
 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 کورتیکوستروئیدها

 و 

 عوارض جانبی آن ها 

است به  مصرف کورتیکوستروئیدهای موضعی ممکن

نازک شدن پوست و پیدایش ضایعاا  رارمار  ر        

 پوست و آکنه بیانجامد.

به تاخیر انداختن ترمیم زخم ها، ابتال به  یابت، اثر بر           

تعا ل مایعا  و الکترولیت های بدن که منجر به              

احتباس نمک و آب  ر بدن می شو ، اثر بر توزیع               

چربی ها  ر بدن و به  نبال آن تجمع چربی ها  ر                

و  فشارخون نواحی خاص نظیر پشت گر ن، افرایش        

 ر نواحی مختلف بدن نظیر           موهای زائد   افرایش

صور  به ویژه  ر خانم ها از  یگر عوارض نامطلوب             

 ناشی از مصرف نابجا و بی رویه این آمپول است.
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 هشدارها
 

    هنگامی که این  ارو را مصرف می کنید،  ر کاناار

افرا  سرماخور ه و بیمار ررار ناگایاریاد و اگار                   

می خواهید واکسنی برنید، حتما با پرشاک خاو      

 مشور  کنید.

 جانبی کورتیکوستروئیدهای موضعی : عوارض
  افرا ی که این  اروها را برای بیشتر از  و تا سه

ماه مصرف می کنند، برای جلوگیری از پوکای  

مکمل ویتامین  استخوان باید تحت نظر پرشک،

D  و کلسیم  ریافت کنند و هم چنین آزمایش

 تراکم استخوان بدهند.

   از مصرف  ارو  ر زمان بار اری باید خاو  اری

 کر .

    ر صور  نیاز به کاهش  وز خوراکی یا راطاع 

 ارو، کورتیکوستروئیدها باید به تادریاک کام        

شوند تا به غده آ رنال اجازه تولید طابایاعای       

کورتیرول را بدهند. از عوارض رطاع یاکابااره        

کورتیکوستروئیدها می توان به عالئامای هام      

چون خستگی، تب،  ر  عضالنی، سبکی سر و   

  ر  مفاصل اشاره کر .

اسات ساباب        کورتیکوستروئیدهای ترریقی ممکن

بروز عوارض جانبی، نر یک محل تارریاش شاوناد.       

عوارض جانبی این  اروها شامال  ر ، عافاونات،         

چروک خور ن بافت نرم و از بین رفتن رنگ پوست 

است. برحسب وضعیت خاص، معموالً پرشک ترریش  

بار ترریاش  ر ساال         4یا  3کورتیکوستروئید را به 

 کند. محدو  می

عوارض جانبی کورتیکوستروئیدهای 

 تزریقـی : 

آمپول  گرامتازون رتبه اول از نظر تعدا  تجویر           

 اروی ترریقی برای بیماران را  ر نسخ پرشکان به         

خو  اختصاص  ا ه است. مصرف آمپول                

 گرامتازون برای رفع عالئم سرماخور گی،             

غیرمنطقی است و می تواند با تضعیف سیستم            

ایمنی بدن زمینه را برای تشدید حاال  عفونی           

فراهم کر ه و طول مد  بیماری را افرایش  هد.          



 

هایی    اروهای کورتیکوستروئید از آثار هورمون      

های   کنند که به طور طبیعی  رغده         تقلید می 

باالی     های آ رنال  ر    شوند. غده   آ رنال تولید می  

ها جای  ارند. ورتی کورتیکوستروئید به            کلیه

از مقدار معمولی      مقداری تجویر شو  که بیش      

کر ن التهاب    بدن است، سبب فروکش     موجو   ر 

های  کر ن التهاب، از شد  نشانه شو . فروکش می

های التهابی مانند آرتریت و آسم                بیماری

کاهد. کورتیکوستروئیدها سبب سرکوب           می

کنترل   شوند و از طرفی به         ستگاه ایمنی می   

کنند که طی آن ها          هایی کمک می     بیماری

های خاو      ستگاه ایمنی به اشتباه به بافت         

مانع عملکر     از طرف  یگر     .حامله کر ه است   

سلول های سفید خون می شوند. سلول های            

سفید خون، جسم خارجی را نابو  می کنند و به          

 .عملکر  بهتر سیستم ایمنی بدن کمک می کنند       

تداخل با عملکر  سلول های سفید خون باعث          

عارضه جانبی افرایش حساسیت به عفونت                  

 می شو .

 کورتیکوستروئیدها
متیل پر نیرولون، بو زوناید، فلوتیکازون،              

بکلومتازون، کلوبتازول، فلوئوسینولون و               

تریامسینولون هستند. مصرف این  اروها برای           

کمک به  رمان التهاب و  ر  همراه بعضی                

آرتریت روماتوئید و      های مرمن مانند       بیماری

های   لوپوس، کنترل التهاب همراه آسم و آلرژی         

بینی به کار می رو  و هم چنین به ترمیم                  

کند. این  سته      های پوستی کمک می       بیماری

 ارویی  ر فرم های خوراکی، افشانه استنشاری،          

رطره بینی و چشمی، کرم و پما  موضعی و فرم             

 ترریقی موجو  است.

 

 تمام بدن تأثیر  ی خاص بر یک ناحیه جای تأثیر  ر  

ها به احتمال زیا  عوارض        گذار ، این شکل  ارو     می

کند. عوارض جانبی      جانبی رابل توجهی ایجا  می      

مقدار مصرف آن ها بستگی  ار  و             این  اروها به  

 شامل موار  زیر است:
 

ها )گلوکوم(، تاری  ید و  ر         ا افرایش فشار  رچشم   

 چشم
 

 شو  ها می ا احتباس مایع که سبب ورم بدن و ساق
 

 ا افرایش فشارخون
 

 ا تغییرا  خلش
  

شکم، صور  و  ا افرایش وزن، همراه رسوب چربی  ر

 پشت گر ن

 جوش و کهیر -

صورت مصرف درازمدت،  در 

 است عوارض زیر دیده شود : ممکن
 

  و چشم )کاتاراکت(    شدن عدسی یک یا هر       ا تیره 

است سبب وخامت       رفتن رند خون که ممکن        ا باال 

  یابت شو 
 

 ا افرایش احتمال بروز عفونت و پیدایش عالئم 

 ر زمان استفا ه از کورتیکوستروئیدهای              

جای   است مقداری از  ارو به       ای، ممکن     افشانه  

 هان و گلو رسوب کند. این         ها،  ر     ریه  رفتن به   

شو  که عفونت رارچی  ر هان به        امر موجب می  

وجو  آید )برفک  هان( و خشونت صدا ایجا             

بار استفا ه از     از هر   که بیمار پس      شو .  رصورتی 

 هان را با آب بشوید       ی کورتیکوستروئید،     افشانه

شو . با    از تحریک  هان و گلو جلوگیری می          

اند که    که بعضی پژوهشگران اظهار  اشته      وجو ی  

های کورتیکوستروئید سبب        استفا ه از افشانه    

شو  که به      کو کانی می   کندی سرعت رشد  ر    

کنند ولی    علت آسم از این  اروها استفا ه می         

 ا ه است که این  اروهای        ها نشان   نتایک بررسی 

بررگسالی     رد نهایی کو کان  ر        استنشاری بر 

 تأثیری ندارند.

 عفونت مانند تب، گلو  ر ، آبریرش بینی و عطسه 

 استخوان وشکستن استخوان پوکی - 
 

 آ رنال ا سرکوب تولید هورمون  رغده 

شدن   شدن پوست، کبو ی سریع و کند          نازک     ا

 ترمیم زخم 

کورتیکوستروئیدها شاامال  اروهاایای مااناناد:                    

 بتامتازون،   گرامتازون،  هیدروکورتیرون،  

مانند هر  ارویی، استفا ه از کورتیکوستروئیدها،         

خطر بروز عوارض جانبی را  ر بر  ار . بعضی از             

این عوارض جانبی ممکن است سبب بروز مشکال  

وخیم سالمتی شوند. ورتی بیمار بداند  با مصرف           

تواند   ای بروز کند، می      ارو، ممکن است چه عارضه    

برای کنترل تأثیر این عوارض بار سالمتای               

 ارااداما  به مورع انجام  هاد.

 عوارض جانبی کورتیکوستروئیدها : 

 جانبی عوارض

 خوراکی : کورتیکوستروئیدهای 

 ازآن جا که مصرف کورتیکوستروئیدهای خوراکی به 

عوارض جانبی 

 استنـشاقـی :  کورتیکوستروئیدهای

 راههای مصرف :


