
مرصف منطقی کورتوهنا وفرآ ورده های تزریقی
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکرت سپیده س یف الهیی: هتیه  کننده



دالیل مرصف خودرسانه دارو

 دسرتیس آ سان مردم به دارو

هتیه بدون نسخه بریخ اقالم دارویی

در کشورمانمزیان ابالي مراجعات مردم به پزشاکن

مسائل اقتصادی

 فرهنگ معويم جامعه و عدم آ گاهی اکیف



منونه داروهای کورتوین موجود در ابزار



کورتوهنای موضعی

(لکوبتازول)، متوسط(هیدروکورتزیون) قدرت خفیف

اکهش تورم، تسکنی درد وخارش

ف ات درماتیت آ لرژیک ای انیش از حمرک، نیش حرشات و اگزمای خفی: مرصف بدون نسخه
متوسط

 **در مواردی که عفونت وجود دارد منع مرصف دارند.

کشاهل ران، پس تان،ژنیتال و ای بنی انگش تان،صورت: منع مرصف

شت میتواند نصف مزیان یک واحد بند انگ ) مک و به اندازه یک بند انگشت:مزیان مورد اس تفاده
(سطحی از پوست معادل کف دست را بپوشاند



می ابشداس تفاده از کورتوهنای موضعی در درمان آ کنه ممنوع



(یینب /اسپری دهاین)کورتوهنای اس تنشایق

در درمان رینیت آ لرژیک

اکهش الهتاب انیش از آ لرژن ها: معلکرد

خشکی، حتریک بیین و گلو: عوارض



توجه 
ودمندشانساثراتكناردركههستندقويبس یارداروهايكورتیكواسرتوئیدها

ذلادارندكخطرانگايهوگوانگونجانيبعوارضخمتلف،باميرهيايدرمانبراي

آ چنهازترطوالينايدورهدرایوپزشكجتویزبدونوخودرسانهصورتنباید

.شونداست،مرصفكردهجتویزپزشك



هبرتین زمان مرصف کورتون ها

هاصبحدربدنطبیعیریمتابمطابق



جانیب کورتون هاعوارض 

رید،مرواآ بچشم،درونفشارافزایشپوست،رفنتحتلیلوشدنانزک

آ سیبخون،دقنرفنتابالعضالین،ضعفاس تخوان،پویکخون،فشارافزایش

اماکنافزایشن،بدامیینسیس متفرآ یندهایدراختاللوابفت هاترممیفراینددر

خودرسانهفمرص عوارضمجهلازفوق لکیویغدهاثنویهانرساییوعفونت هابروز

.هستندکورتونداروهایاندرستو



هاعوارض جانیب کورتون 

پوست هایترکاجیاددرتزریقیوخورایکصورتبهکورتون هااندازهازبیشمرصف

ذاردمی  گاثراس تخوانپویکرویمرصفخنستماهششات۱۲درکورتون.استمؤثر

تربیشرارادازلکیسمدفعوترمکگوارشدس تگاهازلکیسمجذب شودمیابعثو

اس تخوانجتزیهافزایشوجنیسهورمون هایاکهشابعثمهچننیوشود

راالزمتعادلشود،عضالینمشلکدچارفرد شودمیابعثکورتونمرصف. شودمی

درتواندمیکورتونداروهای.شودشکس تگیواس تخوانپویکمس تعدوابشدنداش ته

.ابش ندلثهخونریزیآ ورندهوجودبهعاملکوداکن



جانیب کورتون هاعوارض 
لکس میبرسو واس تخوان  سازی درکهمی  شودسلول هاییفعالیتمانعکورتون

می یجلوگریرودهدرلکس میجذبازدیگرسویاز.دارندنقشاس تخوان هادر
راهونخدرونبهوشودمی برداش تهاس تخوان هاازلکس مینتیجهدر،کند
اینازکهافرادیدر.شودمی  اس تخوانپویکموجبفرآ ینددواین. ایبدمی

رصفمعوارض،بروزازپیشگرییبرایاستالزم کنندمیاس تفادهداروها
مهلکس میممکل هایازنیازصورتدروبگنجانندخودغذاییرژمیدررالبنیات
.کننداس تفاده



هاعوارض جانیب کورتون 

سدمیکمنمرصف. شوندمیسدمیجذبوپتاس میدفعموجباغلبکورتون ها

درابیددیفر چننیغذاییرژمی.شودشدیدتورمموجب تواندمیباميرانایندر

آ ببهابتالاحامتلکورتونطوالینمرصف.ابشدطعاممنکبدوناماکنحد

امیینیس متس کورتون هامرصف. کندمیزایدنزیرا( س یاهآ ب)گلوکومومروارید

عفونت هاانواعبهابتالمس تعدفردومیکندضعیفرافرد

.گرددمی



هاعوارض جانیب کورتون 

بهربوطمفعالیت  هایکورتونمرصفاباستدادهنشانجدیدمطالعات

ابریایدآ و ورسیعایدآ وریایدگریی،اس تعدادمانندمدتدرازحافظه

ازبعدروز۱۰طولدرفعالیت هااینتربیش. ایبدمیاکهشتأ خری

 طولهببیش تریزمانچهاگر. گرددبرمیخنستحالتبهداروقطع

.برگرددعادیحالتبهرسیعایدآ وریات اجنامدمی



هاعوارض جانیب کورتون 

نظمییبازخایصنوعاحامتلافزایشموجبکورتونابالیمقادیرازاس تفاده 
برهعالو .شودمی است،مغزیسکتهاصیلعواملازیکیکهقلبرضابن
یت،عصبان رسگیجه،رسدرد،موجب تواندمیکورتونازاس تفادهاین ها

زائد،موهایرشدغرور،جوش خواب،اختالل پذیری،هیجانافرسدگی، 
زمخ ها،وینعفوباميری هایهببوددرتأ خریخون،فشارافزایشمعده،انراحیت
وغریطبیعییشدگکبودشدید،تش نگیتعریق،افزایشعضالین،ضعفایدرد

.بشودنزیزاننقاعدگیدراختالل



هاعوارض جانیب کورتون 

اثینومعدهریزیخونموجبتواندمی خایلمعدهابکورتونمرصف

درودشو میمعدهاس یدیترحشاتافزایشابعثکورتون.شودعرش

عدهمزمخبهابتالخطرافزایشوآ سیبابعثدارداماکننتیجه

اميرانبومی  شوداگزماعفونتبهمنجرقویکورتون هایمرصف.شود

ازدیدشخارشصورتدروکورتون  هامتوسطنوعازدرمانبرایابید

.کننداس تفادههیس تامنیآ نیت قرص 



هاموارد سو مرصف کورتون 
چایقوهتااش افزایشدرخورایکصورتبهآ ن هاازاس تفادهکورتون،داروهایمرصفسوءمواردترینبیشازیکی

.است

چیست؟واقعیت

اس تفادهافرادویسازنزیچایقمنظوربهاستممکناست،اش هتاافزایشداروهااینعوارضازیکیکهاینبهتوجهاب

گردوکردنفپبهمنجرکهاستچریبتوزیعدرتغیرینزیومنکوآ باحتباسداروها،نوعایندیگرعارضه.شود

درود؛می  شداروهااینسوء مرصفافزایشموجبوشدهقلمدادچایقعنوانبهوضعیتاین.شودمی صورتشدن

مهراهمدتطوالینمرصفدر انپذیرجربانعوارضابصورتظاهریکردنپفواش هتااکذبافزایشاینکهحایل

ابعثدنبتورمعالوهبهحالتاین.استچریبمزیانافزایشکورتون  هااززایداس تفادهعوارضازیکی.است

ماهمثلبلکه شودمنیماهمثلزیباییحلاظازصورتالبته. کندمیاجیادماهصورتانمبهعالمیتوشدهفرد کردنپُف

. شودمیگرد



هاموارد سو مرصف کورتون 

مدتینطوالاس تفادهکورتون،داروهایمرصفسوءمواردترینبیشازیکی
.ابشدمیپوس یتالهتاابتدرماندرآ هنا

چیست؟واقعیت

کنددرمانراپوس یتالهتاابترسعتبهشایدکورتونحاویپامدهایازاس تفاده

مدتینطوالاس تفاده. شودمیپوستقرمزیموجبآ نازطوالیناس تفادهاما
 شودمیزیرپوسترگ  هایشدنگشادوپوستشدنانزکابعثکورتوناز
.استپوستقرمزیآ نپیامدکه



هاموارد سو مرصف کورتون 

کنندهروشنولکضدعنوانبه

چیست؟حقیقت

دهاناطرافدرماتیتومیشودصورتدرآ کنهاجیادبهمنجر



سو مرصف کورتون هاموارد 

درژهبویوزنافزایشبرايدگزامتازونصقرازاس تفادهاخریهايسالدر

.استایفتهرواجكننديممراجعهورزيشهايابشگاهبهكهجواانينمیان

چیست؟حقیقت

ورتونکابالیمقدارحاویاغلببدنسازیدرکنندهچاقپودرهایایفرآ ورده ها

بهوهشدکنندهمرصففردبدندرآ باحتباسابعثمواداینکههستند

.گردندمیوزنافزایشابعثاکذبصورت



هشدار
سازیربهفبرایکورتوینداروییکعنوانبهبدنسازجوااننمیاندردگزامتازونآ مپول

آ ب،س یاهآ ببه تواندمیدارواینازمدتطوالیناس تفاده. شودمیاس تفادهبدن

.شودمنجراس تخوانشکنندگیدایبت،مروارید،

ابعثلکهب شودمنیورزشاکرانتوانوعضالتجحمافزایشابعثفقطنهدگزامتازون

ازمکرردهاس تفا.شودمی نزیآ نضعفوعضالینتودهاکهشعضالت،جتزیهافزایش

پروتئنیبدن،ایپروتئنی هختریب دلیلبه. شودمیعضالترفنتحتلیلابعثکورتون

.ابشدابال الاماکنحیتابیدفردغذایی



کورتوهناموارد سو مرصف 
رویسویدردگلودرماندرآ ن هاازاس تفادهکورتون،داروهایمرصفسوءمواردازیکی

.ابشدمی

چیست؟حقیقت

شوديمیدهدرسماخوردگيبهمبتالباميراننسخاغلبدركهدگزامتازونآ مپول،
اینابمشابهحاالتورسماخوردگيعالمئظاهريورسیعرفعاماکنوجوداب

برايرازمینه،امیينسیس متتضعیفابتواننديمكورتیكواسرتوئیدهاودارو،
.دهندافزایشراباميريمدتطولوكردهفرامهعفوينحاالتتشدید



هشدار
۱۰هاکورتونتوسطبدندرهاژن%۲۰اتmanipulateحتتمیشوندو

داش تهوسعتاینبهآ اثریکهندارمیبدندرهورموینهیچ.گریندمیقراراتثری

داریابر اولماهسهدرهاکورتونمرصفکهاستمهعلتمهنیبهوابشد

،mutationابعثتوانندمیابرداریاولیماههسهدرچوناستممنوع

.آ ورندابربهتراتوژنیکاثراتوشوندجنیینهایآ نومایل

ابرداریدراکربرد؟



توصیه های غذایی و دارویی در هنگام مرصف کورتون ها

:توصیه های غذایی

مرصف لبنیات در رژمی غذایی

مرصف غذا بدون منک طعام ات حد ممکن

حمدودیت مرصف چریب

غذاهای مک منک، مک کربوهیدرات، غین از پتاس می مرصف شود.

:توصیه های دارویی

مرصف ممکل لکس می و ویتامنی دی



قطع مرصف دارو

گهاین دارو صورت مرصف مقادیر ابال ای مرصف بیش از سه هفته، قطع ان

به قطع می تواند به شدت آ سیب رسان ابشد؛ بنابراین در صورت نیاز

.  ی اجنام شوددارو، این اقدام حامت ابید زیر نظر پزشک و به صورت تدرجی



(غری جماز)کپسول چایق فرش ته

هانمه سازمان غذا و دارو مبین بر مجع آ وری کپسول فرش ت



اشاکل دارویی تزریقی
حملول اسرتیل حاوی یک ای چند ماده اسرتیل می ابشد

معایب و مزاای

(زیر پوس یت، وریدی و) انواع خمتلف تزریق...

هتیه تهنا اب نسخه پزشک

:توصیه های دارویی

.در تزریق زیر پوس یت  ماساژ حمل تزریق رسعت جذب را ابال می برد-۱

(اثر روی قب و مغز) تزریق وریدی نباید خییل رسیع اجنام شود-۲



در ایرانوضعیت حبراین مرصف خودرسانه دارو 

:ویژگی بارز فرهنگ دارویی در ایران

مرصف بیش از اندازه داروهای تزریقی

4/۱۱حدود داروهای تزریقی در ایرانرسانه مرصف

! ( در جوامع در حال توسعه استبرابر رسانه مرصف4رمق این) 



:افزایش مزیان تزریقات یعین 

افزایش احامتل عفونت

- افزایش خطر رسایت هپاتیتB, هپاتیتC ,ایدز

- افزایش عوارض انخواس ته دارویی

- افزایش هزینه های درماین

- افزایش بروز عوارض در حمل تزریق :

آ سیب به عصب و احامتل فلج و معلولیت طوالین -

آ سیب به ابفت و عروق در حمل تزریق -

آ مبویل هوا در اثر آ س پریاس یون انقص -

درد، آ بسه، خون مردگی، خونریزی های پوس یت-



۱9۰آ ش نایی اب مرکز مشاوره دارویی 

پاخسگویی به سوالات اطالعات دارویی و مسمومیت

از شنبه ات چهارشنبه

 ۱5/۱5ایل 7/3۰ساعت


