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Pýtate sa – my odpovedáme
Kortikoidy
a ich vedľajšie účinky

Aké sú vedľajšie účinky kortikoidov
pri akútnej aj dlhodobej liečbe?
I. M., Liptovský Mikuláš

Od zavedenia glukokortikoidov (GK) so silným
protizápalovým a imunosupresívnym účinkom

indikáciou. Za určitých okolností sú GK indikované

fludrokortizón). Pretože ide o substitučnú liečbu,

pri status epilepticus, popáleninách, septickom

môžeme počas nej pacienta očkovať podľa pravidiel

šoku s hypovolémiou.

očkovacieho kalendára.

Preparátom voľby pri akútnom podaní je dexa-

Dlhodobá liečba GK pri chronických ocho-

metazón 0,3 – 0,6 – 1 mg/kg 2 x denne, ev. metylpred-

reniach má skôr paliatívny charakter, jej cieľom je

nizolón v bolusovej dávke 30 mg/kg denne, avšak nie

ovplyvniť bludný kruh zápalových a imunitných

viac ako 1 500 mg/24 hodín. Menej je vhodné podanie

reakcií a prerušiť progresiu ochorenia. Po prerušení

hydrokortizónu (10 mg/kg hmotnosti intravenózne

liečby však môže choroba znovu vzplanúť. U dieťaťa

1 – 4 x denne) ako aj prednizónu (2 mg/kg/deň), preto-

s dlhodobou kortikoterapiou sa v trojmesačných

že jeho účinný derivát sa objaví v krvi až po 2 hodinách.

intervaloch sleduje rast, hmotnosť, prítomnosť ak-

Rektálne podanie prednizónu má nižší terapeutický

né, ev. hirsutizmus. Odoberajú sa vzorky krvi na

efekt v porovnaní s parenterálnym podaním GK (3).

vyšetrenie glykémie, hepatálnych testov, alkalickej

do klinickej praxe uplynulo viac ako 60 rokov.

Pri krátkodobej akútnej liečbe je možné úplné

fosfatázy, ionogramu. Nutná je suplementácia kália,

Mechanizmus ich účinku je: 1. genomický (t. zn.

vynechanie aj veľkej dávky GK, keď je podávanie

vápnika a vitamínu D, ev. gastroprotektívna liečba

pôsobia na receptory v bunke), ktorý je zodpo-

kortikoidov niekoľkodňové (maximálne desať-

inhibítormi protónovej pumpy (1).

vedný za vznik väčšiny ich nežiaducich účinkov,

dňové).

Pri dlhodobej liečbe GK sa suprimuje os hypota-

a tiež 2. negenomický (interakcia s membránovými

Ihneď ako to stav pacienta dovolí, dávku kortikoi-

lamus – hypofýza – nadobličky a môže vzniknúť až

receptormi buniek). Negenomický účinok sa objaví

dov znižujeme. Napriek tomu, že krátkodobá liečba

atrofia nadobličiek. Po vysadení je preto nutné po-

rýchlo, už za niekoľko minút až sekúnd po podaní,

kortikoidmi neohrozuje pacienta vznikom adrenálnej

važovať dieťa minimálne 6 mesiacov za adrenálne in-

avšak len v prípade aplikácie vysokých dávok.

insuficiencie a nevyžaduje postupnú detrakciu, aj

suficientné, najmä pri záťažovej situácii. Okrem toho,

Liečba GK je súčasťou takmer každodennej praxe

táto liečba môže mať nežiaduce účinky (retencia

počas liečby môže vzniknúť tzv. „návyk na zvýšenú

lekára. Vzhľadom na jej nežiaduce účinky je nutné k nej

vody a sodíka, hypokaliémia, hypertenzia, edémy,

dávku kortikoidov“, čo môže pri rýchlom vysadení

pristupovať uvážlivo, sledovať pacienta nielen počas

metabolická alkalóza, hyperglykémia, supresia imu-

spôsobiť tzv. detrakčný syndróm (konjunktivitída,

liečby, ale aj po jej vysadení. Podľa indikácie a dĺž-

nity, svalová slabosť, eufória, nepokoj, glaukóm).

rinitída, artralgie a pokles hmotnosti z anorexie). Pri

ky podávania preparátu môže byť liečba GK: 1. akútna

Substitučná liečba. Za normálnych okolností je

(niekedy až život zachraňujúca), 2. substitučná, resp.

denná produkcia GK ekvivalentná 12 mg hydrokorti-

3. dlhodobá pri chronických ochoreniach.

zónu na 1 m2 povrchu tela, preto substitučná dávka

Akútna liečba. Všeobecná indikácia akútneho

podávaného GK je pomerne malá. Pri záťaži môže

podania GK u detí je pri subglotickej laryngitíde,

byť sekrécia GK zvýšená až desaťnásobne, preto pri

alergickom zápale horných dýchacích ciest, astme,

strese, teplotách, vracaní, hnačkách je nutné ade-

bronchiolitíde, meningokokovej sepse, anafylaktic-

kvátne zvýšiť substitučnú dávku (2). V detskom veku

kom šoku, meningitíde. Pri tranzverzálnej miešnej

sa pri substitučnej liečbe používajú preparáty, ktoré

lézii je podanie metylprednizolónu absolútnou

najmenej ovplyvňujú rast pacienta (hydrokortizón,

Tabuľ ka 1. Farmakologické vlastnosti vybraných kortikosteroidov
Preparát

Relatívny
Ekvivalentná
protizápalodávka
vý účinok

Retardácia
rastu

Biologický
polčas

Mineralokortikoidný
účinok

Hydrokortizón

1,0

20 mg

1,0

8h

1,0

Predniz(ol)ón

4,0

5 mg

5,0

16 h

0,8

Metylprednizolón

4,0

4 mg

7,5

18 – 40 h

0,5

Dexametazón

30,0

0,6 mg

80

36 – 54 h

0

Fludrokortizón

15

1,2 mg

18 – 36 h

200
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voľbe jednotlivého preparátu berieme do úvahy
farmakologické vlastnosti GK (tabuľka 1) (4).
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