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Резюме

На сучасному етапі застосування глюкокортикостероїдів є 
важливою частиною лікування неінфекційних запальних захво-
рювань. Незважаючи на те, що ГКС з’явилися в клінічній прак-
тиці з середини минулого століття, існує багато питань щодо 
раціонального застосування цієї групи препаратів.

З метою уніфікації уявлення практичних лікарів щодо 
прин ципів дозування ГКС, Європейським консенсусом по глю-
кокортикоїдній терапії (2001) рекомендувано стандартизовану 
градацію доз, наведено нові вимоги до термінології. Сучасні 
уявлення про геномні та негеномні механізми дії глюкокорти-
костероїдів залежно від дози та виду лікарського засобу, доз-
воляють обирати раціональні режими системної ГКС-терапії. 
Застосування надвисоких доз ГКС (пульс-терапія) патофізіоло-
гічно обумовлене їх здатністю активно взаємодіяти з імунною 
системою та усувати запальні реакції. Необхідним є дотриман-
ня певної тактики зниження та відміни препаратів ГКС. 
Ретельний моніторинг стану пацієнтів в ході лікування, своє-
часне виявлення факторів ризику, суворе дотримання принци-
пів раціонального застосування ГКС сприяє підвищенню без-
пеки системної терапії, збільшенню тривалості та поліпшенню 
якості життя хворих.

Ключові слова: системна глюкокортикостероїдна терапія, 
геномні та негеномні механізми дії, дози, пульс-терапія, моні-
торинг побічних дій.
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MAJOR PRINCIPLES 
OF GLUCOCORTICOSTEROID THERAPY

А. V. Litvinenko 
Abstract

Currently the use of corticosteroids is an important part of 
management of non-infectious inflammatory diseases. Regar-
dless of the fact that corticosteroids are available for clinical use 
since the mid of last century, still there are a lot of concerns 
about the rational use of these agents.

In order to unify the practical principles of corticosteroids 
dosing, the European recommendations for glucocorticosteroid 
therapy outlined the standardized grading of doses and pre-
sented new terminology. Modern concepts of genomic and non-
genomic mechanisms of action of glucocorticoids, which depend 
on dose and type of compound, help to choose an effective 
regimen of systemic corticosteroid therapy. The administration 
of high doses of corticosteroids (pulse-therapy) has a patho-
physiologic rationale, determined by an active effect on immune 
system and reduction of inflammation. A certain tactical consid-
erations should be followed while decreasing the dose or stop-
ping the corticosteroids. Close monitoring of patient’s condition, 
timely identification of risk factors, and strict adherence to 
re commendations for the use of glucocorticosteroids signifi-
cantly improve the safety, increase the duration of life and the 
quality of life of the patients.
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История применения глюкокортикостероидов (ГКС) 
насчитывает чуть более полувека, хотя «антиревмати-
ческая субстанция Х» была известна еще с 20-х годов ХХ 
столетия. Детальное изучение клинической значимости 
гормонов коры надпочечников, которое начали Edward 
Calvin Kendall и Tadeus Reichstein, было продолжено 
только после того, как Philip Hench в конце 40-х годов 
обратил внимание на улучшение течения ревматоидно-
го артрита при желтухе и беременности. В 1950 году все 
трое стали обладателями Нобелевской премии за 
«...открытия в отношении гормонов коры надпочечни-
ков, их структуры и биологических эффектов».

В настоящее время системная ГКС-терапия широко 
применяется в различных областях клинической меди-
цины, в том числе в пульмонологии — ГКС составляют 

основу патогенетического лечения больных интерсти-
циальными заболеваниями легких, применяются при 
обострениях хронического обструктивного заболева-
ния легких и бронхиальной астмы.

Терминология 
В Берлине 7 апреля 2001 года под эгидой European 

League Against Rheumatism (EULAR) состоялся I 
Европейский Симпозиум, посвященный глюкокортико-
идной терапии. Группа экспертов из Германии, 
Великобритании, Италии, Португалии, Швейцарии и 
Нидерландов разработала и приняла консенсус по тер-
минологии и номенклатуре доз и режимов применения 
глюкокортикостероидов. Согласно материалам симпози-
ума, рекомендовано использовать термины «глюкокор-
тикоиды» или «глюкокортикостероиды». Другие терми-
ны — «стероиды», «кортикостероиды», «кортикоиды»  — 


