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Mniej znane dzia³ania niepo¿¹dane donosowych
i wziewnych glikokortykosteroidów
BO¯ENA TARCHALSKA -KRYÑSKA, MAGDA HAMERA
Katedra i Zak³ad Farmakologii Dowiadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej, ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28,
00-927 Warszawa
Nadwra¿liwoæ na miejscowo stosowane glikokortykosteroidy jest rozpoznawana coraz czêciej. Wyprysk kontaktowy
w przebiegu terapii miejscowej steroidami wystêpuje czêciej ni¿ siê uwa¿a. Dzia³ania niepo¿¹dane doustnych
glikokortykosteroidów w obrêbie ga³ki ocznej s¹ dobrze poznane. Niektóre badania epidemiologiczne wykazuj¹ wzrost ryzyka
jaskry i zaæmy w chorych przyjmuj¹cych glikokortykosteroidy wziewnie.Autorzy prezentuj¹ przegl¹d artyku³ów dotycz¹cych
dzia³añ niepo¿¹danych donosowych i inhalacyjnych glikokortykosteroidów.

Od kiedy w 1948 roku zosta³ zsyntetyzowany
kortyzol, glikokortykosteroidy zajmuj¹ istotne miejsce
w farmakoterapii wielu chorób, których pod³o¿e
patogenetyczne stanowi proces zapalny. W nied³ugim
czasie po wprowadzeniu ich do lecznictwa, zaczêto
zwracaæ uwagê na powa¿ne dzia³ania niepo¿¹dane podczas
podawania tych leków doustnie i pozajelitowo. Stanowi³o
to bodziec do poszukiwania bezpieczniejszych form
podawania leków z tej grupy.
Pierwszym glikokortykosteroidem do miejscowej
terapii chorób uk³adu oddechowego, podawanym w formie
inhalacji, by³ wprowadzony 1973 r. dipropioniat
beklometazonu. Wkrótce potem pojawi³y siê betametazon,
triamcinolon, flunizolid. W 1983 r. wprowadzono do
lecznictwa budesonid, w 1989 r. flutikazon, a od 1998
dostêpny jest w Polsce mometazon (mometazon furoate).
Kolejne glikokortykosteroidy miejscowe wywiera³y
coraz silniejsze dzia³anie przeciwzapalne, cechowa³y siê
coraz wiêkszym powinowactwem do receptorów i malej¹c¹
biodostêpnoci¹ (glikokortykosteroidy te s¹ metabolizowane prawie ca³kowicie przy pierwszym przejciu przez
w¹trobê) [1,2]. Zwiêksza³o to ich skutecznoæ i zmniejsza³o
ryzyko wyst¹pienia niepo¿¹danych dzia³añ ogólnoustrojowych. Zwrócono jednak uwagê na dzia³ania
niepo¿¹dane zwi¹zane z miejscowym podawaniem
glikokortykosteroidów na b³onê luzow¹ nosa i gard³a.
W przypadku glikokortykosteroidów wziewnych,
od pocz¹tku ich wprowadzenia, podkrelano mo¿liwoæ
wystêpowania zaka¿eñ grzybiczych i bakteryjnych jamy
ustnej, dysfonii, odruchowego kaszlu i skurczu oskrzeli
po inhalacji leku, zmian zanikowych b³ony luzowej oraz
wystêpowania zaka¿eñ dróg oddechowych [3].

W zwi¹zku z wprowadzeniem postaci donosowych
i ich powszechnego obecnie stosowania zwiêksza siê
mo¿liwoæ miejscowego uszkodzenia b³ony luzowej,
zaka¿eñ grzybiczych zatok i jamy ustnej oraz alergii
kontaktowej.
W ostatnich latach podkrela siê równie¿ mo¿liwoæ
dzia³ania ogólnoustrojowego wziewnych i donosowych
postaci glikokortykosteroidów. Mog¹ one wch³aniaæ siê
z b³ony luzowej nosa, jamy ustnej, gard³a, a tak¿e z jelit
po ich po³kniêciu. Podkrela siê równie¿ fakt, ¿e dostêpnoæ
glikokortykosteroidów wziewnych z dróg oddechowych
znacznie wzros³a po wprowadzeniu nowego systemu
podawania leków do drzewa oskrzelowego przez
przed³u¿acze tubowe  spejsery. Glikokortykosteroidy
wch³aniaj¹ce siê z luzówki nosa, jamy ustnej i gard³a
oraz z p³uc najpierw pojawiaj¹ siê w kr¹¿eniu, a dopiero
potem przechodz¹ do w¹troby, gdzie ulegaj¹
metabolizmowi. Glikokortykosteroid, który w ten sposób
dostaje siê do organizmu, mo¿e powodowaæ dzia³ania
niepo¿¹dane, porównywalne z lekiem podanym
pozajelitowo [4].
Ostatnie doniesienia sugeruj¹, ¿e wch³anianie
wziewnych i donosowych glikokortykosteroidów mo¿e byæ
odpowiedzialne za wyst¹pienie zaæmy [5,6],
podwy¿szonego cinienia wewn¹trzga³kowego i jaskry
z szerokim k¹tem przes¹czania [4]. Coraz wiêcej mówi
siê te¿ o alergii kontaktowej, która mo¿e wyst¹piæ w czasie
stosowania tych postaci leku [7,8,9,10].
Te dzia³ania niepo¿¹dane czêsto s¹ nieznane
lekarzom przepisuj¹cym swym pacjentom wziewne
i donosowe postaci glikokortykosteroidów, dlatego
zas³uguj¹ na szersze omówienie.
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Alergia kontaktowa na glikokortykosteroidy stosowane
miejscowo
Reakcje nadwra¿liwoci na leki, stanowi¹ do 10%
wszystkich dzia³añ niepo¿¹danych powodowanych przez
leki i lekarze ró¿nych specjalnoci powinni stale pamiêtaæ
o istnieniu zjawiska alergii. Czêsto bowiem nie mo¿na
bezporednio powi¹zaæ wyst¹pienia objawów alergicznych
z podaniem leku, a niejednokrotnie objawy nadwra¿liwoci
nie s¹ tak wyrane, aby jednoznacznie postawiæ
rozpoznanie [11]. Nadwra¿liwoæ na dany lek, nie tylko
uniemo¿liwia dalsze leczenie wybranym lekiem, ale
w przysz³oci mo¿e stanowiæ nawet zagro¿enie ¿ycia
pacjenta. Lekarz powinien wiêc znaæ potencja³ alergizuj¹cy
stosowanych leków, objawy alergii, a tak¿e mo¿liwe
reakcje krzy¿owe w obrêbie poszczególnych grup leków.
W przypadku glikokortykosteroidów jest to
szczególnie wa¿ne, bowiem jako leki przeciwzapalne
i przeciwalergicznie nie s¹ podejrzewane o tego typu
dzia³anie, a nawet czêsto maskuj¹ objawy nadwra¿liwoci.
Wed³ug Dooms-Gossens i Degreef [12] ka¿de nie
poddaj¹ce siê leczeniu glikokortykosteroidami kontaktowe
zapalenie skóry nale¿y traktowaæ jako alergiê na stosowany
glikokortykosteroid.
Nadwra¿liwoæ na glikokortykosteroidy jest
bardziej powszechna ni¿ siê uwa¿a. Mo¿e ona wystêpowaæ
nie tylko po miejscowym zastosowaniu glikokortykosteroidów w postaci maci [13,14], ale tak¿e po postaciach
donosowych stosowanych w leczeniu alergicznego nie¿ytu
nosa [7,8,9] i wziewnych podawanych w astmie
oskrzelowej [10].
Pierwszy przypadek nadwra¿liwoci na
glikokortykosteroidy stosowane miejscowo zosta³ opisany
w 1959 roku [15]. Od tego czasu opisano wiele tego typu
reakcji, zaobserwowanych w trakcie leczenia, a tak¿e
w czasie wykonywania testów naskórkowych.
Przeprowadzono kilka du¿ych programów badawczych,
maj¹cych na celu ustalenie czêstoci wystêpowania tego
typu reakcji w populacji [16,17].
Poniewa¿ 95% stosowanych maci zawiera
glikokortykosteroidy, problem nadwra¿liwoci na nie
dotyczy zw³aszcza dermatologii. U pacjentów z chorobami
skóry, jak kontaktowe zapalenie skóry, atopowe zapalenie
skóry, wyprysk kontaktowy, maci zawieraj¹ce
glikokortykosteroidy kontaktuj¹ siê ze skór¹ ju¿
zmienion¹ zapalnie. U³atwia to penetracjê leku, a tym
samym alergizacjê [18]. Czêsto spotykane jest
wspó³istnienie nadwra¿liwoci na wiele glikokortykosteroidów [19, 20].
Poród pacjentów klinik dermatologicznych
w Europie czêstoæ wystêpowania nadwra¿liwoci na
steroidy wynosi 2,6%.W poszczególnych krajach odsetek
ten jest ró¿ny, od 0,4% w Hiszpanii (Barcelona), poprzez
2,3% w Holandii (Amsterdam) do 6,4% w Belgii [16].

Te znacz¹ce ró¿nice zwi¹zane s¹ z czêstoci¹ i iloci¹
stosowania tych leków w poszczególnych krajach np.
w Belgii iloæ glikokortykosteroidów zu¿ywanych przez
osobê w ci¹gu roku, jest dwa razy wiêksza ni¿ w Holandii.
Rozbie¿noci te wynikaj¹ równie¿ z u¿ywania
w poszczególnych krajach glikokortykosteroidów
ró¿ni¹cych siê potencja³em uczulaj¹cym. Budesonid,
piwalan tiksokortolonu i dipropionian aklometazonu s¹ tymi,
które najczêciej powoduj¹ nadwra¿liwoæ. Natomiast
walerian beklometazonu i inne glikokortykosteroidu
z klasy C wg. Coopman (patrz dalej) s¹ przyczyn¹ alergii
najrzadziej. Równie¿ sami lekarze ró¿ni¹ siê stopniem
wyczulenia na poszukiwanie nadwra¿liwoci [17].
Doniesienia na temat zmian alergicznych po
glikokortykosteroidach wziewnych i donosowych dotycz¹
najczêciej budesonidu w postaci wziewnej (Pulmicort)
[10,21] i donosowej postaci piwalanu tiksokortolonu
[22,23]. Zmiany te wystêpuj¹ w postaci wyprysku
kontaktowego na twarzy, g³ównie na powiekach, wokó³
ust i nosa, czasami te¿ na odleg³ych miejscach cia³a, mog¹
byæ nawet uogólnione. Najczêciej opisywane s¹
przypadki, w których reakcja alergiczna wystêpuje
w 2-3 dni po ich zastosowaniu. W takiej sytuacji
nadwra¿liwoæ na glikokortykosteroidy istnia³a ju¿
wczeniej. Po zebraniu wywiadu, mo¿na ustaliæ, ¿e pacjent
wczeniej otrzymywa³ ju¿ te leki np. w postaci maci.
U chorego z nadwra¿liwoci¹ na glikokortykosteroidy, po
ponownym ich podaniu w postaci wziewnej lub donosowej,
zmiany rumieniowe mog¹ siê pojawiaæ dok³adnie
w miejscu, gdzie wczeniej by³a stosowana maæ [8].
Nie wiadomo dlaczego glikokortykosteroidy
wziewne i donosowe nie wywo³uj¹ reakcji nadwra¿liwoci
ogólnoustrojowej. Reakcje ogólnoustrojowe nie wystêpuj¹
równie¿ w przypadkach podawania doustnego lub
pozajelitowego glikokortykosteroidów u osób z miejscow¹
nadwra¿liwoci¹ na nie. Mo¿na to t³umaczyæ
utrzymywaniem siê swoistych limfocytów T po miejscowej
alergizacji lub niezdolnoci¹ monocytów krwi obwodowej
do prezentacji antygenu w kontaktowej alergii na
glikokortykosteroidy, podczas gdy komórki Langerhansa
zachowuj¹ tê zdolnoæ [10].
Badania surowicy krwi chorych ze zmianami
skórnymi w przebiegu przyjmowania glikokortykosteroidów wziewnych lub donosowych wykazuj¹ niskie
stê¿enia swoistych IgE wi¹¿¹cych u¿yty lek. Sugeruje to,
¿e obok typu IV reakcji nadwra¿liwoci wed³ug Gella
i Coombsa s¹ te¿ zaanga¿owane w pewnym stopniu
mechanizmy reakcji nadwra¿liwoci typu I [10]. Wydaje
siê, ¿e równie¿ bierze w tym udzia³ odpowied
immunologiczna kompleksów immunologicznych, jest to
reakcja typ III wed³ug Gella i Coombsa [24] W zasadzie
wiêc wszystkie typy reakcji nadwra¿liwoci wystêpuj¹
u chorych z nadwra¿liwoci¹ na glikokortykosteroidy.
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Mechanizm nadwra¿liwoci
Podobnie jak wszystkie leki, glikokortykosteroidy s¹ haptenami i dopiero po po³¹czeniu z bia³kami
mog¹ spowodowaæ reakcjê nadwra¿liwoci. Reakcje,
jakie mog¹ zachodziæ w tym przypadku zosta³y
udokumentowane na podstawie badañ in vitro. Na
cz¹steczce glikokortykosteroidu znajduje siê kilka
reaktywnych miejsc, które mog¹ po³¹czyæ siê
z nukleofilowymi bia³kami. Podstawnik w pozycji C17
mo¿e przechodziæ w glioksal OHC-CHO, która to forma
pozwala na nieodwracalne zwi¹zanie ³añcucha bocznego
przy C17 z arginin¹ [14,25,26]. Natomiast podwójne
wi¹zanie w piercieniu A glikokortykosteroidu mo¿e byæ
atakowane przez grupê NH2 lub SH bia³ka. Je¿eli grupa
alkoholowa przy C21 jest zastêpowana przez octanow¹,
to ta mo¿e byæ atakowana przez nukleofilowe grupy
bia³ka i ³¹czy siê z nimi w reakcji transestryfikacji [14].
Alergia krzy¿owa
Wyst¹pienie nadwra¿liwoci na wczeniej nie
stosowany glikokortykosteroid wskazuje na istnienie alergii
krzy¿owej pomiêdzy tymi lekami.
S. Coopman i wsp. [19] podzielili glikokortykosteroidy na cztery klasy, w których znalaz³y siê leki
o podobnej budowie chemicznej.
Klasa A - Typ hydrokortyzonu posiada ester octanowy
w pozycji C17 i/lub C21 oraz tioester w pozycji
C21 w przypadku piwalanu tiksokortolonu nale¿¹ tu: kortyzon, octan kortyzonu,
hydrokortyzon, octan hydrokortyzonu, octan
metylprednizolonu, prednizolon, octan
prednizolonu, prednizon, piwalan tiksokortolonu, malan hydrokortyzonu.
Klasa B - Typ acetonidu triamcynolonu posiada ³añcuch
diolowy lub ketolowy w pozycji C16, C17-cis
- nale¿¹ tu: amcinonid, budesonid, acetonid
fluocinolonu,
flucinonid,
acetonid
triamcinolonu.
Klasa C - Typ betametazonu posiada podstawnik
metylowy w pozycji C16 - nale¿ê tu:
fluokortolon, deksametazon.
Klasa D - Typ malanu 17 hydrokortyzonu posiada d³ugi
³añcuch estrowy w pozycji C17 i/lub C21 i/lub
bez podstawnika metylowego w pozycji C16.
Nale¿¹ tu: malan klobetazonu, dipropionian
betametazonu, piwalan fluocortolonu.
Na podstawie swoich badañ autorzy stwierdzili,
¿e w obrêbie klas alergia krzy¿owa wystêpuje czêciej ni¿,
pomiêdzy klasami. Podzia³ ten jest akceptowany przez
klinicystów, aczkolwiek wielu z nich w swoich badaniach
zwróci³o uwagê te¿ na inne zale¿noci. Reakcje krzy¿owe
mog¹ wystêpowaæ te¿ pomiêdzy glikokortykosteroidami
ró¿nych klas, a zw³aszcza miêdzy klasami A i D,
a w niektórych przypadkach pomiêdzy B i D [20].
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Glikokortykosteroidem, który czêsto powoduje
reakcje nadwra¿liwoci jest budesonid. Wystêpuje on
w postaci dwóch izomerów. Budesonid teoretycznie
nale¿y do grupy acetonidów (typ B), ale mo¿e zmieniaæ
strukturê molekularn¹ i wystêpowaæ w postaci estru. To
zjawisko t³umaczy równie¿ czêste wystêpowanie reakcji
krzy¿owej pomiêdzy budesonidem, a nale¿¹cym do klasy
D malanem 17 hydrokortyzonu [21,27].
Wspó³istnieje nadwra¿liwoæ na hydrokortyzon
i piwalan tiksokortolonu [24]. Po od³¹czeniu siê grupy
piwalonowej, ma on prawie identyczn¹ strukturê
chemiczn¹ jak hydrokortyzon. Zjawisko to jest tak
powszechne, ¿e nale¿y korzystaæ z piwalanu
tiksokortolonu, jako markera nadwra¿liwoci na
hydrokortyzon. Alkoholowy roztwór piwalanu
tiksokortolonu, penetruje do naskórka du¿o lepiej ni¿
alkoholowy roztwór hydrokortyzonu i tym samym daje
mniej wyników fa³szywie ujemnych [24].
Mometazon to nowy glikokortykosteroid stosowany
miejscowo, który jest w Polsce dostêpny w postaci maci
(Elocom) i aerozolu do nosa (Nasonex). Przeprowadzono
ju¿ kilka testów w celu poszukiwania nadwra¿liwoci
krzy¿owej na ten lek. Wydaje siê, ¿e stosunkowo rzadko
daje on takie reakcje. Mo¿e stanowiæ on wiêc alternatywê,
w przypadku chorych z nadwra¿liwoci¹ na wiele
glikokortykosteroidów [28].
Trudnoci diagnostyczne nadwra¿liwoci na
glikokortykosteroidy
Nadwra¿liwoæ na glikokortykosteroidy, ze wzglêdu
na w³aciwoci przeciwzapalne tych leków, sprawiaj¹ wiele
problemów diagnostycznych. W czasie odczytywania
testów naskórkowych maskuj¹ objawy alergicznego
kontaktowego zapalenia skóry. Czêsto, przy pierwszym
odczycie testu, nawet gdy stosowany jest bardzo aktywny
glikokortykosteroid, odczyn zapalny widoczny jest tylko
na granicy miêdzy skór¹ objêt¹ testem naskórkowym i nie
objêt¹, a pod ca³¹ powierzchni¹ testu skóra jest nie
zmieniona (edge effect). Zwi¹zane jest to zapewne
z silnym przeciwzapalnym dzia³aniem leku, w miejscu,
gdzie jego stê¿enie jest najwy¿sze. Dodatkowym
problemem diagnostycznym jest fakt, ¿e
glikokortykosteroidy u¿ywane s¹ do testów z regu³y
w ni¿szych stê¿eniach ni¿ w terapii miejscowej, a tak¿e
nie zawieraj¹ substancji poprawiaj¹cych penetracjê, które
s¹ sta³ymi sk³adnikami maci [12,18].
Dzia³ania niepo¿¹dane w obrêbie ga³ki ocznej
Miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów
w postaci kropli lub maci do oczu oraz w postaci maci
na skórê twarzy mo¿e u³atwiaæ powstawanie zaka¿eñ
bakteryjnych i grzybiczych rogówki i spojówki [29], Mog¹
te¿ byæ one odpowiedzialne za powstawanie zaæmy,
podwy¿szonego cinienia ródga³kowego i jaskry
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[29,30,31]. Dobrze udokumentowane jest wielokrotnie
podwy¿szone ryzyko powstawania tych powik³añ u osób
leczonych glikokortykosteroidami doustnymi
i podawanymi pozajelitowo [31]. Nie zosta³o ustalone,
w jakim stopniu wp³yw na oczy maj¹ te leki stosowane
w postaci wziewnej i donosowej. Pojawiaj¹ce siê ostatnio
doniesienia o przypadkach wyst¹pienia jaskry i zaæmy
u osób leczonych wziewnymi i donosowymi
glikokortykosteroidami sk³aniaj¹ do bli¿szego zapoznania
siê z tym problemem [5,31,32,33,34].
Wiadomo, ¿e glikokortykosteroidy donosowe
wch³aniaj¹ siê do krwiobiegu w 50%, a 90% leku
podawanego wziewnie metod¹ bezporedni¹ osadza siê
w jamie ustnej i gardle i st¹d wch³ania siê do krwi. Pewna
czêæ leku jest po³ykana i wch³aniana z przewodu
pokarmowego. Ta czêæ leku mo¿e powodowaæ skutki
podobne do leków podanych pozajelitowo. Lek w trakcie
rozpylania tworzy w powietrzu aerozol, który mo¿e osiadaæ
na powierzchni ga³ki ocznej.
Jaskra
Zwi¹zek glikokortykosteroidów ze zwiêkszonym
ryzykiem powstawania jaskry jest dobrze
udokumentowany. Jaskra z szerokim i w¹skim k¹tem
przes¹czania stanowi przeciwwskazanie do stosowania
tych leków.
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e glikokortykosteroidy
podnosz¹ cinienie ródga³kowe poprzez swój wp³yw na
siateczkê beleczkowat¹. W jej komórkach znajduje siê du¿a
iloæ receptorów dla tych leków. Badania histopatologiczne
ukazuj¹ zmiany morfologiczne w strukturze siateczki
beleczkowatej u chorych z nadcinieniem ródga³kowym
spowodowanym glikokortykosteroidami. Mog¹ one byæ
spowodowane hamuj¹cym wp³ywem hormonów kory
nadnerczy na metabolizm glikozaminoglikanów
i gromadzeniem siê tych wielocukrów w siateczce
beleczkowatej lub te¿ zwiêkszonym odk³adaniem siê
kolagenu, elastyny i fibronektyny w przestrzeni
zewn¹trzkomórkowej. Te zmiany morfologiczne utrudniaj¹
odp³yw p³ynu wewn¹trzga³kowego i prowadz¹ do wzrostu
cinienia ródga³kowego i jaskry [4].
Niejednoznaczny jest zwi¹zek pomiêdzy u¿ywaniem
glikokortykosteroidów wziewnych i donosowych,
a nadcinieniem ródga³kowym i jaskr¹.
Znane s¹ przypadki nadcinienia ródga³kowego
u osób leczonych wziewn¹ i donosow¹ postaci¹
dipropioniatu beklometazonu [31], a tak¿e przypadek
jaskry z szerokim k¹tem przes¹czania u osoby leczonej
wziewn¹ postaci¹ tego leku [32]. W niektórych
przypadkach cinienie ródga³kowe powraca do wartoci
prawid³owych po odstawieniu leku, a w innych chorzy
wymagaj¹ d³ugotrwa³ego leczenia pilokarpin¹ [30, 32].
W retrospektywnych badaniach obejmuj¹cych kilka
tysiêcy pacjentów gabinetów okulistycznych wykazano,

¿e stosowanie du¿ych dawek glikokortykosteroidów
wziewnych przez okres d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce wi¹¿e siê
ze zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia nadcinienia
ródga³kowego lub jaskry z szerokim k¹tem przes¹czania
(wspó³czynnik wystêpowania wynosi 1,44). Nie
stwierdzono takiego zwi¹zku w przypadku stosowania
leków wziewnych w ma³ych dawkach oraz doranie
w du¿ych dawkach [4]. Za du¿¹ dawkê uznaje siê tak¹
dawkê leku, która powoduje zahamowanie kory nadnerczy.
W przypadku osób doros³ych by³o to 1,5 mg i wiêcej,
a u dzieci 0,4 mg i wiêcej [3]. Wyniki badañ nie wykaza³y
korelacji wystêpowania nadcinienia ródga³kowego lub
jaskry z dawk¹ leków podanych donosowo i ich
d³ugotrwa³ym stosowaniem, nawet ponad 3-miesiêcznym.
Autorzy zwracaj¹ jednak uwagê, ¿e poród badanych
znajdowa³o siê niewielu chorych przyjmuj¹cych lek przez
tak d³ugi okres czasu. Donosowa postaæ leku, u¿ywana
g³ównie w leczeniu sezonowego alergicznego nie¿ytu
nosa, stosowana jest zwykle przez okres kilku tygodni [4].
Wyniki powy¿szych badañ poddano krytyce,
z uwagi na to, ¿e populacjê badan¹ stanowili pacjenci
gabinetów okulistycznych, a nie pacjenci z astm¹.
Nadcinienie ródga³kowe i jaskra mog¹ przebiegaæ
bezobjawowo. Zwrócono uwagê, ¿e u wielu z tych chorych
mog¹ wspó³istnieæ ró¿ne czynniki ryzyka wyst¹pienia
jaskry [35]. Chorzy, którzy maj¹ w rodzinie osoby chore
na jaskrê, cukrzycy, osoby krótkowzroczne wykazuj¹
wiêksze ryzyko zachorowania, a stosowanie
glikokortykosteroidów jeszcze to ryzyko zwiêksza [36].
Aby uzyskaæ jednoznaczne dane, nale¿y
przeprowadziæ badania prospektywne, które pozwoli³yby
na ustalenie stopnia ryzyka w przypadku d³ugotrwa³ego
stosowania ma³ych i rednich dawek glikokortykosteroidów
wziewnych [4].
Zaæma
Zaæma podtorebkowa jest dobrze poznanym
dzia³aniem niepo¿¹danym glikokortykosteroidów.
Wiadomo, ¿e czêstoæ wystêpowania zaæmy ronie wraz
ze wzrostem dawki i czasem stosowania leku. Podatnoæ
na zachorowanie zale¿y od wra¿liwoci osobniczej, od
wieku (dzieci s¹ bardziej wra¿liwe) i przynale¿noci
etnicznej [33].
Po zaprzestaniu podawania glikokortykosteroidów
zaæma z regu³y siê zmniejsza lub wycofuje zupe³nie, ale
nie zawsze [37].
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e glikokortykosteroidy
wi¹¿¹ siê kowalentnie z bia³kami soczewki, daj¹c
w rezultacie destabilizacjê struktury bia³ka soczewki,
pozwalaj¹c na dalsz¹ jej modyfikacjê (oksydacjê),
prowadz¹c¹ do zaæmy. Wed³ug alternatywnej hipotezy
zaæma powstaje w wyniku dzia³ania glikokortykosteroidów
poprzez receptory. Wydaje siê jednak, ¿e inny mechanizm
ni¿ kowalentne wi¹zanie z bia³kami jest odpowiedzialny
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za powstawanie zaæmy, poniewa¿ istnieje wiele innych
zwi¹zków, które ³atwiej wi¹¿¹ siê z bia³kami soczewki
i nie powoduj¹ zaæmy. Jednak tylko glikokortykosteroidy
obni¿aj¹ zawartoæ zredukowanego glutationu w soczewce.
Obni¿ony poziom tego zwi¹zku wystêpuje te¿ w innych
formach zaæmy, nie zwi¹zanych z steroidoterapi¹ [38].
Udzia³ wziewnych i donosowych postaci
glikokortykosteroidów w patogenezie zaæmy nie jest
jednoznaczny.
Najczêciej opisywane przypadki dotycz¹
wziewnych i donosowych postaci dipropioniatu
beklometazonu, który ma wiêkszy potencja³ dzia³ania ni¿
inne dostêpne w tych postaciach leki, jak deksametazon,
flunizolid, triamcinolon, budesonid [34]. Wiêkszoæ
doniesieñ o przypadkach zaæmy dotyczy chorych, którzy
równoczenie, lub wczeniej przez pewien okres czasu
przyjmowali doustnie glikokortykosteroidy [37,9].
Wielu autorów wyklucza mo¿liwoæ, ¿e donosowe
i wziewne glikokortykosteroidy powoduj¹ zaæmê
[33,39,40,41]. Wiele badañ jest trudnych do oceny
z uwagi na nieadekwatne grupy kontrolne [42].
Nowe badania retrospektywne obejmuj¹ kilka
tysiêcy osób otrzymuj¹cych wziewne glikokortykosteroidy
(beklometazon lub budesonid), które nie przyjmowa³y
wczeniej doustnych postaci leków. Dowodz¹ one, ¿e
u¿ywanie tych leków jest zwi¹zane ze zwiêkszonym
ryzykiem wystêpowania podtorebkowej postaci zaæmy
(wspó³czynnik wystêpowania wynosi 1,9) [5]. Technika,
przy pomocy której autor przeprowadzi³ badania
soczewki jest du¿o mniej czu³a ni¿ badanie przy pomocy
lampy szczelinowej. Sugeruje to, ¿e rzeczywista liczba
przypadków mo¿e byæ du¿o wiêksza. Ryzyko wzrasta
wraz ze wzrostem dawki i wyd³u¿eniem okresu
podawania leku.
Nie ma te¿ szerokich badañ oceniaj¹cych
wystêpowanie zaæmy u dzieci [43]. Ocena taka powinna
byæ wykonana w badaniach prospektywnych.
Przy ocenie problemu wystêpowania zaæmy nie
sposób pomin¹æ innych czynników ryzyka, które s¹ doæ
powszechne w populacji leczonych glikokortykosteroidami, jak p³eæ ¿eñska, palenie tytoniu,
krótkowzrocznoæ, niepe³nowartociowa dieta (brak
witamin i antyoksydantów), ekspozycja na promienie UVB
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i cukrzyca [6]. Nie uwa¿a siê za racjonalne, z punktu
widzenia kosztów, objêcie opiek¹ okulistyczn¹
wszystkich chorych leczonych wziewnymi i donosowymi
glikokortykosteroidami [39,41]. Nale¿y propagowaæ
wród nich profilaktykê obejmuj¹c¹: zaprzestanie palenia
tytoniu, noszenie przeciws³onecznych okularów,
prawid³ow¹ dietê, spo¿ywanie przynajmniej 3 razy
dziennie wie¿ych owoców i warzyw [6].
Czêstoæ wystêpowania zaæmy i jaskry mo¿na te¿
ograniczyæ podaj¹c glikokortykoidy przy pomocy spejsera
lub w postaci proszku, co zmniejsza iloæ aerozolu
osadzaj¹cego siê na powierzchni oka w czasie inhalacji
[44]. W tym przypadku jednak do p³uc dociera wiêksza
iloæ leku i wiêcej wch³ania siê z p³uc do krwioobiegu.
Nale¿y zawsze d¹¿yæ do stosowania jak najmniejszych
dawek leków.
Zwracaj¹c uwagê na jaskrê i zaæmê, jako dwa
potencjalnie mo¿liwe dzia³ania niepo¿¹dane wziewnych
i donosowych glikokortykosteroidów, nie nale¿y
ograniczaæ ich stosowania u chorych, u których s¹
konieczne w leczeniu astmy i innych chorób. Ewentualne
korzyci wynikaj¹ce z braku choroby oczu, w ¿aden sposób
nie równowa¿¹ ewentualnych komplikacji przy próbie
zaprzestania ich stosowania. Zaæma i jaskra
zdiagnozowane we wczesnym stadium choroby ³atwo
poddaj¹ siê leczeniu.
Niew¹tpliwie nale¿y zwróciæ jednak uwagê na
nadu¿ywanie glikokortykosteroidów w postaci kropli do
oczu, które s¹ traktowane jako panaceum na ka¿dy
dyskomfort zwi¹zany z oczami. Czêsto przepisane s¹
chorym bezzasadnie, jako rodek przynosz¹cy
natychmiastow¹ poprawê [45]. A tymczasem po kilku
tygodniach stosowania kropli, ryzyko zachorowania na
jaskrê lub zaæmê wzrasta o 40% w stosunku do normalnej
populacji [30].
Obecnie glikokortykosteroidy wziewne i donosowe
zastêpuj¹ postaci doustne tych leków w terapii chorób
uk³adu oddechowego. Coraz czêciej przepisywane s¹
chorym, jako formy leku pozwalaj¹ce na znaczne obni¿enie
dawki. Jednoczenie s¹ to leki stosunkowo nowe
i wymagaj¹ dalszych starannych badañ ukierunkowanych
na poszukiwanie potencjalnych dzia³añ niepo¿¹danych.
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Less-known adverse effects of topical nasal and inhaled corticosteroids
BO¯ENA TARCHALSKA-KRYÑSKA, MAGDA HEMERA
Summary
Hypersensitivity to topical corticosteroids is becoming increasingly recognized. Contact allergy to topical
corticosteroids occurs more frequently than previously supposed. Ocular unwanted effects of oral
corticosteroids are well recognized. Some epidemiologic study suggested an increased risk of glaucoma
and cataracts. The autors presents a review of articles in the literature about adverse effects of topical
nasal and inhaled corticosteroids.

