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Cortisol Dosing During Times of 
Stress and Illness 

 جرعات الكورتيزول في أوقات اإلجهاد والمرض
 

 

 

 

  ما هو هرمون الكورتيزول؟ 
  لقشرة الكاظرية المداريل هرمون الغدة النخاميةتأثير الكورتيزول هو هرمون تنتجه الغدد الكظرية تحت 

الطاقة والسكر   كورتيزول في الجسم للحفاظ علىللاك حاجة وهن ). ACTH( " أدرينوكورتيكوتروبيك "
كمية .  ضروري للحفاظ على الحياة هو، و) اإلجهادك(رد فعل الجسم للتغيرات والتحكم في في الدم ، 

هذه الجرعة اليومية .  بشكل طبيعيينتجه الطفل ال يمكن ان هي بديل لما  وصفه لطفلكالمالكورتيزول 
التي ) الستيرويد(" الكورتيزون" كبيرة منالجرعات بينها وبين الينبغي عدم الخلط ضارة لطفلك ، وليست 
" الكورتيزون" منكبيرة الجرعات ال.  نظرا ألمراض مثل التهاب المفاصل أو مرض السرطانتعطى 

سوف  ا، فأنهينتجللجسم ان فقط ما ينبغي هي جرعة طفلك بينما قد يكون لها آثار جانبية ولكن  ) الستيرويد(
 . تحدث أي آثار جانبيةلن 

 

  ما هي عالمات نقص هرمون الكورتيزول؟ 
.  والتعب أو القيء الجفاف  والضعفولصداع والغثيان وآالم في البطن عالمات نقص الكورتيزول تشمل ا 

واالرتباك وشحوب  كسلفي الدم وتشمل ال انخفاض نسبة السكر األعراض يمكن أن تكون أيضا بسبب
 . مستيقظاالبقاء ق أو عدم القدرة على الوجه والقل

 

  في أوقات المرض أو اإلجهاد؟مهم لماذا الكورتيزول  
الطفل  في مثل تلك التي تبقي  الثانوية، مراضاألمع . ر للكورتيزول والسكرثأثناء المرض هناك حاجة أك 

مرات ما  3 – 2زداد من ينبغى ان تالكورتيزول عن طريق الفم  من المدرسة ، الجرعة اليومية من المنزل
.  المرضمن إنتهاء ساعة  24عود الى الوضع الطبيعي بعد أن تلجرعة ليمكن  .يعطى عادة في كل جرعة

قدم ي  يجب أن.  حبوب مرة أخرىال يدقيقة وإعط 30انتظر ف، حبوبالعطى يعندما  إذا كان طفلك يتقيأ
 فطيرال شراب كبيرة منواحدة لعقة م أوعصير المن  قيةأو 4حتوي على السكر مثل يسائل طفلك ل

مريض حتى يشرب، قم بالتحضير جدا أو ناعس إذا كان طفلك .  المصاصات أو المشروبات الرياضيةأو
 . ةإلعطاء الحقن
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 لك واقدميسوف هم . مع طبيبك حدثت، العقلأسنان قلع المتوقعة ، مثل الجراحة أو  االجهادأوقات في 

  .خطة

 

  ؟ةصابإأو  خطير مرضه لطفل معالتعديل التي ينبغي القيام بها ات إجراء  ما هي 
في هذه األوقات  .  الحقنبمن الضروري اعطاء الكورتيزول أنه ، إصابة أو  خطير لطفل يعاني من مرض 

الحقن الحاالت التي تتطلب .  بسرعة كبيرة فإن طفلك بحاجة الى كمية كبيرة جدا من هرمون الكورتيزول
طفلك مريضاً  يصبحس ،ةبدون هذه الحقن.  عدة مرات في ساعة واحدة  تشمل كسور في العظام أو القيء

دون وجود  الكورتيزول يصبح في خطورة استنفد فيها  فالطفل.  صدمة إليخوض ي جداً ومن الممكن ان 
الوقوف أو  طيعال يست أو نديالو البردبإذا كان طفلك يشعر  حقنسوف تحتاج إلى إعطاء .  سبب واضح

زرق ي أوأكثر من مرتين في ساعة واحدة  تقياويالسوائل عن طريق الفم  تناولغير قادر على وهوالمشي  
عطي أ.  نصيحة، اتصل بنا للحصول على الحقنةبعد إعطاء ال .طفلك  أيقظ أو عندما تكون غير قادر على 

 .بأمان هاطفلك ابتالعحالما يستطيع تحتوي على السكرسوائل 
 
بذل المزيد ومن الممكن .  ضروريةعطاء حقنة غير عن طريق إون أطفالهم ضريقد  ممن أنه يقلقوناآلباء  

قبل .  عطي دائما جرعة اضافيةأ عندما تكون في شك ،.  عند الحاجة الحقنةمن الضرر إذا لم يتم إعطاء 
  .في المنزلقنة حال يعطأ، المحلية   غرفة الطوارئ يال مريض أو المصابالطفلك باالندفاع 

 

  لطفلي؟أنا أتخذها يجب أن هي االحتياطات األخري التي ما  
 همالرضع ال يمكن . الكورتيزول تبين انه معال علي ينبغي أنو.  طفلك عالمة تنبيه طبيةيرتدي يجب أن  

  .يارةلصقة في مقعد الرضع للسم التنبيه الطبي كون عالمةتارتداء مثل هذه العالمات ، ولكن ينبغي أن 
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