
گرگان پزشکی علوم دانشگاه  
 

با تجویز پزشک برای درمان بیماری  وماتیسمی خاص، در شرایط مختلف وبیماری های ر  یماران مبتالبهب

ناچار به مصرف داروی کورتون می شوند. با توجه به اطالعاتی که در مورد این دارو و عوارض آن در جامعه 

ن وجود دارد. برای آشنایی وجود دارد سواالت زیادی در مورد عوارض دارو و احتمال وجود دار ی جایگزی

 مبیشتر با اثرات و عوارض این دارو ابتدا به شرح مختصر در مورد نحوه عمل دارو می پردازی

بیمداری هدای  تشدبیه کندیم در بسدیاری ازسد دفاعی بددن در برابدر بیمداری هدا  اگر سیستم ایمنی را به

خدود فدرد  بدی  فعدال شدده و بدر علیده اجدزای سدا م بددن این سیستم دفاعی ،ایمن اتیسمی و خودروم

فراموش نکرده و علی رغم ریشده کندی بیمداری بده  واکن  می دهد، و یا خاطره مبارزه با عامل بیماری را

 . سلول های سا م ادامه میدهد مبارزه بر علیه

   

  براین : بنا

بیماری باید این سلول های بی  فعال شده را کنترل کرد. یک داروی مهم و در واقع از اصلی برای کنترل 

ترین داروهای مهار بیماری های خودایمن داروی کورتون هست که با روش های متعددی این کا را انجام 

ن در کنار مهار بیماری باعث یک می دهد، بنابراین قابل پیشبینی است که مهار سلول های دفاعی بد

 سری عوارض می شود که مهمترین آنها در این جا ذکر می شود:

 . استعداد به عفونت1

 . چاقی2

 . افزای  فشار خون3

 . پوکی استخوان4

 . ترک خوردن پوست شکم و بازوها و پا5

 . جوش صورت6

 ضعف عضالنی  .7

 بی خوابی، مختصر اضطراب و عدم تمرکز  .8
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بسته به مدت مصرف دارو و میزان دارو  افراد اتفاق نمی افتد  ه تمامی این عوارض درهمهالبت

 همکاری پزشک معالج و بیمار قابل بسیاری از این عوارض با .این عوارض متفاوت است

 پیشگیری و درمان است. بسیاری دیگر از عوارض نیز با پایان درمان رفع می شود.

 

 آنچه مهم است این است که بیمار تحت درمان با این دارو باید در دوره مصرف بداند که: 

 و حاوی  بنیات کم چرب داشته باشد. رژیم غذایی بایدکم نمک؛ کم چربی، 

 ورزش سبک روزانه برای حفظ قدرت عضالت و وزن مناسب انجام شود.

 شود.از در معرض قرار گرفتن عوامل و محیط های عفونی پرهیز 

 ، آزمایشات قند و چربی انجام شود.معاینات به فواصل برای فشار خون

 در صورت پیدا شدن عارضه خاص سریعا به پزشک معا ج مراجعه کند

، و غیره  Dداروهای کمکی که برای پیشگیری از پوکی استخوان تجویز می شود مانند کلسیم ، ویتامین 

 با نظر پزشک مصرف شود .

فراموش نشود که به همان اندازه که مصرف سرخود این دارو عوارض دارد، عدم مصرف و یا قطع سرخود 

 دارو در مواردی که پزشک ا زام به مصرف دارو می کند میتواند خطرناک باشد.

 

 برگرفته از سایت مرکز تحقیقات روماتولوژی مشهد

 


