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PAGLALARAWAN
Ang MEDROL Tablet ay naglalaman ng methylprednisolone na isang glucocorticoid. Ang mga glucocorticoid 
ay mga adrenocortical steroid, parehong natural at sintetiko, na madaling hinihigop mula sa 
gastrointestinal tract. Ang methylprednisolone ay nangyayari bilang isang puti hanggang halos puti, walang 
amoy, mala-kristal na pulbos. Ito ay bahagyang natutunaw sa alkohol, sa dioxane, at sa methanol, 
bahagyang natutunaw sa acetone, at sa chloroform, at napakakaunting natutunaw sa eter. Ito ay halos 
hindi matutunaw sa tubig.

Ang kemikal na pangalan para sa methylprednisolone ay pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21 
trihydroxy-6-methyl-, (6α,11β) -at ang molecular weight ay 374.48. Ang formula ng istruktura ay 
kinakatawan sa ibaba:

Ang bawat MEDROL Tablet para sa oral administration ay naglalaman ng 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg o 32 mg 
ng methylprednisolone. Mga hindi aktibong sangkap:

2 mg
Calcium Stearate

Almirol ng mais

Erythrosine Sodium
Lactose

Mineral Oil
Sorbic Acid

Sucrose

4 mg at 8 mg
Calcium Stearate

Almirol ng mais

Lactose
Sucrose

16 mg at 32 mg
Calcium Stearate

Almirol ng mais

Lactose
Mineral Oil

Sucrose 1
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MGA PAGKILOS

Ang mga natural na nagaganap na glucocorticoids (hydrocortisone at cortisone), na mayroon ding mga katangian ng 

pagpapanatili ng asin, ay ginagamit bilang kapalit na therapy sa mga estado ng kakulangan sa adrenocortical. Ang kanilang 

mga sintetikong analog ay pangunahing ginagamit para sa kanilang makapangyarihang anti-inflammatory effect sa mga 

karamdaman ng maraming organ system.

Ang mga glucocorticoid ay nagdudulot ng malalim at iba't ibang metabolic effect. Bilang karagdagan, binabago nila 

ang immune response ng katawan sa magkakaibang stimuli.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT
Ang MEDROL Tablet ay ipinahiwatig sa mga sumusunod na kondisyon:

1. Mga Endocrine Disorder
Pangunahin o pangalawang adrenocortical insufficiency (hydrocortisone o cortisone ang unang pagpipilian; 
ang mga sintetikong analog ay maaaring gamitin kasabay ng mineralocorticoids kung saan naaangkop; sa 
pagkabata, ang mineralocorticoid supplementation ay partikular na kahalagahan). Congenital adrenal 
hyperplasia
Nonsuppurative thyroiditis 
Hypercalcemia na nauugnay sa cancer

2. Rheumatic Disorder
Bilang pandagdag na therapy para sa panandaliang pangangasiwa (upang i-tide ang pasyente sa isang 
talamak na yugto o exacerbation) sa:
Rheumatoid arthritis, kabilang ang juvenile rheumatoid arthritis (maaaring mangailangan ng low-dose 
maintenance therapy ang mga napiling kaso)
Ankylosing spondylitis
Talamak at subacute bursitis 
Synovitis ng osteoarthritis Talamak 
na nonspecific tenosynovitis Post-
traumatic osteoarthritis Psoriatic 
arthritis
Epicondylitis
Talamak na gouty arthritis

3. Mga Sakit sa Collagen
Sa panahon ng exacerbation o bilang maintenance therapy sa mga piling kaso ng: 
Systemic lupus erythematosus
Systemic dermatomyositis (polymyositis) 
Talamak na rheumatic carditis
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4. Mga Sakit sa Dermatolohiya 
Bullous dermatitis herpetiformis 
Malalang erythema multiforme 
(Stevens-Johnson syndrome) 
Malalang seborrheic dermatitis 
Exfoliative dermatitis
Mycosis fungoides
Pemphigus
Malubhang psoriasis

5. Allergic States
Pagkontrol ng malubha o hindi nakakapanghinang mga kondisyong alerhiya na hindi kayang lutasin sa sapat na mga pagsubok ng 

tradisyonal na paggamot:

Pana-panahon o pangmatagalan na allergic rhinitis 

Mga reaksyon ng hypersensitivity ng gamot Serum 

sickness

Sakit sa balat
Bronchial hika
Atopic dermatitis

6. Mga Sakit sa Mata
Matinding talamak at talamak na allergic at nagpapasiklab na proseso na kinasasangkutan ng mata at adnexa 
nito tulad ng:
Allergic corneal marginal ulcers Herpes 
zoster ophthalmicus Nauunang segment 
pamamaga Diffuse posterior uveitis at 
choroiditis Sympathetic ophthalmia

Keratitis
Optic neuritis
Allergic conjunctivitis 
Chorioretinitis
Iritis at iridocyclitis

7. Mga Sakit sa Paghinga 
Symptomatic sarcoidosis 
Berylliosis
Ang Loeffler's syndrome ay hindi mapapamahalaan ng ibang paraan

Fulminating o disseminated pulmonary tuberculosis kapag ginamit kasabay ng 
naaangkop na antituberculous chemotherapy
Aspiration pneumonitis

8. Mga Karamdaman sa Hematologic

Idiopathic thrombocytopenic purpura sa mga matatanda 
Pangalawang thrombocytopenia sa mga matatanda 
Nakuha (autoimmune) hemolytic anemia
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Erythroblastopenia (RBC anemia) 
Congenital (erythroid) hypoplastic anemia

9. Mga Neoplastic na Sakit
Para sa palliative na pamamahala ng: 
Leukemias at lymphomas sa mga matatanda 
Talamak na leukemia ng pagkabata

10. Edematous States
Upang magdulot ng diuresis o pagpapatawad ng proteinuria sa nephrotic syndrome, nang 
walang uremia, ng idiopathic na uri o dahil sa lupus erythematosus.

11. Mga Sakit sa Gastrointestinal
Upang i-tide ang pasyente sa isang kritikal na panahon ng sakit sa: 
Ulcerative colitis
Panrehiyong enteritis

12. Sistema ng nerbiyos
Talamak na exacerbations ng maramihang sclerosis

13. Miscellaneous
Tuberculous meningitis na may subarachnoid block o paparating na block kapag 
ginamit kasabay ng naaangkop na antituberculous chemotherapy.
Trichinosis na may neurologic o myocardial involvement.

MGA KONTRAINDIKASYON
Mga systemic fungal infection at kilalang hypersensitivity sa mga bahagi.

MGA BABALA
Sa mga pasyente sa corticosteroid therapy na sumailalim sa hindi pangkaraniwang stress, ang pagtaas ng dosis ng 

mabilis na kumikilos na corticosteroids bago, habang, at pagkatapos ng nakababahalang sitwasyon ay ipinahiwatig.

Maaaring takpan ng mga corticosteroid ang ilang senyales ng impeksiyon, at maaaring lumitaw ang mga bagong 

impeksiyon habang ginagamit ang mga ito. Ang mga impeksyon sa anumang pathogen kabilang ang viral, bacterial, 

fungal, protozoan o helminthic na impeksyon, sa anumang lokasyon ng katawan, ay maaaring nauugnay sa paggamit ng 

mga corticosteroids nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga immunosuppressive agent na nakakaapekto sa cellular 

immunity, humoral immunity, o neutrophil function. .1

Ang mga impeksyong ito ay maaaring banayad, ngunit maaaring malubha at kung minsan ay nakamamatay. Sa pagtaas ng dosis 

ng corticosteroids, ang rate ng paglitaw ng mga nakakahawang komplikasyon ay tumataas.2Maaaring may nabawasan na 

resistensya at kawalan ng kakayahan na i-localize ang impeksiyon kapag ginamit ang mga corticosteroids.
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Ang matagal na paggamit ng corticosteroids ay maaaring magdulot ng posterior subcapsular cataracts, 
glaucoma na may posibleng pinsala sa optic nerves, at maaaring mapahusay ang pagkakaroon ng 
pangalawang ocular infection dahil sa fungi o virus.

Paggamit sa pagbubuntis:Dahil ang sapat na pag-aaral sa pagpaparami ng tao ay hindi pa nagagawa na may 

corticosteroids, ang paggamit ng mga gamot na ito sa pagbubuntis, mga ina ng nagpapasuso o mga babaeng may 

potensyal na magkaroon ng anak ay nangangailangan na ang mga posibleng benepisyo ng gamot ay timbangin laban sa 

mga potensyal na panganib sa ina at embryo o fetus. . Ang mga sanggol na ipinanganak ng mga ina na nakatanggap ng 

malaking dosis ng corticosteroids sa panahon ng pagbubuntis, ay dapat na maingat na obserbahan para sa mga 

palatandaan ng hypoadrenalism.

Ang katamtaman at malalaking dosis ng hydrocortisone o cortisone ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng 

dugo, pagpapanatili ng asin at tubig, at pagtaas ng paglabas ng potassium. Ang mga epektong ito ay mas malamang na 

mangyari sa mga synthetic derivatives maliban kung ginamit sa malalaking dosis. Maaaring kailanganin ang paghihigpit 

sa asin sa pagkain at supplement ng potasa. Ang lahat ng corticosteroids ay nagdaragdag ng calcium excretion.

Ang pangangasiwa ng live o live, attenuated na mga bakuna ay kontraindikado sa mga pasyente na tumatanggap ng mga 

immunosuppressive na dosis ng corticosteroids. Ang mga pinatay o hindi aktibo na bakuna ay maaaring ibigay sa mga 

pasyenteng tumatanggap ng mga immunosuppressive na dosis ng corticosteroids; gayunpaman, ang tugon sa naturang 

mga bakuna ay maaaring mabawasan. Ang mga ipinahiwatig na pamamaraan ng pagbabakuna ay maaaring isagawa sa 

mga pasyente na tumatanggap ng mga di-immunosuppressive na dosis ng corticosteroids.

Ang paggamit ng MEDROL Tablet sa aktibong tuberculosis ay dapat na limitado sa mga kaso ng 
fulminating o disseminated tuberculosis kung saan ginagamit ang corticosteroid para sa 
pamamahala ng sakit kasabay ng naaangkop na antituberculous regimen.

Kung ang mga corticosteroids ay ipinahiwatig sa mga pasyente na may nakatagong tuberculosis o tuberculin reaktibidad, ang 

malapit na pagmamasid ay kinakailangan dahil maaaring mangyari ang muling pag-activate ng sakit. Sa panahon ng matagal na 

corticosteroid therapy, ang mga pasyenteng ito ay dapat tumanggap ng chemoprophylaxis.

Ang mga taong gumagamit ng mga gamot na pumipigil sa immune system ay mas madaling kapitan ng mga impeksyon 

kaysa sa mga malulusog na indibidwal. Ang bulutong at tigdas, halimbawa, ay maaaring magkaroon ng mas malubha o 

kahit nakamamatay na kurso sa mga hindi immune na bata o matatanda sa corticosteroids. Sa ganitong mga bata o 

matatanda na hindi nagkaroon ng mga sakit na ito, dapat na magkaroon ng partikular na pangangalaga upang maiwasan 

ang pagkakalantad. Hindi alam kung paano nakakaapekto ang dosis, ruta at tagal ng pangangasiwa ng corticosteroid sa 

panganib na magkaroon ng kumakalat na impeksyon. Ang kontribusyon ng pinag-uugatang sakit at/o naunang paggamot 

sa corticosteroid sa panganib ay hindi rin alam. Kung nalantad, sa bulutong-tubig, maaaring ipahiwatig ang prophylaxis 

na may varicella zoster immune globulin (VZIG). Kung nalantad sa tigdas, maaaring ipahiwatig ang prophylaxis na may 

pinagsamang intramuscular immunoglobulin (IG). (Tingnan ang kaukulang mga insert ng package para sa kumpletong 

impormasyon sa pagrereseta ng VZIG at IG.) Kung magkaroon ng bulutong-tubig, maaaring isaalang-alang ang paggamot 

na may mga antiviral agent. Katulad nito, ang mga corticosteroid ay dapat gamitin nang may matinding pag-iingat sa mga 

pasyenteng may kilala o pinaghihinalaang infestation ng Strongyloides (threadworm). Sa ganitong mga pasyente, ang 

immunosuppression na dulot ng corticosteroid ay maaaring humantong sa Strongyloides
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hyperinfection at dissemination na may malawakang paglilipat ng larval, kadalasang sinasamahan ng 
matinding enterocolitis at potensyal na nakamamatay na gram-negative septicemia.

MGA PAG-IINGAT
Pangkalahatang Pag-iingat
Ang pangalawang adrenocortical insufficiency na sanhi ng droga ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng unti-

unting pagbabawas ng dosis. Ang ganitong uri ng kamag-anak na kakulangan ay maaaring magpatuloy sa loob ng ilang 

buwan pagkatapos ihinto ang therapy; samakatuwid, sa anumang sitwasyon ng stress na nagaganap sa panahong iyon, 

ang hormone therapy ay dapat na ibalik. Dahil ang pagtatago ng mineralocorticoid ay maaaring may kapansanan, ang 

asin at/o isang mineralocorticoid ay dapat ibigay nang sabay-sabay.

Mayroong pinahusay na epekto ng corticosteroids sa mga pasyenteng may hypothyroidism at sa 
mga may cirrhosis.

Ang mga corticosteroids ay dapat gamitin nang maingat sa mga pasyente na may ocular herpes simplex dahil sa 
posibleng pagbubutas ng corneal.

Ang pinakamababang posibleng dosis ng corticosteroid ay dapat gamitin upang makontrol ang kondisyon sa 
ilalim ng paggamot, at kapag ang pagbawas sa dosis ay posible, ang pagbabawas ay dapat na unti-unti.

Maaaring lumitaw ang mga mental derangements kapag gumamit ng corticosteroids, mula sa euphoria, 
insomnia, mood swings, pagbabago ng personalidad, at matinding depresyon, hanggang sa mga hayagang 
psychotic na manifestations. Gayundin, ang umiiral na emosyonal na kawalang-tatag o psychotic tendencies ay 
maaaring pinalala ng corticosteroids.

Ang pag-iingat ay kinakailangan sa mga pasyente na may systemic sclerosis dahil ang pagtaas ng saklaw 
ng scleroderma renal crisis ay naobserbahan sa mga corticosteroids, kabilang ang methylprednisolone.

Ang mga steroid ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa nonspecific ulcerative colitis, kung may 
posibilidad ng nalalapit na pagbutas, abscess o iba pang pyogenic infection; diverticulitis; sariwang 
bituka anastomoses; aktibo o nakatagong peptic ulcer; kakulangan sa bato; hypertension; 
osteoporosis; at myasthenia gravis.

Ang paglaki at pag-unlad ng mga sanggol at bata sa matagal na corticosteroid therapy ay dapat 
na maingat na obserbahan.

Ang Kaposi's sarcoma ay naiulat na nangyayari sa mga pasyente na tumatanggap ng corticosteroid therapy. Ang 
paghinto ng corticosteroids ay maaaring magresulta sa clinical remission.

Bagama't ipinakita ng mga kinokontrol na klinikal na pagsubok na ang mga corticosteroid ay epektibo sa pagpapabilis sa 

paglutas ng mga talamak na exacerbations ng multiple sclerosis, hindi nila ipinapakita na ang mga corticosteroids ay 

nakakaapekto sa pinakahuling resulta o natural na kasaysayan ng sakit. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang 

medyo mataas na dosis ng corticosteroids ay kinakailangan upang ipakita ang isang makabuluhang epekto. (Tingnan 

ang DOSAGE AT ADMINISTRASYON.)
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Dahil ang mga komplikasyon ng paggamot na may glucocorticoids ay nakasalalay sa laki ng dosis at 
tagal ng paggamot, ang isang panganib/pakinabang na desisyon ay dapat gawin sa bawat indibidwal na 
kaso tungkol sa dosis at tagal ng paggamot at kung ang pang-araw-araw o pasulput-sulpot na therapy 
ay dapat gamitin. .

INTERAKSYON SA DROGA
Ang mga pharmacokinetic na pakikipag-ugnayan na nakalista sa ibaba ay potensyal na mahalaga sa klinika. Ang mutual 

inhibition ng metabolism ay nangyayari sa sabay-sabay na paggamit ng cyclosporin at

methylprednisolone; samakatuwid, posible na ang mga salungat na kaganapan na nauugnay sa indibidwal na 
paggamit ng alinmang gamot ay maaaring mas malamang na mangyari. Ang mga kombulsyon ay naiulat na may 
sabay na paggamit ng methylprednisolone at cyclosporin. Ang mga gamot na nag-uudyok ng hepatic enzymes 
tulad ng phenobarbital, phenytoin at rifampin ay maaaring magpapataas ng clearance ng methylprednisolone at 
maaaring mangailangan ng pagtaas sa dosis ng methylprednisolone upang makamit ang nais na tugon. Ang mga 
gamot tulad ng troleandomycin at ketoconazole ay maaaring humadlang sa metabolismo ng methylprednisolone 
at sa gayon ay bawasan ang clearance nito. Samakatuwid, ang dosis ng methylprednisolone ay dapat na titrated 
upang maiwasan ang steroid toxicity.

Maaaring mapataas ng methylprednisolone ang clearance ng matagal na mataas na dosis ng aspirin. Maaari 
itong humantong sa pagbaba ng mga antas ng serum ng salicylate o dagdagan ang panganib ng pagkalason sa 
salicylate kapag inalis ang methylprednisolone. Ang aspirin ay dapat gamitin nang maingat kasabay ng mga 
corticosteroids sa mga pasyente na nagdurusa sa hypoprothrombinemia.

Ang epekto ng methylprednisolone sa oral anticoagulants ay variable. May mga ulat ng pinahusay at 
nabawasang epekto ng anticoagulant kapag ibinigay kasabay ng corticosteroids. Samakatuwid, ang 
mga indeks ng coagulation ay dapat na subaybayan upang mapanatili ang nais na anticoagulant 
effect.

Impormasyon para sa Pasyente
Ang mga taong nasa immunosuppressant na dosis ng corticosteroids ay dapat bigyan ng babala upang 
maiwasan ang pagkakalantad sa bulutong-tubig o tigdas. Dapat ding payuhan ang mga pasyente na kung sila ay 
nalantad, dapat humingi ng medikal na payo nang walang pagkaantala.

MGA MASAMANG REAKSIYON
Mga Pagkagambala sa Fluid at Electrolyte

• Pagpapanatili ng sodium

• Congestive heart failure sa mga pasyenteng madaling kapitan

• Alta-presyon
• Pagpapanatili ng fluid

• Pagkawala ng potasa

• Hypokalemic alkalosis
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Musculoskeletal

• Panghihina ng kalamnan

• Pagkawala ng mass ng kalamnan

• Steroid myopathy
• Osteoporosis
• Pumutok ang litid, partikular na ang Achilles tendon
• Vertebral compression fractures
• Aseptic necrosis ng femoral at humeral heads
• Pathologic fracture ng mahabang buto

Gastrointestinal

• Peptic ulcer na may posibleng pagbutas at pagdurugo
• Pancreatitis
• Sakit ng tyan
• Ulcerative esophagitis

Ang mga pagtaas sa alanine transaminase (ALT, SGPT), aspartate transaminase (AST, SGOT), at 
alkaline phosphatase ay naobserbahan kasunod ng paggamot sa corticosteroid. Ang mga 
pagbabagong ito ay kadalasang maliit, hindi nauugnay sa anumang clinical syndrome at 
nababaligtad kapag itinigil.

Dermatologic

• May kapansanan sa paggaling ng sugat

• Petechiae at ecchymoses
• Maaaring sugpuin ang mga reaksyon sa mga pagsusuri sa balat

• Manipis na marupok na balat

• Erythema sa mukha

• Nadagdagang pagpapawis

Neurological

• Tumaas na intracranial pressure na may papilledema (pseudo-tumor cerebri) kadalasan pagkatapos 
ng paggamot

• Mga kombulsyon

• Vertigo
• Sakit ng ulo

Endocrine

• Pag-unlad ng estado ng Cushingoid
• Pagpigil sa paglaki sa mga bata
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• Pangalawang adrenocortical at pituitary unresponsiveness, lalo na sa mga oras ng stress, 
tulad ng sa trauma, operasyon o sakit

• Mga iregularidad sa regla
• Nabawasan ang carbohydrate tolerance

• Mga pagpapakita ng nakatagong diabetes mellitus

• Tumaas na pangangailangan ng insulin o oral hypoglycemic agent sa mga diabetic

Ophthalmic

• Posterior subcapsular cataracts
• Tumaas na intraocular pressure
• Glaucoma
• Exophthalmos

Metabolic

• Negatibong balanse ng nitrogen dahil sa catabolism ng protina

Ang mga sumusunod na karagdagang reaksyon ay naiulat kasunod ng oral at parenteral 
therapy: Urticaria at iba pang allergic, anaphylactic o hypersensitivity na mga reaksyon.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON
Ang paunang dosis ng MEDROL Tablet ay maaaring mag-iba mula 4 mg hanggang 48 mg ng methylprednisolone 
bawat araw depende sa partikular na entidad ng sakit na ginagamot. Sa mga sitwasyon na hindi gaanong 
kalubhaan ang mga mas mababang dosis ay karaniwang sapat habang sa mga piling pasyente ay maaaring 
kailanganin ang mas mataas na paunang dosis. Ang paunang dosis ay dapat mapanatili o ayusin hanggang sa 
isang kasiya-siyang tugon ay nabanggit. Kung pagkatapos ng isang makatwirang panahon ay may kakulangan ng 
kasiya-siyang klinikal na tugon, ang MEDROL ay dapat na ihinto at ang pasyente ay ilipat sa iba pang naaangkop 
na therapy.

DAPAT DINIDINGIN NA ANG MGA KINAKAILANGAN NG DOSAGE AY VARIABLE AT 
KAILANGANG ISA-ISA BASE SA SAKIT NA GINAGAMOT AT SA TUGUNAN NG PASYENTE.. 
Matapos mapansin ang isang kanais-nais na tugon, ang tamang dosis ng pagpapanatili ay 
dapat matukoy sa pamamagitan ng pagbabawas ng paunang dosis ng gamot sa maliliit na 
pagbaba sa naaangkop na mga agwat ng oras hanggang sa maabot ang pinakamababang 
dosis na magpapanatili ng sapat na klinikal na tugon. Dapat tandaan na ang patuloy na 
pagsubaybay ay kailangan tungkol sa dosis ng gamot. Kasama sa mga sitwasyon na 
maaaring gumawa ng mga pagsasaayos ng dosis na kinakailangan ay ang mga pagbabago 
sa klinikal na katayuan na pangalawa sa mga pagpapatawad o mga exacerbation sa 
proseso ng sakit, ang indibidwal na pagtugon ng pasyente sa gamot, at ang epekto ng 
pagkakalantad ng pasyente sa mga nakababahalang sitwasyon na hindi direktang 
nauugnay sa entity ng sakit na ginagamot; sa huling sitwasyong ito ay maaaring 
kailanganing taasan ang dosis ng MEDROL para sa isang yugto ng panahon na naaayon sa 
kondisyon ng pasyente.
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Multiple sclerosis:Sa paggamot ng talamak na exacerbations ng multiple sclerosis araw-araw na dosis 
ng 200 mg ng prednisolone sa loob ng isang linggo na sinusundan ng 80 mg bawat ibang araw sa loob 
ng 1 buwan ay napatunayang epektibo (4 mg ng methylprednisolone ay katumbas ng 5 mg ng 
prednisolone).

ADT®(Alternate Day Therapy):Ang alternatibong day therapy ay isang corticosteroid dosing regimen kung 
saan dalawang beses ang karaniwang pang-araw-araw na dosis ng corticoid ay ibinibigay tuwing umaga. Ang 
layunin ng paraan ng therapy na ito ay upang bigyan ang pasyente na nangangailangan ng pangmatagalang 
pharmacologic dose na paggamot ng mga kapaki-pakinabang na epekto ng corticoids habang pinapaliit ang 
ilang mga hindi kanais-nais na epekto, kabilang ang pituitary-adrenal suppression, ang Cushingoid state, 
corticoid withdrawal symptoms, at growth suppression sa mga bata. .

Ang katwiran para sa iskedyul ng paggamot na ito ay batay sa dalawang pangunahing lugar: (a) ang anti-
inflammatory o therapeutic effect ng corticoids ay nagpapatuloy nang mas mahaba kaysa sa kanilang pisikal 
na presensya at metabolic effect at (b) ang pangangasiwa ng corticosteroid tuwing umaga ay nagbibigay-daan 
para sa muling pagtatatag ng higit pa. halos normal
aktibidad ng hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) sa araw ng off-steroid.

Ang isang maikling pagsusuri ng pisyolohiya ng HPA ay maaaring makatulong sa pag-unawa sa katwiran na ito. 

Pangunahing kumikilos sa pamamagitan ng hypothalamus ang pagbagsak ng libreng cortisol ay nagpapasigla sa pituitary 

gland upang makagawa ng dumaraming corticotropin (ACTH) habang ang pagtaas ng libreng cortisol ay pumipigil sa 

pagtatago ng ACTH. Karaniwan ang sistema ng HPA ay nailalarawan sa pamamagitan ng diurnal (circadian) na ritmo. Ang 

mga antas ng serum ng ACTH ay tumaas mula sa mababang punto mga 10 pm hanggang sa pinakamataas na antas mga 

6 am. Ang pagtaas ng mga antas ng ACTH ay nagpapasigla sa aktibidad ng adrenal cortical na nagreresulta sa pagtaas ng 

plasma cortisol na may pinakamataas na antas na nagaganap sa pagitan ng 2 am at 8 am. Ang pagtaas ng cortisol na ito 

ay nagpapahina sa produksyon ng ACTH at sa turn ay adrenal cortical activity. Mayroong unti-unting pagbagsak sa plasma 

corticoids sa araw na may pinakamababang antas na nagaganap sa hatinggabi.

Ang pang-araw-araw na ritmo ng axis ng HPA ay nawala sa Cushing's disease, isang sindrom ng adrenal cortical 
hyperfunction na nailalarawan sa pamamagitan ng labis na katabaan na may centripetal fat distribution, pagnipis 
ng balat na may madaling bruisability, pag-aaksaya ng kalamnan na may kahinaan, hypertension, nakatagong 
diabetes, osteoporosis, electrolyte imbalance, atbp. Ang parehong mga klinikal na natuklasan ng 
hyperadrenocorticism ay maaaring mapansin sa pangmatagalang pharmacologic dose corticoid therapy na 
ibinibigay sa maginoo araw-araw na hinati na dosis. Ito ay lilitaw, kung gayon, na ang isang kaguluhan sa diurnal 
cycle na may pagpapanatili ng mataas na mga halaga ng corticoid sa gabi ay maaaring may malaking papel sa 
pagbuo ng hindi kanais-nais na mga epekto ng corticoid. Ang pagtakas mula sa patuloy na pagtaas ng mga antas 
ng plasma na ito kahit sa maikling panahon ay maaaring maging instrumento sa pagprotekta laban sa hindi 
kanais-nais na mga epekto sa pharmacologic.

Sa panahon ng conventional pharmacologic dose corticosteroid therapy, ang produksyon ng ACTH ay 
pinipigilan na may kasunod na pagsugpo sa produksyon ng cortisol ng adrenal cortex. Ang oras ng 
pagbawi para sa normal na aktibidad ng HPA ay nagbabago depende sa dosis at tagal ng paggamot. 
Sa panahong ito ang pasyente ay mahina sa anumang nakababahalang sitwasyon. Bagama't ipinakita 
na may mas kaunting adrenal suppression kasunod ng isang dosis ng prednisolone sa umaga (10 mg) 
kumpara sa isang-kapat ng dosis na iyon.
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na pinangangasiwaan tuwing anim na oras, mayroong katibayan na ang ilang suppressive effect sa adrenal 
activity ay maaaring madala sa susunod na araw kapag ginamit ang mga pharmacologic na dosis. Dagdag pa, 
ipinakita na ang isang solong dosis ng ilang mga corticosteroids ay magbubunga ng adrenal cortical suppression 
sa loob ng dalawa o higit pang mga araw. Ang iba pang corticoids, kabilang ang methylprednisolone, 
hydrocortisone, prednisone, at prednisolone, ay itinuturing na short acting (gumagawa ng adrenal cortical 
suppression sa loob ng 1¼ hanggang 1½ araw kasunod ng isang dosis) at sa gayon ay inirerekomenda para sa 
alternatibong araw na therapy.

Ang mga sumusunod ay dapat isaisip kapag isinasaalang-alang ang alternatibong day therapy:
1) Ang mga pangunahing prinsipyo at indikasyon para sa corticosteroid therapy ay dapat ilapat. Ang mga 

benepisyo ng ADT ay hindi dapat hikayatin ang walang pinipiling paggamit ng mga steroid.

2) Ang ADT ay isang therapeutic technique na pangunahing idinisenyo para sa mga pasyente kung saan 

inaasahan ang pangmatagalang pharmacologic corticoid therapy.

3) Sa hindi gaanong malalang mga proseso ng sakit kung saan ipinahiwatig ang corticoid therapy, posibleng simulan ang 

paggamot gamit ang ADT. Ang mas malalang mga estado ng sakit ay karaniwang mangangailangan ng pang-araw-

araw na hinati na high dose therapy para sa paunang kontrol sa proseso ng sakit.

Dapat ipagpatuloy ang paunang pagsugpo sa antas ng dosis hanggang sa makuha ang kasiya-siyang 
klinikal na tugon, karaniwan ay apat hanggang sampung araw sa kaso ng maraming mga allergic at 
collagen na sakit. Mahalagang panatilihing maikli hangga't maaari ang panahon ng paunang 
suppressive na dosis lalo na kung ang kasunod na paggamit ng alternatibong araw na therapy ay 
inilaan.
Kapag naitatag na ang kontrol, dalawang kurso ang magagamit: (a) palitan sa ADT at pagkatapos ay unti-

unting bawasan ang dami ng corticoid na ibinibigay tuwing ibang arawo(b) ang pagsunod sa pagkontrol sa 

proseso ng sakit ay bawasan ang pang-araw-araw na dosis ng corticoid sa pinakamababang epektibong antas 

nang mabilis hangga't maaari at pagkatapos ay palitan sa isang alternatibong iskedyul ng araw. Sa teoryang, 

ang kurso (a) ay maaaring maging kanais-nais.

4) Dahil sa mga pakinabang ng ADT, maaaring kanais-nais na subukan ang mga pasyente sa ganitong paraan ng 

therapy na umiinom ng pang-araw-araw na corticoids sa mahabang panahon (hal., mga pasyenteng may 

rheumatoid arthritis). Dahil ang mga pasyenteng ito ay maaaring mayroon nang suppressed

HPA axis, ang pagtatatag ng mga ito sa ADT ay maaaring mahirap at hindi palaging matagumpay. 
Gayunpaman, inirerekumenda na ang mga regular na pagtatangka ay gawin upang baguhin ang mga 
ito. Maaaring makatulong na triple o kahit apat na beses ang pang-araw-araw na dosis ng pagpapanatili 
at pangasiwaan ito tuwing ibang araw kaysa sa pagdodoble lamang ng pang-araw-araw na dosis kung 
may nararanasan. Kapag nakontrol muli ang pasyente, dapat na subukang bawasan ang dosis na ito sa 
pinakamababa.

5) Tulad ng ipinahiwatig sa itaas, ang ilang mga corticosteroids, dahil sa kanilang matagal na 
suppressive effect sa adrenal activity, ay hindi inirerekomenda para sa alternatibong day 
therapy (hal., dexamethasone at betamethasone).

6) Ang pinakamataas na aktibidad ng adrenal cortex ay sa pagitan ng 2 am at 8 am, at ito ay minimal sa pagitan ng 4 

pm at hatinggabi. Ang mga exogenous corticosteroids ay pinipigilan ang aktibidad ng adrenocortical nang 

hindi bababa sa, kapag ibinigay sa oras ng pinakamataas na aktibidad (am).

7) Sa paggamit ng ADT ito ay mahalaga, tulad ng sa lahat ng mga therapeutic na sitwasyon upang i-indibidwal at 

iakma ang therapy sa bawat pasyente. Ang kumpletong kontrol sa mga sintomas ay hindi magiging posible 

sa lahat ng mga pasyente. Ang isang paliwanag sa mga benepisyo ng ADT ay makakatulong sa pasyente na 

maunawaan at tiisin ang posibleng pagsiklab ng mga sintomas na maaaring
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mangyari sa huling bahagi ng offsteroid day. Ang iba pang sintomas na therapy ay maaaring idagdag 
o dagdagan sa oras na ito kung kinakailangan.

8) Kung sakaling magkaroon ng talamak na pagsiklab ng proseso ng sakit, maaaring kailanganin na bumalik sa 

isang buong suppressive araw-araw na hinati na dosis ng corticoid para makontrol. Kapag naitatag muli ang 

kontrol, maaaring ibalik ang alternatibong araw na therapy.

9) Bagama't marami sa mga hindi kanais-nais na katangian ng corticosteroid therapy ay maaaring mabawasan ng 

ADT, tulad ng sa anumang therapeutic na sitwasyon, dapat maingat na timbangin ng doktor ang ratio ng 

benepisyo-panganib para sa bawat pasyente kung saan isinasaalang-alang ang corticoid therapy.

PAANO ISUPPLIED
Ang MEDROL Tablet ay mabibili sa mga sumusnod na lakas at laki ng pakete:

2 mg(puti, elliptical, scored, imprinted MEDROL 2)
Mga bote ng 100 NDC 0009-0020-01

4 mg(puti, elliptical, scored, imprinted MEDROL 4)
Mga bote ng 100
Mga bote ng 500
Mga pakete ng dosis ng yunit ng 100 
DOSEPAK™ Unit of Use (21 tablets)

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

NDC 0009-0056-04
8 mg(puti, elliptical, scored, imprinted MEDROL 8)

Mga bote ng 25 NDC 0009-0022-01
16 mg(puti, elliptical, scored, imprinted MEDROL 16)

Mga bote ng 50 NDC 0009-0073-01
32 mg(puti, elliptical, scored, imprinted MEDROL 32)

Mga bote ng 25 NDC 0009-0176-01

Mag-imbak sa kinokontrol na temperatura ng silid na 20° hanggang 25°C (68° hanggang 77°F) [tingnan ang USP].
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Maaaring na-update ang label ng produktong ito. Para sa kasalukuyang buong impormasyon sa pagrereseta, 

mangyaring bumisitawww.pfizer.com .
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