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SAFETY OF INTRANASAL CORTICOSTEROIDS
Intranasal steroids (INSs) are established as first-line treatment for allergic rhinitis. Extensive use of
INSs with few reported adverse events supports the
safety of these medications. Systemic bioavailability
of INSs, by way of nasal and intestinal absorption,
can be substantial; but current INSs vary significantly in their degree of first-pass hepatic inactivation
and clearance from the body of the swallowed drug.
However, issues related to the safety of intranasal
steroids continue to generate debate and confusion
among clinicans. Consequently, there is often reluctance and uncertainty in prescribing these effective
agents for the treatment of perennial and seasonal
allergic rhinitis. Issues of particular concern are
whether intranasal steroids adversely affect various
homeostatic systems, influence growth and bone
metabolism, and compromise ocular function.
Nevertheless, the prescription of more potent INSs
for consistent and more prolonged use to younger
and older patients, often in combination with inhaled corticosteroids, justifies the careful examination
of their potential adverse systemic effects. An
extensive review of the literature overwhelmingly
supports the assertion that intranasal steroids are
safe in prescribed doses and should allay the misconceptions regarding their appropriate use in the
management of allergic rhinitis.

Glikokortykosteroidy sà obecnie najbardziej
skutecznà grupà leków stosowanych w terapii
alergicznego nie˝ytu nosa. Dost´pne sà nast´pujàce leki do stosowania miejscowego (donosowego): dipropionian beklometazonu, budesonid,
propionian flutikazonu, piroÊluzan mometazonu
i acetonid triamcinolonu. Donosowe glikokortykosteroidy sà u cz´Êci chorych bardziej skuteczne
ni˝ leki przeciwhistaminowe, stosowane doustnie i miejscowo. Hamujà one wszystkie objawy
sezonowego nie˝ytu nosa oraz przywracajà
w´ch. Wieloletnie doÊwiadczenie stosowania
glikokortykosteroidów w postaci donosowej spowodowa∏o, ˝e leki te sà uwa˝ane za wzgl´dnie
bezpieczne, a ich dzia∏anie ogólnoustrojowe jest
niewielkie. Nadal pozostajà jednak pewne wàtpliwoÊci, zwiàzane przede wszystkim z pojawianiem si´ nowszych preparatów o wi´kszej sile
dzia∏ania. Coraz cz´Êciej glikokortykosteroidy donosowe sà stosowane u dzieci oraz osób w wieku
podesz∏ym, a te grupy wiekowe sà szczególnie
nara˝one na niewielkie zmiany st´˝enia kortyzolu
oraz zwiàzane z tym zaburzenia wzrostu oraz metabolizmu kostnego. WàtpliwoÊci dotyczàce bezpieczeƒstwa steroidoterapii donosowej wià˝à si´
z równoczesnym podawaniem glikokortykosteroidów w innej postaci. Pewne obawy dotyczà
zmiennego unaczynienia b∏ony Êluzowej nosa, co
mo˝e wp∏ywaç na ich biodost´pnoÊç.

Key words:
internasal steroids, metabolism, adreuse effects,
safety

Mechanizm dzia∏ania
glikokortykosteroidów
Dzia∏anie przeciwzapalne glikokortykosteroidów zale˝y od ich reakcji ze swoistymi, powszechnie wyst´pujàcymi w komórkach receptorami. Receptory steroidowe (GR) znajdujà si´
w cytoplazmie komórek w postaci nieaktywnej.
W pojedynczej komórce jest ich przeci´tnie
od 6000 do 12 000.
Proces aktywacji GR poczàtkuje po∏àczenie
czàsteczki steroidu ze specyficznym receptorem
i stworzenie kompleksu receptor-steroid. Efektem
jest powstanie formy homodimerycznej GR oraz
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Hamowanie syntezy cytokin zale˝y od bezpoÊredniej interakcji GR z nGRE, znajdujàcymi si´
w regionie promotorowym genów. Sekwencje
nGRE nie wyst´pujà we wszystkich regionach
promotorowych, co dowodzi, ˝e istnieje równie˝
poÊredni sposób hamowania transkrypcji tych genów. Glikokortykosteroidy wywierajà swój wp∏yw
przeciwzapalny przez hamowanie wytwarzania
takich cytokin prozapalnych, jak Il-1, Il-2, receptora dla Il-2, czynnika martwicy nowotworów oraz
wielu innych czynników stymulujàcych wzrost
kolonii komórkowych, jak na przyk∏ad Il-3 (Reed
i in. 1986, Umland i in. 1997).
Efektem zablokowania syntezy cytokin jest
zahamowanie nap∏ywu komórek zapalnych
do miejsc docelowych oraz ich aktywacji, jak
równie˝ supresja fazy biochemicznej reakcji zapalnej zale˝nej od mediatorów tej reakcji. Nawet
w niewielkich st´˝eniach glikokortykosteroidy
blokujà syntez´ wielu enzymów bioràcych udzia∏
w reakcji zapalnej. Nale˝à do nich wytwarzane
przez makrofagi: elastaza, kolagenaza oraz aktywator plazminogenu. Oddzia∏ujà bezpoÊrednio
na wiele komórek bioràcych udzia∏ w procesach
zapalnych. W drogach oddechowych g∏ównym
ich celem sà makrofagi, limfocyty T, eozynofile
oraz komórki nab∏onkowe. W nab∏onku b∏ony
Êluzowej oraz w warstwie podÊluzówkowej
stwierdza si´ redukcj´ liczby mastocytów, makrofagów, limfocytów T, eozynofilów. Ponadto
hamujà proliferacj´ limfocytów oraz opóênionà
reakcj´ alergicznà, w której limfocyty odgrywajà
kluczowà rol´. Steroidoterapia skutecznie ogranicza eozynofilowy odczyn zapalny, który ma
zasadnicze znaczenie w wielu chorobach o pod∏o˝u alergicznym. U podstaw tego zjawiska le˝y
hamowanie syntezy GM-CSF, Il-5, RANTES.
Rola tych cytokin polega mi´dzy innymi na inicjowaniu, podtrzymywaniu aktywacji eozynofilów oraz hamowaniu ich apoptozy. (Oddera i in.
1995, Barnes 1996).

jej po∏àczenia z sekwencjami palindromowymi
DNA. Receptor ten jest zbudowany z cz´Êci rdzeniowej oraz zmiennych domen pe∏niàcych ró˝ne
funkcje (Wallberg i in. 1999).
Receptory glikokortykosteroidowe sà kodowane przez gen zlokalizowany na chromosomie
5 i zawierajà 10 egzonów. Do tej pory zidentyfikowano dwie izoformy tego receptora: aktywnà
alfa oraz nieaktywnà beta. Niepobudzony receptor wchodzi w sk∏ad kompleksu bia∏kowego, który tworzà dwie czàsteczki hsp90 oraz inne bia∏ka
nale˝àce do grupy bia∏ek szoku termicznego.
Po zwiàzaniu hormonu w receptorze zachodzà
zmiany konformacji, umo˝liwiajàce od∏àczenie
cz´Êci hsp od reszty kompleksu. W konsekwencji
nast´puje hiperfosforylacja oraz translokacja
izoformy alfa receptora do jàdra. W jàdrze komórkowym kompleks steroid-receptor w postaci
homodimeru pe∏ni funkcj´ czynnika transkrypcyjnego, wià˝àcego specyficzne sekwencje DNA
zwane elementami odpowiedzi na glikokortykosteroidy (ang. glucocorticoid response elements
– GRE). Receptor mo˝e równie˝ wiàzaç sekwencje zwane negatywnymi GRE (nGRE) lub te˝
inne czynniki regulujàce transkrypcje. Zarówno
GRE jak i nGRE sà przewa˝nie zlokalizowane
w obr´bie promotora docelowego genu, aczkolwiek czasami znajdujà si´ bezpoÊrednio w tym
genie. Liczba GRE i ich pozycja w stosunku do tzw.
miejsca starterowego jest wa˝nym czynnikiem
warunkujàcym odpowiedê ró˝nych komórek na
dzia∏anie steroidów (Tsai i O’Malley 1994). Glikokortykosteroidy wywierajà poÊredni lub bezpoÊredni wp∏yw na transkrypcj´ docelowych genów.
Liczba genów, których transkrypcja jest bezpoÊrednio przez nie regulowana, waha si´ pomi´dzy
10 a 100 w pojedynczej komórce. Mogà one
hamowaç proces syntezy bia∏ek, destabilizujàc
mRNA przez zwi´kszenie transkrypcji specyficznej rybonukleazy, która rozk∏ada mRNA (Muller
i Renkawitz 1991).
Wa˝nà rol´ w przeciwzapalnym dzia∏aniu glikokortykosteroidów odgrywa ich wp∏yw na inne
czynniki transkrypcyjne, które pe∏nià istotnà funkcj´ w regulacji ekspresji genów. Zalicza si´ do nich
czynniki transkrypcyjne AP-1 (ang. activator
protein) oraz NF-kB. AP-1 wyst´puje w formie
kompleksu bia∏kowego sk∏adajàcego si´ z dimerów utworzonych przez bia∏ka nale˝àce do rodziny
bia∏ek Fos i Jun. NF-kB jest czynnikiem transkrypcyjnym o budowie podobnej do AP-1, który w komórce wià˝e si´ ze specyficznym inhibitorem
– bia∏kiem IkB. Czynniki te sà odpowiedzialne
za antagonizowanie dzia∏ania glikokortykosteroidów na poziomie transkrypcji genów (Auphan
i in. 1995).

W∏aÊciwoÊci farmakokinetyczne
glikokortykosteroidów donosowych
Poszczególne glikokortykosteroidy donosowe
(ang. intranasal steroids, INS) ró˝nià si´ mi´dzy
sobà wieloma parametrami farmakologicznymi,
które decydujà o sile ich dzia∏ania, zdolnoÊci przenikania do tkanek docelowych, powinowactwie
w stosunku do receptora glikokortykosteroidowego, biodost´pnoÊci systemowej oraz odpowiedzi
klinicznej na zastosowane leczenie. Profil bezpieczeƒstwa tych leków zale˝y g∏ównie od absorpcji
z miejsca podania, si∏y miejscowego dzia∏ania, rozpuszczalnoÊci w t∏uszczach oraz biodost´pnoÊci
ogólnoustrojowej. Glikokortykoteroidy donosowe
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Obecnie najlepszym parametrem, na podstawie którego ocenia si´ si∏´ dzia∏ania poszczególnych glikokortykosteroidów donosowych, jest ich
powinowactwo do receptora glikokortykosteroidowego. Steroidy donosowe mo˝na ustawiç
w kolejnoÊci od najwi´kszego do najmniejszego
powinowactwa wobec receptora glikokortykosteroidowego w nast´pujàcy sposób: mometazon,
flutikazon, budesonid, triamcinolon oraz deksametazon. Ró˝nice pomi´dzy poszczególnymi
glikokortykosteroidami w sile ich dzia∏ania nie
muszà przek∏adaç si´ na skutecznoÊç klinicznà.
Cechy farmakokinetyczne glikokortykosteroidów powodujà, ˝e krzywa zale˝noÊci dawka
– reakcja (odpowiedê kliniczna) po osiàgni´ciu
okreÊlonej dla danego preparatu wartoÊci ma
przebieg doÊç p∏aski, co oznacza, ˝e dalsze
zwi´kszanie dawki nie poprawia istotnie skutecznoÊci klinicznej, a mo˝e jedynie zwi´kszaç
dzia∏ania niepo˝àdane. Mo˝liwoÊç wystàpienia
tych dzia∏aƒ wydaje si´ istotnym ograniczeniem
powszechnego stosowania glikokortykosteroidów, mimo sprecyzowanych wskazaƒ do ich
podawania w chorobach zapalnych o pod∏o˝u
alergicznym (Kelly 2003).
Biodost´pnoÊç ogólnoustrojowa poszczególnych glikokortykosteroidów miejscowych zale˝y
przede wszystkim od wspomnianych ju˝ parametrów, takich jak np. absorpcja leku z b∏ony
Êluzowej nosa, a tak˝e od stopnia wch∏aniania
z b∏ony Êluzowej przewodu pokarmowego oraz
stopnia metabolizmu w czasie pierwszego przejÊcia przez wàtrob´. Flutikazon oraz budesonid
odznaczajà si´ wysokim stopniem metabolizmu
podczas pierwszego przejÊcia przez wàtrob´. Badania nad w∏aÊciwoÊciami farmakokinetycznymi
poszczególnych glikokortykosteroidów donosowych wykaza∏y, ˝e nowsze zwiàzki majà istotnie
mniejszà biodost´pnoÊç. Flutikazon oraz mometazon w postaci donosowej majà najni˝szà dost´pnoÊç ogólnoustrojowà (poni˝ej 2% dla flutikazonu oraz poni˝ej 1% dla mometazonu)
spoÊród wszystkich steroidów donosowych
(Richards 2000, Lumry 1999, Daley-Yates 1998).
Biodost´pnoÊç donosowych preparatów budesonidu wynosi 34%, a flunizolidu 49%, natomiast
beklometazonu oko∏o 44% (Pakes 1980). Dla porównania w tabeli przedstawiono zestawienie
biodost´pnoÊci glikokortykosteroidów po podaniu doustnym oraz w postaci donosowej.

ulegajà absorpcji do krà˝enia systemowego z
b∏ony Êluzowej nosa. IloÊç leku wch∏aniana tà
drogà zale˝y przede wszystkim od stanu b∏ony
Êluzowej, stopnia jej ukrwienia czy obecnoÊci
obrz´ku. Oko∏o 50% dawki glikokortykosteroidów
donosowych przedostaje si´ do krà˝enia w wyniku
po∏kni´cia leku i jego absorpcji z przewodu pokarmowego. Z tego powodu parametrem decydujàcym o istotnym z klinicznego punktu widzenia
dzia∏aniu ogólnoustrojowym tych leków jest równie˝ ich biodost´pnoÊç po podaniu doustnym
(Edsbäcker 1985, Allen 2003).
Efekt ogólnoustrojowy glikokortykosteroidów donosowych zale˝y od efektywnoÊci metabolizmu leku podczas pierwszego przejÊcia przez
wàtrob´. Im jest on wi´kszy, tym mniejsza jest
ogólnoustrojowa biodost´pnoÊç leku, a co za tym
idzie – mniejsze dzia∏anie systemowe.
Wa˝nym parametrem istotnie wp∏ywajàcym na dzia∏anie ogólnoustrojowe glikokortykosteroidów donosowych jest ich zdolnoÊç
do rozpuszczania w t∏uszczach. Du˝a lipofilnoÊç zwi´ksza stopieƒ wch∏aniania glikokortykosteroidów donosowych do b∏ony Êluzowej
nosa, przyspiesza ten proces, zwi´ksza kumulacj´ leku w tkankach oraz przyczynia si´ do
∏atwiejszego wiàzania si´ z receptorem glikokortykosteroidowym w cytozolu komórki docelowej (Corren 1999, Allen 2000). Si∏a dzia∏ania
poszczególnych glikokortykosteroidów donosowych zale˝y w du˝ym stopniu od lipofilnoÊci.
Najwi´kszà lipofilnoÊcià odznacza si´ mometazon oraz flutikazon, mniejszà budesonid, triamcinolon oraz flunizolid (Johnson 1998).
Si∏´ dzia∏ania glikokortykosteroidów miejscowych ocenia si´ na podstawie testu McKenziego, za pomocà którego mierzy si´ stopieƒ
zbledni´cia skóry w wyniku skurczu naczyƒ
krwionoÊnych (McKenzie 1962). Najwi´kszà
si∏à dzia∏ania spoÊród obecnie dost´pnych glikokortykosteroidów donosowych wyró˝niajà si´
flutikazon i mometazon (Johnson 1998). Jednak
wyniki testu McKenziego majà ograniczone zastosowanie w przewidywaniu dzia∏ania przeciwzapalnego glikokortykosteroidów. Dobrym wyk∏adnikiem oceniajàcym w∏aÊciwoÊci przeciwzapalne
glikokortykosteroidów donosowych okaza∏o si´
oznaczanie poziomu IL-4, Il-5 oraz IFNγ – cytokin
wydzielanych przez komórki CD4+ (Umland
1997). W badaniu wykorzystujàcym t´ metod´
najwi´ksze w∏aÊciwoÊci przeciwzapalne mia∏y
flutikazon oraz mometazon, wykazujàce podobnà
efektywnoÊç, która by∏a wi´ksza w porównaniu
z innymi ocenianymi glikokortykosteroidami
donosowymi (beklometazonem, budesonidem,
triamcinolonem, betametazonem).

Metabolizm
Wàtroba jest g∏ównym miejscem metabolizmu glikokortykosteroidów. Przemiana do nieaktywnych metabolitów odbywa si´ poprzez
system enzymów mikrosomalnych wàtroby,
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tykotropiny (ACTH), b´dàcego nast´pstwem
sprz´˝enia zwrotnego ujemnego, którego wynikiem jest zmniejszenie wytwarzania kortyzolu.
D∏ugotrwa∏a glikokortykosteroidoterapia mo˝e
w konsekwencji doprowadziç do nieodwracalnego
zaniku nadnerczy.
Stopieƒ zahamowania osi HPA zale˝y g∏ównie od dawki leku, czasu trwania terapii, cz´stoÊci dawek, pory dnia oraz drogi podawania leku.
Badania dotyczàce ogólnoustrojowego wp∏ywu
glikokortykosteroidów skupiajà si´ na ich dzia∏aniu na oÊ HPA (Lipworth 1999). W testach
oceniajàcych ten wp∏yw stosuje si´ oznaczenia
kortykotropiny, hormonów uwalniajàcych kortykotropin´ lub te˝ podawanie syntetycznych analogów, pozwalajàce oceniç czynnoÊciowà rezerw´ rdzenia nadnerczy w warunkach stresowych
(test z tetrakozatrynà, metyraponem). Czu∏ymi
testami oceniajàcymi biodost´pnoÊç poszczególnych preparatów steroidowych, a co za tym idzie
ich dzia∏anie systemowe, sà oznaczenie podstawowego st´˝enia kortyzolu w osoczu oraz jego
wydalania z moczem. Najcz´Êciej stosowany jest
pomiar osoczowego st´˝enia kortyzolu w godzinach rannych. Jednokrotny pomiar jest jednak
najmniej czu∏ym testem. Wielokrotne powtórzenie oznaczeƒ pozwala wykryç nawet niewielkie
zmiany podstawowego wydzielania kortyzolu.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e tego typu zmiany
cz´sto nie wywo∏ujà ˝adnych klinicznych skutków ani nie zaburzajà w znacznym stopniu dzia∏ania osi HPA.
Wi´kszà czu∏oÊcià odznacza si´ test oparty
na pomiarze 24-godzinnego wydalania kortyzolu
w warunkach podstawowych oraz po stymulacji
tetrakozatrynà. Tetrakozatryna jest syntetycznà
postacià kortykotropiny, podobnà do kozyntropiny. Testy stymulacyjne opierajà si´ na ocenie
czynnoÊci rezerwowej nadnerczy. Po podaniu
analogu ACTH w przypadku niewydolnoÊci nadnerczy nie stwierdza si´ wzrostu kortyzolemii.
Testy z wykorzystaniem analogów ACTH sà
przydatne do oceny ogólnoustrojowego dzia∏ania steroidów, natomiast w ocenie biodost´pnoÊci leków majà ograniczone zastosowanie.
Wynika to z niewielkiego wp∏ywu glikokortykosteroidów podawanych donosowo na wyjÊciowà
funkcj´ osi HPA. W badaniach, w których u˝ywano testów stymulacji za pomocà standardowych
dawek ACTH, nie wykazano istotnego wp∏ywu
INS u doros∏ych z zapaleniem b∏ony Êluzowej
nosa na oÊ HPA (Cave i in. 1999).
Glikokortykosteroidy donosowe w leczeniu
alergicznego nie˝ytu nosa sà stosowane w
niewielkich dawkach (zalecane dawki dla
beklometazonu oraz flutikazonu to 400 µg).

w którego sk∏ad wchodzà: izoenzymy cytochromu P-450, reduktaza NADPH, czàsteczki tlenu
oraz NADPH. Efekt pierwszego przejÊcia przez
wàtrob´ jest odpowiedzialny za inaktywacj´
steroidów, które wch∏on´∏y si´ z przewodu pokarmowego, tym samym zapobiegajàc dzia∏aniu ogólnoustrojowemu glikokortykosteroidów
donosowych. Ze wzgl´du na kluczowà rol´
uk∏adu cytochromu P-450 w metabolizmie
steroidów, leki indukujàce ten uk∏ad powodujà
przyspieszenie ich metabolizmu, natomiast leki
hamujàce dzia∏anie tego uk∏adu wyd∏u˝ajà
okres pó∏trwania glikokortykosteroidów.
W przypadku stosowania innych leków metabolizowanych przez uk∏ad cytochromu P-450 nale˝y pami´taç, ˝e same glikokortykosteroidy majà
wp∏yw stymulujàcy na enzymy mikrosomalne.
Obecnie stosowane glikokortykosteroidy donosowe w porównaniu z lekami doustnymi
charakteryzujà si´ znacznie wi´kszym stopniem
metabolizmu podczas pierwszego przejÊcia przez
wàtrob´. Pewne ró˝nice w stopniu metabolizmu
wàtrobowego istniejà tak˝e pomi´dzy poszczególnymi glikokortykosteroidami donosowymi.

Dawkowanie glikokortykosteroidów
donosowych
Zalecane dawki beklometazonu w terapii
alergicznego nie˝ytu nosa u doros∏ych wynoszà
200–400 µg/dob´. Wed∏ug zaleceƒ u dzieci
powinno si´ stosowaç odpowiednio mniejsze
dawki. W przeprowadzonych badaniach kontrolnych wykazano, ˝e flunizolid w dawce
200 µg/dob´ jest tak samo skuteczny w leczeniu
alergicznego nie˝ytu nosa jak 400 µg/dob´
beklometazonu. W dwóch badaniach okaza∏o si´,
˝e flutikazon w dawce 200 µg/dob´ podawany
raz dziennie jest tak samo skuteczny jak beklometazon stosowany dwa razy na dob´ w dawce
168 µg. Inni badacze natomiast wykazali wi´kszà skutecznoÊç flutikazonu podawanego dwa
razy na dob´ w dawce 200 µg/dob´ w porównaniu z budesonidem podawanym w taki sam
sposób. W kilku pracach wykazano wi´kszà
skutecznoÊç terapeutycznà leczenia alergicznego nie˝ytu nosa budesonidem ni˝ beklometazonem stosowanym w takich samych dawkach
(Mygind i Lund 1996)

Zahamowanie osi
podwzgórze-przysadka-nadnercza
Zahamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) nale˝y do powa˝niejszych zaburzeƒ wywo∏anych przez podawanie glikokortykosteroidów. Powodujà one zahamowanie osi HPA
w wyniku zmniejszenia wytwarzania adrenokor-
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zolu w porannej zbiórce moczu, skorygowanego
klirensem kreatyniny, oraz na podstawie dynamicznego testu stymulacyjnego z zastosowaniem analogów ACTH w niewielkich dawkach
(Wilson i in. 1998). Zastosowanie niewielkich
dawek ACTH (0,5 µg) w testach opartych
na stymulacji zwi´ksza czu∏oÊç testu oraz prawdopodobieƒstwo wykrycia zahamowania funkcji
nadnerczy w porównaniu z testem z u˝yciem
standardowych dawek ACTH (250 µg) (Broide
i in. 1995). W badaniu Bacherta i in. 23 ochotników randomizowano do grupy otrzymujàcej
przez cztery dni 200 µg triamcinolonu, 200 µg
flutikazonu lub do grupy placebo. Oznaczenia
kortyzolu w porannej zbiórce moczu wykonano
po 7 oraz 14 dniach od zakoƒczenia podawania
leków. Nie stwierdzono w badanej grupie
zmniejszenia st´˝enia kortyzolu w moczu oraz
˝adnych zmian osoczowych st´˝eƒ kortyzolu
w teÊcie z ACTH (Bachert i in. 2002).
W innych pracach z zastosowaniem stymulacji za pomocà analogów ACTH równie˝ nie wykazano istotnego wp∏ywu INS na aktywnoÊç osi
HPA. Vargas i in. oceniali u 105 pacjentów z alergicznym nie˝ytem nosa wp∏yw 200 µg flutikazonu podawanego donosowo raz na dob´, 400 µg
flutikazonu podawanego w dwóch dawkach
dobowych oraz prednizonu w postaci doustnej
stosowanego w dawkach 7,5 i 15 mg/dob´.
W grupach otrzymujàcych flutikazon nie stwierdzono zmienionej odpowiedzi osi HPA na test
stymulacyjny z u˝yciem kozyntropiny. Natomiast
u pacjentów otrzymujàcych prednizon wykazano
zahamowanie odpowiedzi ze strony osi HPA
z u˝yciem tego testu w porównaniu z grupà kontrolnà otrzymujàcà placebo (p < 0,05). U pacjentów randomizowanych do grupy 400 µg flutikazonu podawanego dwa razy na dob´, czyli dawki
przekraczajàcej czterokrotnie dawki rekomendowane dla osób doros∏ych, obserwowano istotne
obni˝enie st´˝enia kortyzolu wydalanego z moczem (p < 0,05) (Vargas i in. 1998).
W innych badaniach, w których równie˝ stosowano dawki przekraczajàce rekomendowane
dawki terapeutyczne, wykazano nieznaczny
wp∏yw INS na oÊ HPA. W jednym z badaƒ, w którym oceniano 24-godzinne pomiary st´˝enia kortyzolu w osoczu oraz jego wydalanie z moczem
po zastosowaniu mometazonu w dawkach przekraczajàcych 20-krotnie stosowane dawki (1–4 mg),
nie stwierdzono hamujàcego wp∏ywu na oÊ HPA
(Brannan i in. 1996). Podobnie nie wykazano istotnego zahamowania osi HPA po zastosowaniu
200 µg/dob´ flutikazonu oraz mometazonu
w dawkach 200 µg/dob´ oraz 400 µg/dob´ podawanych przez 5 tygodni (Brannan i in. 1997).

Ponad 50% dawki leku zostaje po∏kni´te i ulega
metabolizmowi podczas pierwszego przejÊcia
przez wàtrob´. Z tej przyczyny rzeczywista
iloÊç leku wch∏oni´tego z b∏ony Êluzowej nosa
pozostaje niewielka. Wi´ksza lipofilnoÊç, wi´ksza si∏a dzia∏ania nowszych preparatów oraz
zmienne unaczynienie b∏ony Êluzowej nosa
powodujà, ˝e wywo∏anie dzia∏aƒ ogólnoustrojowych jest mo˝liwe nawet przy tak ma∏ych
dawkach (Lipworth i Seckl 1997).
Wi´kszoÊç danych wskazuje na brak istotnego wp∏ywu INS na dzia∏anie osi HPA. W dost´pnych pracach istniejà sprzeczne informacje
dotyczàce zwiàzku pomi´dzy porà przyjmowania
INS a zahamowaniem osi HPA. W kilku pracach
zauwa˝ono, ˝e podanie INS w póênych godzinach popo∏udniowych lub wieczornych powoduje zmniejszenie st´˝enia kortyzolu w nocy.
W pracy oceniajàcej zahamowanie u zdrowych
ochotników osi HPA pod wp∏ywem donosowej
postaci budesonidu lub beklometazonu podawanych raz dziennie w porze wieczornej lub dwa
razy dziennie w dawkach 200, 400 lub 800 µg/dob´
stwierdzono zmniejszenie wydalania wolnego
kortyzolu z moczem. Stosowanie steroidów donosowych w godzinach porannych nie wp∏ywa znaczàco na obni˝ajàce si´ st´˝enie kortyzolu w ciàgu dnia. Niskie st´˝enia steroidów egzogennych
w godzinach wieczornych po podaniu rano nie
powodujà zatem zmian w funkcjonowaniu osi
HPA (Wihl 1997).
W kilku pracach z u˝yciem testów opartych
na ocenie funkcji podstawowej uk∏adu HPA nie
wykazano istotnego wp∏ywu INS podawanych
raz dziennie na jego funkcjonowanie. W jednym
z badaƒ Wilson i in. poddali ocenie wp∏yw steroidów donosowych na podstawowe st´˝enie kortyzolu w osoczu oraz jego wydalanie z moczem
u 20 pacjentów z alergicznym nie˝ytem nosa
randomizowanych do grupy otrzymujàcej 200 µg
budesonidu, 200 µg mometazonu, 220 µg triamcinolonu lub do grupy otrzymujàcej placebo.
W oznaczeniach wykonanych po siedmiu dniach
od ostatniej dawki leków nie stwierdzono istotnych ró˝nic mi´dzy poszczególnymi grupami.
W celu zwi´kszenia wiarygodnoÊci wyników skorygowano st´˝enia wolnego kortyzolu w moczu
na podstawie klirensu kreatyniny. Ta sama grupa
badaczy nie stwierdzi∏a równie˝ hamujàcego
wp∏ywu INS na oÊ HPA w badaniu przeprowadzonym u 16 zdrowych ochotników, w którym ocenie
poddano wp∏yw 200 µg flutikazonu, 220 µg triamcinolonu, 336 µg beklometazonu oraz placebo.
Pacjenci otrzymywali leki w godzinach porannych przez cztery kolejne dni. Funkcjonowanie
osi HPA oceniano na podstawie st´˝enia korty-
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donosowych. Pi´ciu pacjentów przyjmowa∏o betametazon przez rok lub krócej, a jeden leczony by∏
beklometazonem. U pi´ciu chorych stwierdzono
typowe cechy zespo∏u Cushinga (Cave i in. 1999).
Podsumowujàc, wydaje si´, ˝e obecnie stosowane preparaty glikokortykosteroidów donosowych w dawkach terapeutycznych wywierajà
niewielki wp∏yw na oÊ HPA. Nale˝y jednak pami´taç o istniejàcych ró˝nicach, takich jak biodost´pnoÊç leku po podaniu doustnym (na przyk∏ad po∏kni´tego w trakcie aplikacji), które mogà
przyczyniaç si´ do ró˝nic wyra˝onych stopniem
zahamowania podstawowej funkcji osi HPA.
Preparaty donosowe zaleca si´ obecnie przyjmowaç raz dziennie, zw∏aszcza jeÊli do osiàgni´cia po˝àdanego efektu terapeutycznego wymagane sà ich wysokie dawki. Takie dawkowanie ma
nieznaczny wp∏yw na oÊ HPA. Nale˝y jednak braç
pod uwag´, ˝e zahamowanie osi HPA mo˝e wystàpiç w przypadku jednoczesnego stosowania
steroidów donosowych oraz steroidów w postaci
wziewnej czy innych postaci miejscowych. W
badaniach eksperymentalnych wykazano, ˝e najwi´ksze zahamowanie osi HPA wyst´puje we
wczesnych godzinach rannych (godz. 3 rano).
Bioràc pod uwag´ parametry farmakokinetyczne,
steroidy donosowe powinno si´ podawaç optymalnie pomi´dzy godzinà 16 a 18. Pozwala
to zminimalizowaç niekorzystne oddzia∏ywanie
na oÊ HPA (Meibohm i in. 1997).

Glikokortykosteroidy donosowe u dzieci
Du˝ym problemem terapeutycznym jest stosowanie glikokortykosteroidów u dzieci. Dost´pne
badania wskazujà, ˝e profil bezpieczeƒstwa steroidów donosowych u dzieci jest podobny jak u doros∏ych. W trwajàcym rok badaniu oceniajàcym
wp∏yw donosowej postaci mometazonu w dawce
100 µg/dob´ na wzrost u dzieci test z kozyntropinà, który wykonano na poczàtku badania oraz
po 26 oraz 52 tygodniach, nie wykaza∏ zahamowania osi HPA (Schenkel i in. 1999). U dzieci
przyjmujàcych z powodu alergicznego nie˝ytu
nosa beklometazon (336 µg/dob´), triamcinolon
(220 i 440 µg/dob´), mometazon (100 µg/dob´)
nie stwierdzono zaburzeƒ dotyczàcych funkcjonowania osi HPA w teÊcie z kozyntropinà (Nayak i in.
1998, Rachelefsky i in. 1998). Podobnie badanie
Skonera i in. nie wykaza∏o hamujàcego wp∏ywu
168 µg beklometazonu stosowanego u dzieci dwa
razy na dob´ na st´˝enie kortyzolu w osoczu
oraz wynik testu stymulacyjnego z kozyntropinà
(Skoner i in. 2000). Oceniajàc wp∏yw siedmiodniowej terapii mometazonem w dawce 200 µg/dob´
u dzieci w wieku od 6 do 12 lat, nie stwierdzono
zmian st´˝enia kortyzolu w osoczu oraz jego
wydalania z moczem. Podobne wyniki otrzymano
u m∏odszych dzieci (od 3. do 5. roku ˝ycia) leczonych przez 14 dni (Brannan 1997). Wyniki przedstawionych badaƒ wskazujà na wysoki profil bezpieczeƒstwa terapii steroidami donosowymi
u dzieci.
Nale˝y pami´taç, ˝e wyniki te wskazujà
raczej na systemowe dzia∏anie tych steroidów,
a nie na istotne klinicznie zaburzenia funkcji
nadnerczy.
Uwag´ zwracajà opisy przypadków niewydolnoÊci nadnerczy u dzieci po terapii glikokortykosteroidami donosowymi. Perry i in. opisali 9
przypadków niewydolnoÊci nadnerczy u dzieci
przyjmujàcych preparaty zawierajàce steroidy
donosowe. W czterech przypadkach stwierdzono
cechy zespo∏u Cushinga, trzem kolejnym towarzyszy∏y zaburzenia wzrostu, a dwa przypadki
zdiagnozowano podczas testów oceniajàcych
funkcje przysadki. W czterech przypadkach
u dzieci wyst´powa∏y zespo∏y dysmorfologii
(m.in. zespó∏ Downa i Teacher-Collinsa). Pacjenci przyjmowali ró˝ne preparaty glikokortykosteroidów (betametazon, budesonid, beklometazon, flunizolid), a w czterech przypadkach
jednoczeÊnie stosowano leczenie wziewnymi
steroidami z powodu towarzyszàcej astmy
(Perry i in. 2002).
W bazie ADROIT Cave i in. odnaleêli szeÊç
przypadków niewydolnoÊci nadnerczy zwiàzanych ze stosowaniem glikokortykosteroidów

Wp∏yw glikokortykosteroidów
na wzrost oraz na metabolizm
tkanki kostnej
WÊród potencjalnych dzia∏aƒ niepo˝àdanych
glikokortykosteroidów donosowych wymienia si´
ich wp∏yw na zahamowanie wzrostu u dzieci oraz
metabolizm tkanki kostnej. Uzasadnieniem obaw
przed stosowaniem preparatów donosowych sà
doniesienia na temat zahamowania wzrostu lub
jego spowolnienia w wyniku przewlek∏ej steroidoterapii doustnej. Obcià˝enie organizmu egzogennymi steroidami mo˝e w ró˝ny sposób upoÊledzaç
procesy wzrostu. Nie uda∏o si´ jednoznacznie
ustaliç mechanizmu odpowiedzialnego za to ogólnoustrojowe dzia∏anie niepo˝àdane. Do tej pory lepiej scharakteryzowano zahamowanie pod wp∏ywem glikokortykosteroidów wydzielania hormonu
wzrostu (GH), zmniejszenie aktywnoÊci czynnika
podobnego do insuliny typu 1 (ang. insulin-like
growth factor-1, IGF-1), zmniejszenie ekspresji
receptorów dla hormonu wzrostu czy wytwarzania
kolagenu. Postuluje si´ tak˝e znaczenie bezpoÊredniego zahamowania osi HPA czy zahamowanie hormonu pobudzajàcego wydzielanie GH
(GHRH).
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W opublikowanych dotychczas badaniach
nie ustalono jednoznacznie wp∏ywu INS na zahamowanie procesu wzrostu oraz osiàgni´cie
ostatecznej wysokoÊci w wieku dojrza∏ym. Wynika to przede wszystkim z trudnoÊci zaplanowania oraz przeprowadzenia takiego badania, które
w wiarygodny sposób ocenia∏oby oddzia∏ywanie
INS na osiàgni´cie ostatecznej wysokoÊci.
Do oceny wp∏ywu glikokortykosteroidów donosowych na zahamowanie wzrostu wykorzystuje
si´ badania krótkoterminowe (<6 miesi´cy),
Êrednioterminowe (>12 miesi´cy) oraz d∏ugoterminowe, trwajàce powy˝ej 3 lat. Wzrost oraz
jego zmiany sà mierzone za pomocà knemometrii oraz stadiometrii.
Knemometria polega na dok∏adnym pomiarze d∏ugoÊci koÊci podudzia. Badanie to jest
wykorzystywane do oceny wp∏ywu leczenia na
wzrost w krótkim czasie (typowo do 3 miesi´cy).
Wadà tego badania jest brak zwiàzku krótkoterminowych zaburzeƒ wzrostu z jego ocenà d∏ugoterminowà (Wolthers i Pedersen 1994). W badaniu porównujàcym wp∏yw donosowej postaci
budesonidu w dawce 400 µg, metyloprednizolonu podawanego domi´Êniowo w dawce 60 mg
oraz terfenadyny podawanej doustnie wzrost
oceniano za pomocà knemometrii przed rozpocz´ciem leczenia oraz po jego zakoƒczeniu.
W obydwu randomizowanych grupach po steroidoterapii wykazano spowolnienie wzrostu
(Wolthers i Pedersen 1993). Skoner i in. wykorzystali pomiary knemometryczne do oceny
wp∏ywu triamcinolonu w dawkach 200 µg lub
400 µg, 200 µg flutikazonu oraz placebo u 49
dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Badanie to nie
potwierdzi∏o wp∏ywu steroidów donosowych
na zahamowanie wzrostu w ˝adnej z badanych
grup (Skoner i in. 2001). W badaniu z podwójnà
Êlepà próbà 22 dzieci randomizowano do grupy
otrzymujàcej budesonid w dawce 400 µg, mometazon w dawkach 100 lub 200 µg oraz placebo. Po dwóch miesiàcach od zaprzestania
dwutygodniowej terapii nie zaobserwowano
zahamowania wzrostu. W grupie otrzymujàcej
100 µg mometazonu stwierdzono nawet szybszy
wzrost w porównaniu z grupà budesonidu oraz
placebo (Agertoft i in. 1999). Nale˝y zaznaczyç,
˝e badania oparte na ocenie krótkoterminwych
zmian wzrostu nie sà wiarygodne, gdy˝ do prawid∏owej oceny wp∏ywu leczenia na wzrost
konieczna jest przynajmniej roczna obserwacja
(Lipworth 1999, Allen 2000).
Stadiometria jest metodà pomiaru wzrostu
w pozycji stojàcej, pozwalajàcà oceniç wzrost
w d∏u˝szym przedziale czasu. Skoner i in. przeprowadzili trwajàce rok wielooÊrodkowe, rando-

mizowane, kontrolowane placebo badanie w grupie dzieci od 6. do 10. roku ˝ycia z alergicznym
nie˝ytem nosa, w którym wykorzystano jako metod´ pomiaru wzrostu stadiometri´. W grupie
przyjmujàcej beklometazon dwa razy dziennie
w dawce 168 µg stwierdzono mniejsze tempo
wzrostu w porównaniu z grupà placebo. Ró˝nice
wzrostu obserwowano ju˝ po pierwszym miesiàcu trwania badania, a najwi´ksze ró˝nice
wykazano pod koniec badania (5,0 vs 5,9 cm).
JednoczeÊnie oceniano badanà grup´ pod kàtem
zahamowania osi HPA, mierzàc st´˝enie wolnego
kortyzolu w osoczu oraz wykonujàc test stymulacyjny z kozyntropinà, nie wykazujàc ró˝nic pomi´dzy badanymi (Skoner i in. 2000). W podobnie
zaplanowanym badaniu z podwójnà Êlepà próbà
z zastosowaniem stadiometrii randomizowano
dzieci w wieku od 3 do 9 lat z alergicznym nie˝ytem nosa do grupy otrzymujàcej 100 µg mometazonu dziennie lub do grupy otrzymujàcej placebo.
Po roku stosowania leczenia nie stwierdzono zahamowania oraz spowolnienia wzrostu w obydwu
grupach (Schenkel i in. 2000).
Wp∏yw donosowej postaci flutikazonu oceniano w badaniu z podwójnà Êlepà próbà, przeprowadzonym w grupie 150 dzieci w wieku
od 3,5 do 9 lat. W porównaniu z placebo nie
stwierdzono istotnych ró˝nic w grupie otrzymujàcej 200 µg flutikazonu na dob´ przez okres
roku (Allen i in. 2002).
Przytoczone wyniki wskazujà na koniecznoÊç przeprowadzenia prospektywnych, d∏ugoterminowych badaƒ. Konieczna wydaje si´ równie˝ ocena wp∏ywu steroidoterapii donosowej
u dzieci przyjmujàcych glikokortykosteroidy
w postaci wziewnej. Dost´pne wyniki badaƒ
d∏ugoterminowych opierajà si´ g∏ównie na
danych z badaƒ retrospektywnych. Mansfield
i Mendoza przedstawili wyniki retrospektywnego badania 60 dzieci w wieku od 24 do 117
miesi´cy, które przyjmowa∏y przez Êrednio 36
miesi´cy beklometazon w postaci donosowej.
Po zastosowaniu siatki centylowej nie stwierdzono istotnych zaburzeƒ wzrostu w badanej grupie
(Mansfield i Mendoza 2002). Z badania wynika,
˝e pewne przejÊciowe zaburzenia wzrostu mogà
wyst´powaç w poczàtkowym okresie leczenia
steroidami donosowymi.
Podobne zjawisko stwierdzono w badaniach
nad zaburzeniami wzrostu u dzieci leczonych
wziewnymi glikokortykosteroidami z powodu
astmy. W prospektywnym badaniu, w którym
uczestniczy∏o 211 dzieci chorych na astm´,
przyjmujàcych Êrednio przez 9,2 lat wziewnie
budesonid, nie stwierdzono zahamowania wzrostu po zakoƒczeniu obserwacji. W pierwszym
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tkanki kostnej oraz zwi´kszenia st´˝enia wapnia
w moczu. Przewlek∏a steroidoterapia doprowadza
do wzrostu aktywnoÊci osteoklastów oraz zwi´ksza stopieƒ apoptozy osteoblastów. Zwi´kszenie
wydalania wapnia z moczem oraz zahamowanie
zale˝nego od witaminy D wch∏aniania wapnia
w jelitach powoduje zmniejszenie ca∏kowitej
iloÊci wapnia w organizmie oraz wtórnà nadczynnoÊç przytarczyc. Wynikiem tych procesów jest
zwi´kszone ryzyko z∏amaƒ. Steroidy wziewne
majà potwierdzony klinicznie wp∏yw na metabolizm koÊci, jednak stosowane w dawkach terapeutycznych u˝ywanych w leczeniu astmy nie
wp∏ywajà na ryzyko z∏amaƒ patologicznych i
powstanie osteoporozy. Wp∏yw steroidoterapii
miejscowej na metabolizm kostny mierzy si´
przez oznaczanie osoczowego st´˝enia osteokalcyny, które dobrze koreuje z procesami tworzenia koÊci, czyli zwi´kszonà aktywnoÊcià osteoblastów (Canalis i Delany 2002, Israel i in.
2001). Wa˝nym wskaênikiem przemawiajàcym
za przewagà procesów resorpcji jest ponadto
pomiar wydalania z moczem hydroksyproliny
po 12-godzinnej diecie. W celu okreÊlenia g´stoÊci mineralnej koÊci zastosowanie znalaz∏y tak˝e
metody poÊrednie, takie jak zdj´cia rentgenowskie czy densytometria. D∏ugotrwa∏e leczenie
glikokortykosteroidami wymaga zawsze oceny
stanu chorego z uwzgl´dnieniem pomiaru g´stoÊci koÊci kr´gos∏upa oraz szyjki koÊci udowej
(Boulet i in. 1994).
W jednym z badaƒ Wilson i in. nie stwierdzili zmniejszenia st´˝enia osteokalcyny w osoczu u 20 pacjentów randomizowanych do grupy
przyjmujàcej donosowo 200 µg budesonidu,
200 µg acetonidu triamcinolonu, 200 µg mometazonu lub do grupy otrzymujàcej placebo raz
na dob´ przez 5 kolejnych dni (Wilson i in. 1998).
Z kolei w swojej pracy Knutsson i in. udowodnili, ˝e podawanie miejscowo na b∏on´ Êluzowà
nosa flutikazonu lub budesonidu w dawkach
200 i 400 µg raz na dzieƒ znaczàco zmniejsza
st´˝enie osteokalcyny w osoczu. W ciàgu pierwszego tygodnia przyjmowania leków w mniejszej
dawce stwierdzono znaczne obni˝enie st´˝enia
osteokalcyny w osoczu. Podwojenie dawki nie
spowodowa∏o jednak dalszego spadku jej st´˝enia (Knutsson i in. 1995).
W brytyjskiej bazie medycznej zawierajàcej
informacje na temat dzia∏aƒ niepo˝àdanych
leków (Adverse Drug Reaction On-line Information Tracking – ADROIT) do 1999 roku nie zanotowano przypadków osteoporozy zwiàzanej
z przyjmowaniem steroidów donosowych.
Wong i in. wykazali natomiast zwiàzek mi´dzy dawkà steroidów przyjmowanych wziewnie

roku badania wykazano istotne, ale przemijajàce
zahamowanie wzrostu, które nie mia∏o wp∏ywu
na osiàgni´cie wzrostu docelowego (Agertoft
i Pedersen 2000).
Wp∏yw glikokortykosteroidów w postaci donosowej na zahamowanie wzrostu wydaje si´
istotniejszym markerem ogólnoustrojowej bioaktywnoÊci ni˝ ich hamujàcy wp∏yw na oÊ HPA.
Dost´pne informacje na temat steroidów w
postaci wziewnej oraz donosowej zdajà si´ potwierdzaç przypuszczenia, ˝e wi´ksza biodost´pnoÊç, jak w przypadku beklometazonu, mo˝e
si´ wiàzaç z wi´kszym stopniem zahamowania
wzrostu w porównaniu z lekami o mniejszej biodost´pnoÊci (mometazon, flutikazon) (Schenkel
2000). Aby w pe∏ni potwierdziç te przes∏anki
teoretyczne, konieczne sà dalsze d∏ugoterminowe badania, zw∏aszcza dotyczàce preparatów
budesonidu i triamcinolonu. Na wyjaÊnienie czekajà ponadto zagadnienia dotyczàce roli aktywnych metabolitów (na przyk∏ad beklometazonu)
w procesie zahamowania wzrostu, liczby dawek
leków stosowanych dziennie oraz wp∏ywu si∏y
dzia∏ania leków w d∏ugoterminowym leczeniu.
Obecnie wydaje si´, ˝e wszystkie dost´pne
steroidy donosowe sà bezpieczne, a niewielki
hamujàcy wp∏yw na wzrost nie ma znaczenia
w odleg∏ej perspektywie.
Problemem podczas przyjmowania doustnych glikokortykosteroidów jest demineralizacja
koÊci oraz osteoporoza. Zmniejszenie g´stoÊci
mineralnej koÊci mo˝e pojawiç si´ w ka˝dej grupie wiekowej i jest ÊciÊle uzale˝nione od czasu
trwania terapii oraz od stosowanej dawki leczniczej (Schimmer i Parker 2001). Du˝e obawy budzi
wp∏yw steroidoterapii donosowej na metabolizm
tkanki kostnej. Dotyczy to w g∏ównej mierze dzieci, osób w podesz∏ym wieku, kobiet po okresie
menopauzy, a tak˝e pacjentów przyjmujàcych
równoczeÊnie glikokortykosteroidy w innej postaci ni˝ donosowa. Ci pacjenci nale˝à do grup
szczególnie nara˝onych na schorzenia zwiàzane
z zaburzeniami metabolizmu tkanki kostnej.
Niekorzystny wp∏yw glikokortykosteroidów na
metabolizm tkanki kostnej jest uzale˝niony g∏ównie od zaburzenia gospodarki wapniowej oraz wydzielania hormonów p∏ciowych przez nadnercza.
W wyniku hamowania osi podwzgórzowo-przysadkowej dochodzi do supresji wydzielania
estrogenów oraz androgenów. Efektem jest
zwi´kszony metabolizm tkanki kostnej, z przewagà procesów resorpcji oraz zmniejszonym odtwarzaniem koÊci. Glikokortykosteroidy wp∏ywajà
na resorpcj´ i tworzenie tkanki kostnej przez
zmian´ aktywnoÊci osteoblastów oraz osteoklastów. Dochodzi do przewagi procesów resorpcji
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ogólnie (2,2/1000 pacjentów na rok). Nale˝y
zaznaczyç, ˝e przypadki zaçmy nie by∏y zwiàzane z czasem stosowania glikokortykosteroidów (Derby i Maier 2000). W brytyjskiej bazie
ADROIT znajdujà si´ dwa opisy przypadków
zaçmy majàcej prawdopodobnie zwiàzek ze stosowaniem glikokortykosteroidów donosowych.
W obydwu przypadkach pacjenci przyjmowali
beklometazon.
Zwi´kszenie ciÊnienia wewnàtrzga∏kowego
jest dobrze poznanym dzia∏aniem glikokortykosteroidów stosowanych dospojówkowo (Armaly
1986). Uwa˝a si´, ˝e leki te podnoszà ciÊnienie
Êródga∏kowe przez wp∏yw na siateczk´ beleczkowà, w której znajduje si´ du˝a liczba receptorów
dla glikokortykosteroidów.
Garbe i in. przeprowadzili analiz´ 9793
pacjentów powy˝ej 66. roku ˝ycia, w której oceniali zwiàzek pomi´dzy stosowaniem glikokortykosteroidów donosowych a rozwojem jaskry.
Ocenie poddano tylko pacjentów przewlekle
przyjmujàcych glikokortykosteroidy donosowe
bez wzgl´du na stosowanà dawk´. Nie stwierdzono w tej grupie zwi´kszonego ryzyka wystàpienia jaskry zwiàzanej z leczeniem glikokortykosteroidami donosowymi. Zwi´kszone ryzyko
tego schorzenia wyst´powa∏o u pacjentów przyjmujàcych wysokie dawki wziewnych steroidów
(>1600 µg/dob´). Doniesienia te wymagajà
jednak potwierdzenia oraz dalszych badaƒ. Równie˝ potwierdzenia wymagajà informacje dotyczàce zwi´kszonego ryzyka wystàpienia zaçmy,
szczególnie u starszych chorych przyjmujàcych
du˝e dawki steroidów wziewnych (Garbe i in.
1997). W bazie ADROIT Cave i in. znaleêli trzy
opisy przypadków jaskry zwiàzanej z przyjmowaniem steroidów donosowych. We wszystkich
przypadkach pacjenci przyjmowali beklometazon w zalecanych dawkach terapeutycznych,
a objawy jaskry ust´powa∏y po zaprzestaniu
leczenia. Kolejne dwa opisy przypadków przedstawione przez Opatowsky’ego i in. dotyczà równie˝ podwy˝szonego ciÊnienia Êródga∏kowego
u pacjentów przyjmujàcych beklometazon, które
ustàpi∏o po odstawieniu leków. W jednym z opisanych przypadków pacjent przyjmowa∏ tak˝e
poza beklometazonem wziewnà postaç triamcinolonu z powodu astmy (Opatowsky i in. 1995).
Na podstawie dost´pnej literatury wydaje
si´, ˝e zwiàzek pomi´dzy stosowaniem glikokortykosteroidów donosowych a wyst´powaniem
zarówno jaskry, jak i zaçmy jest niepewny. Nale˝y pami´taç, ˝e ryzyko to mo˝e znacznie si´
zwi´kszaç u osób stosujàcych glikokortykosteroidy podawane innà drogà ni˝ donosowa oraz
u tych pacjentów, u których ryzyko tych chorób

a g´stoÊcià mineralnà koÊci udowej i kr´gów
odcinka l´dêwiowego kr´gos∏upa. W tym retrospektywnym badaniu uczestniczy∏o 196 doros∏ych pacjentów (119 kobiet) w wieku od 20
do 40 lat. Wykazano negatywnà korelacj´ pomi´dzy kumulacyjnà dawkà steroidów a g´stoÊcià mineralnà koÊci (Wong i in. 2000).
Dost´pne prace na temat zwiàzku stosowania steroidów w postaci donosowej z rozwojem
osteoporozy nie pozwalajà na postawienie jednoznacznych wniosków. Stosowanie tych preparatów w wi´kszych dawkach mo˝e nieÊç ze sobà
pewne ryzyko rozwoju osteoporozy, szczególnie
w grupach pacjentów zwi´kszonego ryzyka.
Równie˝ terapia, w której sk∏ad oprócz steroidów donosowych wchodzà tak˝e steroidy podawane innà drogà, np. wziewnie, mo˝e zaburzaç
metabolizm tkanki kostnej i istotnie zwi´kszaç
ryzyko osteoporozy. W takich przypadkach zaleca si´ podawanie steroidów donosowych o minimalnej doustnej biodost´pnoÊci.

Ryzyko powik∏aƒ ze strony oczu
– jaskra i zaçma
Zaçma podtorebkowa jest dobrze poznanym
dzia∏aniem niepo˝àdanym glikokortykosteroidów podawanych ogólnie. Mechanizm uszkadzajàcego dzia∏ania glikokortykosteroidów na
soczewk´ nie jest do koƒca poznany. W nab∏onku
soczewki znajdujà si´ receptory wykazujàce
du˝e powinowactwo dla deksametazonu. Wi´kszoÊç efektów wywo∏anych przez glikokortykosteroidy w soczewce jest odwracalna. Nale˝à
do nich: zmniejszenie zawartoÊci zredukowanego glutationu, znaczne, ale przemijajàce zwi´kszenie wewnàtrzkomórkowego st´˝enia glukozy
oraz powstawanie po∏àczeƒ glikokortykosteroidów z bia∏kami (Manabe i in. 1984). Nast´puje
tak˝e zaburzenie w∏aÊciwoÊci elektrofizjologicznych oraz transportu elektrolitów w soczewce.
RównoczeÊnie glikokortykosteroidy powodujà
zahamowanie pompy sodowo-potasowej w komórkach nab∏onka soczewki, przyczyniajàc si´
do gromadzenia wody oraz aglutynacji bia∏ek
zawartych w soczewce (Bucala i in. 1985).
Derby i Maier przeprowadzili analiz´ danych
ponad 280 tysi´cy pacjentów przyjmujàcych
glikokortykosteroidy donosowe (UK Natinal
Practitioner Research Database). Najcz´Êciej
stosowanymi glikokortykosteroidami by∏y budesonid, beklometazon oraz flutikazon. Cz´stoÊç
wyst´powania zaçmy w grupie pacjentów przyjmujàcych leki nie odbiega∏a od cz´stoÊci w grupie kontrolnej (1,0/1000 pacjentów na rok) i by∏a
istotnie mniejsza od cz´stoÊci jej wyst´powania
u pacjentów przyjmujàcych glikokortykosteroidy
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W celu jednoznacznego okreÊlenia przydatnoÊci i bezpieczeƒstwa cyklezonidu w postaci
donosowej konieczne sà dalsze prace pozwalajàce na takà ocen´ tak˝e w innych grupach
chorych.

jest wi´ksze z powodu innych towarzyszàcych
czynników obcià˝ajàcych.

Miejscowe dzia∏ania niepo˝àdane
Do najcz´Êciej wyst´pujàcych miejscowych
dzia∏aƒ niepo˝àdanych wywo∏ywanych przez
steroidy donosowe nale˝à: krwawienie z nosa,
suchoÊç b∏ony Êluzowej i uczucie pieczenia.
Stwierdza si´ je u oko∏o 5–10% pacjentów przyjmujàcych najcz´Êciej przepisywane steroidy
w postaci donosowej (Oddera i in. 1995, Vargas
i in. 1998). Najpowa˝niejszymi potencjalnymi
uszkodzeniami zwiàzanymi ze stosowaniem steroidów donosowych jest atrofia oraz perforacja
przegrody nosa. Szczególne zainteresowanie
budzi wp∏yw na b∏on´ Êluzowà nosa d∏ugoterminowej terapii nowszymi, silniejszymi preparatami. Stosowanie przez 12 miesi´cy mometazonu
oraz flutikazonu nie powodowa∏o atrofii oraz
metaplazji nab∏onka b∏ony Êluzowej nosa (Holm
i in. 1998, Klosek i in. 2001). W badaniu oceniajàcym wp∏yw triamcinolonu na gruboÊç b∏ony
Êluzowej nosa oraz czynnoÊç rz´sek równie˝ nie
wykazano zmniejszenia gruboÊci b∏ony Êluzowej
czy zahamowania funkcji rz´sek (Cervin i in.
1998).
W literaturze pojawi∏o si´ do tej pory kilka opisów przypadków perforacji przegrody zwiàzanych
ze stosowaniem steroidów donosowych, ale dotyczy∏y one starszych preparatów. Wykazano ponadto ich zwiàzek z nieprawid∏owym stosowaniem
leków. Wed∏ug zaleceƒ nale˝y kierowaç koƒcówk´
aplikatora w kierunku bocznej Êciany jamy nosa,
przeciwnej do przegrody, tak aby uzyskaç najwi´kszy efekt przeciwzapalny, unikajàc jednoczeÊnie
wysuszenia oraz krwawienia z przegrody. Wydaje
si´ zatem, ˝e nawet silniejsze glikokortykosteroidy
donosowe przy prawid∏owym u˝yciu sà pozbawione istotnych miejscowych dzia∏aƒ niepo˝àdanych.

Podsumowanie
Cz´stoÊç wyst´powania dzia∏aƒ niepo˝àdanych w przypadku stosowania glikokortykosteroidów w postaci donosowej jest minimalna.
W wi´kszoÊci badaƒ oceniajàcych wp∏yw tych
leków na oÊ HPA nie wykazano wyst´powania
dzia∏aƒ niepo˝àdanych zwiàzanych z jej zahamowaniem. Z tego wzgl´du wydaje si´, ˝e skutecznoÊç dzia∏ania tych leków w leczeniu pacjentów
z alergicznym nie˝ytem nosa znacznie przewy˝sza ewentualne ryzyko wyst´powania dzia∏aƒ
niepo˝àdanych. Nadal jednak brak jest danych
pochodzàcych z d∏ugoterminowych badaƒ oceniajàcych wp∏yw INS na procesy zwiàzane ze
wzrostem oraz na metabolizm koÊci. Pomimo
tego przewa˝ajà dane przemawiajàce za du˝ym
bezpieczeƒstwem stosowania glikokortykosteroidów w postaci donosowej. Pojawiajàce si´ opinie
na temat przewagi jednego preparatu nad innymi
nie znajdujà jednoznacznego potwierdzenia
w badaniach dotyczàcych zahamowania osi HPA,
niekorzystnego wp∏ywu na metabolizm tkanki
kostnej czy wzrost. Obecnie zaleca si´ stosowanie glikokortykosteroidów donosowych raz na
dzieƒ, co przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego
profilu terapeutycznego nie wywiera niekorzystnych dzia∏aƒ ogólnoustrojowych. Dalszych obserwacji wymaga jednak problem jednoczesnego
stosowania glikokortykosteroidów donosowych
i podawanych w innej postaci. Pomimo istniejàcych wcià˝ obaw wydaje si´, ˝e glikokortykosteroidy donosowe, a zw∏aszcza nowsze ich preparaty, wykazujà dobry profil bezpieczeƒstwa
i jednoczeÊnie bardzo du˝à skutecznoÊç leczenia
objawów alergicznego nie˝ytu nosa. ●

Perspektywy rozwoju
kortykosteroidoterapii donosowej

Zestawienie biodost´pnoÊci glikokortykosteroidów
po podaniu doustnym oraz w postaci donosowej

Cyklezonid jest prolekiem ulegajàcym aktywacji pod wp∏ywem endogennych esteraz
do czynnego metabolitu (des-CIC), który odpowiada za jego dzia∏anie przeciwzapalne. Proces
ten zachodzi g∏ównie w p∏ucach, ale równie˝
w b∏onie Êluzowej nosa, co powoduje zmniejszenie wp∏ywu ogólnoustrojowego (Wingertzahn i in.
2006). Rezultatem doniesieƒ na temat bezpieczeƒstwa i skutecznoÊci cyklezonidu w postaci
donosowej w leczeniu alergicznego nie˝ytu nosa
by∏o zarejestrowanie tej postaci leku przez FDA
w marcu 2006 r. (Schmidt i in. 1999, Meltzer i in.
2006, Ratner i in. 2004, 2006 a, 2006 b).

Glikokortykosteroidy

Cyklezonid
Flutikazon
Mometazon
Triamcinolon
Budesonid
Beklometazon
Flunizolid
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Biodost´pnoÊç (%)
droga donosowa

droga doustna

<1
<1
<1
–
34
44
49

<1
<1
<1
10,6
11
41
21
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