người lớn chưa có miễn dịch khi dùng corticosteroid. Ở những trẻ 
em hoặc người lớn chưa mắc các bệnh này, cần đặc biệt cẩn thận để tránh tiếp xúc. Liều lượng, 
đường dùng và thời gian dùng corticosteroid ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ phát triển 
nhiễm trùng lan tỏa vẫn chưa được biết. Sự đóng góp của bệnh cơ bản và / hoặc điều trị bằng 
corticosteroid trước đó vào nguy cơ cũng không được biết. Nếu tiếp xúc với thủy đậu, có thể chỉ 
định điều trị dự phòng bằng globulin miễn dịch varicella zoster (VZIG). Nếu tiếp xúc với bệnh sởi, 
có thể chỉ định dự phòng bằng globulin miễn dịch tiêm bắp tổng hợp (IG). (Xem tờ hướng dẫn sử 
dụng thuốc tương ứng để biết thông tin đầy đủ về kê đơn VZIG và IG.) Nếu bệnh thủy đậu phát 
triển, việc điều trị bằng thuốc kháng vi-rút có thể được xem xét. Tương tự, nên sử dụng 
corticosteroid một cách thận trọng ở những bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ nhiễm giun lươn 
(giun chỉ). Ở những bệnh nhân này, ức chế miễn dịch do corticosteroid gây ra có thể dẫn đến 
Strongyloides
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bội nhiễm và phổ biến với sự di cư lan rộng của ấu trùng, thường kèm theo viêm ruột 
nặng và nhiễm trùng huyết gram âm có khả năng gây tử vong.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Biện pháp phòng ngừa
Suy vỏ thượng thận thứ phát do thuốc có thể được giảm thiểu bằng cách giảm dần liều 
lượng. Loại suy giảm tương đối này có thể tồn tại trong nhiều tháng sau khi ngừng điều trị; 
do đó, trong bất kỳ tình huống căng thẳng nào xảy ra trong giai đoạn đó, liệu pháp 
hormone nên được bắt đầu lại. Vì sự bài tiết mineralocorticoid có thể bị suy giảm, nên dùng 
đồng thời muối và / hoặc mineralocorticoid.

Corticosteroid có tác dụng tăng cường trên bệnh nhân suy giáp và bệnh 
nhân xơ gan.

Corticosteroid nên được sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân bị herpes simplex ở mắt 
vì có thể gây thủng giác mạc.

Nên sử dụng liều corticosteroid thấp nhất có thể để kiểm soát tình trạng đang 
điều trị, và khi có thể giảm liều, nên giảm từ từ.

Rối loạn tâm thần có thể xuất hiện khi sử dụng corticosteroid, từ hưng phấn, mất ngủ, thay đổi tâm 
trạng, thay đổi tính cách và trầm cảm nặng, đến các biểu hiện loạn thần thẳng thắn. Ngoài ra, tình 
trạng bất ổn về cảm xúc hoặc khuynh hướng loạn thần hiện có có thể trở nên trầm trọng hơn khi 
dùng corticosteroid.

Cần thận trọng ở những bệnh nhân bị xơ cứng toàn thân vì đã thấy có sự gia tăng 
tỷ lệ mắc bệnh xơ cứng bì thận khi dùng corticosteroid, kể cả methylprednisolone.

Steroid nên được sử dụng thận trọng trong viêm loét đại tràng không đặc hiệu, nếu có 
khả năng sắp xảy ra thủng, áp xe hoặc nhiễm trùng sinh mủ khác; viêm túi thừa; 
anastomoses ruột tươi; loét dạ dày tá tràng hoạt động hoặc tiềm ẩn; suy thận; tăng huyết 
áp; loãng xương; và bệnh nhược cơ.

Cần theo dõi cẩn thận sự tăng trưởng và phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ em khi điều trị 
bằng corticosteroid kéo dài.

Sarcoma Kaposi đã được báo cáo là xảy ra ở những bệnh nhân đang điều trị bằng corticosteroid. Ngừng sử 
dụng corticosteroid có thể làm thuyên giảm bệnh về mặt lâm sàng.

Mặc dù các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng cho thấy corticosteroid có hiệu quả trong việc 
tăng tốc độ giải quyết các đợt cấp của bệnh đa xơ cứng, chúng không cho thấy rằng 
corticosteroid ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng hoặc tiền sử tự nhiên của bệnh. Các nghiên 
cứu cho thấy rằng liều lượng tương đối cao của corticosteroid là cần thiết để chứng minh tác 
dụng đáng kể. (Xem LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG.)
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Vì các biến chứng khi điều trị bằng glucocorticoid phụ thuộc vào liều lượng và thời 
gian điều trị, nên phải đưa ra quyết định về nguy cơ / lợi ích trong từng trường hợp 
cụ thể về liều lượng và thời gian điều trị và liệu nên sử dụng liệu pháp hàng ngày 
hay cách quãng. .

TƯƠNG TÁC THUỐC
Các tương tác dược động học được liệt kê dưới đây có khả năng quan trọng về mặt lâm sàng. Sự ức chế lẫn 
nhau của quá trình trao đổi chất xảy ra khi sử dụng đồng thời cyclosporin và
methylprednisolone; do đó, có thể xảy ra các tác dụng ngoại ý liên quan đến việc sử dụng 
cá nhân một trong hai loại thuốc. Co giật đã được báo cáo khi sử dụng đồng thời 
methylprednisolone và cyclosporin. Các thuốc gây cảm ứng men gan như phenobarbital, 
phenytoin và rifampin có thể làm tăng độ thanh thải của methylprednisolone và có thể cần 
tăng liều methylprednisolone để đạt được đáp ứng mong muốn. Các loại thuốc như 
troleandomycin và ketoconazole có thể ức chế sự chuyển hóa của methylprednisolone và 
do đó làm giảm độ thanh thải của nó. Do đó, nên chuẩn độ liều methylprednisolone để 
tránh nhiễm độc steroid.

Methylprednisolone có thể làm tăng độ thanh thải của aspirin liều cao mãn tính. Điều này 
có thể dẫn đến giảm nồng độ salicylat trong huyết thanh hoặc tăng nguy cơ ngộ độc 
salicylat khi rút methylprednisolone. Aspirin nên được sử dụng thận trọng cùng với 
corticosteroid ở những bệnh nhân bị giảm prothrombin huyết.

Tác dụng của methylprednisolone đối với thuốc chống đông máu đường uống là khác nhau. Có báo 
cáo về tác dụng tăng cường cũng như giảm bớt của thuốc chống đông máu khi dùng đồng thời với 
corticosteroid. Do đó, cần theo dõi các chỉ số đông máu để duy trì hiệu quả chống đông máu mong 
muốn.

Thông tin cho bệnh nhân
Những người đang sử dụng liều corticosteroid ức chế miễn dịch nên được cảnh báo để tránh 
tiếp xúc với bệnh thủy đậu hoặc bệnh sởi. Bệnh nhân cũng nên được khuyến cáo rằng nếu họ bị 
phơi nhiễm, cần được tư vấn y tế ngay lập tức.

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC
Rối loạn chất lỏng và điện giải

• Giữ natri
• Suy tim sung huyết ở những bệnh nhân mẫn cảm
• Tăng huyết áp
• Giữ nước
• Mất kali
• Nhiễm kiềm hạ kali máu
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Cơ xương khớp

• Yếu cơ
• Mất khối lượng cơ
• Bệnh cơ steroid
• Loãng xương
• Đứt gân, đặc biệt là gân Achilles
• Gãy xương nén đốt sống
• Hoại tử vô trùng đầu xương đùi và xương đùi
• Bệnh lý gãy xương dài

Tiêu hóa

• Loét dạ dày có thể bị thủng và xuất huyết
• Viêm tụy
• Trướng bụng
• Viêm loét thực quản

Tăng alanin transaminase (ALT, SGPT), aspartate transaminase (AST, SGOT), và 
phosphatase kiềm đã được quan sát thấy sau khi điều trị bằng corticosteroid. Những thay 
đổi này thường nhỏ, không liên quan đến bất kỳ hội chứng lâm sàng nào và có thể hồi 
phục khi ngừng thuốc.

Da liễu

• Suy giảm khả năng chữa lành vết thương

• Petechiae và ecchymoses
• Có thể ngăn chặn phản ứng với các xét nghiệm da

• Da mỏng manh
• Ban đỏ mặt
• Tăng tiết mồ hôi

Thần kinh

• Tăng áp lực nội sọ với phù gai thị (u não giả) thường sau khi điều trị

• Co giật
• Chóng mặt

• Đau đầu

Nội tiết

• Sự phát triển của trạng thái Cushingoid
• Ức chế tăng trưởng ở trẻ em
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• Không phản ứng thứ phát của vỏ thượng thận và tuyến yên, đặc biệt là trong thời gian căng thẳng, như 

trong chấn thương, phẫu thuật hoặc bệnh tật

• Kinh nguyệt không đều
• Giảm khả năng dung nạp carbohydrate
• Biểu hiện của bệnh đái tháo đường tiềm ẩn
• Tăng nhu cầu insulin hoặc thuốc uống hạ đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường

Nhãn khoa

• Đục thủy tinh thể dưới bao sau
• Tăng nhãn áp
• Bệnh tăng nhãn áp

• Exophthalmos

Trao đổi chất

• Cân bằng nitơ âm do dị hóa protein

Các phản ứng bổ sung sau đây đã được báo cáo sau khi điều trị bằng đường uống cũng như 
đường tiêm: Nổi mày đay và các phản ứng dị ứng, phản vệ hoặc quá mẫn khác.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Liều khởi đầu của Viên nén MEDROL có thể thay đổi từ 4 mg đến 48 mg methylprednisolone mỗi ngày 
tùy thuộc vào thực thể bệnh cụ thể đang được điều trị. Trong các tình huống ít nghiêm trọng hơn, liều 
lượng thấp hơn thường là đủ trong khi ở những bệnh nhân được chọn liều lượng ban đầu cao hơn có 
thể được yêu cầu. Liều ban đầu nên được duy trì hoặc điều chỉnh cho đến khi ghi nhận được phản 
ứng thỏa đáng. Nếu sau một thời gian hợp lý mà không có đáp ứng lâm sàng thỏa đáng, nên ngừng 
sử dụng MEDROL và chuyển bệnh nhân sang liệu pháp thích hợp khác.

NÓ NÊN ĐƯỢC NHỚ RẰNG YÊU CẦU VỀ LIỀU LƯỢNG CÓ THỂ BIẾN ĐỔI VÀ 
PHẢI ĐƯỢC RIÊNG BIỆT TRÊN CƠ SỞ CỦA BỆNH DO ĐIỀU TRỊ VÀ SỰ PHẢN 
ỨNG CỦA BỆNH NHÂN. Sau khi ghi nhận được phản ứng thuận lợi, nên xác 
định liều lượng duy trì thích hợp bằng cách giảm liều lượng thuốc ban đầu theo 
từng bước nhỏ trong các khoảng thời gian thích hợp cho đến khi đạt được liều 
lượng thấp nhất duy trì được đáp ứng lâm sàng thích hợp. Cần lưu ý rằng cần 
theo dõi liên tục về liều lượng thuốc. Bao gồm trong các tình huống có thể cần 
điều chỉnh liều lượng là những thay đổi về tình trạng lâm sàng thứ phát sau 
thuyên giảm hoặc đợt cấp trong quá trình bệnh, khả năng đáp ứng thuốc của 
từng bệnh nhân và ảnh hưởng của việc bệnh nhân tiếp xúc với các tình huống 
căng thẳng không liên quan trực tiếp đến bệnh thể đang điều trị; trong tình 
huống thứ hai này, có thể cần phải tăng liều MEDROL trong một khoảng thời 
gian phù hợp với tình trạng của bệnh nhân.
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Đa xơ cứng:Trong điều trị đợt cấp của bệnh đa xơ cứng, liều hàng ngày 200 mg 
prednisolon trong một tuần, sau đó là 80 mg cách ngày trong 1 tháng đã được 
chứng minh là có hiệu quả (4 mg methylprednisolone tương đương với 5 mg 
prednisolon).

QUẢNG CÁO®(Liệu pháp thay thế trong ngày):Liệu pháp thay thế trong ngày là một chế độ dùng 
thuốc corticosteroid, trong đó liều lượng corticoid hàng ngày gấp đôi liều thông thường được 
dùng vào mỗi buổi sáng. Mục đích của phương pháp điều trị này là cung cấp cho bệnh nhân cần 
điều trị liều thuốc dài hạn với các tác dụng có lợi của corticoid trong khi giảm thiểu một số tác 
dụng không mong muốn, bao gồm ức chế tuyến yên-thượng thận, trạng thái Cushingoid, các triệu 
chứng cai corticoid và ức chế tăng trưởng ở trẻ em. .

Cơ sở lý luận của lịch trình điều trị này dựa trên hai tiền đề chính: (a) tác dụng 
chống viêm hoặc tác dụng điều trị của corticoid kéo dài hơn sự hiện diện vật lý 
và tác dụng chuyển hóa của chúng và (b) dùng corticosteroid mỗi buổi sáng cho 
phép tái lập gần như bình thường
hoạt động của vùng dưới đồi-tuyến yên-thượng thận (HPA) vào ngày không dùng steroid.

Đánh giá ngắn gọn về sinh lý HPA có thể hữu ích trong việc hiểu cơ sở lý luận này. Hoạt động chủ yếu thông 
qua vùng dưới đồi, lượng cortisol tự do giảm kích thích tuyến yên sản xuất lượng corticotropin (ACTH) ngày 
càng tăng trong khi sự gia tăng cortisol tự do sẽ ức chế bài tiết ACTH. Thông thường, hệ thống HPA được 
đặc trưng bởi nhịp điệu ban ngày (sinh học). Nồng độ ACTH trong huyết thanh tăng từ mức thấp vào 
khoảng 10 giờ tối đến mức cao nhất vào khoảng 6 giờ sáng. Sự gia tăng nồng độ ACTH kích thích hoạt động 
của vỏ thượng thận dẫn đến sự gia tăng cortisol trong huyết tương với mức tối đa xảy ra trong khoảng thời 
gian từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Sự gia tăng cortisol này làm giảm sản xuất ACTH và do đó hoạt động của 
vỏ thượng thận. Có sự giảm dần lượng corticoids trong huyết tương vào ban ngày với mức thấp nhất xảy ra 
vào khoảng nửa đêm.

Nhịp ban ngày của trục HPA bị mất trong bệnh Cushing, một hội chứng tăng chức năng vỏ 
thượng thận, đặc trưng bởi béo phì với phân bố mỡ hướng tâm, da mỏng dễ bầm tím, suy 
nhược cơ bắp, tăng huyết áp, tiểu đường tiềm ẩn, loãng xương, mất cân bằng điện giải, vv 
Các phát hiện lâm sàng tương tự về chứng suy vỏ thượng thận có thể được ghi nhận khi 
điều trị corticoid liều dược lý dài hạn được dùng với liều lượng chia theo ngày thông 
thường. Do đó, có vẻ như sự xáo trộn trong chu kỳ hàng ngày với việc duy trì giá trị 
corticoid tăng cao trong đêm có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các 
tác dụng không mong muốn của corticoid. Thoát khỏi những nồng độ huyết tương tăng 
cao liên tục này trong thời gian ngắn thậm chí có thể là công cụ bảo vệ chống lại các tác 
dụng dược lý không mong muốn.

Trong khi điều trị bằng corticosteroid liều dược lý thông thường, việc sản xuất ACTH bị ức chế 
khi vỏ thượng thận ức chế sản xuất cortisol sau đó. Thời gian phục hồi cho hoạt động bình 
thường của HPA có thể thay đổi tùy thuộc vào liều lượng và thời gian điều trị. Trong thời gian 
này, bệnh nhân dễ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tình huống căng thẳng nào. Mặc dù nó đã được 
chứng minh rằng ít bị ức chế tuyến thượng thận hơn đáng kể sau khi dùng một liều prednisolon 
duy nhất vào buổi sáng (10 mg) so với một phần tư liều đó
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được dùng cứ sáu giờ một lần, có bằng chứng cho thấy một số tác dụng ức chế hoạt động của 
tuyến thượng thận có thể được chuyển sang ngày hôm sau khi sử dụng liều dược lý. Hơn nữa, 
người ta đã chỉ ra rằng một liều corticosteroid nhất định sẽ gây ức chế vỏ thượng thận trong hai 
ngày hoặc nhiều hơn. Các corticoid khác, bao gồm methylprednisolone, hydrocortisone, 
prednisone, và prednisolone, được coi là có tác dụng ngắn (gây ức chế vỏ thượng thận trong 1¼ 
đến 1½ ngày sau khi dùng một liều duy nhất) và do đó được khuyến cáo điều trị thay thế trong 
ngày.

Cần lưu ý những điều sau khi xem xét liệu pháp thay thế trong ngày:
1) Nên áp dụng các nguyên tắc và chỉ định cơ bản đối với liệu pháp corticosteroid. 

Lợi ích của ADT không nên khuyến khích việc sử dụng bừa bãi steroid.
2) ADT là một kỹ thuật điều trị chủ yếu được thiết kế cho những bệnh 

nhân dự kiến   liệu pháp corticoid dược lý dài hạn.
3) Trong các quá trình bệnh ít nghiêm trọng hơn có chỉ định điều trị bằng corticoid, có 

thể bắt đầu điều trị bằng ADT. Các trạng thái bệnh nặng hơn thường sẽ yêu cầu 
điều trị liều cao chia hàng ngày để kiểm soát ban đầu quá trình bệnh.
Mức liều ức chế ban đầu nên được tiếp tục cho đến khi đạt được đáp ứng lâm sàng thỏa 
đáng, thường là từ bốn đến mười ngày trong trường hợp có nhiều bệnh dị ứng và collagen. 
Điều quan trọng là phải giữ khoảng thời gian dùng liều ức chế ban đầu càng ngắn càng tốt, 
đặc biệt khi dự định sử dụng liệu pháp thay thế trong ngày tiếp theo.

Sau khi kiểm soát được thiết lập, có hai liệu trình: (a) đổi sang ADT và sau đó 
giảm dần lượng corticoid tiêm cách ngàyhoặc(b) sau khi kiểm soát tiến trình 
bệnh, giảm liều corticoid hàng ngày đến mức hiệu quả thấp nhất càng nhanh 
càng tốt và sau đó chuyển sang một lịch trình thay thế trong ngày. Về mặt lý 
thuyết, khóa học (a) có thể thích hợp hơn.

4) Do những ưu điểm của ADT, có thể nên thử cho những bệnh nhân đã sử 
dụng corticoid hàng ngày trong thời gian dài (ví dụ bệnh nhân viêm khớp 
dạng thấp). Vì những bệnh nhân này có thể đã bị ức chế
Trục HPA, việc thiết lập chúng trên ADT có thể khó khăn và không phải lúc nào cũng 
thành công. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên cố gắng thường xuyên để thay đổi 
chúng. Có thể hữu ích nếu tăng gấp ba hoặc thậm chí tăng gấp bốn lần liều duy trì 
hàng ngày và dùng thuốc này cách ngày thay vì chỉ tăng gấp đôi liều hàng ngày nếu 
gặp khó khăn. Một khi bệnh nhân được kiểm soát lại, cần cố gắng giảm liều này đến 
mức tối thiểu.

5) Như đã chỉ ra ở trên, một số corticosteroid nhất định, do tác dụng ức chế kéo dài hoạt động 
của tuyến thượng thận, không được khuyến cáo sử dụng trong liệu pháp thay thế trong ngày 
(ví dụ, dexamethasone và betamethasone).

6) Hoạt động tối đa của vỏ thượng thận là từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng, và tối thiểu là 
từ 4 giờ chiều đến nửa đêm. Corticosteroid ngoại sinh ức chế hoạt động vỏ thượng 
thận ít nhất, khi được dùng vào thời điểm hoạt động tối đa (sáng).

7) Trong việc sử dụng ADT, điều quan trọng là trong tất cả các tình huống điều trị là cá nhân 
hóa và điều chỉnh liệu pháp cho từng bệnh nhân. Kiểm soát hoàn toàn các triệu chứng sẽ 
không thể thực hiện được ở tất cả các bệnh nhân. Giải thích về lợi ích của ADT sẽ giúp bệnh 
nhân hiểu và chịu đựng được sự bùng phát các triệu chứng có thể xảy ra.
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xảy ra vào phần sau của ngày ngoại hành tinh. Các liệu pháp điều trị triệu chứng khác có thể được 
thêm vào hoặc tăng lên tại thời điểm này nếu cần.

8) Trong trường hợp bùng phát cấp tính của quá trình bệnh, có thể cần phải quay trở lại 
liều corticoid đã chia hàng ngày đầy đủ để kiểm soát. Sau khi kiểm soát được thiết lập 
lại, liệu pháp thay thế trong ngày có thể được bắt đầu lại.

9) Mặc dù ADT có thể giảm thiểu nhiều đặc điểm không mong muốn của liệu pháp 
corticosteroid, nhưng trong bất kỳ tình huống điều trị nào, bác sĩ phải cân nhắc cẩn 
thận tỷ lệ lợi ích - nguy cơ đối với từng bệnh nhân đang được xem xét điều trị bằng 
corticoid.

CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

Viên nén MEDROL có sẵn ở các độ mạnh và kích thước gói sau:

2 mg(trắng, hình elip, ghi điểm, in chìm MEDROL 2)
Chai 100 NDC 0009-0020-01

4 mg(trắng, hình elip, ghi điểm, in chìm MEDROL 4)
Chai 100
Chai 500
Gói liều đơn vị 100 DOSEPAK ™ 
Đơn vị sử dụng (21 viên)

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

NDC 0009-0056-04
8 mg(trắng, hình elip, ghi điểm, in chìm MEDROL 8)

Chai 25 NDC 0009-0022-01
16 mg(trắng, hình elip, ghi điểm, in chìm MEDROL 16)

Chai 50 NDC 0009-0073-01
32 mg(trắng, hình elip, ghi điểm, in chìm MEDROL 32)

Chai 25 NDC 0009-0176-01

Bảo quản ở nhiệt độ phòng được kiểm soát 20 ° đến 25 ° C (68 ° đến 77 ° F) [xem USP].
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Nhãn của sản phẩm này có thể đã được cập nhật. Để biết thông tin kê đơn đầy đủ hiện tại, vui 
lòng truy cậpwww.pfizer.com .
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