کىرتىن ها

كورتون َاو عايياَّ گرْٔي از دارْٔاست كّ
خاصيت يسكٍ ٔ تضعيف سيستى ايًُي بذٌ را
داشتّ ٔ در درياٌ تعذاد زيادي از بيًاريْا كاربرد
دارَذَ .او عهًي ايٍ دارْٔا كٕرتيكٕاسترٔئيذ است
ٔ بّ شكم قرص ،آيپٕل ،اسپري ٔ پًادْاي
يٕضعي در بازار ٔجٕد دارَذ.

کورتیکواستروئیدها بّ استرٔئيذْایی گفتّ
شبکو بيداشت ً دزمان بٌانات
مدیسیت دازً ً غرا
شمازه تماس:

0752-3223275
آدزس الكتسًنيكي شبكو بيداشت ً دزمان بٌانات
http://bavanat.sums.ac.ir

يی شٕد کّ در بخش قشری غذِ فٕق کهيٕی
ساختّ يی شَٕذ .استرٔئيذْا ترکيبات چربی
ْستُذ .کٕرتيکٕاسترٔئيذْا بّ دٔ گرِٔ عًذِ
ييُرانٕکٕرتيکٕئيذْا ياَُذ آنذٔسترٌٔ ٔ
گهٕکٕکٕرتيکٕئيذْا ياَُذ کٕرتيسٔل تقسيى بُذی
يیشَٕذ  .ييُرانٕکٕرتيکٕئيذْا در ساياَذْی آب ٔ
انکترٔنيتٓا در بذٌ َقش دارَذ (احتباش آب ٔ
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سذیى ٔ دفع پتاسيى) .گهٕکٕکٕرتيکٕئيذْا

www.wikipedia.com

َقشْای گَٕاگَٕی در بذٌ دارَذ از جًهّ کاْش

http://iransalamat.ir

انتٓاب ،تخفيف ٔاکُشْای ایًُی ،تاثير بر
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سٕختٔساز ٔ افسایش قُذ خٌٕ .در بيًاریْای
گَٕاگَٕی ياَُذ سُذرو کٕشيُگ ٔ بيًاری
آدیسٌٕ يا افسایش یا اختالل در ترشح
کٕرتيکٕاسترٔئيذْا را داریى.

انواع کورتیکواستروئیدها:
پردَيسٔنٌٕ  ،بتايتازٌٔ  ،دگسايتازٌٔ  ،يتيم پردَيسٔنٌٕ ،
تريايسيُٕنٌٕ ْ ،يذرٔكٕرتيسٌٔ ٔ كهٕبتازٔل
موارد مصرف:
براي درياٌ برخي از بيًاري ْا بّ عُٕاٌ يسكٍ فٕري از
إَاع كٕرتٌْٕا استفادِ ييشٕد .يٕارد بيشًاري از
كاربرد ايٍ دارْٔا در درياٌ درازيذت بيًاريْا ٔجٕد دارد
كّ قابم جايگسيُي با ْيچ دارٔي ديگري َيستُذ ٔ بّ دنيم
خاصيت تضعيف ايًُي كٕرتٌْٕا استفادِ ٔسيع از ايٍ
دارْٔا براي درياٌ بيًاريْاي خٕد ايًُي صٕرت
ييگيرد.

درمان طوالني مدت با كورتون اگرچه باعث رهايي
بیمار از درد و رنج بیماري ميشود ،اما منجر به
وابستگي و ايجاد عوارض متعدد ميشود.
عوارض کورتون ها:

عىارض داروهای کىرتىنی به میسان و مدت مصرف آنها بستگی
دارد .هرچه مقدار و مدت درمان بیشتر باشد عىارض آن بیشتر
خىاهد بىد .عىارض این داروها را باید زمانی مدنظر داشت که
به صىرت خىدسرانه استفاده شىد.

