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ت؟كورتيكواستروئيد چيس

به استروئیدهایی گفته می شود که در بخش قشری غده فوق کلیوی ساخته می شوند

غدد فوق کلیوی یا غده های آدرنال یک جفت غده درون  ریز هستند که هر کدام بر

تشکیل شده  است که  Medullaو مغز یا مدوالCortexهر غده از دو بخش قشر. گرم است۵روی کلیه ها قرار دارند و وزن هر غده حدود 

.هرکدام از این دو بخش هورمون های جداگانه ای ترشح می کند

سیم بندی می شوندکورتیکواستروئیدها به دو گروه عمده مینرالوکورتیکوئیدها مانند آلدوسترون و گلوکوکورتیکوئیدها مانند کورتیزول تق.

.ترشح می کند( به ویژه آندروژن)البته بخش رتیکوالی غده فوق کلیوی مقدار کمی هم هورمون های جنسی 

 (.احتباس آب و سدیم و دفع پتاسیم)مینرالوکورتیکوئیدها در تنظیم آب و الکترولیتها در بدن نقش دارند

از و افزایش قند گلوکوکورتیکوئیدها نقش های گوناگونی در بدن دارند از جمله کاهش التهاب، تخفیف واکنش های ایمنی، تاثیر بر سوخت  وس

. خون



داليل عمده تجويز

:کورتيکواستروئيدها

کههستندکاربردیومهمداروهایکورتیکواستروئیدواقعدر

ارزشمندبسیارجابهاستفادهوصحیحانتخابصورتدر

.استضروریآنهاصحیحمصرفنحوهازاطالعوباشندمی

:ازعبارتندداردجودوداروهاازدستهاینتجویزبرایکهایعمدهدلیلسه

ضدالتهابیاثرات1.

بدنایمنیسیستمسرکوبیاImmunosuppressantاثرات2.

.شوندینمتولیدبدندرخاصبیماریهایوشرایطعلتبهکههورمونهاییجایگزینیبرایجایگزیندرمان3.



ی اثرات ضدالتهاب

وشدهنتعفومحلبهزاالتهابشیمیاییموادانتقالوتولیدموجبعفونت،گسترشازجلوگیریبرایبدنایمنیسیستم

تورم،قرمزی،باعثکهاستآسیبیاتحریکعفونت،بهبدنپاسخالتهاب،واقعدر.دهدمیرخالتهابوتورمآندرنتیجه

زاهابالتعواملسرکوبموجبکورتیکواستروئیدداروهایازاستفاده.شودمیدیدهآسیبناحیهدرگرمااحساسگاهیودرد

.شودمیدردوتورمکاهشسببالتهاب،کاهشباطریقبدینوشده

بیماری التهابی روده مانند بیماری کرون

 آسم و بیماری انسدادی مزمن ریوی(COPD)

کهیر و اگزما

 درد شدید در مفاصل یا عضالت مانند  آرتروز،  آرنج تنیس

درد ناشی از عصب تحریک شده مانند سیاتیک



يمنی بدناثرات ايمونوساپرسيو يا سرکوب سيستم ا

بدنازحفاظتطبیعیصورتبهکهاستدفاعیسیستمبدن،ایمنیسیستم

.داردعهدهبرراهاویروسوهاباکتریمانندزابیماریعواملبرابردر

ملکردعبهوکنندمینابودرازابیماریعاملیاخارجیجسمسفید،هایگلبول

درکورتیکواستروئیدها.کنندمیکمکبدنایمنیسیستمبهتر

خونسفیدهایگلبولصحیحعملکردمانعبیماریبابدنمواجهههنگام

سرکوبموجبخونسفیدهایهایگلبولعملکردباتداخل.شوندمی

.دهدمیکاهشرابیماریبابدنمقابلهاحتمالوشدهایمنیسیستم

لوپوس

 (ام اس)مولتیپل اسکلروزیس



درمان جايگزينی

ند کورتیکواستروئیدها ساختاری مشابه هورمون ها دار

و می توانند در موارد کمبود مانند فقدان برخی 

ن هورمون ها از جمله کورتیزول و آلدوسترون، جایگزی

ی از آن جائی که هورمون ها مواد شیمیای. درمانی باشند

را قدرتمندی هستند که بسیاری از فرآیندهای مختلف

دها تحت تاثیر قرار می دهند ، لذا کورتیکواستروئی

ه می توانند طیف گسترده ای از عوارض جانبی را داشت

.باشند



:يدهااشکال مصرفی کورتيکواستروئ

(مفصلداخلمستقیمتزریقعضالنی،وریدی،)تزریقی1.

ازاستفادهمانزدربدانیماستبهترنیزاستنشاقیکورتیکواستروئیدهایخصوصدر)استنشاقیهایاسپري2.
عفونتبروزبهمنجرامراینکهکندرسوبگلوودهانناحیهدرداروازمقداریاستممکنداروهااین

ادهازاستفازبعدبیماراستالزمرواینازگردد،میصداخشونتهمچنینو(برفک)دهانناحیهدرقارچی
.گرددجلوگیریعوارضاینبروزازتادهدوشوشستآببارادهانداروهااین

گوشیبینی،چشمی،قطره3.

لوسیونپماد،کرم،شاملموضعی4.

خوراکی5.



درمان حاد، فوريت های پزشکی

ه دوزهای باالی کورتیکواستروئید ها ممکن است ب

د، مدت چند روز در فوریت های پزشکی تجویز شو

البته نباید این دوره تجویز طوالنی باشد و در

صورت نیاز به ادامه درمان باید درمان های دیگر 

، مثالً در شرایط شوک سپتیک. جایگزین شود

تروئید مننژیت و آنافیالکسی ممکن است کورتیکواس

.تجویز شود



تجويز طوالنی مدت کورتيکواستروئيدها

جويز در شرايط کمتر اضطراری بايد دقت بيشتری برای ت

در نظر گرفته شود و تنظيم دوز، دفعات تجويز و روش

برای شاخص های بيماری. تجويز با دقت در نظر گرفته شود

.دستيابی به اثربخشی درمانی مانيتور شود

ارض تجويز مداوم کورتيکواستروئيدها همراه با ريسک عو

ميلی 5جانبی متعدد است، به طور مثال پردنيزولون با دوز 

گرم در روز می تواند منجر به کاهش دانسيته استخوانی

.شود



معیارهای شروع درمان با کورتیکواستروئیدها

.شودشروعباشد،داشتهوجودآن هادرمانیاثراتازعينیشواهدکهصورتیدرتنهاکورتيکواستروئيدهابادرمان

.شوندتجويزديگراختصاصیدرمان هایشکستازپستنها

.شوندتجويزمشخصدرمانیهدفيکمنظوربه

.گيردقرارارزيابیمورددهیپاسخ

.شودگرفتهنظردرمطلوبدرمانیپاسخبهرسيدنبرایمشخصمدتطولوکورتيکواستروئيدهاازمناسبدوز

.نشوندتجويزپاسخدهیبرایالزمزمانمدتازبيش

اثراتبهدستيابیازبعدياوجدیعوارضبروزصورتدرنشد،حاصلمعينزمانمدتدرخاصدرمانیاهدافکهصورتیدر

.شودگرفتهنظردرقطعياوتدريجیدوزکاهشانتظارمورددرمانی



روش تجويز

تجويزمنظوراينبهداروکهاختاللیبهبستگيتجويزروشودوز

.می شودگرفتهنظردرشده

کورتيکواستروئيدهاباالیدوزتزريقیتجويز:تزريقیتجويزراه

برایپردنيزولونمتيلازگرم2تا1دوزهایپالستزريق.شودمیاستفادهآسمشديدحملهوسپتیکشوکمثالا اورژانسیشرايطبرای
.می گيردقراراستفادهموردام اسياروماتوئیدآرتريتمثلاتوايميونهایبيماریازبعضیوپیوندرددرمان

ازبعدقيقهدچندطیهيدروکورتيزوننمک های.هستندمتفاوتمالحظه ایقابلطوربهجذبسرعتنظرازتزريقیکورتيکواستروئيدهای
وشدهجذب ترآهستهاستاتکورتيزونشوند،میجذبساعتيکطیمحلول ترکماسترهایشوند،میجذبعضالنیتزريق

.شوندمیجذبترآهستهنيزاسترهايشوتريامسينولون

استمتغيربسيارهممفصلیداخلتزريقدنبالبهجذب.



روش تجويز

ر طی روش خوراکی معموالا برای درمان اختالالت مزمن به کار می رود، کورتيکواستروئيدها به صورت خوراکی د: راه تجويز خوراکی

.دقيقه جذب می شوند30

يابی به غلظت باالی در صورت امکان تجويز کورتيکواستروئيدها به صورت غير سيستميک بايستی برای دست: راه تجويز غیر سیستمیک

اقی برای آسم و تزريق داخل مفصلی برای التهاب مفصل، روش استنش. موضعی از کورتيکواستروئيد و کاهش تماس سيستميک به کار رود

.فرم موضعی برای اختالالت التهابی پوست مثال هايی از اين مورد هستند

 آدرنال و –ز هيپوفي–با وجود جذب متغير اثرات بالقوه در سرکوب محور هيپوتاالموس موضعی و استنشاقی همه کورتيکواستروئيدهای

کوب آدرنال باالتری به طور ويژه فلوتيکازون پروپيونات استنشاقی جذب سيستميک باالتر و به دنبال آن احتمال سر. سندروم کوشينگ دارند

.دارد



نقش کورتیکواستروئیدها در 

آرتريت روماتوئید

چشمگیرومفیداثرکشفخاطربهرافیزیولوژیوپزشکینوبلجایزههمکاران،وهنچ1950سالدر

درروئیدهاکورتیکواستدقیقنقشزمانآناز.آوردنددستبهروماتوئیدآرتریتبهمبتالبیماراندرکورتیزون

کنندهکوبسروالتهابیضداثرهردوکورتیکواستروئیدها.گرفتقرارویژهتوجهموردروماتوئیدآرتریتدرمان

یرزمواردروماتوئیدآرتریتبهمبتالبیماراندرکهکنندمیاعمالمتعددیهایمکانیسمطریقازراایمنی

:استشدهشناخته

لکوترین هاوپروستاگالندین هاسنتزمهار

خونگردشدرهایمونوسیتکاهشو1اینترلوکینترشحمهارماکروفاژها،فاگوسیتوزکاهش

لیزوزومالوکالژنازهایآنزیمشدنآزادمهار



یدها نقش کورتیکواستروئ

در پیوند عضو

براینگهدارندهدرمانوالقايیدرمانازبخشیعنوانبهايمنیسيستمکنندهسرکوبقویداروهایتجويز

ب کنندهسرکوپروتکل هایاجرایبا.استدادهکاهشتوجهیقابلطوربهراپيوندحادردبروزکليه،پيوند

.استيافتهکاهشدرصد8حدودبهپيوندمراکزاکثردرحادردميزانموجود،ايمنیسيستم

استلتهابیاهایسايتوکاينتوليدکاهشاختالالتايندرماندرکورتيکواستروئيدهاباالیدوزعملمکانيسم.

غشایدريدهاکورتيکواستروئباال،دوزهایدر.استسلولیغشایرویبرمستقيماثرديگراحتمالیمکانيسم

کهی دهندمتغييرراآنپروتئين هایفعاليتوغشاشيميايیوفيزيکيخصوصياتوشوندمیحلسلولی

ادحموارددرماندرتنهايیبهکورتيکواستروئيدهاباالیدوزهایچراکهباشداينکنندهبيانمی تواند

.می شونداستفادهايمونولوژيکیاختالالتبامرتبطبيماری های



درجه جذب موضعی کورتیکواستروئیدها

:متفاوت است و به عوامل زير وابسته است

می کندپیداتماسکورتیکواستروئیدهاباکهبدنازسطحی.

یکسالیسیلوسولفوکسایدمتیلدیاوره،نظیرحامل هابرخیحاویداروکهصورتیدر

.می دهندافزایشراجذبکهباشداسید

دهدافزایشبرابر10تاراجذباستممکنکهتماسسطح.

سالموستپازبیشترملتهبودیدهآسیبسطحازکورتیکواستروئیدها)پوستیکپارچگی

.(شوندمیجذب

استروئیدهایدارند،بزرگساالنازنازکترشاخیالیهکهنوزادانوهابچه)بیمارسن

(می کنندجذببیشترراموضعی



دوز

در.وندشمیتجويزسوپرافيزيولوژيکدوزهایدرمعموالا کورتيکواستروئيدهاآدرنال،نارسايیدرمانازجدا

ازکمترايمعادلتجويزیدوزبااستممکندارندهنگهدرمانخفيف،روماتوئيدآرتريتهمانندبيماری هابعضی

.باشدآدرنالروزانهتوليدنرمالحد

ترشحنسيرکاديپيکشودمیدادهصبحابتدایدردوزتکصورتبهمعموالا کهپردنيزولونميرسدنظربه

رمالنحدازکمتريانرمالتوليدبرعالوهبيماربنابراينونکردهسرکوبرابعدروزصبحکورتيزول

.می شودمواجهاگزوژنپردنيزولونازمقداریباخودکورتيزول



(رژيم جايگزين روزانه)رژيم يک روز درمیان 

روزانهوباالدوزبامزمن،درماننامطلوبعوارضکاهشبرایمیاندرروزیکرژیم

.شدابداعکورتیکواستروئیدها

روشایندر ً بابیمارترتیباینبهومی شودتجویزمیاندرروزیکروزانه،معمولدوزبرابردوتقریبا

بهتالاببرایکمتریشانسبنابراینونمی شودمواجهکورتیکواستروئیدهاازباالروزانهثابتغلظت

.داردهیپوفیزسرکوبیاکوشینگسندروم

تروئیدهاکورتیکواسباالیدوزهایبهکهبزرگسالیبیمارانتمامدردرمیانروزیكروشبادرمانمتاسفانه

.نمی شودتوصیهکلیطوربهونبودهآمیزموفقیتدارند،نیاز



کاربرد داروهای گلوکورتیکوئید و مکانیسم آن ها

مکانيسمدرمانیاثر

هابیالتضدهایواسطهتولیدالقاییاالتهابیهایواسطهتولیدنمودنمسدودالتهابیضداثرات

Tهایلنفوسیترویبرمهاریمستقیماثرايمنیسيستمکنندهسرکوب

اپیدرمهایسلولنمودنجایگزینوDNAسنترمهارپروليفراتيوآنتی

مهار عملکرد هیستامین به عنوان گشاد کننده عروق در واکنش های بیش عروقیکنندگیمنقبض

حساسیتی



اعوارض کورتیکواستروئیده

وجوداب.دارندوحشت"کورتون"اسمازبسياریواندشنيدهزيادبيمارانراکورتيکواستروئيدهاعوارض

.هستندپزشکیدرمهمبسيارداروهایجزءکورتيکواستروئيدهادارند،داروهااينکهمهمیعوارض

اهآندرمانياوعوارضاينبروزازپيشگيریجهتدرکهکارهايیتوانمیاحتمالی،عوارضدانستنبا

.دادانجامراهستندموثر

بستگیعاملدوبهکورتيکواستروئيدها،مصرفجانبیعوارضشدتودامنه

:دارد

کورتيکواستروئيدداروهایمصرفمقدارونوع

کورتيکواستروئيدازاستفادهزمانمدت



عوارض جانبی 

کورتيکواستروئيدها

:عبارتند از

کلسيمسوبروسازیاستخواندرکهشوندمیهايیسلولفعاليتمانعکورتيکواستروئيدها:استخوانیمشکالت

پوکیبموجفرآينددواينکهکنندمیايجادتداخلنيزکلسيمجذبدرديگرسویازدارند،نقشهااستخواندر

.شودمیآنتشديدياواستخوان

میتورموجبمسديمجذبوپتاسيمدفعباکورتيکواستروئيدها:عروقیوقلبیهایبیماریوخونفشارافزايش

بدونيدباحدامکاندرافرادیچنينغذايیرژيم.کندمیتشديدراعارضهاينبيمارانايندرنمکمصرف.شوند

خودکهودشمیمستعدافراددرخونپرفشاریبيماریايجادوخونفشاررفتنباالباعثعارضهاين.باشدنمک

انبيجعوارضديگرازهمچنیناحتمالیهايپرلیپیدمی.استديگرعروقیقلبیمشکالتبروزبرایعاملی

.استهاكورتون



عفونتبهابتالخطرافزايش:

عفونتهبفردابتالصورتدرهمچنين.شوندمیعفونتبرابردربدنمقاومتکاهشباعثکورتيکواستروئيدها

بيماریدرمانایبراستنشاقیکورتيکواستروئيدهایمدتطوالنياستفادهمثالبطور.کنندترسخترادرمانميتوانند

ازاستفادهازبعداستالزمروايناز.شوددردهانقارچیعفونتوتورمايجادباعثتواندمیآسممانندمزمنهای

.شودجلوگيریدهانیهایعفونتبروزازتادادهشستشوآببارادهانکورتونیهایاسپری



کهسانیکبهدليلهمينبه.استهاکورتونجانبیعوارضديگرازوزنافزايشواشتهاافزايش:وزنافزايش

.کننداستفادهکالریکمغذاهایشودمیتوصيهگيرندمیقرارکورتونبادرمانتحت

ودشمیديابتبيماریبروزوخونقندافزايشموجبکورتيکواستروئيدهامدتطوالنيمصرف:ديابت.

هایروتئينپتخريبدليلبه.شودمیعضالترفتنتحليلباعثهاکورتونازمکرراستفاده:عضالنيضعف

.باشدباالاالمکانحتیبايدفردغذايیپروتئينبدن،



ازياریبسبهبودبهتوانندمیهاپمادوهاکرممانندموضعیکورتيکواستروئيدهایگرچه:پوستیتغییرات
نازکیمانندعوارضیبروزاحتمالآنهامدتطوالنيمصرفباحالعيندرکنندکمکپوستهایبيماری
.داردوجودآکنهوقرمزرنگضايعاتبروزپوست،

يزنترپاييندوزهایدرحتیکهآن،ظاهروپوسترویبرکورتيکواستروئيدداروهایجانبیعوارضعمده
خفيف،هيرسوتيسموزن،افزايشآکنه،کوشينگوئيد،ظاهراکيموز،وپوستشدننازکشاملاند،شدهمشاهده

.هستنداسترياوصورتاريتم

پوستشدننازکواکیموز

يابدمیافزايشدوزافزايشباآنهابروزخطروشدهديدهپاييندوزهایدرعوارضاين.

ماه 3ميليگرم روزانه برای مدت 20پردنيزولون با دوز بيمار که تحت درمان با داروی 80در يک مطالعه روی 
اکيموز و پورپورا اغلب در نواحی .از بيماران، اين دسته از عوارض گزارش شدند % 46قرار گرفته بودند، در 

.تماس با نور آفتاب، پشت سر و بازو ايجاد می شوند و با تورم همراه نيستند



:کاتاراکت

ردرگیراچشمدووهرشودمیایجادکورتیکواستروئیدداروهایمدتطوالنیمصرفازپسمعموال

اگرچه.باشدمیخلفیکپسوالرسابنوعازغالباکتاکاتارنوعایننماید؛میپیشرفتکندیبهونموده

درگرممیلی10ازباالتردوزهایدروباشدمیمصرفمدتودوزبهوابستهکاتاراکتبروزخطر

نظرازضرربیحداقلدوزمیزانهیچامااست،ترشایعسال1ازبیشتردرمانمدتیاپردنیزونروز

.استنشدهتعریفکاتاراکتتشکیلخطر

از بیماران با % 15در یک مطالعه که در جمعیت بیماران آرتریت روماتویید انجام شد، کاتاراکت در 

سال نشان داده شد در 6میلیگرم در روز از داروی پردنیزون یا معادل آن برای مدت 6مصرف دوزهای 
.گزارش گردید% 5/4کردند حالی که میزان بروز این عارضه در گروهی که از این داروها استفاده نمی



چشمداخلفشارافزايش

د،شومیديدهکورتيکواستروييدچشمیهایقطرهکنندگانمصرفدراغلبگلوکومازنوعاينبروزخطرافزايش

تميکسيسدارویحاداستفادهدرکمترميزانباوسيستميکداروهایمدتطوالنیکنندگانمصرفدرچندهر

.استشدهگزارشعارضهاينبروزنيز

اگزوفتالموس

رودمیشماربهکورتيکواستروئيدداروهایسيستميکمصرفنادرعارضههاپلکتورموچشمزدگیبيرون.



عوارض گوارشی

ميانردگوارشدستگاهجانبیعوارضخطربرابریدوتقريبیافزايشباکورتيکواستروئيدداروهایمصرف

ازهائیتنبهکهافرادیبامقايسهدرکردندمیمصرفنيزرااستروئيدیغيرالتهابیضدداروهایکهبيمارانی

.استبودههمراهاند،کردهمیاستفادهاستروئيدیغيرالتهابیضدداروهای

برابریچهارافزايشباکورتيکواستروئيدداروهایباهمراهیدراستروئيدیغيرالتهابیضدداروهایازاستفاده

.استبودههمراهدارويیترکيباينکارگيریبهعدمبامقايسهدرگوارشیعوارضبروزخطرميزان

سيکلواکسيژنازانتخابیکنندهمهارنمودنجايگزينکهمطلباينCOX انتخابیغيرNSAIDيکجایبه2-

.باشدنمیمشخصحاضرحالدرشود،خطراينکاهشبهمنجراستممکن



استئوپروز

باشدمیمطرحداروهاازدستهاينشدهشناختهعارضهيکعنوانبه.

کاهشادامهدرواستئوکالستهایسلولفعاليتتحريکبادرمانابتدايیماه6-12درداروها،اينمصرف

.استهمراهاستئوبالستسلولهایفعاليتسرکوببااستخوانیبافتتشکيل

دوزابکورتيکواستروئيدداروهایازاستفادهکهشدديدهگرفت،صورتمطالعه60رویبرکهمتاآناليزيکدر

خطرشافزايواستخوانیچگالیتوجهقابلکاهشباآنمعادل،وپردنيزوندارویازباالتر،وميليگرم5های

همراهایزمينههایبيماریوجنسوسنبهتوجهبدوندرمان،شروعازماه6تا3طیدراستخوانشکستگی

.استبوده



عوارض

روانیعصبی

خلقاختالل:

اماشود،یممشاهدهاضطرابیاخفیفاوفوریاوخوبحالاحساسدرمانابتدایدراغلبکورتیکواستروئیدداروهایکنندهدریافتبیماراندر

مشکالتشدیدعالئم.شودمیمشاهدهترغالبعارضهعنوانبهافسردگیمتوسطتاپاییندوزباحتیمدتدرازدرماندردرمان،ادامهبا

.کنندمیپیدابروزداروهااینباالیدوزهایبادرمانتحتبیماراندرغالباروانپزشکی،

شودمیدیدهطوالنیمدتبرایوپردنیزولوندارویازآنمعادلیاروزدرگرممیلی20ازباالتردردوزهایغالباعارضهاین:سايکوز.

اینشود،میایجابدرمانبهنیازوشودنمیمشاهدهعالئمبهبودکورتیکواستروئیدی،دارویدوزکاهشعلیرغمبیماران،درصد10در

رفمصازناشیسایکوزبروزخطرعاملیکعنوانبههیپوآلبومینمی.دهدمیکاملپاسخسایکوتیکآنتیداروهایبادرمانبهعارضه

باالدوزباولونپردنیزبادرمانتحتکهلوپوسبهمبتالبیماراندر.باشدمیمطرحلوپوسبهمبتالبیماراندرکورتیکواستروئیدداروهای

باشدمیاهمیتواجدلوپوسروانیعصبیاختاللباکورتیکواستروئیدهاازناشیسایکوزافتراقشوند،میسایکوزعالئمدچارودارندقرار

.داردنیازکورتیکواستروئیدیداروهایباالیدوزبادرمانبهلوپوسازناشیسایکوززیرااست،مواجهدشواریبااما



حافظهاختالل:

روزانه،میلیگرم40تا5دوزبازهدرپردنیزون،دارویدریافتکهبودندآنبیانگرمطالعهیکازحاصلنتایج

افظهحاختاللبروزبهسالمندافراد.استبودههمراهبیماراندرحافظهاختاللبروزباسال،یکحداقلمدتبرای

.هستندمستعدترکورتیکواستروئیدداروهایکوتاهترمصرفمدتباحتی

.باشدقابل مشاهده میماه بعد از شروع درمان 3تاثیر این داروها روی حافظه طی 



عوارض متابولیک و اندوکرين

هايپرگلیسمی:

.باشدمیهايرندهگعملکردتغييروچربیبافتدرگلوکزجذبمهارکبدی،گلوکونئوژنزتشديددليلبهعارضهاينعلت

بيمارانیدرغذاازبعدقندبيشترافزايشوناشتاقندسطحافزايشسببوبودهخفيفاغلبودوزبهوابستهعارضهاين

.اندنداشتهديابتکهشود،می

داروهایرفمصدنبالبهباشد،شدهمشاهدهايشاندرگلوکزتحملعدمياوباشندديابتبهمبتالقبلازکهبيمارانیدر

.دهدمیرخخونقندافزايشخون،قندکنترلدرمشکلدليلبهکورتيکواستروئيد،



آدرنالهیپوتاالموس-هیپوفیزمحورسرکوب:

قطعاينبنابروشودمیآدرنالهيپوتاالموس-هيپوفيزمحورسرکوبسببکورتيکواستروئيدداروهایتجويز

،درمانمدتودارودوز.نمايدايجادبيماردرآدرنالنارسايیمشابهعالئمتواندمیداروهااينسريعوناگهانی

داروهایفمصرباحتیوباشندنمیشود،میآدرنالنارسايیدچاربيمارکداماينکهنظرازکنندهبينیپيشعوامل

وهایدارماننداثرطوالنیهایفروموالسيونبادرمان.شودايجادعارضهايناستممکننيزموضعیواستنشاقی

اروهادمصرفکهحالیدرهستند،همراهآدرنالنارسايیبروزنظرازبيشتریخطربابتامتازونودگزامتازون

.استهمراهآدرنالهيپوتاالموس-هيپوفيزمحورسرکوباحتمالکاهشباصبحدر



فردصورتکردنپفباعثبدنتورمبرعالوهحالتاین.استچربیمیزانافزایشهاکورتوندیگرعوارضاز:چربیافزايش

Face))ماهصورتنامبهعالمتيوشده Moonکندمیایجاد.

وهاکینسایتوسازیآزادمهاردلیلبهراعفونتهاینشانهوعالئماستممکنکورتیکواستروئیدداروهایکنندهدریافتبیماران

.نمایندمخفیتبوالتهابیپاسخکاهش

درکهود،شمی(لکوسیتوز)خونسفيدهایگلبولتعدادافزايشبهمنجراغلبکورتیکواستروئیدداروهایفارماکولوژیکدوزهای

.باشدمیوماندوتلیبهچسبندههاینوتروفیلنسبتکاهشدلیلبهپدیدهاینوباشدمیهانوتروفیلتعدادافزایشدلیلبهاولدرجه

هیجانافسردگی،عصبانیت،سرگیجه،سردرد،موجبتواندمیکورتیکواستروئیدهاازاستفادههااینبرعالوه:عوارضساير

آکنه،ایجادواب،خدراختاللقاعدگی،دراختاللغیرطبیعی،کبودشدگیشدید،تشنگیتعریق،افزایشعضالني،ضعفیادردپذیری،

.شودگوارشیخونریزیگاهیومعدهناراحتیزائد،موهایرشد



:مصرف در كودكان

اختالل رشد به صورت شایع در کودکانی که از

دیده کنند،داروهای کورتیکواستروئید استفاده می

.شودمی

این عارضه در مصرف روزانه دارو اغلب دیده 

شود و با مصرف یک روز در میان دارو احتمال می

.بروز کمتری دارد

همچنین کودکان نسبت به بالغین برای بروز

.تر هستندکاتاراکت حساس



Pediatric doses

 Emergent intramuscular dosing can be given 

if child is not tolerating oral medications or 

unable to get IV within 15 minutes.

 IM hydrocortisone sodium succinate doses 
are:

 25 mg for child 3 years and younger

 50 mg for children >3 yrs – 12 years

 100 mg for children 12 years and older.



:  های باردارخانم

ازسترسادوزازاستفادهجراحی،ازقبلوشودمصرفکورتيکواستروئيدداروهایدوزکمترينبارداریدوراندرشودسعیبايستی

.گيردقرارنظرمدکورتيکواستروئيدیداروهای

شوند،میديدهجفتخوندرکمیمقداربهاماکنندمیعبورجفتازپردنيزولونوپردنيزونماننداثرکوتاهکورتيکواستروئيدداروهای

توسطمتریکميزانبهزيرارسند،میجنيندرباالتریغلظتبهدگزامتازونوبتامتازونماننداثرطوالنیکورتيکواستروئيدهایاما

.شوندمیمتابوليزهجفت

نظرازبايستیباشند،کردهدريافتهفته3ازبيشتربرایروزدرپردنيزونميليگرم5زايمانازقبلماه6مدتبهکههايیخانم

.گيرندقراردرمانتحتنيازصورتدروشدهمونيتورآدرنال-هيپوفيز-هيپوتاالموسعملکردسرکوباحتمال

درکامشکافايجادخطربارداری،دورانابتدايیماههسهدرکورتيکواستروئيدداروهایمعرضدرگرفتنقرارکهدهدمینشانشواهد

دوراندرکهزنانیدر2000سالازمتاآناليزوکوهورتمطالعهيکنمونه،عنوانبه.دهدمیافزايشرادارومعرضدرهایجنين

.دادگزارشکامشکافبهجنينابتالیخطرافزايشازبودند،کردهاستفادهکورتيکواستروئيدداروهایازبارداری



: خانم های شیرده

یدهسنجآن،مضراتبرابردربایددارواینمنافع

.شود

ميليگرم 20در صورت مصرف بيشتر و مساوی 

4شود پردنيزون در روز يا معادل آن، توصيه می

ساعت بعد از مصرف دارو، شير دوشيده شده و دور

.ريخته شود



Vaccination

س واکسیناسیون با واکسن هائی که حاوی ویرو
یدها زنده هستند در موقع مصرف کورتیکواستروئ

،توصيه نمی شود 

ولی در زنانی که در سنین باروری هستند ، 
جام واکسیناسیون بر علیه سرخجه بهتر است ان

.شود

ناسیون واکسیناسیون برعلیه پنوموکوک و واکسی
وصیه سالیانه برعلیه آنفلوآنزا بدون خطر بوده و ت

.می شود



واکسیناسیون

های ويروس زنده در موارد زير اجازه تجويز دارندواکسن:

 روز يا کمتر14ميليگرم در روز برای 20دريافت داروی پردنيزون يا معادل آن با دوزهای کمتر از

استفاده از کورتيکواستروئيدها برای جايگزينی فيزيولوژيک دراز مدت

ب سيستم تجويز داروها بصورت استنشاقی، داخل چشمی يا تزريق داخل مفصل که در اين حالت ها سبب سرکو

.شودايمنی نمی

ساير اوريون و-سرخجه-در صورتی که دوز باال از داروهای کورتيکواستروئيد تجويز گردد، واکسن سرخک

.های ويروسی زنده نبايستی تا يک ماه پس از قطع اين داروها مورد استفاده قرار گيرندواکسن



دهاانواع کورتیکواستروئی

پردنيزولون:prednisoloneهایبیماریبرایهاکورتوندیگرانواعازبیشتردارواینماکشوردر

درزولونپردنی.شودمیمصرفپردنیزولونازبیشترپردنیزونکشورهابعضیدر.شودمیتجویزروماتیسمی

پردنیزولوناسمبانیزپردنیزولونگرمیمیلی50هایقرص.داردوجودگرممیلی5هایقرصشکلبهایران

ایهقرصکهشوددقتبایدوداردتفاوتهمباخیلیقرصنوعدوایندرموجوددارویمقدار.موجوداستفورت

.نشودمصرفگرمیمیلی5هایقرصجایبهپردنیزولونگرمیمیلی50

پردنيزولونمتيل:methylprednisoloneدرمانبرایوریدیداخلگرمیمیلی500هاآمپولشکلبه

وریددرسرمبامخلوطدارومعموالاین.استموجوددارنداحتیاجزیادکورتونبهکههابیماریشدیدعوارض

.شودمیانجاممتوالیروز3مدتبهمعموالکهگویندمیتراپیپالسدرماننوعاینبه.شودمیتزریق

درجه سانتي گراد 25در دماي واست( مثل آب ) متيل پردنيزولون وريدی بعد از آماده شدن به شکل محلول بدون رنگ 

.ساعت قابل نگهداري میباشد12براي مدت 



 استات متیل پردنیزولون:

Methylprednisolone Acetate

ميلی گرمی برای تزريقات عضالني و40به شکل آمپول های 

اين دارو به شکل مايع/داخل مفصلی يا بافت های خارج مفصلی ،تاندون

شيري رنگ است 

.بجای متیل پردنیزولون وريدی مورد استفاده در وريد قرارنگیرد

 تريامسینولونTriamcinolone: ،ميلي تزريق عضالني ويا داخل مفصلي40آمپول هاي شيري رنگ

هیدروکورتیزون:Hydrocortisone

0.5انفوزيون، قرص های -عضالني-وريدیميلی گرم100به شکل آمپول های 

جلدی و قطره و پماد استريل  چشمی و تنقيه حاوی هيدروکورتيزونكرم و پمادميلی گرمی و 



 بتامتازون:Betamethasone میلي به صورت تزریق عضالني عمیق، آهسته وریدي، داخل مفصلي، داخل 4آمپول

.خودداري گردد( اینتراتكال)از تزریق داخل نخاعي . ضایعه یا بافت نرم

 ال آ–آمپول بتامتازونLA Betamethasone  : میلی گرم دارو برای تزریقات عضالني ، داخل مفصلی و 3حاوی

.رنگ این دارو شیری رنگ است و نباید در ورید تزریق شود. بافت های اطراف مفصل

دگزامتازون:Dexamethasone سي سي براي 2میلي گرم در 8میلی گرم ، آمپول 0.5به شکل قرص های

سي سي5میلیگرم در 0.5قطره استریل چشمی و شربت تزریق عضالني، وریدي، داخل مفصلي و انفوزیون وریدي ،

مومتازونکه برای درمان آسم تجویز می شوند مانند بکلومتازون، فلوتیكازون،: انواع استنشاقی کورتيکواستروئيدها



Corticosteroid Dose Equivalents

 1.2 mg Betamethasone (long-acting)

 1.5 mg Dexamethasone (long-acting)

 8 mg Methylprednisolone (intermediate-acting)

 8 mg Triamcinolone (intermediate-acting)

 10 mg Prednisone (intermediate-acting)

 10 mg Prednisolone (intermediate-acting)

 40 mg Hydrocortisone (short-acting)

 50 mg Cortisone (short-acting)

http://reference.medscape.com/drug/celestone-soluspan-betamethasone-342740
http://reference.medscape.com/drug/decadron-dexamethasone-intensol-dexamethasone-342741
http://reference.medscape.com/drug/medrol-medrol-dosepak-methylprednisolone-342746
http://reference.medscape.com/drug/kenalog-iv-aristospan-triamcinolone-342748
http://reference.medscape.com/drug/prednisone-intensol-342747
http://reference.medscape.com/drug/pediapred-orapred-prednisolone-342745
http://reference.medscape.com/drug/a-hydrocort-solu-cortef-hydrocortisone-342744
http://reference.medscape.com/drug/cortisone-342742


Stress dose

Category Initial Subsequent

Minor 

procedure or surgery under local 

anesthesia (e.g., inguinal 

hernia repair)

No extra supplementation is 

necessary
Continue normal dosing

Moderate surgical stress (e.g., lower 

extremity revascularization, 

total joint replacement)

50 mg hydrocortisone IV

25 mg of hydrocortisone every 

eight hours for 24 hours. Resume 

usual dose thereafter.

Major surgical stress 

(eg, esophagogastrectomy, 

total proctocolectomy, open heart 

surgery)

100 mg hydrocortisone IV

50 mg every eight hours for 24 

hours. Taper dose by half per 

day to maintenance level.

https://en.wikipedia.org/wiki/Minor_procedure
https://en.wikipedia.org/wiki/Surgery
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_anesthesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Inguinal_hernia
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_replacement
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrocortisone
https://en.wikipedia.org/wiki/Esophagogastrectomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Proctocolectomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_heart_surgery


:انکات مهم در هنگام مصرف کورتیکواستروئید ه

به هيچ عنوان داروهای کورتيکواستروئيد را خودسرانه مصرف نکنيد  .

 اروهای اگر از د. ميل نماييدبا معده پر و پس از غذا برای پيشگيری از مشکالت گوارشی و تحريک معده دارو را

روئيد ها آنتی اسيد مثل آلومينيوم ام جی اس استفاده می کنيد آن را حداقل دو ساعت پس از خوردن کورتيکواست

.مصرف کنيد

وان می شود از آنجايی که درمان طوالني مدت با کورتيکواستروئيدها باعث کاهش تراکم استخوان ها و پوکی استخ

جهت حفظ سالمت و استحکام استخوان ها و انجام آزمايش تراکم Dمصرف مکمل های کلسیم و ويتامینلذا 

.استخوان الزامی می باشد

ارض در صورت نياز به مصرف طوالني مدت کورتيکواستروئيدها، مراجعه مستمر به پزشک جهت بررسی عو

ا مدنظر قرار گيرد .جانبی حتما



پر کم کردن کالری مصرفی و پرهیز از خوردن غذاهای. در موقع مصرف کورتون توجه به رژیم غذایی اهمیت زیادی دارد

.  نمک، احتمال اضافه شدن وزن و باال رفتن فشار خون را کمتر می کند

دار آن خطرناک چنانچه از کورتون استفاده می کنید به یاد داشته باشید که توقف خودسرانه این دارو، ویا کم کردن ناگهانی مق

.داست، زیرا از طرفی باعث شعله ورشدن بیماری می شود و ازطرف دیگر اختالالت متابولیکی خطیر ایجاد می کن

هیداگر بیماری شدید و یا استفراغ، مانع از این است که قرص های کورتون را بخورید، فوراً به پزشک خود اطالع د.

.در این موارد از کورتون تزریقی استفاده خواهد شد



مالحظات قبل از درمان

ترين زمان ممکن در نظر گرفته شودکمترين دوز موثر از داروی مد نظر برای کوتاه.

ستی دهند قبل از شروع درمان با اين داروها درمان بايساير مشکالت بيمار که خطر بروز عوارض داروهای کورتيکواستروئيد را افزايش می

.به صورت بهينه مديريت شوند

ديابت

افزايش فشار خون کنترل نشده

نارسايی قلبی و ادم محيطی

کاتاراکت و گلوکوم

پپتيک اولسر

عفونت

استوپروز

مصرف همزمان داروهای ضد التهابی غير استروئيدی يا داروهای ضد انعقادی




