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Θνξηηθνζηεξνεηδή 

 Ρα θνξηηθνζηεξνεηδή είλαη 
ηάμε ρεκηθώλ νπζηώλ 

 Ξεξηιακβάλνπλ  

 ζηεξνεηδείο νξκόλεο πνπ 
παξάγνληαη ζην επηλεθξίδην 

 ζπλζεηηθά αλάινγα 



Θνξηηθνζηεξνεηδή 
Θεξαπεπηηθή 

 Δρνπλ πιήζνο ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο 

 Σξεζηκνπνηνύληαη ζε παζήζεηο  

 Ππλδεηηθνύ ηζηνύ 

 Γέξκαηνο 

 Οηλόο 

 Ξλεπκόλσλ 

 Νθζαικώλ 

 Ξεπηηθνύ 

 ΘΛΠ 
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First Clinical Use of Glucocorticoids - 19491 

First clinical use of glucocorticoids (GCs) in humans with rheumatoid arthritis 

by a Mayo Clinic team with dramatic benefit. 

 

The Nobel Prize in Medicine was awarded to Drs. Edward Kendall and Philip Hench in 1950. 
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Common Long-Term Uses of GCs 

PMR = polymyalgia rheumatica; RS3PE = remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema. 
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Γιπθνθνξηηθνεηδή – 
Ρξόπνο δξάζεο 

Γιπθνθνξηηθνεηδή 

Κπηηαξνπιαζκαηηθνί ππνδνρείο Μεκβξαληθνί ππνδνρείο 

NF-kβ Activator protein 1 

IL-1 IL-2 IL-6 TNFα IL-2 R 
Interferon-a 

Coutinho and Chapman, Mol Cell Endocrinol 2011 



Γιπθνθνξηηθνεηδή – Ρξόπνο δξάζεο 

αληηθιεγκνλώδεο δξάζε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

transrepression transactivation 



Ούζκηζε έθθξηζεο θνξηηδόιεο 



Θνξηηθνζηεξνεηδή  
Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο 

 Ξαρπζαξθία 
 Ιέπηπλζε δέξκαηνο 
 Κπτθή αδπλακία 
 Κεηαβνιή ηεο θαηαλνκήο ιίπνπο 
 Νζηενπόξσζε 
 Παθραξώδε δηαβήηε 
 Αξηεξηαθή ππέξηαζε 
 Γιαύθσκα-Θαηαξξάθηε 
 Θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο ζηα παηδηά 
 Θαζπζηέξεζε επνύισζεο ηξαπκάησλ 
 Δππάζεηα ζε ινηκώμεηο 

 
 
 



Κνξηηθνζηεξνεηδή 

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

Δηαθνπή 
Ειάηηωζε δόζεο Χξήζε ελαιιαθηηθώλ  

θαξκάθωλ 



 Ν θίλδπλνο από ηεο δηαθνπή ηεο 
θνξηηδόλεο είλαη ππαξθηόο 

 

 Γελ είλαη κύζνο νύηε ηαηξηθή 
ππεξβνιή 

 



Απόζπξζε GC 

δεπηεξνπαζήο 

επηλεθξηδηαθή 

αλεπάξθεηα 

ζύλδξνκν απόζπξζεο  

γιπθνθνξηηθνεηδώλ ππνηξνπή βαζηθήο λόζνπ 

Liu et al, Allergy Asthma Clin Immunol 2013 



 

 

Ζ ρνξήγεζε θνξηηδόλεο θαηαζηέιιεη 
ηνλ άμνλα Δ θαη θαζηζηά ηνλ 
αζζελή αλίθαλν λα απαληήζεη ζην 
stress 



βαζκόο αλαζηνιήο ACTH CRH 

δηάξθεηα ζεξαπείαο 

ρξόλνο ρνξήγεζεο 

είδνο θνξηηθνεηδνύο 

ζπλνιηθή δόζε 

νδόο ρνξήγεζεο 



Ξόηε είλαη αζθαιήο ε απόηνκε 
δηαθνπή ηεο θνξηηδόλεο? 



 ζε βξαρεία ρνξήγεζε ιίγσλ 
δόζεσλ θνξηηθνεηδώλ 

 

 ζε θαζεκεξηλή ρνξήγεζε δόζεσλ > 
θπζηνινγηθό  γηα δηάζηεκα 2 
εβδνκάδσλ ή νιηγόηεξν 

 

Henzen et al, Lancet 2000 



 

Da Silva et al, Ann Rheum Dis 2006 



ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ ΔΞΖΟΔΑΕΝΛ 
ΡΝ ΒΑΘΚΝ ΘΑΡΑΠΡΝΙΖΠ ΡΝ 
ΑΜΝΛΑ 



Γηάξθεηα ζεξαπείαο 

 <2 εβδνκάδεο ρνξήγεζε ε 
απόηνκε δηαθνπή είλαη αζθαιήο 

 

 

 καθξνρξόληα ρνξήγεζε – είλαη 
απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε κεγάισλ 
δόζεσλ GC ζε πεξίπησζε stress ή 
εγρείξεζεο  

Henzen et al, Lancet 2000 



Σξόλνο ρνξήγεζεο GC 

 Ζ θαηαζηνιή είλαη κεγαιύηεξε 
όηαλ ρνξεγνύληαη αξγά ην 
απόγεπκα θαη ην βξάδπ 



Δίδνο GC 

 Ρα γιπθνθνξηηθνεηδή κε κεγάιν 
ρξόλν εκηδσήο πξνθαινύλ 
κεγαιύηεξε θαηαζηνιή ηνπ άμνλα 

 
δεμακεζαδόλε 

πξεδληδνιόλε ή πξεδληδόλε  

πδξνθνξηηδόλε 



Ππλνιηθή δόζε GC 

 Ζ ρνξήγεζε κεγάισλ δόζεσλ GC 
θαηαζηέιιεη ηνλ άμνλα Δ 



Σξόλνο θαη ζπρλόηεηα 
ρνξήγεζεο GC 

 Ζ θαηαζηνιή ηνπ άμνλα Δ είλαη 
κηθξόηεξε όηαλ ρνξεγνύληαη λσξίο 
ην πξσί 

 

 Ζ θαηαζηνιή είλαη κηθξόηεξε όηαλ 
ρνξεγνύληαη ζε κηα δόζε από όηη 
ζε πνιιέο 



Ζκέξα παξ’ εκέξα ρνξήγεζε GC 

 Ζ ρνξήγεζε ηεο ζπλνιηθήο δόζεο 48h εκέξα παξ’ εκέξα 
ειαηηώλεη ην βαζκό θαηαζηνιήο Δ 

 

 ηα GC δηαηξνύληαη ζε 3 νκάδεο 
 ηα βξαρείαο δξάζεο-θνξηηδόλε, πξεδληδόλε, πξεδληδνιόλε θαη 

κεζπιπξεδληδνιόλε 

 ηα ελδηακέζνπ δξάζεο – παξακεζαδόλε θαη ηξηακζηλνιόλε-  

 ηα καθξάο δξάζεο – δεμακεζαδόλε θαη βεηακεζαδόλε 

 

 γηα ηε ζεξαπεία εκέξα παξ’ εκέξα πξνηηκώληαη ηα 
βξαρείαο δξάζεο  



Νδόο ρνξήγεζεο GC 

 

 

 Όια ηα ηνπηθά ζθεπάζκαηα κπνξεί 
λα απνξξνθώληαη θαη ζπζηεκαηηθά 

Molimard et al, Drug Saf 2008 

Habib GS, Clin Rheumatol 2009 



Νδόο ρνξήγεζεο GC 

 Ρα GC ρνξεγνύληαη από ην ζηόκα, 
παξεληεξηθά – IM, IV, ελδαξζξηθά,  
ηνπηθά - κε έλεκα, από ην δέξκα, κε 
εηζπλνή, ελδνθζαικηθά –  

 

 Κε ηα ελέκαηα κπνξεί λα απνξξνθεζεί 
>50% ηεο δόζεο πνπ ρνξεγείηαη 

 

 Ρα εηζπλεόκελα ελ κέξεη θαηαπίλνληαη 

 



Σξνληθή πνξεία αλάλεςεο από 
ηελ θαηαζηνιή ηνπ άμνλα Δ 

 νη απαληήζεηο ηνπ άμνλα Δ εμαθνινπζνύλ λα 
παξακέλνπλ θπζηνινγηθέο κεηά ηε ρνξήγεζε απιώλ 
δόζεσλ θαη επαλέξρνληαη ζην θπζηνινγηθό εληόο νιίγσλ 
εκεξώλ κεηά από ζεξαπεία κε γιπθνθνξηηθνεηδή 
βξαρείαο δηάξθεηαο 

 

 ε αληαπόθξηζε σο πξνο ηε βαζηθή έθθξηζε θνξηηδόιεο 
θαη ηελ απάληεζε ζην stress, είλαη ηαρύηεξε ζε αζζελείο 
πνπ ιακβάλνπλ ρακειέο δόζεηο γιπθνθνξηηθνεηδώλ (7.5 
mg ή νιηγόηεξν πξεδληδόλεο εκεξεζίσο) θαη ζε αζζελείο 
ζηνπο νπνίνπο ε ζεξαπεία ήηαλ κηθξόηεξεο δηάξθεηαο  



Σξνληθή πνξεία αλάλεςεο από 
ηελ θαηαζηνιή ηνπ άμνλα Δ 

 ηα επίπεδα ηεο βαζηθήο θνξηηδόιεο 
ηνπ πιάζκαηνο επαλέξρνληαη ζην 
θπζηνινγηθό ζπλήζσο εληόο κελόο 
από ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο 

 κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ κήλεο πξηλ 
επαλέιζεη ζην θπζηνινγηθό ε 
απάληεζε ζηελ ππνγιπθαηκία   

 



Απνθπγή θαηαζηνιήο άμνλα Δ 

 Ξξνηηκώληαη ηα GC βξαρείαο δξάζεο 

 Ππληαγνγξαθείηαη ε κηθξόηεξε δπλαηή δόζε 

 Ζ αξρηθή δόζε ειαηηώλεηαη ην δπλαηόλ 
ηαρύηεξα, εθόζνλ ην επηηξέπεη ε βαζηθή λόζνο 

 Δθαξκνγή ελαιιαθηηθήο νδνύ ρνξήγεζεο – πρ 
ηνπηθά 

 Σνξήγεζε ζπλνιηθήο δόζεο 24h λσξίο ην πξσί 

 Κεηάβαζε ζηελ παξ’ εκέξα ζεξαπεία 

 Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή ζπκπησκάησλ 
δηαθνπήο ε ειάηησζε δόζεο επηβξαδύλεηαη ε ε 
δόζε απμάλεηαη 



Γεληθέο αξρέο ρνξήγεζεο GC 

 Ππληαγνγξαθνύληαη κόλν εθόζνλ 
ππάξρεη έλδεημε 

 

 

 Ζ δηάξθεηα ρνξήγεζεο πξέπεη λα 
πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηόλ 



Πύλδξνκν απόζπξζεο GC 

 θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία δελ 
ππάξρεη ππνηξνπή ηεο ππνθεηκέλεο 
λόζνπ κεηά ηε δηαθνπή GC ή 
θαηαζηνιή ηνπ Δ άμνλα αιιά ν 
αζζελήο δελ κπνξεί λα αλερζεί ηελ 
απόζπξζε 

 

Hochberg et al, End Rev 2003 



Πύλδξνκν απόζπξζεο GC 

 Παπαηηπείηαι 

 

 θςζική εξάπηηζη - ανοπεξία, ναςηία, έμεηοι, απώλεια 
βάποςρ, εξαζθένηζη, κεθαλαλγία, μςαλγίερ, 
απθπαλγίερ, οπθοζηαηική ςπόηαζη, ηασςκαπδία, 
πςπεηόρ 

 

 τςσολογική εξάπηηζη  - διαηαπασέρ ηηρ διάθεζηρ, 
τςσική αζηάθεια, τςσυζικέρ εκδηλώζειρ 

Hochberg et al, End Rev 2003 



Ρξόπνη απάληεζεο 
αζζελώλ ζηε δηαθνπή GC 
 πξσηνπαζήο λόζνο ζε ύθεζε - αζζελήο 

αζπκπησκαηηθόο 

 

 ππνηξνπή ή επηδείλσζε ηεο λόζνπ κε ή ρσξίο 
άιια ζπκπηώκαηα  

 

 ζπκπηώκαηα θινηνεπηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο 

 

 ζπκπηώκαηα θινηνεπηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο 
ρσξίο βηνρεκηθέο ελδείμεηο  

 

 



Πρήκαηα απόζπξζεο GC 

 πξέπεη λα δηαθόπηνληαη βαζκηαία 

 ε ηαρύηεηα κείσζεο εμαξηάηαη από 
ην θπζηνινγηθό έιεγρν ηεο 
ππνθεηκέλεο λόζνπ θαη από ηελ 
ηαρύηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ 
νξγαληζκνύ ζηελ αλαγθαία 
παξαγσγή ησλ νξκνλώλ 

 ινγηθό δηάζηεκα 4-6 wks 

 



Απόζπξζε GC 

 ην πξόγξακκα πξέπεη λα είλαη 
εύθνιν θαη αζθαιέο  

 ζθνπνί 

 πξόιεςε ππνηξνπήο ηεο λόζνπ 

 

 ε αλάλεςε ηνπ Δ άμνλα  

 
Liu et al, Allergy Asthma Clin Immunol 2013 



Απόζπξζε GC 

 εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
απόζπξζεο παξνπζηαζζεί νμύ 
stress ή εγρείξεζε ρξεηάδεηαη 
πδξνθνξηηδόλε ζε δόζε stress 



Απόζπξζε GC 

 ζε πεξίπησζε καθξνρξόληαο 
ρνξήγεζεο ρξεηάδεηαη πνιύ 
βξαδεία ειάηησζε  

 γηα ηελ απνθπγή  

 παξόμπλζεο ππνθεηκέλεο λόζνπ 

 εκθάληζεο ζπκπησκάησλ δηαθνπήο 

Liu et al, Allergy Asthma Clin Immunol 2013 



Απόζπξζε GC 

ειάηηωζε θαηά 2.5 – 5 mg πξεδληδόλεο/3-7 d 

κέρξη 

5 mg πξεδληδόλεο ή πξεδληδνιόλεο/d 

0,75 mg δεμακεζαδόλεο/d 

20 mg πδξνθνξηηδόλεο/d 

Liu et al, Allergy Asthma Clin Immunol 2013 



Απόζπξζε GC 

 ζε λόζνπο όπσο ε ξεπκαηνεηδήο 
αξζξίηηδα ζπληζηάηαη βξαδεία 
κείσζε ηεο δόζεο, κε κείσζε ηόζν 
κηθξή όζν 1 mg/κήλα  

Liu et al, Allergy Asthma Clin Immunol 2013 



Δθηίκεζε ιεηηνπξγηθόηεηαο Δ 
κεηά απόζπξζε GC 

 ρξεζηκνπνηείηαη ε δνθηκαζία ACTH 
κε ρακειή (1 κg) ή πςειή (250 
κg) δόζε 

 

 

 θπζηνινγηθή απάληεζε θνξηηδόιε 
νξνύ >20 κg/dl 



Δθηίκεζε ιεηηνπξγηθόηεηαο 
άμνλα Δ 

 αζζελείο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 
θνξηηθνζηεξνεηδή γηα 
παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο 
κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη είλαη ζε 
θίλδπλν επηλεθξηδηαθήο 
αλεπάξθεηαο γηα κέρξη θαη 1 έηνο 
κεηά ηελ απόζπξζή ηνπο   

 



Ππκπεξάζκαηα 

 Ζ ζεξαπεία κε γιπθνθνξηηθνεηδή 
είλαη ρξήζηκε γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
πνιιώλ θαη πνηθίισλ λνζεκάησλ, 
αιιά ζπλνδεύεηαη από ζνβαξέο 
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαη 
ζπκπηώκαηα όηαλ γίλεηαη δηαθνπή 
ηεο   



Ππκπεξάζκαηα 

 Θαηά ηελ απόζπξζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ 
κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ δεπηεξνπαζήο 
επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα νθεηιόκελε ζηελ 
αξλεηηθή παιίλδξνκε δξάζε ησλ 
γιπθνθνξηηθνεηδώλ ζηνλ Δ άμνλα, ζύλδξνκν 
απόζπξζεο γιπθνθνξηηθνεηδώλ θαη ππνηξνπή 
ηεο λόζνπ γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ ηα 
γιπθνθνξηηθνεηδή 



Ππκπεξάζκαηα 

 Ζ ρξήζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ πξέπεη λα 
δηαθόπηεηαη βαζκηαία κε ζθνπό ηελ παξνρή 
ρξόλνπ ζηα επηλεθξίδηα γηα ηελ επάλνδν ηεο 
έθθξηζεο ζην θπζηνινγηθό 

 Ρα ζπκπηώκαηα ηεο δηαθνπήο -αδπλακία, 
θόπσζε, ειάηησζε ηεο νξέμεσο, απώιεηα 
βάξνπο, λαπηία, έκεηνο, δηάξξνηα, θνηιηαθό 
άιγνο- κπνξεί λα κηκεζνύλ νξηζκέλα άιια 
παζνινγηθά πξνβιήκαηα, κεξηθά από ηα νπνία 
κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα γηα ηε δσή 



Ππκπεξάζκαηα 

 Ζ βαζκηαία κείσζε ηεο δόζεο κπνξεί λα κελ 
πξνιακβάλεη πιήξσο ηα ζπκπηώκαηα ηεο 
δηαθνπήο   

 

 

 Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε ησλ 
γιπθνθνξηηθνεηδώλ κπνξεί λα είλαη αλαγθαία 
θαηά ηε δηάξθεηα πεξηόδσλ stress (όπσο ε 
εγρείξεζε), αθόκε θαη έλα έηνο κεηά ηε 
δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε γιπθνθνξηηθνεηδή 



 Παο επραξηζηώ πνιύ 


