
KORTYKOSTEROIDY - Co to jest? 

 

Nazwa kortykosteroidy obejmuje dwie grupy substancji: 

 

1) Pierwsze znaczenie to naturalne hormony produkowane przez korę 

nadnerczy. Są bardzo ważne, bo wpływają na wiele podstawowych 

procesów w organiźmie. Regulują przemianą białek, węglowodanów i 

tłuszczy oraz wpływają na gospodarkę wodno-jelitową organizmu. 

 

2) Drugie znaczenie, to rodzaj leków hormonalnych o działaniu 

przeciwzapalnym, przeciwalergicznym i immunosupresyjnym. Tutaj 

przyjrzymy się bliżej tej drugiej grupie, bowiem w ostatnich 

dziesięcioleciach leki te stały się ""modne"", jak niegdyś antybiotyki, i 

medycy, dermatolodzy chętnie stosują je przy różnych dolegliwościach. 

 

I owszem, w swym działaniu są skuteczne, objawy szybko ustępują, 

problem zdrowotny już jednak nie tak całkiem.  

Medycyna detoksykacyjna, która traktuje człowieka holistycznie, czyli 

całościowo, leki te umieszcza w kategorii toksyn chemicznych.  

 

Skąd taka kontrowersyjna rozbieżność? 

Współczesna medycyna stosuje te leki dość powszechnie i pacjenci, 

którzy nie są dociekliwi, nie mają wystarczającego przygotowania i 

wiedzy, nie czytają ulotek, szczególnie tych zapisanych małym 

druczkiem, nie mają pojęcia, czym faszeruje się ich organizm. Coraz 

częściej praktykuje się leczenie alergii i astmy za pomocą 

kortykosteroidów. Jeszcze do niedawna nikt nie obawiał się tych leków, 

do tego stopnia, że stosowano je nawet do leczenia anginy. Od czasu, 

gdy zaczęły się pojawiać badania i publikacje o fatalnych dla zdrowia 

skutkach ubocznych tych specyfików, medycyna z większą ostrożnością 

podchodzi do tych zagadnień. Tym nie mniej, do dziś bez większych 

""zahamowań"" podaje się astmatykom inhalacje zawierające tego 

rodzaju składniki aktywne. Kortykosteroidy działają przeciwzapalnie i 



tłumią "ekscesy układu immunologicznego" i tym samym tłumią (ale nie 

usuwają!!!) niektóre dokuczliwe objawy tych chorób. 

    

W jakich lekarstwach i chorobach stosowane są kortykosteroidy? 

1) W areozolach (inhalatorach) stosowanych do leczenia astmy 

oskrzelowej 

 

2) W maściach i kremach o działaniu miejscowym, przepisywanych przez 

dermatologów do leczenia różnego rodzaju wyprysków skórnych 

 

3) W preparatach do leczenia lub uśmierzania dokuczliwości egzem 

skórnych 

 

4) W leczeniu chorób autoimmunologicznych 

 

5) W leczeniu białaczek limocytarnych 

 

6) Przy przeszczepach, dla zapobiegania odrzucania przeszczepu 

 

7) Przy leczeniu wstrząsu anafilaktycznego 

 

8) Przy niektórych chorobach nowotworowych - do kontroli ciśnienia 

wewnątrzczaszkowego 

   

 

 

 

 

 



Jakie zagrożenia wynikają z przyjmowania tych leków? 

  

 Przede wszystkim niektóre skutki niepożądane mogą być 

nieodwracalne. Do typowych skutków ubocznych należą: 

 

- długotrwała terapia kortykosteroidami może doprowadzić do zaniku 

nadnerczy 

- nagłe odstawienie kortysteroidów może doprowadzić do ostrej 

niewydolności nadnerczy, deregulacji ciśnienia a nawet śmierci 

- kortykosteroidy podawane dłużej zmieniają i rozregulowują naturalny 

system hormonalny człowieka w sposób nieodwracalny 

- działanie immunosupresyjne: długotrwałe przyjmowanie tych leków 

obniża odporność organizmu i zwiększa podatność na zakażenia 

bakteryjne, grzybicze i wirusowe; często zmienia się reakcja organizmu 

na te infekcje, co utrudnia diagnozę 

- zniekształcają twarz: objaw tzw. ""twarzy księżyca w pełni"" 

- zatrzymują w organiźmie wodę, skutkiem czego człowiek w sposób 

charakterystyczny i nieforemnie przybiera na wadze 

- zanik błon śluzowych na skutek upośledzenia syntezy kolagenu 

- rozstępy skórne, depigmentacja skóry 

- przyśpieszają powstawanie zaćmy 

- powodują utratę wapnia z kości, co prowadzi do przyśpieszonej 

osteoporozy 

- często zażywaniu kortykosteroidów towarzyszą zaburzenia 

neuropsychiatryczne (depresje, myśli samobójcze, koszmarne sny, 

bezsenność, skoki nastroju od euforii po drażliwość) 

- zmniejszenie objętości i upośledzenie funkcji hipokampa 

 

 

 

 



Z tych też wzgędów, ludzie świadomi skutków ubocznych i świadomi 

tego, że kortysteroidy definitywnie nie rozwiązują ich problemów, już tak 

łatwo nie decydują się na działania o krótkotrwałym efekcie pozytywnym 

kosztem poważnych trwałych deregulacji i upośledzenia. My chcemy, 

aby ta grupa ludzi świadomych swoich wyborów rosła. 

 

Medycyna detoksykacyjna a kortykosteroidy. 

 

Medycyna detoksykacyjna ma świadomość, że w bardzo wielu 

przypadkach może, a już szczególnie w sytuacji alergii i astmy, pomóc 

swoimi terapiami oczyszczającymi bez posługiwania się tego rodzaju 

lekarstwami. Swoimi terapiami potrafi usunąć nie tylko objawy, ale i 

przyczyny alergii i astmy, skutecznie oczyszczając organizm. Dlatego też 

poleca się ograniczenie stosowania kortykosteroidów jedynie do 

najcięższych przypadków, na ostre stany poważnych chorób, których nie 

potrafimy skutecznie leczyć. Mamy jednocześnie świadomość, że istnieją 

takie chociażby sytuacje, jak choroba Addisona, czy sytuacja po 

usunięciu nadnerczy, gdzie trzeba stosować te hormony i na to 

medycyna detoksykacyjna nie ma alternatywnego sposobu 


