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أجراءات
 ، )والكورتيزونالهيدروكورتيزون (طبيعي بشكل الموجودة الجلوكوكورتيكويدات استخدام يتم

تستخدم الكظر. قشر نقص حاالت في بديل كعالج بالملح ، االحتفاظ خصائص أيضاً لها والتي

اضطرابات في لاللتهابات المضادة القوية لتأثيراتها األول المقام في االصطناعية نظائرها

األعضاء.أنظمة من العديد

تعدل فإنها ذلك ، إلى باإلضافة ومتنوعة. عميقة أيضية تأثيرات الجلوكوكورتيكويدات تسبب

المتنوعة.للمنبهات المناعية الجسم استجابات

واالستخداماالستطبابات
التالية:الحاالت في  MEDROLأقراص إلى يشار

الصماءالغدد اضطرابات 1.
استخدام يمكن األول ؛ الخيار هو الكورتيزون أو الهيدروكورتيزون (الثانوي أو األولي الكظر قشر قصور

يكون الطفولة ، مرحلة في االقتضاء ؛ عند المعدنية القشرانيات مع باالقتران االصطناعية النظائر

الخلقيالكظرية الغدة تضخم . )خاصةأهمية المعدنية القشرانيات لمكمالت

المرتبط القيحي غير الدرقية الغدة التهاب

بالسرطان

الروماتيزميةاالضطرابات 2.
في: )تفاقمأو حادة نوبة على المريض لتدوير (المدى قصيرة لإلدارة مساعد كعالج

الحاالت تتطلب قد (األطفال عند الروماتويدي المفاصل التهاب ذلك في بما الروماتويدي ، المفاصل التهاب

)منخفضةبجرعة مداومة عالجاً المختارة
التصلبيالفقرات التهاب

الحاد وتحت الحاد الجراب التهاب

من المفصلي الغشاء التهاب

العظامهشاشة

اللقيمةالتهاب

الحادالنقرسي المفاصل التهاب

الكوالجينأمراض 3.
الجهازيةالحمامية الذئبة من: مختارة حاالت في وقائي كعالج أو التفاقم أثناء

 )العضالتالتهاب (الجهازية والعضالت الجلد التهاب
الحادالروماتيزمي القلب التهاب
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الجلد التهاب  الجلديةاألمراض 4.

حمامي الفقاعي الشكل الحلئي

متالزمة (األشكال عديدة شديدة

الجلد التهاب  )جونسونستيفنز

الجلد التهاب الشديد الدهني

التقشري

الفطرياتفطر

الفقاع

الشديدةالصدفية

الحساسيةالدول 5.
المناسبة التجارب على المستعصية للعجز المسببة أو الشديدة الحساسية حاالت على السيطرة

التقليدي:للعالج

أو الموسمي التحسسي األنف التهاب

لألدوية الحساسية فرط تفاعالت الدائم.

المصلداء

التماسيالجلد التهاب

القصبيالربو

الجلدفي مرض

العيونأمراض 6.
مثل:وملحقاتها العين تصيب التي والمزمنة الحادة وااللتهابات الحساسية عمليات

الهربس التحسسية القرنية الحدية القرحة

األمامي الجزء التهاب العيني النطاقي

والتهاب الخلفي القزحية التهاب المنتشر

المشيمية

القرنيةالتهاب

البصريالعصب التهاب

الملتحمة التهاب

التحسسي

الهدبيوالجسم القزحية التهاب

 التنفسيالجهاز أمراض 7.

المصحوب البريليوز الساركويد

بأعراض

أخرىبوسائل عليها السيطرة يمكن ال لوفلر متالزمة

الكيميائي العالج مع متزامن بشكل استخدامه عند انتشاره أو الرئوي السل مرض تفشي

السللمضادات المناسب

شفطيرئوي التهاب

الدمويةاالضطرابات 8.
في السبب مجهول الصفيحات نقص فرفرية

فقر البالغين عند الثانوية الصفيحات قلة البالغين

)الذاتيةالمناعة (المكتسب االنحاللي الدم
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الدم فقر  )RBCالدم فقر (الحمر الكريات قلة

)الحمرالكريات (الخلقي

األورامأمراض 9.
واألورام اللوكيميا لـ: الملطفة لإلدارة

الحادة اللوكيميا البالغين عند اللمفاوية

الطفولةمرحلة في

الدولالوذمة 10.
من الدم ، تبول دون الكلوية ، المتالزمة في البروتينية البيلة مغفرة أو البول إدرار على للحث

الحمامية.الذئبة أو السبب مجهول النوع

الهضميالجهاز أمراض 11.
القولون التهاب في: المرض من حرجة فترة خالل المريض تدبير

التقرحي

اإلقليمياألمعاء التهاب

العصبيالجهاز 12.
اللويحيالتصلب لمرض الحاد التفاقم

متفرقات13.
بشكل استخدامه عند وشيك إحصار أو العنكبوتية تحت إحصار مع السلي السحايا التهاب

للتدرن.المضاد المناسب الكيميائي العالج مع متزامن

القلب.عضلة أو عصبي تورط مع الشعرينات داء

موانع
للمكونات.المفرطة والحساسية الجهازية الفطرية االلتهابات

تحذيرات
إلى يشار عادي ، غير لضغط المعرضين بالكورتيكوستيرويد للعالج يخضعون الذين المرضى في

المجهد.الموقف وبعد وأثناء قبل المفعول سريعة الكورتيكوستيرويدات جرعة زيادة

قد استخدامها. أثناء جديدة عدوى تظهر وقد العدوى ، عالمات بعض الكورتيكوستيرويدات تخفي قد

أو األولية أو الفطرية أو البكتيرية أو الفيروسية العدوى ذلك في بما ممُرْضِ ، بأي العدوى تترافق

باالشتراك أو وحدها الكورتيكوستيرويدات استخدام مع الجسم ، من مكان أي في الطفيلية ، الديدان

1العدالت .وظيفة أو الخلطية المناعة أو الخلوية المناعة على تؤثر للمناعة مثبطة أخرى عوامل مع

زيادة مع األحيان. بعض في ومميتة شديدة تكون قد ولكنها خفيفة ، االلتهابات هذه تكون قد

مقاومة هناك تكون قد 2المعدية.المضاعفات حدوث معدل يزداد الكورتيكوستيرويدات ، جرعات

الكورتيكوستيرويدات.استخدام عند العدوى توطين على القدرة وعدم منخفضة
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المحفظة ، تحت الخلفي العين عدسة إعتام إلى للكورتيكوستيرويدات المطول االستخدام يؤدي قد

بسبب للعين ثانوية عدوى حدوث إلى يؤدي وقد البصرية ، األعصاب تلف احتمال مع والزرق

الفيروسات.أو الفطريات

باستخدام البشري اإلنجاب على كافية دراسات إجراء لعدم نظراً الحمل:في االستخدام

سن في النساء أو المرضعات أو الحمل أثناء األدوية هذه استخدام فإن الكورتيكوستيرويدات ،

أو والجنين األم على المحتملة والمخاطر للدواء المحتملة الفوائد بين الموازنة يتطلب اإلنجاب

الكورتيكوستيرويدات من كبيرة جرعات تلقين ألمهات المولودين األطفال مراقبة يجب الجنين. .

الصماء.الغدد التهاب عالمات عن بحثاً بعناية الحمل أثناء

ضغط ارتفاع في الكورتيزون أو الهيدروكورتيزون من والكبيرة المتوسطة الجرعات تتسبب أن يمكن

مع التأثيرات هذه حدوث احتمالية تقل البوتاسيوم. إفراز وزيادة والماء ، الملح واحتباس الدم ،

ومكمالت الغذائية الملح تقييد كبيرة. بجرعات استخدامها عند إال االصطناعية المشتقات

الكالسيوم.إفراز زيادة القشرية كل ضرورية. تكون قد البوتاسيوم

للمناعة مثبطة جرعات يتلقون الذين المرضى في المضعفة الحية أو الحية اللقاحات استخدام يمُنع

جرعات يتلقون الذين للمرضى المعطلة أو المميتة اللقاحات إعطاء يمكن الكورتيكوستيرويدات. من

اللقاحات. هذه لمثل االستجابة تتضاءل قد ذلك ، ومع الكورتيكوستيرويدات ؛ من للمناعة مثبطة

من للمناعة مثبطة غير جرعات يتلقون الذين المرضى عند التحصين إجراءات إجراء يمكن

الكورتيكوستيرويدات.

أو بالسل اإلصابة حاالت على النشط السل مرض في  MEDROLأقراص استخدام يقتصر أن يجب

للتدرن مضاد نظام مع بالتزامن المرض إلدارة الكورتيكوستيرويد استخدام يتم حيث انتشاره

مناسب.

تفاعل أو الكامن السل مرض من يعانون الذين المرضى في الكورتيكوستيرويدات وصف تم إذا

العالج خالل للمرض. تنشيط إعادة يحدث قد حيث ضرورية الدقيقة المراقبة فإن التوبركولين ،

الكيميائية.الوقاية يتلقون المرضى هؤالء أن يجب طويلة، لفترات كورتيكوستيرويد

من بالعدوى لإلصابة عرضة أكثر المناعة جهاز تثبط التي العقاقير يتعاطون الذين األشخاص

أو خطورة أكثر مسار المثال ، سبيل على والحصبة ، الماء لجدري يكون أن يمكن األصحاء. األشخاص

مثل في الكورتيكوستيرويدات. يتناولون الذين البالغين أو المحصنين غير األطفال في مميتاً حتى

ال التعرض. لتجنب الحذر توخي يجب األمراض بهذه يصابوا لم الذين البالغين أو األطفال هؤالء

كما منتشرة. بعدوى اإلصابة خطر على الكورتيكوستيرويد إعطاء ومدة وطريق جرعة تؤثر كيف يعُرف

معروف غير المخاطر في بالكورتيكوستيرويد السابق العالج أو   /واألساسي المرض مساهمة أن

الحماقي المناعي الجلوبيولين من الوقاية إلى اإلشارة يمكن الماء ، لجدري التعرض حالة في أيضاً.

باستخدام الوقائي العالج إلى اإلشارة يمكن للحصبة ، التعرض حالة في . )(VZIGالنطاقي

كاملة معلومات على للحصول المعنية العبوة إدراج انظر (. )(IGالمجمع العضلي المناعي الغلوبولين

للفيروسات. المضادة بالعوامل العالج في النظر يمكن الماء ، جدري تطور إذا  .)IGو  VZIGلوصف

اإلصابة من يعانون الذين المرضى في شديد بحذر الكورتيكوستيرويدات استخدام يجب وبالمثل ،

يؤدي قد المرضى ، هؤالء مثل في . )الخيطيةالدودة (األسطونية بإصابتها المشتبه أو المعروفة

األسطونياتإلى الكورتيكوستيرويد عن الناجم المناعي التثبيط
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بالتهاب مصحوباً يكون ما وغالباً واسع ، نطاق على اليرقات هجرة مع وانتشارها العدوى فرط

القاتل.الجرام سالب الدم وتسمم الحاد والقولون األمعاء

احتياطات
العامةاالحتياطات

التدريجي التخفيض طريق عن األدوية عن الناجم الثانوي الكظر قشر قصور من التقليل يمكن

أي في لذلك ، العالج ؛ عن التوقف بعد أشهر لعدة النسبي القصور من النوع هذا يستمر قد للجرعة.

إفراز أن بما بالهرمونات. العالج إعادة يجب الفترة ، تلك خالل تحدث التي اإلجهاد حاالت من حالة

متزامن.بشكل المعدنية القشرانيات أو   /والملح إعطاء يجب يتضرر ، قد المعدنية القشرانيات

والذين الدرقية الغدة قصور من يعانون الذين المرضى على للكورتيكوستيرويدات معزز تأثير هناك

الكبد.تليف من يعانون

حدوث احتمال بسبب البسيط الهربس مرضى عند بحذر الكورتيكوستيرويدات استخدام يجب

القرنية.في انثقاب

وعندما العالج ، قيد الحالة في للتحكم الكورتيكوستيرويد من ممكنة جرعة أقل استخدام يجب

تدريجياً.التخفيض يكون أن يجب ممكناً ، الجرعة تقليل يكون

واألرق ، النشوة ، من بدءاً الكورتيكوستيرويدات ، استخدام عند النفسية االضطرابات تظهر قد

أيضاً ، الصريحة. الذهانية المظاهر إلى الشديد ، واالكتئاب الشخصية ، وتغيرات المزاج ، وتقلب

الكورتيكوستيرويدات.بسبب الذهانية الميول أو الحالي العاطفي االستقرار عدم يتفاقم قد

أزمة حدوث زيادة لوحظ ألنه الجهازي التصلب من يعانون الذين المرضى في الحذر توخي يجب

بريدنيزولون.ميثيل ذلك في بما الكورتيكوستيرويدات ، مع الكلوي الجلد تصلب

هناك كان إذا المحدد ، غير التقرحي القولون التهاب في بحذر الستيرويدات استخدام يجب

قرحة جديدة. معوية مفاغرة الرتج. التهاب أخرى ؛ قيحية عدوى أو خراج أو وشيك النثقاب احتمال

الشديد.العضلي والوهن العظام؛ هشاشة الدم. ضغط ارتفاع كلوي؛ قصور كامنة. أو نشطة هضمية

لفترات بالكورتيكوستيرويد العالج يتلقون الذين واألطفال الرضع وتطور نمو مالحظة يجب

طويلة.

قد بالكورتيكوستيرويد. العالج يتلقون الذين المرضى في كابوزي ساركوما حدوث عن اإلبالغ تم

سريرية.مغفرة إلى الكورتيكوستيرويدات استخدام عن التوقف يؤدي

في فعالة الكورتيكوستيرويدات أن أظهرت للرقابة الخاضعة السريرية التجارب أن من الرغم على

تؤثر الكورتيكوستيرويدات أن تظهر ال أنها إال المتعدد ، التصلب لمرض الحاد التفاقم حل تسريع

من نسبياً العالية الجرعات أن الدراسات تظهر للمرض. الطبيعي التاريخ أو النهائية النتيجة على

.)واالدارةالجرعة انظر (كبير. تأثير إلثبات ضرورية الكورتيكوستيرويدات
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يجب العالج ، ومدة الجرعة حجم على تعتمد السكرية بالكورتيكويدات العالج مضاعفات ألن نظراً

العالج ومدة العالج بجرعة يتعلق فيما حدة على حالة كل في الفائدة   /المخاطربشأن قرار اتخاذ

المتقطع .أو اليومي العالج استخدام ينبغي كان إذا وما

األدويةتفاعل
لعملية المتبادل التثبيط يحدث سريريا. مهمة تكون أن يحتمل أدناه المذكورة الدوائية التفاعالت

وللسيكلوسبورين المتزامن االستخدام مع الغذائي التمثيل

الفردي باالستخدام المرتبطة الضائرة األحداث تكون أن الممكن من لذلك ، بريدنيزولون. ميثيل

للميثيل المتزامن االستخدام مع تشنجات حدوث عن اإلبالغ تم للحدوث. عرضة أكثر عقارين ألي

والفينيتوين الفينوباربيتال مثل الكبدية اإلنزيمات تحفز التي األدوية والسيكلوسبورين. بريدنيزولون

ميثيل جرعة في زيادات تتطلب وقد بريدنيزولون ميثيل تصفية من تزيد قد والريفامبين

و  troleandomycinمثل األدوية تمنع قد المرغوبة. االستجابة لتحقيق بريدنيزولون

ketoconazole  لذلك ، تخليصها. من تقلل وبالتالي بريدنيزولون للميثيل الغذائي التمثيل عملية

الستيرويد.سمية لتجنب بريدنيزولون الميثيل جرعة معايرة يجب

إلى ذلك يؤدي قد األسبرين. من مزمنة عالية جرعة تخليص من بريدنيزولون ميثيل يزيد قد

ميثيل سحب عند الساليسيالت تسمم خطر زيادة أو الساليسيالت مصل مستويات انخفاض

الذين المرضى في الكورتيكوستيرويدات مع بالتزامن بحذر األسبرين استخدام يجب بريدنيزولون.

الدم.بروثرومبين نقص من يعانون

محسنة تأثيرات عن تقارير هناك الفموية. التخثر مضادات على بريدنيزولون ميثيل تأثير يختلف

يجب لذلك ، الكورتيكوستيرويدات. مع بالتزامن إعطائها عند التخثر لمضادات متناقصة وكذلك

المطلوب.للتخثر المضاد التأثير على للحفاظ التخثر مؤشرات مراقبة

للمريضمعلومات
لتجنب الكورتيكوستيرويدات من للمناعة مثبطة جرعات يتناولون الذين األشخاص تحذير يجب

طلب يجب تعرضهم ، حالة في بأنه المرضى إخطار أيضاً يجب الحصبة. أو الماء لجدري التعرض

تأخير.دون الطبية المشورة

العكسيةالتفاعالت
والكهارلالسوائل اضطرابات

الصوديوماحتباس•

لإلصابةالمعرضين المرضى عند االحتقاني القلب قصور•

الدمضغط ارتفاع•

السوائلاحتباس•

البوتاسيومفقدان•

الدمبوتاسيوم نقص قالء•
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الهيكليالعضلي الجهاز

العضالتضعف•

العضالتكتلة فقدان•

الستيرويدعضلي اعتالل•

العظامهشاشة•

العرقوبوتر في خاصة األوتار ، تمزق•

الفقريالعمود ضغط كسور•

والعضدالفخذ لرؤوس العقيم النخر•

الطويلةالعظام في الباثولوجي الكسر•

الهضميالجهاز

محتملونزيف انثقاب مع هضمية قرحة•

البنكرياسالتهاب•

البطنفي انتفاخ•

التقرحيالمريء التهاب•

 ، )AST ، (SGOTاألسبارتات أمين ناقلة  ، )SGPT) ، ALTأالنين أميناز ترانس في زيادات لوحظت

وال صغيرة ، التغييرات هذه تكون ما عادة بالكورتيكوستيرويد. العالج بعد القلوي والفوسفاتيز

التوقف.عند عكسها ويمكن إكلينيكية متالزمة بأي ترتبط

الجلدية

الجروحالتئام ضعف•

وكدماتنمشات•

الجلداختبارات على الفعل ردود يقمع قد•

هشرقيق جلد•

الوجهاحمرار•

التعرقزيادة•

العصبية

 )المخيالكاذب الورم (البصري العصب حليمة وذمة مع الجمجمة داخل الضغط زيادة•
العالجبعد عادة

تشنجات•

دوار•

الراسصداع•

الصماءالغدد

كوشينغويدحالة تطور•

األطفالعند النمو قمع•
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مثل اإلجهاد ، أوقات في خاصة النخامية ، والغدة الثانوية الكظر قشرة استجابة عدم•

المرضأو الجراحة أو الصدمات

الحيضاضطرابات•

الكربوهيدراتتحمل انخفاض•

الكامنالسكري داء مظاهر•

السكرمرضى لدى الفموية الدم سكر عوامل أو األنسولين متطلبات زيادة•

العيونطب

المحفظةتحت الخلفي العين عدسة إعتام•

العينضغط زيادة•

الزرق•

جحوظ•

األيض

البروتينتقويض بسبب السلبي النيتروجين توازن•

الشرى بالحقن: وكذلك الفم طريق عن العالج بعد التالية اإلضافية التفاعالت عن اإلبالغ تم

الحساسية.فرط أو الحساسية أو األخرى التحسسية والتفاعالت

االستعمالوطريقة الجرعة
يومياً بريدنيزولون ميثيل من مجم 48 إلى مجم 4 من  MEDROLألقراص األولية الجرعة تختلف قد

الجرعات ستكون خطورة األقل الحاالت في عالجه. يتم الذي المحدد المرض كيان على اعتماداً

المختارين. المرضى في أعلى أولية لجرعات حاجة هناك تكون قد بينما عام بشكل كافية المنخفضة

نقص هناك كان إذا مرضية. استجابة مالحظة يتم حتى تعديلها أو األولية الجرعة على الحفاظ يجب

المريض ونقل  MEDROLإيقاف يجب معقولة ، زمنية فترة بعد المرضية السريرية االستجابة في

آخر.مناسب عالج إلى

المرض أساس على فردية تكون أن ويجب متغيرة الجرعة متطلبات أن على التأكيد يجب
الصيانة جرعة تحديد يجب مواتية ، استجابة مالحظة بعد . المريضواستجابة العالج تحت

حتى مناسبة زمنية فترات في صغيرة بتخفيضات األولية الدواء جرعة تقليل طريق عن المناسبة

هناك أن االعتبار في يؤخذ أن يجب مناسبة. سريرية استجابة على تحافظ جرعة أقل إلى الوصول

تعديالت تجُري قد التي الحاالت تضمين يتم الدواء. بجرعة يتعلق فيما المستمرة المراقبة إلى حاجة

المرض ، عملية في التفاقم أو للهفوات ثانوية السريرية الحالة في تغييرات الضرورية الجرعة

مباشرة تتعلق ال التي العصيبة للمواقف المريض تعرض وتأثير لألدوية ، الفردية المريض واستجابة

جرعة زيادة الضروري من يكون قد األخيرة ، الحالة هذه في للعالج ؛ الخاضع المرض بكيان

MEDROL  المريض.حالة مع تتفق زمنية لفترة
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من اليومية الجرعات أن ثبت المتعدد ، التصلب لمرض الحاد التفاقم عالج في متعدد:تصلب

من ملغ 4 (فعالة واحد شهر لمدة يومين كل ملغ 80 تليها أسبوع لمدة بريدنيزولون من ملغ 200

.)بريدنيزولونمن ملغ 5 تعادل بريدنيزولون ميثيل

ADT®) حيث كورتيكوستيرويد جرعات نظام هو البديل النهاري العالج :)البديلالنهاري العالج

من النمط هذا من الغرض صباح. كل الكورتيكويد من المعتادة اليومية الجرعة ضعف إعطاء يتم

المفيدة باآلثار األمد طويلة دوائية بجرعة عالج إلى يحتاج الذي المريض تزويد هو العالج

النخامية الغدة تثبيط ذلك في بما فيها ، المرغوب غير اآلثار بعض تقليل مع للكورتيكويدات

األطفال .عند النمو وقمع الكورتيكويد ، انسحاب وأعراض كوشينغويد ، وحالة والكظرية ،

المضاد التأثير  )أ(رئيسيين: افتراضين على هذا العالج لجدول المنطقي األساس يعتمد

(و األيضية وتأثيراتها المادي وجودها من أطول لفترة يستمر للكورتيكويدات العالج أو لاللتهابات
طبيعيشبه المزيد إنشاء بإعادة يسمح آخر صباح كل الكورتيكوستيرويد إعطاء  )ب

الستيرويد.خارج اليوم في  )(HPAالكظرية الغدة - النخامية الغدة نشاط

انخفاض يعمل المنطقي. األساس هذا فهم في مفيدة  HPAاألعضاء وظائف لعلم موجزة مراجعة تكون قد

كميات إلنتاج النخامية الغدة تحفيز على المهاد تحت ما منطقة خالل من أساسي بشكل الحر الكورتيزول

عادة ً. ACTHهرمون إفراز تثبيط إلى الحر الكورتيزول ارتفاع يؤدي بينما  )(ACTHالكورتيكوتروبين من متزايدة

نقطة من المصل في  ACTHهرمون مستويات ترتفع . )البيولوجيةالساعة (يومي بإيقاع  HPAنظام يتميز ما

الهرمون مستويات زيادة تؤدي صباحاً. 6 الساعة حوالي الذروة مستوى إلى مساء 10ً الساعة حوالي منخفضة

البالزما في الكورتيزول مستوى ارتفاع إلى يؤدي مما الكظرية الغدة قشرة نشاط تحفيز إلى الكظر لقشر الموجه

 ACTHإنتاج يثبط الكورتيزول في االرتفاع هذا صباحاً. 8 و صباحاً 2 الساعة بين تحدث قصوى بمستويات

أدنى مع النهار خالل البالزمية الكورتيكويدات في تدريجي انخفاض هناك الكظري. القشري النشاط وبالتالي

تقريباً.الليل منتصف في تحدث مستويات

الغدة وظائف فرط متالزمة وهو كوشينغ ، مرض في  HPAلمحور النهاري اإليقاع فقدان يتم

وهزال الكدمات ، سهولة مع الجلد وترقق بالجاذبية ، الدهون توزيع مع بالسمنة تتميز التي الكظرية

وعدم العظام ، وهشاشة الكامن ، السكري ومرض الدم ، ضغط وارتفاع الضعف ، مع العضالت

بالجرعات العالج أثناء الكظر قشر لفرط السريرية النتائج نفس مالحظة يمكن الكهارل ، توازن

أن إذن يبدو تقليدية. مقسمة يومية بجرعات إعطاؤه يتم الذي بالكورتيكويد المدى طويلة الدوائية

دوراً يلعب قد الليل أثناء المرتفعة الكورتيكويد قيم على الحفاظ مع النهارية الدورة في االضطراب

البالزما مستويات من الهروب يكون قد فيها. المرغوب غير الكورتيكويد تأثيرات تطوير في مهماً

المرغوب غير الدوائية التأثيرات من الحماية في مفيداً قصيرة زمنية لفترات باستمرار المرتفعة

فيها.

لقشر الموجه الهرمون إنتاج تثبيط يتم التقليدية ، الدوائية بالجرعة بالكورتيكوستيرويد العالج أثناء

لنشاط االسترداد وقت يختلف الكظرية. الغدة قشرة بواسطة الكورتيزول إلنتاج الحق قمع مع الكظر

HPA  مرهق. موقف ألي عرضة المريض يكون الوقت هذا خالل العالج. ومدة الجرعة حسب العادي

من واحدة صباحية جرعة بعد ملحوظ بشكل أقل الكظرية الغدة قمع أن ثبت قد أنه من الرغم على

الجرعةتلك ربع مقابل  )ملغ10 (بريدنيزولون
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الكظرية الغدة نشاط على القمعية التأثيرات بعض أن على دليل وهناك ساعات ، ست كل تدار

أن ثبت فقد ذلك ، على عالوة الدوائية. الجرعات استخدام عند التالي اليوم إلى تنتقل أن يمكن

أكثر. أو يومين لمدة الكظرية الغدة قشري تثبيط إلى ستؤدي الكورتيكوستيرويدات من واحدة جرعة

والبريدنيزون ، والهيدروكورتيزون ، بريدنيزولون ، الميثيل ذلك في بما األخرى ، الكورتيكويدات تعتبر

بعد يوم ونصف 1 إلى 1 لمدة الكظرية الغدة قشري قمع إنتاج (المفعول قصيرة والبريدنيزولون

البديل.باليوم للعالج بها يوصى وبالتالي  )واحدةجرعة

البديل:النهاري العالج في التفكير عند يلي ما مراعاة يجب

أن ينبغي ال بالكورتيكوستيرويد. للعالج األساسية والمؤشرات المبادئ تطبيق يجب  )1

للستيرويدات.العشوائي االستخدام  ADTفوائد تشجع

بالكورتيكويد عالجهم يتوقع الذين للمرضى أساسي بشكل مصممة عالجية تقنية .هي

ADT( 2الطويل المدى على الدوائي

من يكون قد بالكورتيكويد ، العالج إلى فيها يشار التي شدة األقل المرض عمليات في  )3

بجرعة عالجاً شدة األكثر المرض حاالت تتطلب ما عادة . ADTباستخدام العالج بدء الممكن

المرض.عملية في األولي للتحكم يومياً مقسمة عالية

سريرية استجابة على الحصول يتم حتى األولية الكابحة الجرعة مستوى يستمر أن يجب

والكوالجين. الحساسية أمراض من العديد حالة في أيام عشرة إلى أربعة من عادة مرضية ،

يقُصد عندما خاصة اإلمكان قدر موجزة األولية القمعية الجرعة فترة على الحفاظ المهم من

البديل.باليوم للعالج الالحق االستخدام

التي الكورتيكويد كمية تقليل ثم  ADTإلى التغيير  )أ(دورتان: تتوفر التحكم ، إنشاء بمجرد

الجرعة قلل المرض ، عملية على السيطرة بعد  )ب(أوتدريجياًيومين كل إعطاؤها يتم

جدول إلى بالتغيير قم ثم يمكن ما بأسرع فعال مستوى أدنى إلى الكورتيكويد من اليومية

األفضل.هو  )أ(المقرر يكون قد النظرية ، الناحية من بديل. يومي

العالج من النوع لهذا يخضعون الذين المرضى تجربة المرغوب من يكون قد  ، ADTمزايا بسبب  )4

المثال ، سبيل على (الزمن من طويلة لفترات اليومية الكورتيكويدات يتناولون كانوا الذين

قمعبالفعل لديهم يكون قد المرضى هؤالء ألن . )الروماتويديالمفاصل التهاب مرضى

فمن ذلك ، ومع دائماً. ينجح وال صعباً  ADTعلى  ، HPAمحور إنشاء يكون قد

الصيانة جرعة مضاعفة المفيد من يكون قد لتغييرها. منتظمة محاوالت إجراء المستحسن

الجرعة مضاعفة مجرد من بدال ًيومين كل وإدارتها مرات أربع حتى أو مرات ثالث اليومية

تقليل محاولة يجب أخرى ، مرة المريض على السيطرة بمجرد صعوبة. واجهت إذا اليومية

األدنى.الحد إلى الجرعة هذه

تأثيرها بسبب الكورتيكوستيرويدات ، بعض باستخدام ينصح ال أعاله ، مذكور هو كما  )5

المثال ، سبيل على (البديل النهاري للعالج الكظرية ، الغدة نشاط على المطول القمعي

.)وبيتاميثازونديكساميثازون
بين األدنى الحد ويكون صباحاً ، 8 و صباحاً 2 بين ما هو الكظرية الغدة لقشرة نشاط أقصى  )6

قشر نشاط بقمع الخارجية القشرية الستيرويدات تقوم الليل. ومنتصف مساء 4ً الساعة

.ً)صباحا(األقصى النشاط وقت في تعطى عندما األقل ، على الكظر

تخصيص العالجية ، المواقف جميع في الحال هو كما المهم ، من  ، ADTاستخدام عند  )7

في األعراض على الكاملة السيطرة الممكن من يكون لن وتكييفه. مريض لكل العالج

المحتملة النوبة وتحمل فهم على المريض  ADTفوائد شرح سيساعد المرضى. جميع

تحدثقد التي لألعراض
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األعراض عالج زيادة أو إضافة يمكن الكويكب. خارج اليوم من األخير الجزء في تحدث

األمر.لزم إذا الوقت هذا في األخرى

جرعة إلى العودة الضروري من يكون قد المرض ، عملية في حاد اشتعال حدوث حالة في  )8

يمكن أخرى ، مرة السيطرة تأسيس بمجرد للسيطرة. مقسمة كاملة قمعية يومية قشرية

البديل.باليوم العالج إعادة

للعالج فيها المرغوب غير الميزات من العديد من التقليل يمكن أنه من الرغم على  )9

على يجب عالجية ، حالة أي في الحال هو كما  ، ADTطريق عن بالكورتيكوستيرويد

العالج في النظر يتم مريض لكل والمخاطر الفائدة نسبة بعناية يزن أن الطبيب

بالكورتيكويد.
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