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Glucocorticosteroids
The mechanism of action of corticosteroids may be a
initiated by their binding to the specific receptors.
Glucocorticosteroids are powerful anti-inflammatory
agents and they exert a wide variety of inhibitory
actions on many aspects of the inflammatory process.
Topical steroids have also a number of systemic and
topical side effects. Nasal polyps are the common
end-point of number of conditions characterized by
the inflammation. Glucocorticosteroids are the most
effective form of treatment for noninfectious inflam-
mation. Certain features of nasal polyp inflammation
appear to be steroid-resistant, including expression
of proinflammatory cytokine mRNA and expression of
the adhesion molecule VCAM-1. Expression of the
glucocorticoid receptor isoform GRβ in nasal polyp
inflammatory cells may be an underlying molecular
basis for steroid resistance. Topical corticosteroids
have proved to be the most effective medical
treatment.

Katedra i Zak∏ad Farmakologii DoÊwiadczalnej 
i Klinicznej AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Cz∏onkowski
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Od kiedy w roku 1948 zsyntetyzowano korty-
zon, glikokortykosteroidy zajmujà istotne miejsce
w farmakoterapii wielu chorób, których pod∏o˝e
stanowi proces zapalny.

Wprowadzenie do lecznictwa glikokortyko-
steroidów podawanych miejscowo do dróg odde-
chowych (tab. 1) zwi´kszy∏o ich skutecznoÊç
i znacznie ograniczy∏o powa˝ne ogólnoustrojowe
dzia∏ania niepo˝àdane. Pierwszym glikokortyko-
steroidem miejscowym by∏ beklometazon wpro-
wadzony na rynek w 1973 r. w postaci preparatu
do inhalacji dooskrzelowych, potem pojawi∏y si´
betametazon, triamcinolon, flunizolid. W 1983 r.
wprowadzono do lecznictwa budezonid, w 1989 r.
flutikazon, a od 1998 r. dost´pny jest w Polsce
mometazon. 

Kolejne glikokortykosteroidy miejscowe wyka-
zujà coraz silniejsze dzia∏anie przeciwzapalne (tab.
2), cechujà si´ coraz wi´kszym powinowactwem
do receptorów i malejàcà biodost´pnoÊcià. Grup´
t´ charakteryzuje szybka eliminacja leków z
organizmu, wynikajàca z metabolizowania ich
w wàtrobie ju˝ w czasie pierwszego przejÊcia
do nieczynnych metabolitów. Minimalizuje to nie-
po˝àdane dzia∏ania ogólnoustrojowe. Obecnie gli-
kokortykosteroidy miejscowe zajmujà czo∏owe
miejsce w terapii astmy oskrzelowej, polipów
nosa, w eozynofilowym niealergicznym nie˝ycie
nosa, a w alergicznym nie˝ycie nosa sà najbardziej
skutecznà grupà leków. Bardzo wyraênie widoczne
jest skrajne nastawienie lekarzy do steroidoterapii.
Mo˝na obserwowaç nadmierne zwlekanie z poda-
niem tych leków w astmie, wynikajàce z obawy
przed wystàpieniem dzia∏aƒ niepo˝àdanych, ale
i podawanie ich we wszelkich nie˝ytach nosa, cz´-
sto bez jakiejkolwiek diagnostyki czy wskazaƒ. 

Coraz bardziej dostrzegalnym problemem jest
pojawiajàca si´ w niektórych przypadkach opor-
noÊç na steroidy.
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Mechanizm dzia∏ania glikokortykosteroidów 
podawanych miejscowo na b∏on´ Êluzowà
Dzia∏anie przeciwzapalne steroidów jest za-

le˝ne od ich reakcji z powszechnie wyst´pujàcymi
w komórkach swoistymi receptorami. Receptory
steroidowe (GR) znajdujà si´ w cytoplazmie ko-
mórek w postaci nieaktywnej. W pojedynczej ko-
mórce jest ich przeci´tnie od 6000 do 12000.

Proces aktywacji GR zapoczàtkowuje po∏àcze-
nie czàsteczki steroidu ze swoistym receptorem
i powstanie kompleksu receptor-steroid. Efektem
tego jest powstanie formy homodimerycznej GR
oraz jej po∏àczenia z sekwencjami palindromowy-
mi DNA. Receptor ten zbudowany jest z cz´Êci
rdzeniowej oraz zmiennych domen pe∏niàcych
ró˝ne funkcje (Wallberg i in. 1999).

Receptory glikokortykosteroidowe sà kodowa-
ne przez gen zlokalizowany na chromosomie 5
i zawierajà 10 eksonów. Do tej pory zidentyfiko-
wano jego dwie izoformy: aktywnà alfa oraz nie-
aktywnà beta. Niepobudzony receptor wchodzi

w sk∏ad kompleksu bia∏kowego, który tworzà
dwie czàsteczki bia∏ka szoku termicznego 90
(hsp90) oraz inne bia∏ka nale˝àce do tej grupy.
Po zwiàzaniu hormonu, w receptorze zachodzà
zmiany konformacji umo˝liwiajàce od∏àczenie
cz´Êci hsp od reszty kompleksu. Konsekwencjà
tego jest hiperfosforylacja oraz translokacja ak-
tywnej izoformy receptora do jàdra. W jàdrze ko-
mórkowym kompleks steroid – receptor w posta-
ci homodimeru pe∏ni funkcj´ czynnika transkryp-
cyjnego wià˝àcego swoiste sekwencje DNA zwa-
ne elementami odpowiedzi na glikokortykostero-
idy (GRE – glucocorticoid response elements).
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 warunku-
jàcym odpowiedê ró˝nych komórek na dzia∏anie
steroidów (Tsai i O’Malley 1994).

Glikokortykosteroidy wywierajà poÊredni lub
bezpoÊredni wp∏yw na transkrypcj´ genów doce-
lowych. Liczba genów, których transkrypcja jest
przez nie bezpoÊrednio regulowana, waha si´
mi´dzy 10 a 100 w pojedynczej komórce. Stero-
idy mogà hamowaç proces syntezy bia∏ek, desta-
bilizujàc mRNA poprzez zwi´kszenie transkrypcji
swoistej rybonukleazy, która rozk∏ada mRNA
(Muller i Renkawitz 1991).

Wa˝nà rol´ w przeciwzapalnym dzia∏aniu gli-
kokortykosteroidów odgrywa ich wp∏yw na inne
czynniki transkrypcyjne, które pe∏nià istotne
funkcje w regulacji ekspresji genów. Zalicza si´

LEK Dost´pna postaç Zalecana dawka dobowa 
(doroÊli)

Dipropionian Inhalator ciÊnieniowy 200 µg
beklometazonu Roztwór wodny

Budezonid Inhalator ciÊnieniowy 64- 256 µg

Roztwór wodny

Suchy proszek

Flunizolid 200 µg

Acetonid triamcinolonu Inhalator ciÊnieniowy 220 µg

Roztwór wodny

Propionian flutikazonu Roztwór wodny 200 µg raz dziennie

PiroÊluzan mometazonu Roztwór wodny 200 µg

Tabela 2. Hamowanie cytokin przez glikokorty-
kosteroidy (im ni˝sza wartoÊç tym wi´kszy sto-
pieƒ hamowania)

Glikokortykosteroidy IL-5 (nM) IL-4 (nM)

Betametazon 35,7+/-13 100+/-51
Dipropionian
beklometazonu 8,2+/-1,7 11,0+/-5,9
Budezonid 1,7+/-0,7 7,7+/-6,5
Flutikazon 0,19+/-0,08 0,32+/-0,16
Triamcinolon 9,8+/-5,1 11,1+/-5,8
Mometazon 0,27+/-0,1 0,27+/-0,15

Tabela. 1. Glikokortykosteroidy donosowe
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do nich czynniki transkrypcyjne AP-1 (activator
protein-1) oraz NF-κB. Czynnik 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-κB jest czynni-
kiem transkrypcyjnym o budowie podobnej
do AP-1, który w komórce jest zwiàzany ze swo-
istym inhibitorem – bia∏kiem IκB. Czynniki te sà
odpowiedzialne za antagonizowanie dzia∏ania
steroidów na poziomie transkrypcji genów (Au-
phan i in. 1995).

Hamowanie syntezy cytokin jest zale˝ne
od bezpoÊredniej interakcji GR z nGRE znajdu-
jàcym si´ w regionie promotorowym genów.
Sekwencje nGRE nie wyst´pujà we wszystkich
regionach promotorowych, co Êwiadczy o istnie-
niu równie˝ poÊredniego sposobu hamowania
transkrypcji tych genów.

Efektem zablokowania syntezy cytokin jest
zahamowanie nap∏ywu komórek zapalnych
do miejsc docelowych oraz ich aktywacji, a tak˝e
hamowanie fazy biochemicznej reakcji zapalnej
zale˝nej od mediatorów tej reakcji. 

Glikokortykosteroidy 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 obr´bie nab∏onka b∏ony
Êluzowej oraz warstwy podÊluzówkowej obser-
wuje si´ redukcj´ liczby mastocytów, makro-
fagów, limfocytów T, eozynofilów. Steroidoterapia
skutecznie ogranicza eozynofilowy odczyn zapal-
ny, który ma zasadnicze znaczenie w wielu choro-
bach o pod∏o˝u alergicznym. U podstaw tego zja-
wiska le˝y hamowanie syntezy GM-CSF, IL-5,
RANTES (tab. 2). Rola tych cytokin polega mi´dzy
innymi na inicjowaniu, podtrzymywaniu aktywa-

cji eozynofilów oraz hamowaniu ich apoptozy.
Równie˝ w leczeniu polipów nosa zasadnicze zna-
czenie ma redukcja liczby eozynofilów w nacieku
zapalnym (Hamilos i in. 1999). Wed∏ug Hamilosa
i in. po zastosowaniu steroidów donosowych
Êrednie zmniejszenie ich liczby wynosi oko∏o
40%. U podstaw tego zjawiska le˝y prawdopo-
dobnie kilka mechanizmów. Nale˝à do nich
przede wszystkim:

– bezpoÊrednia indukcja apoptozy przez stero-
idy (Walsh i Wardlaw 1997),

– zmniejszenie ekspresji mRNA IL-5 w komór-
kach polipów (Hamilos i in. 1999),

– zahamowanie wytwarzania GM-CSF w ko-
mórkach nab∏onka (Mullol i in. 1995, Xaubert i in.
1994),

– zahamowanie wytwarzania substancji che-
motaktycznych – eotaksyny, RANTES (Beck i in.
1996, Hamilos i in. 1996).

Ponadto silnie wyra˝ony jest wp∏yw steroidów
na inne komórki zapalne, które majà istotne zna-
czenie w patogenezie polipów (tab. 3).

Niepo˝àdane dzia∏ania 
glikokortykosteroidów miejscowych

Coraz szersze stosowanie steroidów miejsco-
wych podawanych do dróg oddechowych powo-
duje wzrost zainteresowania ich dzia∏aniami
niepo˝àdanymi. Glikokortykosteroidy wziewne
podlegajà absorpcji w p∏ucach. Po wch∏oni´ciu
przez tkank´ p∏ucnà poprzez sieç naczyƒ w∏oso-
watych sà wch∏aniane do krà˝enia systemowego.
Cz´Êç przyj´tej dawki zostaje po∏kni´ta podczas
inhalacji i przedostaje si´ do przewodu pokarmo-
wego oraz do krà˝enia wrotnego, a cz´Êç zostaje
wch∏oni´ta w nosogardle. Efekt ogólnoustrojowy
leku zale˝y od efektywnoÊci jego metabolizmu

Tabela 3. Udowodnione dzia∏ania glikokortykosteroidów donosowych na komórki bioràce udzia∏ w
reakcji zapalnej w obr´bie polipów (Hamilos i in. 1999)

Eozynofile liczby komórek prekursorowych oraz postaci dojrza∏ych, 

zahamowanie aktywnoÊci, akumulacji w b∏onie Êluzowej

Limfocyty T liczby limfocytów CD4+, brak wp∏ywu na limfocyty CD8+,

zahamowanie proliferacji poprzez zahamowanie syntezy IL-2,

Limfocyty Th2 ekspresji mRNA IL-4, IL-5, IL-13; zahamowanie ró˝nicowania

Limfocyty Th1 wytwarzania IFN-γ oraz IL-12

Makrofagi oraz mastocyty brak istotnego wp∏ywu, nie obserwowano zmian ekspresji TNF-α ani IL-1β

Komórki Êródb∏onka naczyƒ ekspresji selektyny P, miejscowe zw´˝enie naczyƒ

Komórki nab∏onka ekspresji VCAM-1 

➝

➝
➝

➝
➝

➝



podczas pierwszego przejÊcia przez wàtrob´. Im
jest on wi´kszy, tym mniejsza jest biodost´pnoÊç
leku, a co za tym idzie – mniejsze dzia∏anie ogól-
noustrojowe (tab. 4). 

Dzia∏ania niepo˝àdane glikokortykosteroidów
wziewnych sà zale˝ne od dawki. Przyjmuje si´, ̋ e
dawki beklometazonu stosowane w leczeniu ast-
my (<400 µg/dob´ u dzieci oraz <800 µg/dob´
u doros∏ych) nie wywierajà istotnych klinicznie
dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Dawki te znajdujà si´
na szczycie krzywej dla dzia∏aƒ terapeutycznych
glikokortykosteroidów, co powoduje, ˝e leki te
majà bardzo dobry wspó∏czynnik terapeutyczny
(ró˝nica pomi´dzy efektem terapeutycznym
a efektem ubocznym). 

Najcz´Êciej pojawiajàcymi si´ dzia∏aniami nie-
po˝àdanymi przy stosowaniu glikokortykostero-
idów wziewnych sà efekty miejscowe. Do najcz´-
Êciej wyst´pujàcych nale˝y zaliczyç grzybic´ jamy
ustnej (Toogood 1998). Badania Shaw i Edmunds
(1986) wykaza∏y pojawianie si´ grzybicy u oko∏o
5–10% doros∏ych przyjmujàcych leki z tej grupy
z powodu astmy oraz tylko u oko∏o 1% dzieci, jed-
nak a˝ u 45% dzieci i 70% doros∏ych bez objawów
klinicznych grzybicy jamy ustnej uda∏o si´ z po-
branych wymazów wyhodowaç kolonie grzybów.
Zaka˝eniu grzybiczemu mo˝e towarzyszyç ból
oraz poczucie dyskomfortu w jamie ustnej. Dysfo-
nia jest równie˝ cz´stym miejscowym dzia∏aniem
niepo˝àdanym steroidów stosowanych wziewnie,
które obserwuje si´ u ponad 30% chorych przyj-
mujàcych te leki (Toogood 1998). 

Badania dotyczàce ogólnoustrojowego wp∏y-
wu glikokortykosteroidów skupiajà si´ na wp∏y-
wie tych leków na oÊ podwzgórze–przysad-
ka–nadnercza (HPA) (Lipworth 1999). W testach
oceniajàcych wp∏yw tych preparatów na oÊ HPA
stosuje si´ oznaczenia kortykotropiny, hormonów
uwalniajàcych kortykotropin´ lub podaje si´ syn-

tetyczne analogi pozwalajàce na ocen´ czynno-
Êciowej rezerwy rdzenia nadnerczy w warunkach
stresowych. Najcz´Êciej stosowany jest pomiar
osoczowego st´˝enia kortyzolu w godzinach ran-
nych. Wi´kszà czu∏oÊcià odznacza si´ test oparty
na pomiarze 24-godzinnego wydalania kortyzolu
w warunkach podstawowych oraz po stymulacji
tetrakozatrynà. 

Wszystkie dost´pne obecnie glikokortykoste-
roidy miejscowe wywierajà hamujàcy wp∏yw
na oÊ HPA, a efekt ten jest zale˝ny od dawki.
U dzieci beklometazon w dawce 200–800 µg/do-
b´ wywiera zale˝ny od dawki wp∏yw na wydala-
nie kortyzolu z moczem, natomiast efektu takiego
nie obserwuje si´ przy zastosowaniu budezonidu
w dawce 400 µg/dob´. Badania przeprowadzone
na populacji doros∏ych przyjmujàcych glikokorty-
kosteroidy wziewne nie potwierdzi∏y istotnego
wp∏ywu na oÊ HPA beklometazonu w dawkach
<1500 µg/dob´ ani budezonidu w dawkach
<1600 µg/dob´. 

Bardzo obcià˝ajàcym dzia∏aniem niepo˝àda-
nym glikokortykosteroidów stosowanych doust-
nie jest demineralizacja koÊci oraz osteoporoza.
Przyczynà tego stanu jest zwi´kszony metabolizm
tkanki kostnej z przewagà procesów resorpcji
oraz zmniejszonym odtwarzaniem koÊci, co
zwi´ksza ryzyko z∏amaƒ. Potwierdzony jest
wp∏yw glikokortykosteroidów miejscowych
na metabolizm koÊci, jednak lek ten pozostaje bez
wp∏ywu na ryzyko z∏amaƒ patologicznych oraz
powstanie osteoporozy, je˝eli jest stosowany
w dawkach terapeutycznych. Efekt steroidotera-
pii wziewnej na metabolizm kostny jest mierzony
poprzez oznaczanie osoczowego st´˝enia osteo-
kalcyny, które dobrze koreluje z procesami two-
rzenia koÊci. Ponadto wa˝nym wskaênikiem prze-
mawiajàcym za przewagà procesów resorpcji jest
pomiar wydalania z moczem hydroksyproliny
po 12-godzinnej diecie. Oba te markery metabo-
lizmu kostnego badano w grupie doros∏ych przyj-
mujàcych beklometazon lub budezonid. Oba leki
powodowa∏y zwi´kszenie ich st´˝enia zale˝ne
od dawki, ale tylko beklometazon sprawia∏, ˝e
wydalanie hydroksyproliny z moczem przekra-
cza∏o 2000 µg/dob´ (Puolijoki i in. 1991). 

W wielu badaniach wykorzystywano pomiary
densytometryczne u chorych przyjmujàcych gli-
kokortykosteroidy wziewne w celu oceny zmian
g´stoÊci tkanki kostnej. Niezale˝nie od dawki leku
nie stwierdzono zmian g´stoÊci koÊci i nie wyka-
zano, poza nieznacznym wp∏ywem na markery
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Tabela 4. Biodost´pnoÊç glikokortykosteroidów
podawanych miejscowo na b∏on´ Êluzowà dróg
oddechowych

Lek Biodost´pnoÊç 

Beklometazon 40%

Flunizolid 20%

Budezonid 11%

Flutikazon poni˝ej 1%

Mometazon poni˝ej 1%



metabolizmu kostnego, istotnie cz´stszego wy-
st´powania osteoporozy, a mimo to ciàgle istniejà
wàtpliwoÊci dotyczàce tego dzia∏ania, zw∏aszcza
w odniesieniu do grup zwi´kszonego ryzyka oste-
oporozy (kobiety po menopauzie, niedobór wita-
miny D, ma∏a masa cia∏a, wywiad rodzinny, pale-
nie tytoniu, d∏ugotrwa∏e unieruchomienie).

Do tej pory ukaza∏o si´ kilka badaƒ dotyczà-
cych rozwoju jaskry otwartego kàta przesàczania
u chorych stosujàcych steroidy w inhalacji lub do-
nosowo (Garbe i in 1997). Uwa˝a si´, ˝e leki te
podnoszà ciÊnienie Êródga∏kowe poprzez wp∏yw
na siateczk´ beleczkowà, w której znajduje si´
du˝o receptorów dla glikokortykosteroidów.
Przyjmuje si´, ˝e zwi´kszone ryzyko tego scho-
rzenia wyst´puje u chorych przyjmujàcych du˝e
dawki steroidów wziewnych (>1600 µg/dob´).
Stosowanie glikokortykosteroidów zwi´ksza ryzy-
ko zachorowania na jaskr´ u chorych majàcych
inne czynniki ryzyka tego schorzenia, jak cukrzy-
ca, rodzinne wyst´powanie jaskry, krótkowzrocz-
noÊç. Jaskra z szerokim i wàskim kàtem przesà-
czania jest przeciwwskazaniem do stosowania
glikokortykosteroidów, aby jednak uzyskaç jedno-
znaczne wyniki zwiàzku glikokortykosteroidów
miejscowych z jaskrà, konieczne sà wieloletnie
badania prospektywne. 

Podobnie, potwierdzenia wymagajà informa-
cje dotyczàce zwi´kszonego ryzyka wystàpienia
zaçmy, zw∏aszcza u starszych chorych przyjmujà-
cych d∏ugo du˝e dawki steroidów wziewnych
i donosowych (Garbe i in. 1997). Zaçma podto-
rebkowa jest dobrze poznanym dzia∏aniem nie-
po˝àdanym glikokortykosteroidów podawanych
ogólnie. Mechanizm uszkadzajàcego dzia∏ania
glikokortykosteroidów na soczewk´ nie jest
do koƒca poznany, leki te zmniejszajà w niej za-
wartoÊç zredukowanego glutationu. 

W przeprowadzonych dotychczas badaniach nie
zaobserwowano, aby glikokortykosteroidy wziew-
ne powodowa∏y cz´stsze wyst´powanie infekcji
dolnych dróg oddechowych u osób przyjmujàcych
je d∏ugotrwale. Nie stwierdzono równie˝, aby mia-
∏y jakikolwiek wp∏yw na reaktywacj´ gruêlicy p∏uc
w grupie chorych z nieaktywnà postacià choroby. 

Nale˝y wspomnieç, ˝e u osób d∏ugo przyjmu-
jàcych glikokortykosteroidy wziewne zdarzajà si´
zaburzenia ze strony oÊrodkowego uk∏adu nerwo-
wego, na przyk∏ad psychoza (Phelan 1989, Con-
nett i Lenney 1991). 

D∏ugotrwa∏e przyjmowanie donosowo gliko-
kortykosteroidów uwa˝ane jest za wzgl´dnie bez-

pieczne (Meltzer 1998). W materiale z biopsji b∏o-
ny Êluzowej nosa nie obserwowano atrofii ani in-
nych dzia∏aƒ niepo˝àdanych zwiàzanych z ich po-
dawaniem (Minshall i in. 1998). WÊród miejsco-
wych dzia∏aƒ niepo˝àdanych zwiàzanych z tà dro-
gà podawania steroidów nale˝y wymieniç wysy-
chanie b∏ony Êluzowej nosa, jej podra˝nienie oraz
krwawienia. Do rzadziej wyst´pujàcych nale˝y
perforacja przegrody nosa zwiàzana z powtarzal-
nymi mikrourazami lub niew∏aÊciwym stosowa-
niem aplikatora leku (Soderberg-Warner 1984,
Schoelzel 1985). Rzadko równie˝ wyst´puje grzy-
bica w obr´bie jamy nosowej i/lub jamy ustnej.

Stosowanie steroidów w postaci donosowej
mo˝e powodowaç pewne dzia∏ania ogólnoustro-
jowe. Jest to zwiàzane ze stopniem absorpcji leku
z b∏ony Êluzowej nosa oraz, podobnie jak przy sto-
sowaniu steroidów wziewnych, z iloÊcià leku ule-
gajàcej po∏kni´ciu. Badania z triamcinolonem wy-
kaza∏y brak wp∏ywu stanu zapalnego b∏ony Êluzo-
wej nosa na stopieƒ absorpcji leku (Argenti i in.
1994).

Biodost´pnoÊç ogólnoustrojowa poszczegól-
nych steroidów podawanych do nosa zale˝y
przede wszystkim od absorpcji z b∏ony Êluzowej
nosa, a tak˝e od stopnia wch∏aniania z b∏ony Êlu-
zowej przewodu pokarmowego oraz stopnia me-
tabolizmu w czasie pierwszego przejÊcia przez
wàtrob´. Flutikazon i mometazon cechujà si´
najmniejszà dost´pnoÊcià ogólnoustrojowà ze
wszystkich stosowanych steroidów donosowych
(poni˝ej 1% dla flutikazonu i mometazonu). Nie-
znana natomiast pozostaje biodost´pnoÊç triam-
cinolonu w postaci donosowej (Physicians’ desk
reference 1998). 

W wi´kszoÊci badaƒ nie stwierdzono istotnego
hamujàcego wp∏ywu steroidów donosowych na oÊ
HPA (Vargas i in. 1998). W jednym z badaƒ stwier-
dzono zmniejszenie st´˝enia osteokalcyny w oso-
czu u zdrowych ochotników po stosowaniu przez 2
tygodnie budezonidu lub flutikazonu w postaci
donosowej(Knuttsson in. 1996). Inne dane doty-
czàce stosowania budezonidu, triamcinolonu lub
mometazonu przez pi´ç dni nie potwierdzajà jed-
nak tych doniesieƒ (Wilson i in. 1998).

OpornoÊç na glikokortykosteroidy
OpornoÊç na steroidoterapi´ wyst´puje w wie-

lu chorobach zapalnych i chorobach o pod∏o˝u
immunologicznym. G∏ównym czynnikiem deter-
minujàcym podzia∏ chorych na opornych i wra˝li-
wych na leczenie glikokortykosteroidami w ast-
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mie jest odpowiedê na du˝e dawki leków stoso-
wanych doustnie. Do celów badawczych stosuje
si´ prednizolon podawany w dawce 30–40
mg/dob´ przez 10–14 tygodni z równoczesnym
dwukrotnym pomiarem PEF (szczytowy przep∏yw
wydechowy) w ciàgu doby. U chorych opornych
na steroidy nie obserwuje si´ poprawy PEF ani
FEV1 (obj´toÊç wydechowa pierwszosekundowa)
wi´kszej ni˝ 15%. W grupie tych chorych obser-
wowano wahania PEF w ciàgu dnia oraz rozkurcz
oskrzeli po zastosowaniu leku β2-adrenomime-
tycznego. Reakcja na wy∏àcznie du˝e dawki ste-
roidów przyjmowanych doustnie pozwoli∏a wy-
ró˝niç grup´ chorych na astm´ steroidozale˝nà
(Carmichael i in. 1981).

Z opornoÊcià na steroidoterapi´ mamy rów-
nie˝ do czynienia w przypadku chorych z polipa-
mi nosa. Brak u tych chorych odpowiedzi na le-
czenie przeciwzapalne mo˝e byç spowodowane
zarówno opornoÊcià procesu zapalnego na gliko-
kortykosteroidy, jak i opornoÊcià procesu remode-
lingu, który prowadzi do powstania polipów.

Uwa˝a si´, ˝e u chorych z polipowatoÊcià nosa
istniejà dwa zasadnicze mechanizmy opornoÊci
na glikokortykosteroidy stosowane miejscowo.
Pierwszy z nich jest zwiàzany z wytwarzaniem
cytokin prozapalnych TNF-α oraz IL-1β. Drugi
mechanizm jest zale˝ny od zwi´kszonej ekspresji
izoformy β receptora steroidowego (GR β) (Bam-
berger i in. 1995).

Hamilos i in. (1998) wykazali zwi´kszonà eks-
presj´ TNF-α oraz IL-1β u chorych z polipami no-
sa opornych na leczenie flutikazonem. TNF-α na-
le˝y do najsilniejszych induktorów NF-κB. Po-
wstanie kompleksu bia∏ko–bia∏ko pomi´dzy GR
zwiàzanym ze steroidem a NF-κB powoduje zaha-
mowanie aktywnoÊci receptora i powstanie opor-
noÊci na steroidy. U chorych z polipami nosa wy-
kazano zwi´kszonà ekspresj´ IL-5 wydzielanej
przez limfocyty T, która powoduje zahamowanie
apoptozy indukowanej deksametazonem (Came-
ron i in. 1998, Hamilos i in. 1998).

Hamilos i in. (1999) wykazali równie˝, ˝e ko-
mórki zapalne wyst´pujàce w tkance polipów no-
sa wykazujà zwi´kszonà ekspresj´ GR β, która
jest zwiàzana z wp∏ywem cytokin swoistych. Izo-
forma GR β znajduje si´ pierwotnie w jàdrze ko-
mórkowym i nie podlega aktywacji po podaniu
glikokortykosteroidu oraz jest nieaktywna jako
czynnik aktywujàcy transkrypcj´ (Bamberger i in.
1995). Poczàtkowo wyst´powanie GR β wykazano
w eozynofilach, makrofagach oraz limfocytach T

wyizolowanych z tkanki polipów. Jak ju˝ wspo-
mniano, jednoczesny wp∏yw na limfocyty T IL-2
oraz IL-4 powoduje powstanie zjawiska opornoÊci
(Kam i in. 1993), którego prawdopodobnà przy-
czynà jest wzrost ekspresji GR β po zadzia∏aniu
tych cytokin (Leung i in. 1997).

Glikokortykosteroidy 
w leczeniu polipów nosa

Do tej pory nie uda∏o si´ jednoznacznie ustaliç
przyczyny powstawania polipów nosa. Polipy sà
zbudowane z nab∏onka dróg oddechowych pokry-
wajàcego obrz´kni´te podÊcielisko, które jest na-
cieczone komórkami zapalnymi, takimi jak eozy-
nofile, mastocyty oraz limfocyty. Do najbardziej
charakterystycznych komórek nale˝à eozynofile,
które stanowià oko∏o 28% komórek tworzàcych
naciek zapalny. Wa˝nym elementem procesu pa-
tologicznego prowadzàcego do powstania poli-
pów jest remodeling w obr´bie b∏ony Êluzowej ja-
my nosowej wyra˝ajàcy si´ proliferacjà fibrobla-
stów, miofibroblastów, wzrostem liczby mastocy-
tów, metaplazjà nab∏onka oraz w∏óknieniem Êród-
nab∏onkowym oraz podÊluzówkowym (Hockey
i in. 1998, Tremblay i in. 1997). 

Podejmujàc decyzje terapeutyczne, warto pa-
mi´taç o potencjalnych czynnikach etiologicz-
nych oraz o wspó∏istnieniu polipów z takimi cho-
robami ogólnoustrojowymi, jak astma, nietole-
rancja aspiryny, alergia, mukowiscydoza, dyski-
neza rz´sek czy niedobory odpornoÊciowe. Obec-
nie w terapii polipów nosa znajdujà zastosowanie
metody farmakologiczne oraz chirurgiczne. Oce-
niajàc efekty leczenia, nale˝y braç pod uwag´ na-
st´pujàce cele terapeutyczne (Mygind 1999): 

1) eliminacja polipów oraz zmniejszenie ich 
rozmiarów, 

2) udro˝nienie nosa, 
3) powrót poczucia w´chu, 
4) zapobieganie nawrotom. 
W celu ujednolicenia oceny leczenia oraz dia-

gnostyki przyj´to klasyfikacj´ (tab. 5) oceniajàcà
zaawansowanie procesu chorobowego (Lund
i Mackay 1993). 

Obecnie za najbardziej efektywne w terapii
polipów uwa˝a si´ glikokortykosteroidy podawa-
ne donosowo. Szczególnie pozytywnie oddzia∏ujà
one na dro˝noÊç nosa. W wielu badaniach kontro-
lowanych placebo, podwójnie zamaskowanych
wykazano pozytywny wp∏yw beklometazonu, flu-
tikazonu oraz budezonidu w postaci aerozolu
na redukcj´ wielkoÊci polipów oraz objawów za-
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palenia w obr´bie jamy nosowej (tab. 6). Flunizo-
lid, beklometazon oraz budezonid powodujà
opóênienie nawrotów po polipektomii. 

Przeglàd badaƒ wykazuje, ̋ e stosowanie miej-
scowych glikokortykosteroidów powoduje istotne
zmniejszenie uczucia niedro˝noÊci nosa. Mniej
wyraêny wp∏yw majà te preparaty na powrót pra-
wid∏owego poczucia w´chu. Tos i in. (1998) wy-
kazali na grupie 138 pacjentów, ˝e stosowanie
budezonidu w dawce 128 µg/dob´ przez 6 tygo-
dni istotnie poprawia w´ch. Jest to jedno z nie-
wielu badaƒ, w których stwierdzono popraw´ te-
go parametru.

W literaturze opisywane sà próby jednocze-
snego stosowania glikokortykosteroidów doust-
nych dzia∏ajàcych ogólnoustrojowo oraz prepara-
tów donosowych (Jankowski i Bodino 2003). Nie
zawsze samo leczenie miejscowymi glikokortyko-
steroidami jest zadowalajàce. Dotyczy to pacjen-

tów z 3 stopniem zaawansowania choroby, z ca∏-
kowitym wype∏nieniem jamy nosa przez tkank´
polipów lub z ni˝szym stopniem zaawansowania
choroby, ale z towarzyszàcà infekcjà ropnà.
Szczególnà grup´ stanowià chorzy na mukowi-
scydoz´, dyskinez´ rz´sek, u których w nacieku
zapalnym w obr´bie polipów wykazano przewag´
neutrofilów (Sorensen i in. 1997). W powy˝szych
przypadkach za uzasadnione uznaje si´ rozpocz´-
cie leczenia od glikokortykosteroidów doustnych
lub od post´powania chirurgicznego, a nast´pnie
wdro˝enie preparatów donosowych. 

Istnieje równie˝ grupa chorych z postacià cho-
roby opornà na leczenie steroidami, u których mi-
mo ich stosowania dochodzi w krótkim czasie
do odrostu polipów po polipektomii.

Cz´sto g∏ównym problemem pacjentów z poli-
pami nosa, b´dàcym bezpoÊrednià przyczynà ich
zg∏oszenia si´ do lekarza, jest utrata w´chu oraz
towarzyszàca mu utrata smaku. Ze wzgl´du
na trudnoÊci obiektywnej oceny tej dolegliwoÊci
do tej pory ukaza∏o si´ niewiele prac, w których
poddano ocenie wp∏yw na te objawy glikokortyko-
steroidów miejscowych. El-Naggar i in. (1995)
na podstawie specjalnego testu oceniajàcego
w´ch (The University of Pennsylvania Smell Iden-
tification Test – UPSIT) nie stwierdzili istotnych
ró˝nic w uzyskanej punktacji mi´dzy grupà 29
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Tabela 5. Stopieƒ zaawansowania polipów nosa

Stopieƒ Wynik badania

0 Niewidoczna tkanka polipów

1 Polipy ograniczone do przewodu Êrodkowego
2 Polipy poza przewodem Êrodkowym,

ale nie wype∏niajà ca∏kowicie jamy nosowej

3 Polipy ca∏kowicie wype∏niajà jam´ nosowà

Tabela 6. Wyniki badaƒ dotyczàcych skutecznoÊci glikokortykosteroidów donosowych w leczeniu 
polipów nosa

Glikokortykosteroid Efekt dzia∏ania PiÊmiennictwo

Betametazon Zmniejszenie rozmiarów polipów Chalton i in. 1985

Beklometazon Zmniejszenie rozmiarów polipów Mygind i in. 1975

Deuschl i Drettner 1977 

Budezonid Zmniejszenie rozmiarów polipów Lildholdt i in. 1995

Lepsza kontrola w porównaniu z placebo Johansen i in. 1993

Ruhno i in. 1990

Holopainen i in. 1982

Tos i in. 1998

Flutikazon Oba leki zmniejszajà rozmiary polipów Holmberg i in. 1997

lub beklometazon oraz poprawiajà kontrol´ objawów, Lund i in. 1998

szybszy poczàtek dzia∏ania flutikazonu

Flunizolid Zmniejszenie cz´stoÊci nawrotów Dingsor i in. 1985

po leczeniu operacyjnym Drettner i in. 1982

Budezonid Zmniejszenie liczby powtórnych Hartwig i in. 1988

zabiegów operacyjnych

Beklometazon Zmniejszenie cz´stoÊci interwencji chirurgicznych Karlsson i Rundcrantz 1982

oraz lepsza kontrola objawów Virolainen i Puhakka 1980

El- Nagar i in. 1995



10

pacjentów po polipektomii poddanych leczeniu
beklometazonem a grupà kontrolnà otrzymujàcà
placebo.

Leczenie polipów jamy nosowej powinno byç
odpowiednio zaplanowane. W wi´kszoÊci przy-
padków wymagane jest równoczesne wprowa-
dzenie leczenia chirurgicznego oraz farmakolo-
gicznego w celu zapobiegania nawrotom. W bar-
dziej zaawansowanych stadiach za uzasadnione
uznaje si´ rozpocz´cie leczenia od polipektomii
i glikokortykosteroidów podawanych doustnie.
Post´powanie takie zapewnia lepszà penetracj´
leku podanego miejscowo. Wyst´powanie znacz-
nej eozynofilii nosowej, pomimo stosowania gli-
kokortykosteroidów miejscowo, powinno sk∏aniaç
do zastosowania steroidów doustnie, niezale˝nie
od wielkoÊci polipów. 

Nale˝y pami´taç, ˝e przyjmowanie glikokorty-
kosteroidów doustnie i miejscowo wziewnie i/lub
donosowo potencjalnie zwi´ksza ryzyko dzia∏aƒ
niepo˝àdanych, poniewa˝ powoduje skumulowa-
nie dawki.

Podsumowanie
Glikokortykosteroidy to grupa leków o bardzo

du˝ym potencjale terapeutycznym, zajmujàca
niekwestionowane pierwsze miejsce w terapii
przeciwzapalnej chorób uk∏adu oddechowego.
˚adna inna grupa leków nie dorównuje im w sku-
tecznoÊci, jednak nie stanowià one panaceum,
a ich skutecznoÊç jest ÊciÊle zwiàzana z uzasad-
nionym zastosowaniem.
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