
Aِdam Childhood Cancer society   الطفولةجمعية آدم لسرطان  

  ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                  

  

  Prednisone   بريدنيزون 

  
  

   ( Deltasone ) ، دلتازون ( Orasone ) اورازون  :األسماء المتداولة 
  

،  ( hormones - hormone antagonists ) المثبطة للهرموناتعقار بريدنيزون إلى فئة العقاقير الهرمونية و  ينتمي  :ة ـالفئ
و مثيل للهرمونات الستيرويدية التي تنتجها الغدد  ( Glucocorticoid steroids ) و هو هرمون ستيرويدي من القشريات السكرية

 .الكظرية بالجسم
 

البيضاء من  لفعالة ، و يقوم بمنع كريات الدما ( Anti–inflammatory ) من مضادات اإللتهاب بريدنيزون ُيعد   :الوظائف 
الخاليا الليمفاوية بكريات الدم البيضاء و لذلك يعتبر من  إتمام بعض التفاعالت اإللتهابية، كما يمكنه التسبب في تفتت و موت

يستخدم لمعالجة  كما معالجة العديد من أنواع السرطان باستخدامه مشتركا مع عقاقير كيماوية أخرى ، العقاقير المهمة في
  (  Cachexia )  و الهزال (  Anorexia ) بعض المشاكل الصحية األخرى مثل فقد الشهية

  
 :التناول 

يتم تلقي عقار بريدنيزون عن طريق الفم على هيئة أقراص أو شراب، و قد يتم التناول بجرعة يومية واحدة أو  •
 . بجرعات يومية مقسمة على عدة مرات

  ).لمعالجة السرطان أم مشاكل صحية أخرى ( كثافتها على وزن الجسم، و سبب المعالجة تعتمد الجرعات و  •

ينبغي إتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة عند تناول هذا العقار على هيئة أقراص أو شراب بالبيت، و يوصى بتناول  •
أو الحليب أو الشراب للوقاية من و من المهم تناوله مع الطعام مع كأس من الماء  الجرعات بنفس التوقيت يوميا،

  . المعدة  تهيج

  .ينبغي رج عبوة العقار السائل جيدا قبل التناول •

  : عند الجرعات اليومية الواحدة  •

o يوصى بتناول العقار مع وجبة اإلفطار فذلك يتماثل مع النمط الطبيعي إلنتاج الستيرويدات بالجسم.  

o  ،يمكن تناول الجرعة عند اإلمكان مادام موعدها في نفس في حال فوات موعد الجرعة دون تناول العقار
اليوم، بينما يتم تخطى الجرعة إذا دخل اليوم التالي و يتم اإلستمرار على الجدول المعتاد للجرعات، مع 

 .إعالم الطبيب المعالج عن الجرعة المتخطاة

  

  

 Prednisone  - 1 -     جمعية آدم لسرطان الطفولة



Aِdam Childhood Cancer society   الطفولةجمعية آدم لسرطان  

  : عند الجرعات ألكثر من مرة يوميا  •

o مة بالتساوي خالل اليوم بدءا من اإلفطاريوصى بتناول العقار في مواعيد مقس.  

o  في حال فوات موعد الجرعة دون تناول العقار، يمكن تناول الجرعة عند اإلمكان و تقسيم باقي الجرعات
في مواعيد متساوية، بينما إذا دخل وقت الجرعة التالية يمكن تناول الجرعتين معا و من ثم العودة إلى 

  .عالم الطبيب المعالج عن الجرعة المتخطاةالجدول المعتاد للجرعات، مع إ

  .ينبغي االحتفاظ بالدواء في علبة محكمة اإلغالق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و بعيدا عن متناول األطفال •

 
 :ينبغي إعالم الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل البدء بتلقي العـقار 

 فقد يتسبب هذا الدواء في تشوهات باألجنة عند استخدامه سواء من ِقبل الحمل و اإلرضاع أو الرغبة في اإلنجاب، •
الرجل أو المرأة أثناء حصول الحمل أو خالل فترة الحمل، و ينبغي استخدام موانع الحمل من قبل الجنسين أثناء 

 عدم اإلرضاع تلقي العقار، غير انه يلزم عدم استخدام أقراص منع الحمل دون استشارة طبيب األورام، كما يلزم
 .أثناء المعالجة و ينبغي إعالم الطبيب في الحال عند حصول حمل 

     .الرغبة في اإلنجاب، حيث يمكن للعديد من أدوية معالجة السرطان و أدوية العالج الكيماوي التسبب بالعقم •

  .، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات األعشابأية عقاقير أخرى قيد التناول •

اعل األدوية سواء الموصوفة طبيا أو مما ال تستلزم وصفة طبية مع أدوية أخرى أو مع أنواع األغذية أو قد تتف •
  .المشروبات، لذا ينبغي استشارة الطبيب حول إمكانية حدوث تفاعل أو تعارض قبل تناول أي دواء جديد

اوله لهذا العقار قبل تلقي أية معالجات ينبغي إعالم األطباء و أطباء األسنان و الصيدالنيين عن حالة المريض و تن •
  .من قبلهم

 
 :توصـيات 

ينبغي عدم تلقي أي نوع من التطعيمات أو التلقيح أثناء تناول عقار بريدنيزون أو عقب توقف المعالجة دون موافقة  •
 .طبيب األورام المعالج

ينبغي إعالم الطبيب المعالج في الحال عند يمكن لهذا العقار التسبب في تهيج المعدة لذلك ينبغي تناوله مع الطعام، و  •
  .الشعور باآلم معوية أو حدث تقيؤ للدم

  .إن كان المريض يعاني من أية قرحة معدية قد يوصي الطبيب بعدم تناول العقار دون تناول أدوية واقية إضافية •

عدوى، إضافة إلى أنه قد يغطي يمكن لهذا العقار التسبب في إحباط الجهاز المناعي مما يزيد من القابلية للتعرض لل •
  .على بعض عالمات نشوء العدوى مثل الحمى

في حال تلقي بريدنيزون لفترات متطاولة ينبغي عدم التوقف عن التناول بشكل فجائي حيث سيؤدي ذلك إلى حدوث  •
، و تنشأ أعراض متعددة، تشمل  )Adrenal insufficiency( انخفاض بمعدالت األدرينالين و نشوء القصور الكظري 

 ستوى السكر بالدم و صعوبة التنفسالغثيان و فقدان الشهية، و الدوار و اإلعياء و انخفاض ضغط الدم، و انخفاض م
لفترات لذلك ينبغي اإلحتفاظ بمخزون من الدواء بمتناول اليد عند المعالجة المنتظمة و( و اآلم بالمفاصل و اإلكتئاب، 

  .  يلزم عند إنتهاء المعالجة أن يتم التوقف عن تلقي العقار ببطء و تدريجيا، و)طويلة 

يرفع هذا العقار من معدالت السكر بالدم لدى مرضى السكري و قد يوصي الطبيب بتناول المزيد من أدوية معالجة  •
  . السكري

أو حدث تقيؤ للدم، أو ظهور اآلم بالمعدة : ينبغي إعالم الطبيب في الحال عند نشوء أي من األعراض التالية  •
  ) .مثل الحمى و حدوث حرقة و ألم عند التبول، أو السعال أو نشوء بلغم، أو التهاب الحلق ( عالمات العدوى، 
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ينبغي إعالم الطبيب المعالج في الحال إن ظهرت أعراض تشير إلى ارتفاع معدالت السكر بالدم خصوصا تزايد  •
  .دة الشعور بالجوع العطش و تزايد مرات التبول و زيا

، )الوجه القمري ( استدارة الوجه : عند تلقي العقار لفترات طويلة األمد يمكن أن تظهر التغيرات الجسدية التالية  •
  .حب الشباب، نمو غير طبيعي للشعر بالوجه، نشوء بقع بنفسجية على البشرة

مريض بطاقة تنبيه طبية تفيد عن تناوله لهذا عند تلقي بريدنيزون لفترات طويلة األمد قد يكون مفيدا أن يحمل ال •
  .العقار إلعالم األطباء في حاالت الطواريء ، حيث قد تدعو الحاجة لتلقي ستيرويدات إضافية

 
 

  التأثيرات الجانبية
     

 على األرجح لن تظهر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات المتوقعة لدى 
  .يض و إعطاء التوجيهات حول وسائل التعامل معهاالمر

  
 : التأثيرات الشائعة 

 .تزايد الشهية و ازدياد الوزن •

  .اضطراب النوم •

  .احتباس للسوائل و الصوديوم مع انتفاخ الكواحل و ارتفاع ضغط الدم و قصور القلب اإلحتقاني •

  .تزايد مخاطر التعرض للعدوى •

  .نشوء تكدم بالجلد •

  .تغيرات بالمزاج •

  .بطء تعافي الجروح •

  .اإلكتئاب •

  .ارتفاع معدالت السكر بالدم •
  

 :التأثيرات غير الشائعة 

 ).بأعراض منها فقد الشهية، التقلصات العضلية، تزايد العطش، ازدياد معدل التبول( انخفاض معدل البوتاسيوم بالدم  •

  .التعرق •

  .اإلسهال •

  .الغثيان •

  .اإلعياء •

  .الصداع •

  .تشقق العظام الضعيفة •

  .اع النبضارتف •

  .نشوء عدوى فطرية •

  .فقدان الكالسيوم بالعظام •
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 :التأثيرات النادرة 

  ).Cataracts( نشوء إعتام عدسة العين  •

  .تغيرات بالشخصية و السلوك •

  .تشوش الرؤية •

 .قرحة معدية قد ينشأ عنها نزف •

  

  مقترحات التعامل مع التأثيرات الجانبية

 توصيات نوع التأثيرات الجانبية

 .و قد يطرأ ذلك: معدة أو الغثيان حموضة بال

  .تناول بريدنيزون بعد األكل •
تناول أدوية مضادة للحموضة باستشارة الطبيب المعالج،  •

  .قبل موعد جرعة العقار بساعة أو بعدها بساعتين
لتسكين األلم المعتدل، يمكن استخدام االسيتامينوفين، مع  •

 ).ibuprofen( تجنب تناول األسبرين أو عقار ايبوبروفيين 

، إذا  باأليدي أو األقدام أو بالكواحل نشوء انتفاخ
حدث احتباس  و تراكم للسوائل بالجسم،           

 .و خصوصا عند تلقي العقار لفترات طويلة

  .إعالم الطبيب المعالج •

  .رفع األقدام عند الجلوس  •
  .تجنب ارتداء المالبس الضيقة •
 .الصوديومتجنب األطعمة عالية المحتوى الملحي أو  •

قد تطرأ تغيرات بمعدالت السكر عند مرضى 
السكري، و قد يحدث ذلك أيضا لبعض األشخاص 

 .من غير المرضى بالسكري

تفحص معدالت السكر بالدم دوريا إن كان المريض مصابا  •
  .بالسكري 

ضعف مقدرة الجسم على التعامل مع الجروح أو 
التوعك أو المرض، و يعود الجسم للوضع 

   عي تدريجيا عقب التوقف عن تلقي العقار،الطبي
و قد يستغرق ذلك حوالي السنة عند تلقي العقار 

 .لفترات طويلة

 . إعالم الطبيب عند نشوء عدوى أو جروح أو توعك •

و مع االستخدام : تزايد الشهية و اكتساب الوزن 
طويل المدى قد يصبح الوجه مستديرا و كذلك 

 .الكتفين دون زيادة بالوزن

  .حافظة على حمية غذائية صحية و متوازنةالم •
يعود الجسم إلى الوضع العادي تدريجيا عقب التوقف عن  •

 .تناول العقار

و قد يطرأ ذلك عند االستخدام : ارتفاع ضغط الدم 
 .طويل المدى

  .تفحص ضغط الدم دوريا •

 .تجنب األطعمة عالية المحتوى الملحي أو الصوديوم •

 . جانبيةة لدى بعض الحاالت، و ينبغي إعالم الطبيب المعالج عند ظهور أية مشاكلقد تظهر مضاعفات غير مذكور •

 ------ - ------ - ------- - ------ -  
  http://www.adamcs.org       ولةـان الطفـمنشورات جمعية آدم لسرط
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