
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 درماني تبريز,دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي   

  عاونت بهداشتم                               

  
در مورد مصرف داروهاي كورتوني (از جمله 

، متيل  پردنيزولون، بتامتازون دگزامتازون ،
پردنيزولون، تريامسينولون، هيدروكورتيزون 

  مي دانيد ؟چه  )و كلوبتازول
 

 نمك و آب احتباس داروها، نوع اين ديگر عارضه
 پف به منجر كه است چربي توزيع در تغيير نيز و

 وضعيت اين. شودمي صورت شدن گرد و كردن
 افزايش موجب و شده قلمداد چاقي عنوان به

 اين كه حالي در شود؛مي داروها اين سوءمصرف
 صورت ظاهري كردن پف و اشتها كاذب افزايش

 مدتطوالني مصرف در ناپذيرجبران عوارض با
  .است همراه

 فشار افزايش پوست، رفتن تحليل و شدن نازك 
 خون، فشار افزايش مرواريد، آب چشم، درون
 قند رفتن باال عضالني، ضعف استخوان، پوكي
 در اختالل و هابافت ترميم فرايند در آسيب خون،

 بروز امكان افزايش بدن، ايمني سيستم فرايندهاي
 از كليوي فوق غده ثانويه نارسايي و هاعفونت
 نادرست و خودسرانه مصرف عوارض جمله

  .هستند كورتوني داروهاي

گروهي ازهاكورتيكواستروئيديا  هاكورتون
و ، ضد التهاب داروهاست كه خاصيت مسكن 

سيستم ايمني بدن را داشته و در كننده تضعيف 
اساسي ها كاربرد درمان تعداد زيادي از بيماري

دارند و به شكل قرص، آمپول، اسپري و پمادهاي 
 از يكي .وجود دارندداروخانه ها موضعي در 

 خودسرانه داروهاي  مصرف موارد بيشترين
 در خوراكي صورت به آنها از استفاده كورتوني،
  . است به عنوان چاق كننده و اشتها افزايش

 خودسرانه مصرف عوارض برخی
  : کورتونی داروھای

  است. اشتها افزايش داروها اين عوارض از يكي

  

   

  مقدمه :

سالمت گرانبهاترين هديه اي است كه خداوند 
متعال به بشر ارزاني كرده است و همگي مي دانيم 
كه انسان سالم، از عوامل موثر در توسعه پايدار 
هر جامعه است و البته نقش دارو در اين ميان 

 وبسيار اساسي، موثر و تعيين كننده است 
دارو در چرخه سالمت از  صحيح مصرف

مهمترين اركان درمان بيماري ها است اما مصرف 
بي رويه و خودسرانه دارو يا خوددرماني با توجه 
به گسترش ابعاد آن از مشكالت مهم 

درماني به خصوص در كشورهاي در ،بهداشتي
  .حال توسعه محسوب مي شود

    دارو چيست ؟

 ,دارو ماده شيميايي است كه براي تشخيص
درمان و رفع عالئم بيماري يا باالبردن  ,پيشگيري 

  .كيفيت زندگي بيمار به كار مي رود



  

منظمهايويزيتدرمعالج پزشك كه يتمهيدات
 عوارض برخي تواندگيرد،ميمي كار به بيمار
 برساند. قطع حداقل به را هاكورتون جانبي

 باشد؛ رسانآسيب شدت به تواندمي دارو ناگهاني
 بايد حتما اقدام اين دارو، قطع به نياز درصورت

  شود. انجام تدريجي صورت به و پزشك نظر زير

 برخي با توجه به اينكه داروهاي كورتوني در
قرار استفاده  موردموارد به عنوان داروي حياتي 

 از دارو نكردن مصرف شرايط اين در مي گيرد
 خطر تواندمي احتمالي، جانبي عوارض ترس
 آنها جانبي عوارض به نسبت تريجدي بسيار
  باشد. داشته

  

  

 نظر با حتما بايد كورتون داروهاي مصرف
 وي توسط نيز درمان دوره و باشد پزشك

 اساس بر خودسرانه مصرف. شود مشخص
 به توجه با كردن مصرف يا ديگران توصيه
 تجويز به منجر كه قبل دفعات با عالئم شباهت
 توجه بايد. است مردود كامال بود، شده كورتون
 به هرگز پزشك توسط ابتدايي تجويز داشت
 دارو خودسرانه مصرف تكرار سالمت معناي
  نيست.

 عناوين تحت هاييفراورده اوقات گاهي
 جمله از (چاق كننده و اشتها آور )مختلف
 و هستند گياهي شودمي ادعا كه هاييفراورده
 تركيبات حاوي اند،تهيه قابل هاداروخانه از خارج

 روي بر آنها از نامي كهاين بدون هستند كورتون
  باشد. شده برده آن جلد

هايآسيب از جلوگيريبراي
 كورتون داروهاي احتمالي
  .است ضرورري شرط سه رعايت

  پزشك توسط تجويز- 1

  داروخانه از دارو تهيه- 2

 مشورت با آن مصرف- 3 
  داروساز

 

  تهيه و تنظيم :

  دكتر علي محمدي
  (رئيس گروه كارشناسان دارو و آزمايشگاه ) 
  همتي اعظم خانم 

  (كارشناس امور دارويي و سالمت روان)
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