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Alergia na kortykosteroidy
EDWARD RUDZKI, KRYSTYNA PARAPURA
Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej, ul. Koszykowa 82a, 02-008 Warszawa
Alergia na kortykosteroidy staje siê coraz czêstsza. G³ównie przebiega ona pod postaci¹ wyprysku po stosowaniu leków
zewnêtrznych zawieraj¹cych omawiane steroidy. Opisano jednak tak¿e bardzo rzadkie odczyny uk³adowe po lekach doustnych lub
iniekcjach. Klinicznie przejawiaj¹ siê one osutkami plamisto-grudkowymi, niekiedy odczynami anafilaktycznymi, a nawet wstrz¹sami
anafilaktycznymi. Pomiêdzy wieloma kortykosteroidami zachodz¹ odczyny krzy¿owe, jednak problem ten nie jest jeszcze dostatecznie
zbadany. Uczulenie na steroidy wykrywaj¹ najlepiej próby p³atkowe (niekiedy równie¿ próby ródskórne), jednak czêsto otrzymuje
siê wyniki fa³szywie ujemne w nastêpstwie przeciwzapalnego dzia³ania tych leków.
S³owa kluczowe: alergia lekowa, uczulenie na kortykosteroidy, kontaktowe zapalenie skóry, odczyny uk³adowe, próby p³atkowe,
odczyny krzy¿owe

Alergiê na kortykosteroidy d³ugo uwa¿ano za
niemo¿liw¹, gdy¿ zwi¹zki te maj¹ budowê bardzo zbli¿on¹
do naturalnego hormonu kory nadnerczy. Kiedy jednak
powy¿sza nadwra¿liwoæ zosta³a stwierdzona (g³ównie,
choæ nie tylko, u chorych z wypryskiem), niektóre grupy
lekarzy przypisywa³y jej nadmierne znaczenie chc¹c
wyt³umaczyæ uczuleniem zbyt du¿o niepowodzeñ leczenia
omawianymi preparatami.

uczulonych na steroidy wynosi³ 4,8 chorych ze zmianami
skórnymi, badanych w tym kierunku [3], natomiast
w Szwajcarii (rok 1995)  zaledwie 2,2% [4]. W Polsce
od wielu lat poszukiwano tej nadwra¿liwoci, przez d³u¿szy
czas bezskutecznie. U 200 pacjentów z klinicznym
podejrzeniem omawianej alergii, testowanych hydrokortyzonem w latach l980-1981 i u innych 200 osób
testowanych malanem hydrokortyzonu w latach
1985-1986 wszystkie próby wypad³y ujemnie. Pierwszy
dodatni test otrzymano dopiero w 1998 roku, kiedy
Epidemiologia uczulenia
odsetek uczulonych zbli¿a³ siê w materiale Warszawskiej
Przegl¹d pimiennictwa wskazuje, ¿e pierwszy Kliniki Dermatologicznej ju¿ do 1,0 [5]. Powy¿ej
przypadek alergii na hydrokortyzon opisano w roku 1958 p r z y t o c z o n e d a n e d o t y c z ¹ p r a w i e w y ³ ¹ c z n i e
w Kopenhadze. Wówczas sporód 20000 testowanych nadwra¿liwoci kontaktowej. Przypadki alergii powsta³ej
dodatnie próby z tym steroidem otrzymano u 0,3% osób. inn¹ drog¹ podania omawianych leków s¹ zbyt rzadkie,
Z biegiem lat czêstoæ nadwra¿liwoci narasta³a. Oko³o aby mog³y byæ oceniane z punktu widzenia epidemiologii.
1960 roku analizuj¹c 6700 iniekcji hydrokortyzonu
Doæ du¿e ró¿nice wyników testowania steroidami
wykonanych u 2256 chorych objawy niepo¿¹dane
spostrzegane w poszczególnych rejonach t³umaczono
spostrze¿ono u 1,07%, choæ prawdopodobnie wiêkszoæ
nie by³a wynikiem alergii. Póniej, podobnie du¿ego nastêpuj¹co. Po pierwsze znajomoæ tego zagadnienia jest
niejednakowa w ró¿nych krajach i w wielu orodkach
materia³u klinicznego nie da³o siê zebraæ, gdy¿ pacjenci
rzadko ju¿ byli leczeni tylko pojedynczym steroidem. omawiana nadwra¿liwoæ pozostaje nierozpoznana. Poza
Ostatnio wed³ug poszczególnych autorów nadwra¿liwoæ tym wiêkszoæ placówek wykonuje próby w odmienny
sposób, zw³aszcza pos³uguj¹c siê innymi steroidami.
na jeden lub kilka z omawianych hormonów stwierdza siê
u 2% do 5% chorych z wypryskiem [l]. Badania EECDRG Wreszcie leki te s¹ niejednakowo czêsto przepisywane
w poszczególnych krajach. Tylko tê ostatni¹ ró¿nicê nale¿y
(European Environmental Contact Dermatitis Research
Group) przeprowadzone w roku 1993 w 13 orodkach uznaæ za prawdziw¹, nie bêd¹c¹ wynikiem omy³ek
dermatologicznych Europy (od Finlandii po Portugaliê) lekarzy [6].
u 7238 chorych wykaza³y, ¿e na steroidy uczulonych jest
189 badanych (2,6%), wród których kobiety (122 osoby) Obraz kliniczny uczulenia
dominowa³y liczbowo nad mê¿czyznami (67 osób).
Steroidy uczulaj¹ g³ównie jako sk³adowe leków
Najwiêcej nadwra¿liwych stwierdzono w Belgii (6,4%), zewnêtrznych, ale niekiedy  nieporównywalnie rzadziej
a najmniej w Portugalii i w Hiszpanii (po 0,4%  tak¿e podawane ogólnie, choæ i wówczas czêsto
testowanych) [2]. W Budapeszcie (rok 1997) odsetek
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powoduj¹ wysiew zmian skórnych. W zupe³nie
pojedynczych przypadkach obserwuje siê równie¿
odczyny anafilaktyczne [7].
Alergia na steroidy obecne w lekach
zewnêtrznych najczêciej wystêpuje pod postaci¹
wyprysku kontaktowego, który wik³a wczeniej istniej¹ce
zmiany skórne. Zwykle leki te stosowane s¹ u chorych
na AZS i ró¿ne odmiany wyprysku. Do uczulenia ³atwiej
dochodzi w zmianach d³u¿ej trwaj¹cych i bardziej
rozleg³ych, a zw³aszcza w wyprysku towarzysz¹cemu
owrzodzeniom podudzi, w przebiegu którego niezmiernie
czêsto powstaje alergia na wiele leków zewnêtrznych, w
tym na steroidy [8]. W badaniach EECDRG (7238
przypadków) u 21% osób z dodatnimi próbami skórnymi
stwierdzono AZS, u 13%  stasis dermatitis i ulcera cruris, u 14%  wyprysk zawodowy. Najczêciej u tych
pacjentów zajête by³y rêce, a póniej w malej¹cej
kolejnoci podudzia, twarz, ramiona, stopy i tu³ów.
Najrzadziej ogniska wyprysku obserwowano na
ma³¿owinach usznych i na skórze ow³osionej g³owy [2].
W niezmiernie rzadkich przypadkach alergia na
steroidy bywa pierwotn¹ przyczyn¹ nawrotów. Poni¿ej
przytoczono opisy dwu w³asnych przypadków.
W pierwszym u 19-letniej pacjentki wyst¹pi³o otitis
externa, którego pocz¹tek chora wi¹za³a z k¹piel¹
w zanieczyszczonym zbiorniku wodnym. W ci¹gu
nastêpnych 4 lat by³a stale leczona przez laryngologów
prawie wy³¹cznie miejscowymi preparatami steroidowymi,
bez uzyskania istotnej poprawy. W zwi¹zku z uporczywym
utrzymywaniem siê zmian w przewodzie s³uchowym
zewnêtrznym dwukrotnie wykonano wyciêcia skóry w tej
okolicy (excisio cutis regioni meati acusticis externa),
co nie powodowa³o ¿adnej poprawy i chora by³a nadal
leczona preparatami steroidowymi. Wykonano wówczas
próby p³atkowe ze steroidami i z dwoma z nich wypad³y
one dodatnio. Po odstawieniu uczulaj¹cych leków objawy
zapalenia ucha zewnêtrznego ust¹pi³y zupe³nie. Innemu
choremu z powodu zaczerwienienia na ¿o³êdzi dermatolog
zaleci³ Pimafucort (Yamanouchi) i Laticort (Polfa). Pacjent
nadmiernie zaniepokojony chorob¹, pomimo ust¹pienia
zmian stosowa³ przepisane leki przez miesi¹c smaruj¹c
tak¿e okoliczn¹ skórê i mosznê. Kiedy po pó³tora roku
podobne zmiany nawróci³y, chory bez konsultacji lekarza
ponownie zastosowa³ identyczne leczenie i po 7 dniach
spostrzeg³ zaostrzenie zmian chorobowych ze znacznym
obrzêkiem napletka. Pacjent zosta³ hospitalizowany
i prawie natychmiast przetestowany. Próba p³atkowa
z malanem hydrokortyzonu wypad³a dodatnio.
Odstawiono wówczas kortykosteroidy i zmiany zaczê³y
siê szybko cofaæ. Chory zgodzi³ siê na jednorazowe
zastosowanie Laticortu w miejscach poprzednio
istniej¹cych ognisk chorobowych i w ci¹gu 24 godzin
objawy nawróci³y [9].
Do bardzo rzadkich powik³añ nale¿¹ zaostrzenia
wyprysku lub wysiewy osutek plamisto-grudkowych po

ogólnym leczeniu omawianymi hormonami. Zjawiska takie
opisywano g³ównie po za¿yciu prednizonu [10,11].
Pocz¹tkowo te ostatnie przypadki uwa¿ano za wzglêdnie
czêste, ale bardziej krytyczna ocena zredukowa³a ich liczbê
og³oszonych w pimiennictwie wiatowym zaledwie do
26 osób, przy czym wy³¹cznie u 16 chorych rozpoznanie
by³o potwierdzone próbami ródskórnymi lub p³atkowymi.
Zwykle objawy obserwuje siê w kilka lub kilkanacie
godzin po wstrzykniêciu leku, ale po za¿yciu doustnym
mog¹ nawet wyst¹piæ po 2 dobach. Najczêciej osutki
plamisto-grudkowe maj¹ histologicznie obraz typowego
wyprysku. Przypuszcza siê, ¿e zmiany te s¹ zwi¹zane
z trzecim lub czwartym mechanizmem Gella i Coombsa [12].
U chorych z astm¹ i katarem alergicznym nosa
zatkanie nosa, wi¹d i krwawienia nieraz t³umaczono
alergi¹ kontaktow¹ na aerozole i inhalatory steroidowe.
Rzeczywicie, nadwra¿liwoæ ta niekiedy powoduje
podobne objawy, ale zdarza siê to niezmiernie rzadko [13].
Stosunkowo czêciej obserwuje siê u pacjentów leczonych
tymi preparatami z powodu alergicznych schorzeñ dróg
oddechowych wyst¹pienie zmian skórnych, niekiedy nawet
w oddalonych czêciach twarzy [14].
Odczyny anafilaktyczne s¹ ogromnie rzadkie.
Pocz¹tkowo s¹dzono, ¿e gro¿¹ one tylko chorym na astmê,
ale póniej spostrze¿ono je i u innych pacjentów [15].
U stosunkowo wiêkszej liczby osób obserwowano
dodatnie próby skórne natychmiastowe, ale tylko u ma³ej
czêci badanych potwierdzono niew¹tpliw¹ alergiê
anafilaktyczn¹. U jednej chorej u¿¹dlonej przez osê
dwukrotnie domiêniowo podano metyloprednizolon.
Po pierwszym wstrzykniêciu wyst¹pi³a dusznoæ i wisty,
a po drugim  uogólniona pokrzywka. Pacjentka mia³a
dodatnie próby tylko z metyloprednizolonem, a ujemne
z betametazonem i deksametazonem [16]. U innej chorej
w 5 minut po wstrzykniêciu z³o¿onego leku zawieraj¹cego
1,5 mg deksametazonu wyst¹pi³ wysiew pokrzywki, obrzêk
twarzy, spadek cinienia krwi i utrata przytomnoci.
Objawy te w znacznie mniejszym nasileniu nawróci³y, gdy
póniej w celach diagnostycznych podano 0,4 mg
deksametazonu. Pacjentka znios³a dobrze podanie 40 mg
prednizolonu, ale po 20 mg hydrokortyzonu wyst¹pi³a
kolejna s³aba reakcja anafilaktyczna [17].
Metody wykrywania uczulenia
Próby p³atkowe s¹ g³ówn¹ metod¹ badania alergii
kontaktowej na steroidy. W przypadku tych zwi¹zków
u¿ycie w³aciwego stê¿enia hormonu przeznaczonego do
badañ ma szczególnie istotne znaczenie, gdy¿ chodzi
o dobór takiego, którego efekt przeciwzapalny nie maskuje
dodatniego testu. To samo dotyczy czasu odczytu.
W ca³oci dodatnie próby p³atkowe ze steroidami
utrzymuj¹ siê krócej ni¿ to zachodzi w przypadku innych
alergenów kontaktowych. Nieraz przy pos³ugiwaniu siê
mniejszymi stê¿eniami efekt przeciwzapalny jest s³abiej
zaznaczony i te ma³e iloci hormonu bywaj¹ czulsze
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w testach p³atkowych [13]. Omawiane alergeny, obok
neomycyny, s¹ wa¿nym wskazaniem do odczytywania
wyników prób p³atkowych tak¿e po 144 godzinach od
chwili za³o¿enia testów (D6  tj. szóstego dnia). Z przyczyn
organizacyjnych (ominiêcie wolnego od pracy dnia) nieraz
bywa konieczne przesuniêcie dodatkowego odczytu
o dalsz¹ dobê (na D7  tj. siódmy dzieñ od chwili za³o¿enia
próby).
We wczeniejszym okresie badania tego zagadnienia
(w Polsce sytuacja ta jest dot¹d bardzo powszechna)
wiêkszoæ klinicystów nie mia³a dostêpu do poszczególnych
czystych hormonów i wykonywa³o próby p³atkowe
z gotowymi lekami (maciami, kremami, locjami
i aerozolami). Du¿e znaczenie ma wówczas stosowane
pod³o¿e. Badania przeprowadzone w Australii wykaza³y,
¿e próby, w których u¿yto maci by³y znacznie mniej czu³e
ni¿ te, kiedy pos³u¿ono siê kremami [18]. Aerozole
w codziennej praktyce lekarskiej bywaj¹ szczególnie
czêsto u¿ywane do badania steroidów przepisywanych w
celu leczenia alergicznego kataru nosa [19]. Testuj¹c
hormonami w postaci przeznaczonej do leczenia nale¿y
pamiêtaæ, ¿e przyczyn¹ dodatnich wyników mog¹ byæ te¿
i inne ni¿ steroid sk³adowe preparatu, a zw³aszcza
konserwanty. Poza tym stê¿enie alergenu jest wówczas
zazwyczaj zbyt ma³e.
Zestawy kortykosteroidów, którymi pos³uguj¹ siê
poszczególne orodki doæ znacznie ró¿ni¹ siê od siebie
i jedyny zestaw powszechnie uznany nie zosta³ dot¹d
uzgodniony. Ze wzglêdu na presti¿ naukowy autorów
warto zapoznaæ siê z zestawem, którym pos³u¿yli siê
w swoich badaniach cz³onkowie EECDRG (European
Environmental Contact Dermatitis Research Group).
Testowali oni nastêpuj¹cymi hormonami: 0,1% hydrokortyzonem, 1% piwalanem tiksokortolu, 2% malanem
hydrokortyzonu, 1% walerianianem betametazonu i 2%
propianianem klobetazolu. Z trzema pierwszymi lekami
otrzymywano du¿o dodatnich wyników, a z dwoma
ostatnimi  znacznie mniej [2]. Nie jest to jednak zestaw
powszechnie przyjêty.
W niektórych orodkach spostrze¿ono, ¿e wystarczy
testowaæ tylko dwoma markerami: budezonidem
i piwalanem tiksokortolu, aby w nastêpstwie odczynów
krzy¿owych wykryæ alergiê u 90% nadwra¿liwych na
steroidy [6]. To ostatnie mo¿e wygl¹daæ jednak odmiennie
w poszczególnych krajach. Proponowano te¿ sporz¹dziæ
koktajl (mieszaninê alergenów umo¿liwiaj¹cych
wykonanie wy³¹cznie jednego testu) zwany steroid mix
zawieraj¹cy hydrokortyzon, budezonid, malan hydrokortyzonu i piwalan tiksokortolu [20]. Ten niew¹tpliwie
ciekawy pomys³ nie znalaz³ dot¹d szerszego zastosowania.
Próby ródskórne wykonywane s¹ bardzo rzadko.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e nie produkuje siê odpowiednich dla
tego odczynu alergenów steroidowych [18]. Niezale¿nie
od tego w codziennej praktyce lekarskiej pos³uguj¹c siê
tymi testami nale¿y uwzglêdniæ dwa ograniczenia.
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Po pierwsze próby ródskórne mog¹ powodowaæ
odczyny anafilaktyczne, a poza tym wzglêdnie czêsto
daj¹ wyniki fa³szywie dodatnie [11]. Niemniej testy
te maj¹ swoich zwolenników. Szczególnie zaleca siê
je w wykrywaniu nadwra¿liwoci na hydrokortyzon
[7] oraz w poszukiwaniu alergenów wywo³uj¹cych
posteroidowe osutki plamisto-grudkowe i inne odczyny
uk³adowe [12]. Opisany odczyn transformacji blastycznej
limfocytów pod wp³ywem hydrokortyzonu [21] dla
praktyki lekarskiej nie ma ¿adnej wartoci.
Na uwagê zas³uguje natomiast ROAT (repeat open
application test). Próbê wykonuje siê nastêpuj¹co.
Badany lek (krem, maæ, niekiedy aerozol) nanosi siê na
zdrow¹ skórê przedramienia dwa razy dziennie przez
tydzieñ. Wyniki dodatnie otrzymuje siê u ogromnego
odsetka uczulonych [18]. Próbê tê zalecono do weryfikacji
testów p³atkowych, je¿eli zachodzi³o podejrzenie, ¿e mog¹
one byæ fa³szywie dodatnie czy ujemne [10]. Ze wzglêdu
na czas trwania badania wyniki ROAT z kortykosteroidami
oceniono u doæ ograniczonej liczby osób.
Niektóre uczulaj¹ce kortykosteroidy
Budezonid. Budezonid przez wiêkszoæ autorów
jest uwa¿any za najlepszy marker alergii kontaktowej
na kortykosteroidy, gdy¿ próby p³atkowe, (które
niejednokrotnie nie s¹ trafne, czyli dany pacjent nie by³
leczony tym hormonem) s¹ z nim czêsto dodatnie,
natomiast u licznej grupy chorych lek ten daje odczyny
krzy¿owe z innymi hormonami kory nadnerczy.
Obserwacje 13 orodków europejskich poczynione u 7238
chorych z wypryskiem wykaza³y, ¿e sporód u¿ytych do
badañ 5 kortykosteroidów najczêciej otrzymywano
dodatnie testy z budezonidem. By³y one g³ównie
wynikiem odczynów krzy¿owych, a stosunkowo rzadko
obserwowano je u osób leczonych tym preparatem [2].
W Manchester omawiany hormon nale¿a³ do trzech
najczêciej uczulaj¹cych kontaktowo steroidów. W grupie
2123 kolejnych chorych z wypryskiem na substancjê tê
by³o nadwra¿liwych 47 osób, ale tylko u 6 pacjentów
budezonid by³ jedynym alergizuj¹cym steroidem [6].
Zbli¿on¹ czêstoæ uczulenia obserwowano tak¿e na
Wêgrzech [3].
Dowodem wystêpowania odczynów krzy¿owych
jest fakt, ¿e w Australii, gdzie lek ten nie by³ sprzedawany,
próby z nim wypada³y dodatnio u licznych testowanych
[18]. Alergia na omawiany hormon wykazuje ujemn¹
korelacjê z uczuleniem na hydrokortyzon i piwalan
tiksokortolu, a dodatni¹  z uczuleniem na malan
hydrokortyzonu, prednikarbat, amcynonid i dwupropionian
alkometazonu [22]. Jednoczesn¹ nadwra¿liwoæ na
amcynonid obserwowano tak¿e w Szwajcarii, gdzie ten
ostatni lek nie jest dostêpny na rynku [4]. Strukturalna
analiza z zastosowaniem techniki trójwymiarowych modeli
wykaza³a, ¿e budezonid zawiera dwa (w przybli¿eniu
wystêpuj¹ce w równych proporcjach) stereoizomery [1].
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Do prób p³atkowych zaleca siê zwykle stosowanie
0,2% budezonidu. Jednak obserwowano chorych
reaguj¹cych (na skutek farmakologicznego efektu leku)
tylko na mniejsze stê¿enia [13]. Opisano przypadki czynnej
nadwra¿liwoci tj. takie, u których alergia wyst¹pi³a dopiero
na skutek testowania budezonidem, u osób uprzednio na
hormon ten nieuczulonych [23].
Hydrokortyzon. Hydrokortyzon jest lekiem
alergizuj¹cym czêsto. W Sydney by³ to steroid uczulaj¹cy
najwiêksz¹ liczbê osób [18], a w Manchester powodowa³
on nadwra¿liwoæ bardzo rzadko [6]. To ostatnie
spostrze¿ono równie¿ w Warszawie [5]. U zupe³nie
pojedynczych chorych hydrokortyzon powoduje tak¿e
odczyny anafilaktyczne klinicznie przejawiaj¹ce siê
wysiewami pokrzywki, objawami ze strony górnych
dróg oddechowych, a nawet wstrz¹sem [7]. Donoszono
tak¿e o odczynach anafilaktoidalnych. Opisano np.
59-letni¹ kobietê, której z powodu przewlek³ego
zapalenia k³êbuszków nerkowych podawano 100 mg
hydrokortyzonu. Ju¿ w czasie dokonywania pierwszej
iniekcji wyst¹pi³ wysiew pokrzywki i wyciek z nosa
utrzymuj¹ce siê kilka godzin [24].
Próby p³atkowe nieraz wypadaj¹ fa³szywie ujemnie,
gdy¿ omawiany hormon le przenika przez skórê, nawet
pod okluzj¹. Znacznie czêciej wyniki dodatnie otrzymuje
siê w testach ródskórnych [7]. Nadwra¿liwoæ na
omawiany lek mo¿na te¿ wykryæ in vitro. W tym celu
wykorzystuje siê odczyn transformacji blastycznej
limfocytów, a alergen ³¹czy siê z albumin¹ [21].
Piwalan tiksokortolu. Strukturalna analiza
trójwymiarowych modeli wykaza³a, ¿e omawiany hormon
oraz hydrokortyzon maj¹ praktycznie identyczny kszta³t
[1]. W Anglii 487 kolejnych chorych na wyprysk
testowano piwalanem tiksokortolu. U 4,8% otrzymano
wyniki dodatnie. U pacjentów z wypryskiem podudzi
lek ten by³, co do czêstoci uczulania, drugim z kolei
alergenem kontaktowym ustêpuj¹cym jedynie lanolinie
[7]. W Manchester na omawiany hormon by³o
nadwra¿liwych 75% sporód 127 chorych z alergi¹ na
steroidy. Z tego wzglêdu zaproponowano, aby piwalan
tiksokortolu, obok budezonidu, w³¹czyæ do zestawu
przeznaczonego do testowania wszystkich chorych na
wyprysk [6]. Testuj¹c 7238 pacjentów w 13 europejskich
orodkach dodatnie próby p³atkowe z piwalanem
otrzymano u 98 osób. Stosunkowo du¿o by³o ich w Belgii
[2], a w innych badaniach tak¿e na Wêgrzech [3].
W Hiszpanii wykonuj¹c próby u 3951 osób dodatnie
wyniki otrzymano zaledwie u 1,8% chorych. Spostrze¿ono
tam, ¿e w grupie 1018 pacjentów, u których wspó³istnia³a

astma i (lub) nie¿yt nosa, nadwra¿liwych na piwalan
tiksokortolu by³o wiêcej osób (1,4%) ni¿ u 2933
pozosta³ych badanych (0,9%). Fakt ten daje siê ³atwo
wyt³umaczyæ kontaktem leku i ze skór¹ i ze luzówkami
w pierwszej z wymienionych podgrup. Natomiast
sporód 40 zupe³nie niezale¿nych chorych z alergicznymi
zmianami w drogach oddechowych, u których nie
stwierdzono dermatoz, tylko jedna osoba mia³a dodatni¹
próbê p³atkow¹ z omawianym lekiem [13].
Malan hydrokortyzonu. Badaj¹c w 13 orodkach
europejskich 7238 chorych na wyprysk dodatnie próby
p³atkowe z malanem hydrokortyzonu otrzymano u 78 osób
[2]. Podobne obserwacje poczynili i inni autorzy. W Anglii
w grupie 127 pacjentów uczulonych na jeden lub wiêcej
steroidów alergiê na malan hydrokortyzonu stwierdzono
u 49,16% testowanych [6]. W Szwajcarii sporód 3016
chorych na wyprysk dodatnie próby z omawianym
steroidem otrzymano u 17 osób [4]. We wszystkich tych
badaniach malan hydrokortyzonu nale¿a³, obok
budezonidu i piwalanu tiksokortolu, do trójcy najczêciej
uczulaj¹cych kortykosteroidów. Z tego wzglêdu
zaproponowano omawiany lek w³¹czyæ do koktajlu
steroidów (steroid mix) [20]. W³asne nieog³oszone dane
wskazuj¹ jednak, ¿e uczulenie to w Warszawie nie jest
czêste. Testuj¹c oko³o 2000 chorych z wypryskiem
dodatnie wyniki z omawianym steroidem obserwowano
mniej ni¿ u 1% badanych.
U pacjentki z odczynem uk³adowym po prednizolonie
malan hydrokortyzonu by³ jednym z kilku steroidów,
z którymi w nastêpstwie odczynów krzy¿owych otrzymano
dodatnie próby p³atkowe [11].
Przytoczone dane mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co.
Alergia kontaktowa na kortykosteroidy jest ju¿
w niektórych krajach wzglêdnie czêsta, a obserwuje siê
j¹ u coraz wiêkszej liczby chorych w miarê stale rosn¹cego
zu¿ycia leków zewnêtrznych zawieraj¹cych te hormony.
Odczyny natychmiastowe natomiast zdarzaj¹ siê we
wszystkich rejonach bardzo rzadko, choæ u pojedynczych
pacjentów zosta³y opisane. Metody wykrywania tego
uczulenia nie s¹ dobrze opracowane, gdy¿ w próbach
skórnych efekt przeciwzapalny omawianych leków
nieraz maskuje otrzymywane wyniki dodatnie. Lekarz
praktyk powinien pamiêtaæ, ¿e pomiêdzy wieloma
kortykosteroidami mog¹ zachodziæ odczyny krzy¿owe.
Jednak i ten problem nie jest wystarczaj¹co zbadany,
a czêsta, niezale¿na, choæ powstaj¹ca w zbli¿onym okresie
u tego samego pacjenta nadwra¿liwoæ na dwa ró¿ne
kortykosteroidy dodatkowo utrudnia wyjanienie tego
zagadnienia.
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Sensitivity to corticosteroids
EDWARD RUDZKI, KRYSTYNA PARAPURA
Summary
Sensitivity to corticosteroids is characterized with an increasing incidence. It appears in a form of dermatitis
after treatment with topical drugs. Rare systemic reactions were observed after oral or intravenous administration.
Clinical symptons are maculo-papulo exanthema and, sometimes, anaphylactic reactions or even anaphylactic
shock. Many steroids cross react but these reactions merit further investigation. Steroid contact allergy
should be detected with patch tests (in some cases intradermal tests), though negative false reactions due to
antiinflammatory mechanism of steroids occured.
Alergia Astma Immunol 2000; 5(1): 31-35
Key words: drug allergy, corticosteroid sensitivity, contact dermatitis, systemic reactions, patch tests, cross
reactions

