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פעולות
 תכונות להם שגם), וקורטיזון הידרוקורטיזון( טבעי באופן המופיעים גלוקוקורטיקואידים

 האנלוגים. באדרנוקורטיקלי מחסור במצבי חלופי כטיפול משמשים, מלח שומרות
 שלהם החזקות האנטי-דלקתיות ההשפעות בשל בעיקר משמשים שלהם הסינתטיים
.רבות איברים מערכות של בהפרעות

 את משנים הם, בנוסף. ומגוונות עמוקות מטבוליות להשפעות גורמים גלוקוקורטיקואידים
.מגוונים לגירויים הגוף של החיסוניות התגובות

ושימוש אינדיקציות
:הבאים בתנאים מסומנותMEDROL  טבליות

אנדוקריניות הפרעות1.
 הבחירה הם קורטיזון או הידרוקורטיזון( משנית או ראשונית אדרנוקורטיקלית ספיקת אי

 במידת מינרלוקורטיקואידים עם בשילוב סינתטיים באנלוגים להשתמש ניתן; הראשונה
 של מולדת היפרפלזיה). מינרלוקורטיקואידים לתוספת מיוחדת חשיבות יש בינקות; הצורך
הכליה יותרת
 מפרקת לא התריס בלוטת דלקת

לסרטן הקשורה היפרקלצמיה

ראומטיות הפרעות2.
) החמרה או חריפה אפיזודה על החולה את לקדם כדי( מועד קצר למתן משלים כטיפול

:ב
 לדרוש עשויים נבחרים מקרים( נעורים שגרונית מפרקים דלקת כולל, שגרונית מפרקים דלקת
)נמוך במינון תחזוקה טיפול

ספונדיליטיס אנקילוזינג
 סינוביטיס ותת-חריפה חריפה בורסיטיס

 לא חריפה ניוונית מפרקים דלקת של
 ניוונית מפרקים דלקת ספציפית

 מפרקים דלקת פוסט-טראומטית
פסוריאטית

אפיקונדיליטיס

צינית של חריפה מפרקים דלקת

קולגן מחלות3.
 זאבת: של נבחרים במקרים תחזוקה כטיפול או החמרה במהלך

מערכתית אריתמטית
) פולימיוזיטיס( מערכתית דרמטומיוזיטיס

חריפה ראומטית לב דלקת
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 חמור דרמטולוגיות מחלות4.
 תסמונת( מולטיפורמה אריתמה
 דרמטיטיס) ונסון'סטיבנס-ג
 פילינג חמורה סבוריאה

herpetiformis  דרמטיטיס
dermatitisBullous

fungoidesMycosis
ּבּוענֶתֶ

חמור פסוריאזיס

אלרגיים מצבים5.
 של נאותים לניסויים ניתנים הבלתי יכולת חסרי או חמורים אלרגיים במצבים שליטה
:קונבנציונלי טיפול
 שנתית רב או עונתית אלרגית נזלת

 מחלת לתרופות יתר רגישות תגובות
סרום
דרמטיטיס מגע

הסימפונות של אסטמה

דרמטיטיס אטופיק

עיניים מחלות6.
:כגון שלה והאנדרקס העין את המערבים וכרוניים חריפים ודלקתיים אלרגיים תהליכים

 אלרגיים בקרנית שוליים כיבים
ophthalmicus zoster Herpesדלקת 

ו אחורית אובאיטיס מפושט קדמי מקטע
choroiditis-סימפטית אופטלמיה

קרטיטיס
הראייה עצב דלקת

 אלרגית הלחמית דלקת
Chorioretinitis

ואירידוציקליטיס איריטיס

 הנשימה בדרכי מחלות7.
 סימפטומטי סרקואידוזיס

בריליוזיס
אחרים באמצעים לניהול ניתנת לא לופלר תסמונת
 נגד מתאימה לכימותרפיה במקביל בשימוש מפושטת או מפושטת ריאתית שחפת
שחפת
בשאיפה ריאות דלקת

המטולוגיות הפרעות8.
 מבוגרים אצל אידיופטי טרומבוציטופני ארגמן

 אנמיה מבוגרים אצל משנית טרומבוציטופניה
)אוטואימונית( נרכשת המוליטית
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 אנמיהRBC)  אנמיה( אריתרובלסטופניה
)אריתרואידית( מולדת היפופלסטית

נאופלסטיות מחלות9.
 לוקמיה: של פליאטיבי לטיפול

 חריפה לוקמיה במבוגרים ולימפומות
בילדות

צורבת מדינות10.
 מהסוג, אורמיה ללא, הנפרוטית בתסמונת פרוטאינוריה של הפוגה או משתן לעורר

.אריתמטוזוס לופוס בגלל או האידיופטי

העיכול מערכת מחלות11.
: ב המחלה של קריטית תקופה פני על החולה את לקדם

כיבית קוליטיס
אזורית מעיים דלקת

העצבים מערכת12.
נפוצה טרשת של חריפות החמרות

שונות13.
 בשימוש מתקרבת חסימה או תת-עכבישית חסימה עם שחפת המוח קרום דלקת

.שחפת נגד מתאימה לכימותרפיה במקביל
.הלב שריר או נוירולוגית מעורבות עם טריכינוזה

נגד התוויות
.לרכיבים ידועה יתר ורגישות מערכתיים פטרייתיים זיהומים

אזהרות
 של מוגבר מינון לציין יש, חריג ללחץ הנתונים בקורטיקוסטרואידים בטיפול בחולים

.המלחיץ המצב ואחרי במהלך, לפני במהירות הפועלים קורטיקוסטרואידים

 להופיע עשויים חדשים וזיהומים, זיהום של סימנים כמה להסוות עשויים קורטיקוסטרואידים
, פטרייתיים, חיידקיים, נגיפיים זיהומים כולל פתוגן כל עם זיהומים. בהם השימוש במהלך

 לשימוש קשורים להיות עשויים, בגוף מקום בכל, הלמינתיים או פרוטוזואים
 על המשפיעים אחרים חיסוניים מדכאים חומרים עם בשילוב או לבד בקורטיקוסטרואידים

1 .נויטרופילים תפקוד או הומורלית חסינות, התאית חסינות

 עלייה עם. קטלניים ולעיתים חמורים להיות עלולים אך, קלים להיות עשויים אלו זיהומים
 תיתכן2.עולה זיהומיים סיבוכים של התרחשותם שיעור, קורטיקוסטרואידים של במינונים

.בקורטיקוסטרואידים משתמשים כאשר זיהום לאתר יכולת וחוסר בהתנגדות ירידה
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 עם גלאוקומה, אחורי תת-קפסולי קטרקט לייצר עלול בקורטיקוסטרואידים ממושך שימוש
 עקב משניים עיניים זיהומים היווצרות את לשפר ועלול, הראייה בעצבי אפשרית פגיעה
.וירוסים או פטריות

 השימוש, קורטיקוסטרואידים עם הולמים רבייה מחקרי נעשו שלא מאחר:בהריון שימוש
 שקלול מחייב לפוריות פוטנציאל בעלות נשים או מניקות אמהות, בהריון אלו בתרופות
. . לעובר או ולעובר לאם הפוטנציאליים הסיכונים מול התרופה של האפשריים היתרונות
 יש, ההיריון במהלך קורטיקוסטרואידים של נכבדות מנות שקיבלו מאמהות שנולדו תינוקות
.היפו-אדרנליזם של סימנים אחר בקפידה לעקוב

, הדם בלחץ לעלייה לגרום עלולים קורטיזון או הידרוקורטיזון של וגדולים ממוצעים מינונים
 עם להתרחש פחות נוטות אלו תופעות. אשלגן של מוגברת ולהפרשה ומים מלח לאגירת
 בתזונה מלח בהגבלת צורך שיהיה ייתכן. גדולים במינונים בשימוש למעט הסינתטיות הנגזרות
.הסידן הפרשת את מגבירים הקורטיקוסטרואידים כל. אשלגן ותוספי

 מדכאים מינונים המקבלים בחולים נגד התווית הוא מוחלשים חיים או חיים חיסונים מתן
 המקבלים לחולים מומתים או מומתים חיסונים לתת ניתן. קורטיקוסטרואידים של חיסוניים
 עלולה כאלה לחיסונים התגובה, זאת עם; קורטיקוסטרואידים של חיסוניים מדכאים מינונים
 לא מינונים המקבלים בחולים להתבצע עשויים מתוארים חיסון הליכי. מופחתת להיות

.קורטיקוסטרואידים של מדכאים

 שחפת של מקרים לאותם פעילה בשחפתMEDROL  בטבליות השימוש את להגביל יש
 משטר עם בשילוב המחלה לניהול משמש הקורטיקוסטרואיד בהם מפושטת או מתפרצת

.מתאים שחפת אנטי

 צורך יש, טוברקולין של תגובתיות או סמויה שחפת עם בחולים קורטיקוסטרואידים של התוויה יש אם
 ממושך טיפול במהלך. המחלה של מחדש הפעלה להתרחש שעלולה מכיוון מדוקדקת בהתבוננות

.כימופרופילקסיה לקבל צריכים אלו חולים, בקורטיקוסטרואידים

 מאשר לזיהומים יותר רגישים החיסונית המערכת את המדכאות בתרופות המטופלים אנשים
 אפילו או יותר חמור מהלך להיות עלולות, למשל, וחצבת רוח אבעבועות. בריאים אנשים
 מבוגרים או בילדים. קורטיקוסטרואידים הנוטלים מבוגרים או חיסוניים שאינם בילדים קטלני
, המינון כיצד ידוע לא. מחשיפה להימנע במיוחד להקפיד יש אלו במחלות חלו שלא כאלה

 גם. מפושט זיהום לפתח הסיכון על משפיעים הקורטיקוסטרואידים מתן ומשך המסלול
 אם. ידועה אינה לסיכון בקורטיקוסטרואידים קודם טיפול או/ו הבסיסית המחלה של התרומה
 אם(VZIG).  רוח אבעבועות עם מונע בטיפול צורך שיש ייתכן, רוח לאבעבועות, נחשפים
 עיין((IG).  מאוחד שרירי תוך אימונוגלובולין עם מונע בטיפול צורך שיש ייתכן, לחצבת נחשף

 מתפתחת אם-IG.) וVZIG  של המרשמים על מלא מידע לקבלת בהתאמה החבילה בתוספות
 להשתמש יש, דומה באופן. אנטי-ויראליות בתרופות טיפול לשקול ניתן, רוח אבעבועות

Strongyloides  של חשודה או ידועה הדבקה עם בחולים רבה בזהירות בקורטיקוסטרואידים
ל להוביל עלול קורטיקוסטרואידים ידי על המושרה חיסוני דיכוי, כאלה בחולים). חוט תולעי(

Strongyloides-
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 חמורenterocolitis - ב קרובות לעתים מלווה, נרחבת זחלים נדידת עם והפצה היפר-זיהום
.קטלנית להיות שעלולה גראם-שלילית וספטיסמיה

זהירות אמצעי
כלליים זהירות אמצעי

 ידי על ממוזערת להיות עשויה תרופות ידי על הנגרמת משנית אדרנוקורטיקלית ספיקת אי
 לאחר חודשים להימשך עשוי יחסית ספיקה אי של זה סוג. המינון של הדרגתית הפחתה
 ולהתחיל לחזור יש, תקופה אותה במהלך המתרחש מתח של מצב בכל, לכן; הטיפול הפסקת
 או/ו מלח לתת יש, להיפגע עלולה מינרלוקורטיקואידים והפרשת מאחר. הורמונלי בטיפול

.במקביל מינרלוקורטיקואיד

 ואצל התריס בלוטת של פעילות תת עם חולים על קורטיקוסטרואידים של מוגברת השפעה ישנה
.שחמת עם אלו

 ניקוב בגלל עיני סימפלקס הרפס עם בחולים בזהירות בקורטיקוסטרואידים להשתמש יש
.הקרנית של אפשרי

 במצב לשלוט כדי קורטיקוסטרואידים של האפשרי ביותר הנמוך במינון להשתמש יש
.הדרגתית להיות צריכה ההפחתה, אפשרית במינון הפחתה וכאשר, בטיפול

, מאופוריה החל, בקורטיקוסטרואידים משתמשים כאשר להופיע עשויות נפשיות הפרעות
 פסיכוטיים לביטויים ועד, חמור ודיכאון באישיות שינויים, הרוח במצב שינויים, שינה נדודי
 ידי על להחמיר עלולות פסיכוטיות נטיות או קיימת רגשית יציבות חוסר, כן כמו. גלויים

.קורטיקוסטרואידים

 משבר של מוגברת שכיחות שנצפתה מכיוון מערכתית טרשת עם בחולים נדרשת זהירות
.מתילפרדניזולון כולל, קורטיקוסטרואידים עם סקלרודרמה של כליות

 סבירות יש אם, ספציפית לא כיבית בקוליטיס בזהירות בסטרואידים להשתמש יש
 מעיים אנסטומוזות; דיברטיקוליטיס; אחר פיוגני זיהום או אבצס, מתקרבת להתנקבות

 ומיאסטניה; אוסטאופורוזיס; יתֶרֶ לחַץַ; כליות ספיקת אי; סמוי או פעיל פפטי כיב; טריות
.גרביס

 ממושך בטיפול וילדים תינוקות של והתפתחות גדילה אחר בקפידה לעקוב יש
.בקורטיקוסטרואידים

. בקורטיקוסטרואידים טיפול המקבלים בחולים מתרחשתKaposi  של סרקומה כי דווח
.קלינית להפוגה לגרום עלולה הקורטיקוסטרואידים נטילת הפסקת

 של הפתרון בהאצת יעילים שקורטיקוסטרואידים הראו מבוקרים קליניים שניסויים למרות
 על משפיעים שקורטיקוסטרואידים מראים לא הם, נפוצה טרשת של חריפות החמרות
 צורך יש כי מראים אכן המחקרים. המחלה של הטבעית ההיסטוריה על או הסופית התוצאה
 מינון ראה(. משמעותית השפעה להדגים כדי קורטיקוסטרואידים של יחסית גבוהים במינונים
.)וניהול
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 יש, הטיפול ובמשך המינון בגודל תלויים בגלוקוקורטיקואידים הטיפול שסיבוכי מאחר
 יש והאם הטיפול ומשך המינון לגבי לגופו מקרה בכל תועלת/סיכון החלטת לקבל

 .לסירוגין או יומיומי בטיפול להשתמש

תרופות בין אינטראקציות
 עיכוב. קלינית מבחינה חשובות להיות עשויות להלן המפורטות הפרמקוקינטיות האינטראקציות

ו בציקלוספורין במקביל שימוש עם מתרחש החומרים חילוף של הדדי
 אחת בכל אינדיבידואלי לשימוש הקשורות לוואי שתופעות ייתכן, לכן; מתילפרדניזולון

 מתילפרדניזולון של בו-זמני בשימוש עוויתות על דווח. יותר להתרחש עשויות מהתרופות
 עשויות וריפמפין פניטואין, פנוברביטל כגון כבד אנזימי המעוררות תרופות. וציקלוספורין

 כדי המתילפרדניזולון מינון הגדלת לדרוש ועשויות מתילפרדניזולון של הפינוי את להגביר
 לעכב עשויות-ketoconazole וtroleandomycin  כגון תרופות. הרצויה התגובה את להשיג

 יש, לכן. שלו הפינוי את להפחית ובכךmethylprednisolone  של החומרים חילוף את
.סטרואידים רעילות למנוע כדי מתילפרדניזולון של המינון את להגביר

 להוביל עלול זה. כרוני גבוה במינון אספירין של הפינוי את להגביר עשוי מתילפרדניזולון
 כאשר סליצילטים לרעילות הסיכון את להגביר או בסרום הסליצילטים ברמות לירידה

 קורטיקוסטרואידים עם בשילוב בזהירות באספירין להשתמש יש. מופסק מתילפרדניזולון
.מהיפופרוטרומבינמיה הסובלים בחולים

 השפעות על דיווחים ישנם. משתנה הפה דרך קרישה נוגדי על מתילפרדניזולון של ההשפעה
 יש, לכן. לקורטיקוסטרואידים במקביל במתן קרישה נוגדי של מופחתות גם כמו משופרות
.הרצוי הקרישה נוגד האפקט על לשמור כדי הקרישה מדדי אחר לעקוב

למטופל מידע
 להימנע קורטיקוסטרואידים של חיסוניים מדכאים במינונים שנמצאים אנשים להזהיר יש

 יש, נחשפים הם שאם למטופלים   להודיע יש, כן כמו. חצבת או רוח לאבעבועות מחשיפה
.רפואי לייעוץ דיחוי ללא לפנות

שליליות תגובות
ואלקטרוליטים נוזלים הפרעות

נתרן שימור•
רגישים בחולים לב ספיקת אי•
יתֶרֶ לחַץַ•
נוזלים אגירת•
אשלגן איבוד•
היפוקלמית אלקלוזה•
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שריר-שלד

שרירים חולשת•
שריר מסת איבוד•
סטרואידית מיופתיה•

אוסטאופורוזיס•

אכילס גיד של במיוחד, בגיד קרע•
בחוליות דחיסה שברי•
וההומרוס הירך ראשי של אספטי נמק•
ארוכות עצמות של פתולוגי שבר•

העיכול מערכת

דם ושטף אפשרי ניקוב עם פפטי כיב•
הלבלב דלקת•

הבטן התנפחות•
כיבית ושט דלקת•

transaminase )AST, SGOT(- transaminase )ALT, SGPT(, aspartate ב עליות
Alanineו phosphatase- alanineאלו שינויים. בקורטיקוסטרואידים טיפול בעקבות נצפו 

 הפסקת עם הפיכים והם כלשהי קלינית לתסמונת קשורים אינם, קטנים כלל בדרך הם
.הטיפול

דרמטולוגי

פצעים בריפוי פגיעה•
ואכימוזות פטקיות•
עור לבדיקות תגובות לדכא עשוי•
דק שביר עור•
בפנים אריתמה•
מוגברת הזעה•

נוירולוגי

 לאחר כלל בדרך) מוחין פסאודו-גידול( פפילדמה עם מוגבר גולגולתי תוך לחץ•
טיפול

פרכוסים•
סחְרַחֹורתֶ•

ראֹׁש ּכאְבֵ•

אנדוקרינית

קושינגואיד מצב פיתוח•
ילדים אצל גדילה דיכוי•

8

4296332: אסמכתא מזהה



 כמו, לחץ בזמני במיוחד, והיפופיזה המוח יותרת של משנית תגובה חוסר•
מחלה או ניתוח, בטראומה

במחזור סדירות אי•
לפחמימות בסבילות ירידה•
סמויה סוכרת של ביטויים•
סוכרת בחולי הפה דרך היפוגליקמיות תרופות או אינסולין של מוגברת דרישות•

עיֵנִי

אחורי תת-קפסולי קטרקט•
מוגבר עיני תוך לחץ•
ּברַקִית•
אקסופטלמוס•

מטבולי

חלבון של קטבוליזם עקב שלילי חנקן מאזן•

 ותגובות אורטיקריה: פרנטרלי גם כמו פומי טיפול בעקבות דווחו הבאות הנוספות התגובות
.יתר רגישות או אנפילקטיות, אלרגיות

וניהול מינון
 של ג"מ-48 ל ג"מ4  בין להשתנות עשוי טבליותMEDROL  של הראשוני המינון

 חומרה של במצבים. המטופלת הספציפית המחלה לישות בהתאם, ליום מתילפרדניזולון
 עשויים נבחרים שבמטופלים בעוד יותר נמוכים מינונים כלל בדרך יספיקו יותר נמוכה

 עד הראשוני המינון את להתאים או לשמור יש. יותר גבוהים ראשוניים מינונים להידרש
 יש, מספקת קלינית תגובה חוסר יש סביר זמן פרק לאחר אם. רצון משביעת תגובה שתתגלה
.אחר מתאים לטיפול המטופל את ולהעבירMEDROL - ב הטיפול את להפסיק

 בסיס על אינדיבידואליות להיות וצריכות משתנות הן המינון שדרישות להדגיש יש
 מינון את לקבוע יש, חיובית תגובה שמציינים לאחר. החולה ותגובת בטיפול המחלה
 זמן במרווחי קטנים בצעדים הראשוני התרופה במינון הפחתה ידי על המתאים התחזוקה
 יש כי לזכור יש. נאותה קלינית תגובה על שישמור ביותר הנמוך המינון להשגת עד מתאימים

 בהתאמות להכריע שעשויים במצבים כלולים. התרופה מינון לגבי מתמיד במעקב צורך
 היענות, המחלה בתהליך החמרות או להפוגות משניים הקליני במצב שינויים הם במינון

 קשורים שאינם לחץ למצבי המטופל של החשיפה והשפעת, האישית לתרופה המטופל
 של המינון את להעלות צורך שיהיה ייתכן זה אחרון במצב; בטיפול המחלה לישות ישירות

MEDROLהמטופל של מצבו את התואם זמן פרק למשך.
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 ג"מ200  של יומיומיים מינונים, נפוצה טרשת של חריפות בהחמרות בטיפול:נפוצה טרשת
 ג"מ(4  כיעילות הוכחו חודש במשך יומיים כל ג"מ80  מכן ולאחר שבוע למשך פרדניזולון

).פרדניזולון ג"מ-5 ל שווים מתילפרדניזולון

ADT®)שבו קורטיקוסטרואידים של מינון משטר הוא חלופי יום טיפול):חלופי יום טיפול 
 היא זה טיפול אופן מטרת. בוקר בכל קורטיקואיד של הרגיל היומי מהמינון פעמיים ניתנת
 של המיטיבות ההשפעות את טווח ארוך תרופתי במינון לטיפול הזקוק למטופל לספק

, המוח-אדרנל יותרת דיכוי כולל, מסוימות רצויות לא תופעות מזעור תוך קורטיקואידים
. .בילדים גדילה ודיכוי מקורטיקואידים גמילה תסמיני, קושינגואיד מצב

 ההשפעה) א(: עיקריות הנחות שתי על מבוסס זה טיפול של הזמנים ללוח הרציונל
 הפיזית מנוכחותם יותר רב זמן נמשכת קורטיקואידים של הטיפולית או האנטי-דלקתית

 יותר של חידוש מאפשר בוקר בכל הקורטיקוסטרואיד מתן) ב-(ו המטבוליות וההשפעות
נורמלי כמעט
.סטרואידים ללא ביום(HPA)  המוח-אדרנל היפותלמוס-יותרת פעילות

 בעיקר פועלת. הזה הרציונל בהבנת מועילה להיות עשויהHPA  של הפיזיולוגיה של קצרה סקירה
 הולכות כמויות לייצר המוח יותרת בלוטת את מגרה חופשי בקורטיזול ירידה ההיפותלמוס דרך

ACTH.  הפרשת את מעכבת חופשי בקורטיזול שעלייה בעוד(ACTH)  קורטיקוטרופין של וגדלות
 מנקודת עולות בסרוםACTH  רמות). צירקדי( יומי בקצב מאופיינת-HPA ה מערכת כלל בדרך
 פעילות מעוררתACTH  של ברמות עלייה. בבוקר6  בסביבות שיא לרמת22:00  בסביבות שפל

 המקסימליות הרמות כאשר, בפלזמה בקורטיזול לעלייה מכך וכתוצאה הכליה יותרת קליפת
ACTH  ייצור את מפחיתה בקורטיזול זו עלייה. בוקר לפנות-8 ל בוקר לפנות2  בין מתרחשות
 במהלך בפלזמה בקורטיקואידים הדרגתית ירידה ישנה. האדרנל קליפת פעילות את ובתמורה

.חצות בסביבות מתרחשות ביותר הנמוכות הרמות כאשר, היום

 יותרת קליפת של יתר תפקוד של תסמונת, קושינג במחלת אובד-HPA ה ציר של היומי הקצב
 חבורות עם העור הידלדלות, צנטריפטלי שומן פיזור עם יתר בהשמנת המאופיינת הכליה
 איזון חוסר, אוסטיאופורוזיס, סמויה סוכרת, דם לחץ יתר, חולשה עם שרירים דלדול, קלה

 להופיע עשוייםhyperadrenocorticism  של קליניים ממצאים אותם'. וכו, אלקטרוליטים
 מחולקים יומיים במינונים הניתנים בקורטיקואידים טווח ארוך תרופתי במינון טיפול במהלך

 קורטיקואידים ערכי על שמירה עם היומי במחזור שהפרעה, כן אם, נראה. קונבנציונליים
 קורטיקואידיות השפעות בהתפתחות משמעותי תפקיד למלא עשויה הלילה במהלך מוגברים

 עשויה, קצרים זמן לפרקי אפילו, הרף ללא המוגברות הפלזמה מרמות בריחה. רצויות בלתי
.רצויות בלתי פרמקולוגיות השפעות מפני להגנה להועיל

 דיכוי עם מעוכבACTH  ייצור, בקורטיקוסטרואידים קונבנציונלי תרופתי במינון טיפול במהלך
 רגילהHPA  לפעילות ההחלמה זמן. הכליה יותרת קליפת ידי על קורטיזול ייצור של מכן לאחר

. מלחיץ מצב לכל פגיע החולה זו תקופה במהלך. הטיפול ומשך למינון בהתאם משתנה
 פרדניזולון של בודדת בוקר מנת לאחר משמעותית נמוך הכליה יותרת שדיכוי שהוכח למרות

.הזו מהמנה רבע לעומת) ג"מ(10
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 עשויה האדרנל פעילות על כלשהי מדכאת שהשפעה לכך ראיות יש, שעות שש כל ניתנת
 מנה כי הוכח, כן על יתר. תרופתיים במינונים משתמשים כאשר מכן שלאחר ליום להימשך
 או יומיים למשך הכליה יותרת קליפת דיכוי תיצור מסוימים קורטיקוסטרואידים של בודדת
, ופרדניזולון פרדניזון, הידרוקורטיזון, מתילפרדניזולון כולל, אחרים קורטיקואידים. יותר

בודדת מנה לאחר יום1½  עד1¼  למשך האדרנל קליפת של דיכוי היוצר( קצר לטווח נחשבים
.חלופי יום לטיפול מומלצים ולכן)

:חלופי יום טיפול שוקלים כאשר הבאים הדברים את לזכור יש
 היתרונות. בקורטיקוסטרואידים לטיפול בסיסיות ואינדיקציות עקרונות לחול יש1)

.בסטרואידים אבחנה חסר שימוש לעודד אמורים לאADT  של
 תרופתי טיפול צפוי בהם למטופלים בעיקר המיועדת טיפולית טכניקה היא.

ADT )2 טווח ארוך קורטיקואידי
 שניתן ייתכן, בקורטיקואידים לטיפול התוויה יש בהם חמורים פחות מחלה בתהליכי3)

 יומי טיפול כלל בדרך ידרשו יותר חמורים מחלה מצבי-ADT. ב טיפול להתחיל יהיה
.המחלה תהליך על ראשונית לשליטה גבוה במינון

, רצון משביעת קלינית תגובה לקבלת עד הראשוני הדיכוי המינון ברמת להמשיך יש
 חשוב. רבות וקולגן אלרגיות מחלות של במקרה ימים עשרה עד ארבעה כלל בדרך
 מיועד כאשר במיוחד, האפשר ככל קצר הראשוני המדכא המינון תקופת על לשמור
.חלופי יום בטיפול מכן שלאחר לשימוש

 הפחיתו מכן ולאחר-ADT ל שנה) א(: זמינים קורסים שני, השליטה ביסוס לאחר
 בתהליך שליטה בעקבות) ב(אֹויומיים כל שניתנה הקורטיקואידים כמות את בהדרגה
 הנמוכה האפקטיבית לרמה קורטיקואיד של היומי המינון את הפחיתו, המחלה
א( קורס, תיאורטית. חלופי זמנים ללוח עברו מכן ולאחר האפשרית במהירות ביותר

.עדיף להיות עשוי)
 נטלו אשר זו טיפול בצורת מטופלים לנסות שרצוי ייתכןADT,  של היתרונות בגלל4)

 דלקת עם מטופלים, למשל( ארוכות זמן תקופות במשך יומיומיים קורטיקואידים
מדוכא להיות כבר עלולים אלה חולים מאז). שגרונית מפרקים

 מומלץ, זאת עם. מוצלחת תמיד ולא קשה להיות עשויהADT  על הקמתםHPA,  ציר
 להכפיל אפילו או לשלש מועיל להיות עשוי זה. אותם לשנות קבועים ניסיונות לעשות

 היומי המינון את להכפיל רק במקום יומיים כל זאת ולתת היומי התחזוקה מינון את
 זה מינון להפחית לנסות יש, נשלט שוב שהמטופל לאחר. בקושי נתקלים אם

.למינימום

 המדכאת השפעתם בגלל, מסוימים קורטיקוסטרואידים, לעיל שצוין כפי5)
, למשל( חלופי יום לטיפול מומלצים אינם, האדרנל פעילות על הממושכת
).ובטמתזון דקסמתזון

 בין מינימלית והיא02:00-8:00,  השעות בין היא האדרנל קליפת של המקסימלית הפעילות6)
 פעילות את מדכאים אקסוגניים קורטיקוסטרואידים. לחצות16:00  השעות

(am). המרבית הפעילות בזמן ניתנים הם כאשר, פחות הכי האדרנוקורטיקה
 את ולהתאים אישית להתאים, הטיפוליים המצבים בכל כמו, חשוב-ADT ב בשימוש7)

 על הסבר. החולים בכל תתאפשר לא בתסמינים מלאה שליטה. מטופל לכל הטיפול
 האפשרית ההתלקחות את ולסבול להבין למטופל יעזורADT  של היתרונות

שעלולים בסימפטומים
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 עשוי אחר סימפטומטי טיפול. לסטרואידים מחוץ היום של האחרון בחלק להתרחש
.הצורך במידת זה בשלב להגביר או להתווסף

 יומי למינון לחזור צורך שיהיה ייתכן, המחלה תהליך של חריפה התלקחות של במקרה8)
 ניתן שוב השליטה ביסוס לאחר. שליטה לצורך לקורטיקואידים בחלוקה מלא דיכוי

.חלופי יום טיפול להתחיל
 טיפול של רצויים הבלתי מהמאפיינים רבים למזער שניתן למרות9)

 בקפידה לשקול הרופא על, טיפולי מצב בכל כמוADT,  ידי על בקורטיקוסטרואידים
.בקורטיקואידים טיפול שוקלים שבו מטופל כל עבור התועלת-סיכון יחס את

מסופק איך
:הבאים ובגדלים בחוזקות זמינותMEDROL  טבליות

MEDROL)2  מוטבע, מנוקד, אליפטי, לבן(ג"מ2
1000009-0020-01NDC של בקבוקים

MEDROL)4  מוטבע, מבוקר, אליפטי, לבן(ג"מ4
100 של בקבוקים
500 של בקבוקים
 שימוש יחידות100  של ליחידה מנה אריזות

™DOSEPAK 21)טבליות(

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

0009-0056-04NDC
MEDROL)8  מוטבע, מנוקד, אליפטי, לבן(ג"מ8

250009-0022-01NDC של בקבוקים
MEDROL)16  מוטבע, מבוקר, אליפטי, לבן(ג"מ16

500009-0073-01NDC של בקבוקים
MEDROL)32  מוטבע, מנוקד, אליפטי, לבן(ג"מ32

250009-0176-01NDC של בקבוקים

USP]. ראה[77°F)  עד(25°C 68°  עד20°  מבוקרת חדר בטמפרטורת אחסן
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