
 

  کورتیکواستروئیدها

 شبیه به نامیده می شوند "استروئیدها "، که اغلب فقط  "گلوکوکورتیکوئیدها " یا  "هاکورتیکواستروئید "  

رابطه نزدیکی با و  شوندمی آدرنال تولید فوق کلیه یا  دغد خارجیقشر  که توسطمی باشند طبیعی های هورمون

 هورمون فرم مصنوعی این در پزشکی .ترشح می شود آدرنالکورتیزول، هورمونی است که از غده .کورتیزول دارند

برای درمان آرتریت روماتوئید، لوپوس، آسم،  وسیعیبه طور "داروهای کورتیکواستروئید"نام  اب و خواص مشابه با ها

کورتیکواستروئید ها تأثیرات هورمون هایی در واقع   مورد استفاده می باشند. بیماری های دیگربسیاری از آلرژی و 

 .دنتقلید می کنمی سازد را که بدن به طور طبیعی در غدد فوق کلیه 

 ,مینه سوتافردی به نام  ،   Rochester در روچسترMayo  (Mayo Clinic )کلینیک ، در 8491در سال 

Minnesota   آرتریت، نتایج بسیار قابل توجه  بیماران مبتال بهیک گروه از با تزریق روزانه یک کورتیکواستروئید به

به طوریکه پزشکان بر  شناسایی کورتیکواستروئید ها یک معجزه محسوب شد.. ی به دست آوردو بهبودی چشمگیر

اما  با استفاده از کورتیکواستروئید ها در طول سال ها،  .این باور بودند که درمانی برای آرتریت کشف شده است

و به خصوص با  از این داروها استفاده طوالنی مدت در طی بیمارانعوارض جانبی قابل مالحظه ای پدیدار شد و 

لذا  و  گشتدر بیماران و واهمه ایجاد ترس  منجر به کهمشکالت بالقوه ای را گزارش نمودند  دوزهای باالی این داروها ،

 استفاده از کورتیکواستروئیدها محافظه کارانه تر شد.

درتمندی هستند که در صورت استفاده به جا و انتخاب صحیح در واقع داروهای کورتیکواستروئید داروهای مهم و ق 

استفاده ایمن از آنها  چگونگینحوه به کار بستن دستورالعمل مصرف آنها و  اطالع ازو ارزشمند می باشندبسیار 

 می باشد.ضروری 

است که باعث می شود سیستم  اتوایمیونیک علت شایع برای بروز بیماری کم کاری اولیه غدد فوق کلیوی، بیماری 

فوق  دنارسایی غد "یا        Addison diseases  ایمنی بدن به بافت های سالم حمله کند. در بیماری آدیسون

به غدد فوق کلیوی حمله می  بدن سیستم ایمنی ، دمقدار کمی کورتیزول و آلدوسترون تولید می شو که "  کلیه

که غدد فوق کلیه مقدار مناسب هورمون  یعنی زمانی یسونآداغلب برای درمان بیماری   کورتیکواستروئیدها .کند

 مورد استفاده قرار میگیرند تولید نمی کند

 

 عبارتند از: وجود دارد این دسته از داروهابرای تجویز  ای که  سه دلیل عمده 
 ضد التهابی اثرات  -1

 سرکوب سیستم ایمنی بدن یا   Immunosuppressant اثرات -2

بدن تولید نمی  خاصی در و بیماری های برای جایگزینی هورمون هایی که به علت شرایط درمان جایگزینی -3

 شوند.

 

 



 ضد التهابی اثرات -1
 

به محل  ب زاماده شیمیایی التهاموجب می شود  ، با تالش خود برای جلوگیری از گسترش عفونتسیستم ایمنی بدن 

التهاب پاسخ بدن به عفونت، تحریک یا آسیب است که باعث  در واقع ایجاد شود.و تورم  التهاب شده ،عفونت منتقل 

برای کورتیکواستروئید داروهای  از استفاده  قرمزی، تورم، درد و گاهی احساس گرما در ناحیه آسیب دیده می شود.

 می شود. نیز تورم و درد منجر به کاهش ، کاهش التهاب

 د.نالتهاب می شو ایجاد باعث ها گرده مانندموادی  نیزدر واکنش های آلرژیک، 

و التهاب را  آلرژیمانع از تولید موادی شوند که  گذاشتهبر روی سیستم ایمنی بدن اثر  کورتیکواستروئیدها می توانند

 تب یونجه آلرژیک ،رینیت   آسم، برای درمان طیف وسیعی از شرایط آلرژیک از جمله: و تشدید می کنند

(hayfever  ) .مورد استفاده قرار می گیرند 

مانند کرم ها و به طور معمول با کورتیکواستروئیدهای موضعی  نیز مانند اگزما های  پوستی آلرژیابتال به در موارد 

 صورت می گیرد.درمان پمادها 

 

 ایمنوساپرسیو اثرات -2
 

و ویروس ها ، باکتری ها بیماریبدن در برابر حفاظت از طبیعی صورت است که به یسیستم دفاع ،سیستم ایمنی بدن

بافت های سالم به این ترتیب و  تخریب شدهتضعیف و  برخی بیماری ها، سیستم ایمنی بدن در را بر عهده دارد.ها 

سفید خون می شوند. سلول های سفید خون، جسم خارجی  گلبول های آنها مانع عملکرد مورد حمله قرار می گیرند. 

 .را نابود می کنند و به عملکرد بهتر سیستم ایمنی بدن کمک می کنند

 .عملکرد سلول های سفید خون باعث عارضه جانبی افزایش حساسیت به عفونت می شودتداخل با 

 ، سیستم ایمنی بدنسوی از اهدایی ارگان  و پس زدن پیوند اعضاء کورتیکواستروئیدها همچنین برای جلوگیری از رد

 استفاده می شود.

ب مفاصل و د. آنها برای کنترل التهانگسترده ای برای بسیاری از شرایط استفاده می شو شکل به کورتیکواستروئیدها

 :اندام ها در بیماری ها استفاده می شوند،  از جمله

 

 مفاصل  روماتیسم: arthritis Rheumatoid آرتریت روماتوئید -1

  و مفاصلپوست حمله سیستم ایمنی به   Lupus لوپوس، -2

3-  Behcet's disease    بیماری تداخل سیستم ایمنی و التهاب رگ های : بهجتاتوایمیون  بیماری 

 .خونی

9- Vasculitis  خونی التهاب عروق  :یسواسکولیت  

https://article.tebyan.net/140178/سرماخوردگی-یا-آلرژی-
https://www.verywellhealth.com/rheumatoid-arthritis-the-basic-facts-190350
https://www.verywellhealth.com/lupus-10-things-you-should-know-189994
https://www.verywellhealth.com/vasculitis-what-you-need-to-know-190542
https://www.verywellhealth.com/vasculitis-what-you-need-to-know-190542


5- Scleroderma  بیماری بافت همبند و تغییراتی در پوست، رگ های بیماری خودایمنی و  :  کلرودرمااس

 .خونی، عضالت و اعضای داخلی

6- Ankylosing spondylitis    "روماتیسم ستون فقرات" 

7- Juvenile arthritis   آرتریت روماتوئید ایدیوپاتیک جوانان" یا" 

1- Dermatomyositis   بیماری عضالنی و التهاب و خراش پوستی :درماتومایوسیتیس 

4-     (IBD) Inflammatory bowel disease  یا  بیماری التهابی روده 

81- Polymyalgia rheumatica  التهاب و درد و سفتی در شانه و مفصل ران : بیماری. 

88-   (temporal arteritis)   آرتریت گیجگاهی 

82- Mixed connective tissue disease   بیماری بافت همبند 

81- Polymyositis بیماری التهابی عضالت (پلی میوزیت  ( 

 

 یجایگزیندرمان   -3
 

برخی هورمون ها از  میتوانند در موارد کمبود مانند فقدان و دارند هاهورمون مشابه  ساختاریکورتیکواستروئیدها 

هورمون ها مواد شیمیایی قدرتمندی هستند  از آن جائیکه کورتیزول و آلدوسترون ، جایگزین درمانی باشند. جمله

یف گسترده ای از می توانند ط کورتیکواستروئیدهالذا را تحت تاثیر قرار می دهند ،  که بسیاری از فرآیندهای مختلف

  .عوارض جانبی را داشته باشند

 کورتیکواستروئیدها ، بستگی به دو عامل دارد: مصرف دامنه و شدت عوارض جانبی

 

  مورد مصرفنوع داروهای کورتیکواستروئید 

 کورتیکواستروئید زمان استفاده از  مدت 

 

  اشکال مصرفی کورتیکواستروئیدها: 

 

 یا تزریق مستقیم داخل مفصل ( عضله  )  داخل رگ ،تزریقی 

 افشانه های استنشاقی  

 گوشی و و چشمی بینی قطره 

 کرم و پماد:  موضعی  

 خوراکی 

 

https://www.verywellhealth.com/scleroderma-the-basic-facts-190376
https://www.verywellhealth.com/scleroderma-the-basic-facts-190376
https://www.verywellhealth.com/ankylosing-spondylitis-4013468
https://www.verywellhealth.com/ankylosing-spondylitis-4013468
https://www.verywellhealth.com/subtypes-of-juvenile-idiopathic-arthritis-189948
https://www.verywellhealth.com/subtypes-of-juvenile-idiopathic-arthritis-189948
https://www.verywellhealth.com/polymyalgia-rheumatica-facts-190230
https://www.verywellhealth.com/polymyalgia-rheumatica-facts-190230
https://www.verywellhealth.com/what-is-mixed-connective-tissue-disease-mctd-190042
https://www.verywellhealth.com/what-is-mixed-connective-tissue-disease-mctd-190042


 

 

باشند. موجود  در محصوالت دارویی همچنین داروهای کورتیکواستروئید می توانند به عنوان مواد تشکیل دهنده

 مانند:

 مختلف چشم( بیماری های)برای درمان  یمحصوالت چشم 

 برای درمان آسم یا بیماری برونش( نبوالیزر( 

  ها بینی و اسپریهای  قطره  

  (و غیره )برای درمان مشکالت پوستی مختلف های موضعی پمادها  و کرم 

 

 . نمودبا داروهای دیگر و برای استفاده کوتاه مدت و طوالنی مدت تجویز  همراهکورتیکواستروئیدها را می توان 

 با این دارو این است کهدر این روش و  برای درمان های کوتاه مدت از پردنیزون استفاده می شود. هدف از درمان 

پردنیزون یکی از شایع ترین داروهای کورتیکواستروئید برای ورم مفاصل می .حاصل شودو یکباره  ناگهانی بهبودی

، Cortan ،Deltasone ،Liquid Predتجاری  هاینام با) prednisone پردنیزونباشد. 

Meticorten ،Orasone ،Panasol-S ،Prednicen-M  وSterapredی( کورتیکواستروئید 

چهار تا پنج برابر کورتیزول است. آن  اثر قدرت و مورد مصرف می باشدآرتروز  درمان برایصناعی است که اغلب 

کورتیکواستروئیدهای سایراست. تولید شده روزانه توسط بدن کورتیزول بنابراین، پنج میلی گرم از پردنیزون معادل 

  متفاوت می باشند. و نیمه عمر اثر در قدرتکه در دسترس می باشند  نیز  صناعی 

 

 
 

  هاعوارض جانبی ناشی از کورتیکواستروئید
 

تزریق شده به یک عضله یا مفصل، اثرات در  یکورتیکواستروئیدهای استنشاقی یا کورتیکواستروئیدهابا  استفاده از 

تمایل  یک قسمت از بدن دریک قسمت از بدن تمرکز می کنند. بنابراین هر گونه عوارض جانبی نیز به محدود شدن 

در سراسر بدن  شانخون، اثرات درکورتیکواستروئیدهای خوراکی یا کورتیکواستروئیدهای تزریق شده  دارند. اما با

 ند.گسترش می یاب
 

به بار کورتیکواستروئیدها داروهای قدرتمندی هستند که می توانند عالئم را بهبود بخشند و نتایج باورنکردنی را 

گرچه نبایستی  .با این وجود عواقب بالقوه آزاردهنده ای را سبب می شوند که نمی توان آن ها را نادیده گرفت آورند .

احتماال موجب تغییرات هورمونی در بدن می  ها مدت کورتیکواستروئیدمصرف طوالنی  .مصرف آنها واهمه داشتاز 

 شود که می تواند طیف وسیعی از عوارض جانبی ایجاد کند.

  



 

 پنج تا هفت و  با دوز وبیماری های مرتبط با آن  ویا روماتوئید  درمان طوالنی مدت معموال برای موارد شدید آرتریت

 توصیه می شود.نیم میلیگرم پردنیزون در روز در طول ماهها یا سالها 

 ستروئید های با دوز باال گاهی اوقات برای موارد نادر و سخت تر از بیماری های التهابی تجویز می شود.ا

 مطلوببهینه ودوز حالت این و  برای کاهش عوارض جانبی بالقوه، کمترین دوز موثر کورتیکواستروئید باید داده شود

 تلقی می شود.

 

 سبب  ممکن استاما  التهاب، درد و ناراحتی بسیاری از بیماری ها را از بین ببرندگرچه می توانند کورتیکواستروئیدها  

 .است  اختالل در عملکرد غدد فوق کلیهنوع  یک  که مانند بیماری کوشینگ جدی رض جانبیواعبروز 

کورتیکواستروئیدها باید به تدریج کم .بروز می کند زیادی هورمون کورتیزولدر نتیجه مقدار  بیماری کوشینگ، 

پزشک راه های به حداقل با مشورت با  .شوند تا به غده فوق کلیوی اجازه تولید طبیعی هورمون کورتیزول را بدهند

 رسانده وکه عوارض جانبی را به حداقل  میشوندگزینه هایی انتخاب  در نظر گرفته می شود و رساندن عوارض جانبی

  نمود.دریافت  مشکالتنوع و عوارض مزایای قابل توجهی را با ریسک کمتری از این 

کورتیکواستروئید همراه با عوارض جانبی از جمله اثرات پوستی، اختالالت الکترولیتی، فشار  از استفاده کوتاه مدت

ممکن است  است، هرچند گاهی اوقات ی، ایمونولوژیک و عصبنیخواثرات خون باال، هیپرگلیسمی، پانکراتیت، 

 ی مشاهده شود.وارض جانبی بالینی قابل توجهع
 

 

 عبارتند از: مدت کورتیکواستروئیدها مصرف طوالنیعوارض جانبی 

 
   

 سرکوب و بحران آدرنال  

 مدفوع خونی و یا سیاهودر نتیجه   و زخم معده خونریزی گوارشی 

 پوکی استخوان ، کاهش تراکم و استئوپروز 

 افزایش خطر بیماری قلبی 

 افزایش خطر ابتال به عفونت 

 کند شدن روند التیام زخم و، کبودی  کاهش ضخامت پوست 

 افزایش اشتها و افزایش وزن 

 چربی در قفسه سینه، صورت، پشت و شکم رسوب 

 احتباس آب و نمک که منجر به تورم و ادم می شود 

 فشار خون باال 

 دیابت 

 تاری دید و یا درد چشمو   آب مروارید  



 و جوش آکنه 

 ضعف عضالنی 

 پوست نازک شدن 

  تعریقافزایش 

 نوسانات خلقی 

 مشکالت روانی مانند افسردگی 
 

 

 

 عوارض جانبی کورتیکواستروئیدهای خوراکی 

 

 و به یک ناحیه خاص محدود نمی شوند در یدهای خوراکی بر روی کل بدن تاثیر میگذارندئاز آنجایی که کورتیکواستر

بستگی دارد و ممکن  دریافتیعوارض جانبی به دوز . بیشتر استعوارض جانبی شدید بروز مصرف احتمال روش این 

 است شامل موارد زیر باشد:

 مایع احتباس بیخوابی، ، افزایش وزن و کورتیکواستروئیدهای خوراکی افزایش اشتهامصرف کوتاه مدت عوارض جانبی 

و سایر اثرات روانی مانند سردرگمی یا  یا اضطراب ی، احساس تحریک پذیرحافظه  ی وو رفتار تغییرات خلقی و

 می باشند. دلیری
     

 

مصرف می شوند عبارتند  )طوالنی تر از سه ماه( عوارض جانبی کورتیکواستروئیدهای خوراکی که به مدت طوالنی    

 از:

 شدن استخوان هانازک  و  گیشکنند، پوکی استخوان     

 فشار خون باال     

 دیابت،    

  افزایش وزن    

 ذخیره چربی در شکم، صورت و پشت  رسوب و    

 به ویژه با میکروارگانیسم های باکتری، ویروسی و قارچی به عفونت وخطر ابتالآسیب پذیری  افزایش    

  دو چشم در یک یا هرآب مروارید و گلوکوم  :اختالالت چشم   

  پوست و کاهش ضخامت نازک شدن    

 ضعف عضالنی کبودی و    

، که ممکن است نشانه های مختلفی از جمله خستگی شدید، توسط بدنتولید هورمون غده آدرنال سرکوب شدن     

 کاهش اشتها، حالت تهوع و ضعف عضالت را ایجاد کند

 

 

 



 

 

 

 عوارض جانبی کورتیکواستروئیدهای موضعی
بسیاری از بیماری های پوست  یکرم ها و پماد ها می توانند به بهبود مانندکورتیکواستروئیدهای موضعی گرچه     

 ند.منجر شو نیز و آکنه رنگضایعات قرمزبروز ، نازکی پوستد به نمی تواندر عین حال کمک کنند

 

به شرح زیرداشته  جانبیمی توانند عوارض  خون( داخلکورتیکواستروئیدهای داخل وریدی )تزریق 

بی خوابی  حالت تهوع، تاکیکاردی )ضربان قلب سریع(، تحریک معده مانند سوء هاضمه یا سوزش سر دل، باشند:

 و تغییرات خلقی   طعم فلزی در دهانایجاد  و

 

 

 عوارض جانبی کورتیکواستروئیدهای تزریقی
 

از دوزهای باالی کورتیکواستروئید  اجازه دارند پزشکان مفصل آسیب دیده  داخلاستروئید  مستقیم تزریقدر روش  

سایراعضاء  بدن از موضعی است این روش لوکالیزه و  از آنجایی که و به طور مستقیم در محل التهاب استفاده کنند

 و در امان هستند. متأثر نمی شونددارو  این روشغلظت باالی  اثرات

. تزریق مکرر به یک مفصل نیز ممکن است موجب این روش استی عوارض جانبی احتمال ازعفونت در محل تزریق 

ر گزینه ها به این روش درمان رو  از شکست و عدم موفقیت  در سایپس  غضروف شود. پزشکان رساندن به آسیب

سعی می کنند تعداد تزریق ها را به هر چند ماه  یکبار به ندرت استفاده می کنند و  یدرمانو از این روش آورده 

 محدود نمایند.

 

. استفاده می شود هاب تاندونتزریق این فرم اغلب برای درمان نشانه های عضالنی و مفصلی مانند درد و الت

تزریق شده به عضالت و مفاصل ممکن است باعث درد و تورم در محل تزریق شود. تزریق  یکورتیکواستروئیدها

کورتیکواستروئیدهای تزریقی می توانند عوارض .  تضعیف کندمی تواند آن را به مرور  استروئید مکرر به یک عضله 

پوست و درد شدید  می باشند.  شدنرنگ  بیمحل تزریق، از جمله نازک شدن پوست،  نواحیدر  ی راجانبی موقت

 عالئم و نشانه های دیگر ممکن است شامل سوزش صورت، بی خوابی و قند خون باال باشد. 

 

 

 



 کورتیکواستروئیدهای استنشاقیعوارض جانبی 
 

آنها را تحمل می  به خوبی  اکثر مردمعوارض کمتری دارند و استفاده کوتاه مدت از کورتیکواستروئیدهای استنشاقی 

فونت قارچی ع ومزمن مانند آسم می تواند باعث ایجاد تورم  های استفاده طوالنی مدت برای درمان بیماریاما  کنند 

شستشو داده و از دهان را با آب  یبعد از استفاده از کورتیکواستروئیدهای استنشاق رو الزم است شود. از ایندردهان 

 نمود.جلوگیری بروز خفگی 

که از  یبرخی محققان بر این باورند که داروهای کورتیکواستروئید استنشاقی ممکن است سرعت رشد را در کودکان

 نماید. برای آسم استفاده می کنند، کند این داروها

 

 

 آیا کورتیکواستروئیدها باعث فشار خون باال می شوند؟
 

این است که پردنیزون و سایر خون در بسیاری از افراد می شود  باعث افزایش فشار یک دلیل که پردنیزون 

باعث  است که  ایع اضافی در گردش خون ات را حفظ کند و وجود مکورتیکواستروئیدها باعث می شوند که بدن مایع

 .افزایش فشار خون شود

 

 : عبارتند از صناعییدهای ئکورتیکواسترو هایی از نمونه

 

 

 bethamethasone (Celestone) 

 prednisone (Prednisone Intensol) 

 prednisolone (Orapred, Prelone) 

 triamcinolone (Aristospan Intra-Articular, Aristospan Intralesional, Kenacort Kenalog) 

 methylprednisolone (Medrol, Depo-Medrol, Solu-Medrol 

 dexamethasone(decadrone) 

 hydrocortisone)Cortef( 

 
 

    

 قطع مصرف کورتیکواستروئیدها
 

فوق کلیه بتوانند تولید کورتیزول طبیعی را از سر بگیرند.  غددورتیکواستروئیدها باید به تدریج کاهش یابد تا کدوز 

ناشی  که وضعیت تهدید کننده زندگی می تواند منجر به بحران آدرنال شود ) کورتیکواستروئیدها یکباره مصرفقطع 

 به ندرت رخ می دهد. که هرچند (است از سطح کورتیزول ناکافی

 



می تواند  دوز کاهشروند  ، شده انددر دوزهای کم مصرف  اما در مواردی که کورتیکواستروئیدها برای مدت طوالنی

 کاهش  دوز زمانی یک میلی گرم در هر فاصله به اندازه تنها  ،  گاهی اوقاتبطوریکه  صورت بگیرد.ها یا سالها طی ماه

کاهش دوز می میزان کاهش سریعتر و دوره می شوند،  استفاده تریامی که استروئیدها برای مدت کوتاهمی یابد. هنگ

 تواند بزرگتر باشد.

دارو به طور ناگهانی مصرف نبایستی باشد،  و غیرقابل تحمل حتی اگر عوارض جانبی ناراحت کنندهتوجه داشته باشید 

و  در نتیجه با  ، بدن تولید استروئید های طبیعی را کاهش می دهدزیرا با مصرف کورتیکواستروئیدها . کرد قطع را 

 بحران و دار استروئیدها مواجه شده  و دچاربا عدم کفایت مقبدن قطع مصرف ناگهانی و یکباره کورتیکواستروئیدها، 

 ع،تهوحالت  کاهش وزن، خستگی،تب و   مانند یعالئم استروئیدها و برگشتن عالئم خواهد شد و اختالل

برای پزشک، تشخیص فرق بین  بروز خواهد کرد. درد عضالنی و درد مفاصل، درد شکم اسهال و استفراغ، ، سرگیجه

 .ور شدن بیماری سخت است نشانه های ترک دارو و شعله

 قدارمپزشک به تدریج  با مصرف کورتیکواستروئیدها اتخاذ شودتصمیمی برای پایان دادن به درمان در صورتیکه 

 توانایی تولید استروئیدهای طبیعی خود را افزایش دهد. بتواندبدن  تارتیکواستروئیدها را کاهش می دهدکو

 

 

 دوز معادل کورتیکواستروئیدها
 

 :با استفاده از پنج میلیگرم پردنیزون به عنوان مبنایی برای مقایسه، دوز معادل دیگر کورتیکواستروئیدها عبارتند از 
 

 0.6 mg-0.75 mg of Betamethasone 

 25 mg of Cortisone 

 0.75 mg of Dexamethasone 

 20 mg of Hydrocortisone 

 4 mg of Methylprednisolone 

 5 mg of Prednisolone 

 4 mg of Triamcinolone 

 

 

 

 

 



 

 چند توصیه:
 

  و استخوان ها و عضالتکند کمک به داشتن وزن مناسب  و شرکت در فعالیت هایی که   رژیم غذایی سالمداشتن 

 نماید.تقویت  را

 

  مصرف مکمل های کلسیم و ویتامینD : درمان طوالنی مدت با کورتیکواستروئیدها باعث نازک شدن  از آنجائیکه

جهت  Dنیاز به مصرف مکمل های کلسیم و ویتامین  . لذا  و کاهش تراکم استخوان ها )پوکی استخوان( می شود

 الزامی می باشد.  آزمایش تراکم استخوانو انجام  حفظ سالمت و استحکام استخوانها 

 

  در صورت نیاز به مصرف طوالنی مدت کورتیکواستروئیدها ، مراجعه مستمر به پزشک جهت بررسی عوارض

 قرار گیرد.جانبی حتما مد نظر 

 

 

 

ترجمه :  

دکتر مهری محمدی 
 

  

 

 

Referances: 

 https://www.hse.ie/eng/health/az/c/corticosteroids/effects-of-corticosteroids.html 

 https://www.mayoclinic.org/steroids/art-20045692 

 https://www.verywellhealth.com/facts-about-corticosteroids-steroids-188358 
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