
  

ماره ه    ۶ :اطال
 ؟ است كدام آن عوارض و چيست كورتون

 و بوده استفاده پر بسيار كه داروهايي از يكي است، جهاني استانداردهاي برابر چند ايران در داروها غيرمنطقي استفاده
 ها كورتون رود، مي شمار به جامعه افراد سالمت براي تهديدي و داشته بسياري عوارض جانبي آن از غيرمنطقي استفاده

 كاهش بخوبي را بيماري عالئم كه چرا  ،است بيماران و پزشكان بين محبوبي بسيار داروهاي ها كورتون .هستند

 درمان در و راداشته بدن ايمني سيستم تضعيف و مسكن خاصيت كه داروهاست از گروهي عاميانه نام "كورتون".دهندمي

 آمپول، قرص، اشكال مختلف به و است "كورتيكواستروئيد" داروها اين علمي نام .دارند كاربرد ها بيماري از زيادي تعداد

 اثرات كنار در كه هستند قوي بسيار داروهاي كورتيكواستروئيدها .دارند وجود بازار در پماد ، كرم، محلول، لوسيون واسپري

 و خودسرانه صورت به نبايد لذا ،دارند خطرناك گاهي و گوناگون جانبي عوارض مختلف، بيماريهاي درمان براي سودمندشان
 .شوند است،مصرف كرده تجويز پزشك آنچه از تر طوالني اي دوره در يا و پزشك تجويز بدون

 نسخ كل در تجويزي داروي ترين شايع و هاست كورتون ترين قوي جزء شود مي گفته دگزا بعضا كه طور آن يا دگزامتازون

 دگزامتازون تجويز ميزان اين است معتقد بهداشت وزارت داروي منطقي مصرف و تجويز كشوري وكميته است كشور دارويي

 حاوي چشمي هاي قطره از استفاده روزها اين متاسفانه .ندارد همخواني اپيدمولوژيك بيماري وضعيت و كشور جمعيت با

 خودسرانه مصرف .است افزايش به رو افراد از برخي توسط پزشك تجويز بدون هم آن بتامتازون، جمله از كورتيكواستروئيد

  . باشد داشته همراه به را زيادي عوارض تواند مي متخصص، پزشك تجويز بدون داروها اين

  :از عبارتند ها، كورتون مصرف سوء موارد بيشترين

  كننده روشن و ضدلك عنوان به ...و فلوئوسينولون بتامتازون، كلوبتازول، مانند موضعي انواع مصرف 
 هاي باشگاه به كه جواناني ميان در بويژه وزن افزايش براي دگزامتازون ص قر از استفاده اخير هاي سال در 

  است يافته رواج كنند مي مراجعه ورزشي

 و عضالت تجزيه افزايش باعث برعكس بلكه شوند نمي ورزشكاران توان و عضالت حجم افزايش باعث تنها نه دارو اين -
 در ها تاندون ديدن آسيب و پارگي امكان دارو اين مصرف با همچنين .دش خواهد عضالت ضعف و فرد عضالني توده كاهش

  .يافت خواهد افزايش شدت به ورزشي حركات انجام هنگام ورزشكاران،

  :كورتون مهم عارضه ده

  ها عفونت انواع مقابل در بدن دفاعي سد كاهش و بدن ايمني سيستم تضعيف .1
  ها زخم ترميم تاخيرانداختن به .2
 جنون و مانيا حمالت پيدايش و ذهني اختالالت همچنين و توهم افسردگي، مانند عوارضي ايجاد .3

 



  

  

 شودمي ) ورم(ادم  نهايت در و بدن در آب و نمك احتباس به منجر كه بدن هاي الكتروليت و مايعات تعادل بر اثر .4
  كه مي تواند اشتباها چاقي تلقي شود

  گردن پشت و بدن پشت مانند بدن خاص نواحي در ها چربي تجمع آن دنبال به و بدن در ها چربي توزيع بر تاثير .5
  زنان در بويژه صورت مانند بدن مختلف نواحي در زائد موهاي رشد افزايش .6
 فاكتورهاي همگي كه خون هاي چربي افزايش و ديابت ايجاد و )هيپرگليسمي(قندخون افزايش فشارخون، افزايش .7

  .دهستن قلبي هايه سكت و عروقي – قلبي هاي ي بيمار بروز براي قوي و شده شناخته
 ها تاندون آسيب يا و پارگي موجب آن باالي دوز مصرف همچنين و استخوان پوكي و ها استخوان تراكم كاهش .8

  شودمي
  مرواريد آب بروز همچنين و مسن افراد در بويژه سياه آب بروز و چشم كره فشارداخل افزايش .9

 شودمي گوارشي هاي زخم تشديد و بروز باعث كه معده بويژه گوارش دستگاه مخاطي هاي اليه تضعيف و كاهش .10
  شود؟ رعايت بايد احتياطي موارد چه

 سيستميك كورتيكواستروئيدهاي از نبايد مزمن يا و ساده هاي حساسيت عالئم رفع براي كه داشت توجه بايد .1

 نظير تر عارضه كم و تر ساده داروهاي با توان مي را عالئم اين .كرد استفاده اوليه درمان عنوان به )دگزامتازون(

  .كرد كنترل ها هيستامين آنتي
 نبايد كه است ضروري نكته اين به توجه نيز ... و مفصلي روماتيسم مانند التهابي هاي بيماري مورد در .2

 تنها نه آنها مدت طوالني مصرف كه چرا شود؛ استفاده بيماري كنترل براي مزمن طور به ازكورتيكواستروئيد

 مشكالت و ناخواسته عوارض پيدايش باعث درازمدت در تواند مي بلكه بگيرد را بيماري پيشرفت جلويتواند نمي

  .شود مسن افراد ميان در خصوصا جدي
 از بدن از ناحيه هر در قارچي هاي عفونت به بودن مبتال صورت در يا و دگزامتارون داروي به حساسيت صورت در .3

  .شود خودداري دارو اين مصرف
  .كنيد اجتناب دگزامتازون داروي مصرف از جراحي يا و عفونت تب، خطرناك، بيماري به ابتال صورت در .4
  .كنيد خودداري بيمار افراد به شدن نزديك از دگزامتازون داروي با درمان طول در .5
  .كنيد مشورت پزشك با و كرده خودداري دگزامتازون نظير كورتيكواستروئيدها ناگهاني مصرف قطع از .6
 عفونت به ابتال ساز زمينه تواند مي خود كه شده ايمني سيستم شديد تضعيف موجب باال، دوز با دارو اين مصرف .7

  .بيندازد خطر به را فرد جان تواند مي و بوده خطرناك بسيار كه شود شديد هاي
  .گيرد صورت خاصي بندي زمان برنامه طي تدريج به و پزشك نظر تحت بايد نيز داروها اين مصرف قطع .8

در هر حال ممكن است بر حسب صالح ديد پزشك متخصص، نياز باشد درمان با كورتون ها به طور طوالني :توجه
و با كنترل وضعيت بيمار از لحاظ عوارض جانبي مصرف اين دارو ها در اين صورت  .مدت يا با دوز باال صورت پذيرد

  .مي باشد، بالمانع د احتياطدر نظر گرفتن موار


