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Кортикоїди – найсильніші протизапа-

льні речовини, які є в медицині. Глюкокор-
тикостероїдами називаються фізіологічні 
гормони кори наднирників, які діють, в пе-
ршу чергу, на обмін глюкози, тобто корти-
зол і кортикостерон. 

Всі ефективні кортикоїди мають одна-
кову фармакодинаміку. Для системної тера-
пії, особливо для тривалого лікування, по-
трібно застосовувати препарати з обмеже-
ною кумулюючою дією. Стандартними кор-
тикоїдами вважаються преднізон і предні-
золон.  

Поява нової ректальної форми глюко-
кортикоїдного препарату, який значно зни-
жує ризик розвитку тяжких ускладнень хі-
міотерапії і не має нефро- та гепатотоксич-
ної дії, є альтернативним шляхом до поліп-
шення стану та якості життя пацієнтів із 
злоякісними новоутвореннями. 

Крім того, використання нової ректа-
льної форми стероїдного препарату у ком-
бінації з антиеметичними (антиблювотни-
ми) препаратами комбінованої дії веде до 
підвищення ефективності останніх, що при-
зводить до поліпшення стану хворого. 

При застосуванні ректального стерої-
дного препарату відсутній ульцерогенний та 
гепатотоксичний ефект, який пов’я-заний з 
пероральним прийомом глюкокортикоїдів, і 
відсутня необхідність призначення препара-
тів “терапії супроводу”.  

Відсутність гіпертензивної дії, яка 
завжди викликається пероральним прийо-
мом глюкокортикоїдів, та можливість не 
призначати антигіпертензивні препарати 
знижують собівартість всього циклу хіміо-
терапії.  

На фоні прийому ректальної форми 
стероїдного препарату цитотоксична дія по-
ліхіміотерапії зменшується за рахунок ста-

більної кількості лейкоцитів, особливо ней-
трофілів. 

Принципи дозування: 
- Дозування залежить від виду і сту-

пеня захворюваності, а також реакції паціє-
нта. Звичайно починають з відносно високої 
дози, а коли препарат почне діяти, дозу по-
ступово зменшують. 

- Величина початкової дози залежить 
від гостроти і поширення запального проце-
су. Чим складніше і гостріше перебіг захво-
рювання, тим вищою повинна бути доза, чим 
більш повільний процес – тим вона нижче. 

- Підтримуюча доза при хронічних за-
хворюваннях повинна бути мінімально ефек-
тивною. Вона різна в залежності від характе-
ру пухлини в кожному індивідуальному ви-
падку, але все ж, виходячи з останнього до-
свіду застосування, вона нижча, ніж перед-
бачалось раніше (низькодозована терапія). 

- При одночасному призначенні інших 
медикаментів може виникнути взаємодія, 
внаслідок чого можлива зміна дози. 

- Тривалість лікування хворих з ново-
утворенням залежить від перебігу захворю-
вання; гострий перебіг потребує, частіше за 
все, короткострокової, а повільний – трива-
лої терапії.  

Підтримуючою дозою називається 
найменша доза, яка ефективна в кожному 
конкретному випадку, для тривалої терапії. 
При цьому межі досягають тільки знижен-
ням по 0,5 мг преднізолону. В тяжких випа-
дках, особливо при системних захворюван-
нях, цю ціль можна реалізувати тільки че-
рез декілька місяців. 

При дозуванні, як правило, денну дозу 
слід приймати між 6-ою і 8-ою годинами. В 
окремих випадках дозу потрібно розподіли-
ти для прийому на протязі дня (2/3 – вранці, 
а решту – ввечері). Дозування повинно бути 
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мінімальним, а тривалість прийому – по 
можливості найкоротшою. 

При злоякісних новоутвореннях 
можлива небажана дія при таких умовах: 

- конституція: овальне обличчя, бича-
ча шия, ожиріння; 

- органи травлення: болі у шлунку, га-
строінтестинальна виразка (при комбінації з 
нестероїдними протизапальними засобами), 
панкреатит; 

- органи зору: глаукома, катаракта; 
- шкіра: еритема обличчя, атрофія, 

Striae rubrae, петехія, аллопеція, стероїдні 
акне, повільне загоювання ран, гірсутизм; 

- судини: підвищений ризик тромбозу, 
васкуліт, гіпертонія; 

- центральна нервова система: депре-
сія, роздратування, ейфорія, вегетативні по-
рушення (синдром відміни після довгостро-
кової терапії); 

- опорно-руховий апарат: міопатія, 
остеопороз, розрив сухожилків, асептичний 
ос-теонекроз (головки стегна і плечової кіс-
тки); 

- ендокринна система: аменорея, ім-
потенція, гірсутизм, набряки, цукровий діа-
бет, атрофія кори наднирників – при довго-
строковій терапії можлива обмежена реак-
ція на стрес, через це необхідна поступова 
відміна в залежності від дози і тривалості 
лікування; 

- метаболізм: ожиріння, гіперглікемія, 
втрата кальцію і калію; 

- збільшення ризику інфікування. 

Протипоказання для призначення 
кортикостероїдів: 

- хронічний активний вірусний гепатит; 
- інші гострі вірусні інфекції; 
- системний мікоз. 
Засоби перестороги приймаються у 

наступних випадках: 
- активна виразка, виразкова хвороба в 

анамнезі: терапія з використанням Н2-
блокаторів або профілактика мізопростолом; 
суворий нагляд (аналіз крові, гастроскопія); 

- латентний або маніфестуючий діа-
бет: суворий нагляд, індивідуальний підхід, 
ніякої альтернативної терапії; 

- гострі або хронічні інфекції: цільова 
антибіотикова терапія; 

- неактивний туберкульоз: регулярний 
пульмонологічний контроль; 

- підвищений артеріальний тиск: час-
тий контроль, оптимальний медикаментоз-
ний індивідуальний підхід; через додаткову 
втрату кальцію, по можливості, не застосо-
вувати діуретики; 

- діти: альтернативна або інтермітую-
ча терапія; 

- групи ризику розвитку остеопорозу, 
маніфестуючий остеопороз: рекомендації по 
харчуванню і фізичній активності, індивідуа-
льна терапія, уникати інших факторів ризику; 

- глаукома: регулярний лікарський на-
гляд і терапія. 

Результати стероїдної протидії при 
хіміотерапії в ЛОР-онкології будуть пред-
ставлені в наших подальших публікаціях. 
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