
در صورتی که کورتیکو استروئید توسط پزشک تجویزز  

شود،مصرف آن الزامی است زیرا در درمان بعزیزی   

 بیماریها منافع آن بیش از میرات دارو است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تهران   

 معاونت بهداشت

 مرکز بهداشت جنوب تهران

 

 سوء مصرف کورتون ها

2376-67-7623-1: کد رسانه   

  . تیعیف سیستم ایمنی و سرکوب رشد گروه هدف : عموم مردم

 . رسوب چربی در قفسه سینه، صورت و پشت

 تحلیل عیالت و ضعف آنها. 

1.www.Uptodate.com( general fordrug in-

formation-for example clobetazol) 

2.www.WebMD.com(drug and supplement 

–corticosteroids) 

3.www.Healthline.com(drug search-

corticosteroids) 

4.www.Ezinearticle.com(corticosteroids) 

 منابع:

شود. گاهی   موجـب قرمزی و نازک شدن پوست می

بعضی از افراد از پمادهای کورتونی به منظور ضـد    

لک وروشن کننده استفاده می کنند، متاسفانه ایـن    

سوء مصرف میتواند عوارض شدیدی همـوـون از     

دست رفتن کالژن و تحلیل الیه های زیر پـوسـتـی    

پوست، خشکی پوست، تحریک، بر افروختگی و گاه 

همونین افزایش موهای زائد و جوش زدن می شود. 

در سوختگی پای  کودکـان ننـاشـی از ادرار            

پمادهای کورتونی نباید به مدت طوالنی استفـاده  

 شود.

مصرف طوالنی کورتون احتمال ابتال به . مشکالت چشمی: 

 سیاه  را نیز افزایش می دهد. آب مروارید و گلوکوم نآب

 

 

 . توهم، اختالت ذهنی و افسردگی

. تاخیر در بهبود زخم، افزایش امکان ایجاد عفونتها و یا 

 پنهان ماندن عفونت

. افزایش فشارخون، قند خون و تسریع در امکان ایجاد 

 دیابت

 



 به نام خدا

 مقدمه

نام عامیانه گروهی از داروهـاسـت کـه      کورتون 

خاصیت ضد التهاب و تضعیف سیستم ایمنی بدن 

را  داشته و در درمان تعداد زیادی از بیـمـاریـهـا     

کاربـرد دارنـد. نـام عـلـمـی ایـن داروهـا                    

کورتیکواستروئید است و به شکل قرص، آمـوـول،   

قطره، اسوری و پمادهای موضعی در بازار وجـود    

 دارند.

 انواع کورتون های پرمصرف:

پردنیزولون، بتامتازون، دگزامتازون،تریامسینولون  

 همه از انواع کورتون ها هستند.

ها با توجه به کنترل سریع عالیم بیمـاری   کورتون

جزء داروهای پر مصرف هستند. اما متاسفانه گاهی 

بدون توجه به عوارض آن به صورت بـی رویـه       

 استفاده می شوند.

رفته که دگزامتازون تـزریـ ـی       این مساله تا جایی پیش

ترین داروی تجویزی در کل نسـ    ننوعی کورتون  شایع  

 دارویی کشور است .

 عوارض کورتونها

کورتون مـانـع فـعـالـیـت           .پوکی استخوان:    

و       سـازی    شود که در استخـوان  هایی می سلول

 ها ن ش دارند. رسوب کلسیم در استخوان

 

ها موجب احتباس آب و نمک و    کورتونتورم:  .    

نیز موجب تغییر در توزیع چربی، پف کردن و گرد 

شدن صورت می گردند، همین موضوع باعث شده 

که  بعضی از افراد به غلط از کورتونها برای چـا   

 شدن استفاده کنند.

اسـتـفـاده از      . قرمزی و نازک شدن پوست :     

پمادهای حاوی کورتون شاید به سرعت التهابات 

 پوستـی را درمان کنـد اما استـفاده طوالنی از آن 

اما این داروهای محبوب میتوانند عوارض جانبی زیـادی    

داشته باشند. عوارض داروهای کورتونی به میزان و مدت  

 مصرف آنها بستگی دارد. 

هرچه م دار و مدت درمان بیشتر باشد عوارض آن بیشتر 

خواهد بود. در ادامه برخی از عوارض این داروهـا آورده       

 شده است.

هیچگاه کورتیکواستروئید را بدون نزرزر    

پزشک مصرف ننمایید و  نیز هیچگاه بزرای  

 تجویز دارو به پزشک خود اصرار نورزید.

زیرا  پزشکان با توجه به منافع و عزوارض  

 جانبی دارو تصمیم به تجویز آن میگیرند. 

  

 


