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Streszczenie
Glikokortykosteroidy są lekami przeciwzapalnymi i immunosupresyjnymi. Znajdują zastosowanie w leczeniu wielu chorób, w których patogenezie bierze udział układ immunologiczny. Pośród działań niepożądanych,
jakie mogą wywołać glikokortykosteroidy znajduje się rozwinięcie cukrzycy de novo lub jej zdekompensowanie.
Glikokortykosteroidy są stosowane w wielu specjalizacjach medycznych, w związku z tym problem posteroidowej
cukrzycy dotyczy pacjentów z różnymi schorzeniami, a dla lekarzy zajmujących się nimi może być trudny do
zauważenia i wdrożenia właściwego postępowania. Wobec powyższego, u każdego pacjenta leczonego glikokortykosteroidami należy wziąć pod uwagę rozwinięcie się cukrzycy lub pogorszenie jej kontroli. W leczeniu cukrzycy
posteroidowej stosuje się: zwiększenie aktywności fizycznej, leki przeciwcukrzycowe, a także terapię insuliną.
Metody leczenia cukrzycy posteroidowej powinny uwzględniać informacje o dawce i schemacie stosowania glikortykosteroidu. (Farm Współ 2018; 11: 30-35)
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Summary
Glucocorticosteroids are commonly used drugs with anti-inflammatory and immunosuppressive effect. They
have found use in the treatment of various diseases where hyperactive immune system is involved. The development
or disturbance of diabetes mellitus is one of adverse effects associated with glucocorticosteroids. Because of the
fact, that glucocorticosteroids are applied in many medical specializations, the problem of post-glucocorticosteroids diabetes mellitus may involve many patients with different diseases and, for the physicians, it can be difficult
to diagnose and start proper treatment. To conclude, every patient treated with glucocorticosteroids should be
considered at risk of developing diabetes mellitus or its disturbance. Proper treatment includes physical exercises,
anti-diabetic drugs, and insulin therapy. The information concerning glucocorticosteroids dosage regimen should
also be provided. (Farm Współ 2018; 11: 30-35)
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i prowadzenie do dysfunkcji komórek β trzustki [1,2].
U pacjentów, chorujących na cukrzycę glikortykosteroidy mogą się przyczynić do pogorszenia jej kontroli
i nasilenia objawów cukrzycy. Po odstawieniu tych
leków, pacjenci niechorujący wcześniej na cukrzycę
powinni powrócić do stanu prawidłowych stężeń
glukozy we krwi, to jednak u części z nich tak się nie
staje i należy u nich rozważyć możliwość wystąpienia

Wstęp

Glikorotykosteroidy są lekami o działaniu
przeciwzapalnym i immunosupresyjnym. Są często
stosowane w praktyce lekarskiej w wielu dziedzinach
medycyny. Wpływając na metabolizm, mogą się przyczynić do rozwinięcia cukrzycy poprzez zwiększanie
insulinooporności, zmniejszanie tolerancji glukozy
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