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W prezentowanej pracy autorzy przedstawiaj¹ aktualny stan
wiedzy na temat molekularnego mechanizmu dzia³ania glikokortykosteridów w tzw. trudnej astmie. Omawiaj¹ budowê i dzia³anie
receptora dla glikokortykosteroidów w ocenie efektów steroidoterapii.
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The article is the review of the data from literature concerning the
molecular mechanism of glucocorticoids in difficult asthma. The
structure and function of the glucocorticoid receptor and the
implications for therapy are discussed.
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Poznanie mechanizmów dzia³ania glikokortykosteroidów (GK) na poziomie komórkowym i molekularnym stworzy³o podstawy dla bli¿szego poznania farmakologicznego dzia³ania GK. Czy wiadomoci te maj¹ równie¿ implikacje praktyczne? Czy molekularny mechanizm
dzia³ania glikokortykosteroidów mo¿e wyjaniæ niektóre
trudnoci w leczeniu astmy?

nokwasów. Pierwszorzêdowa struktura bia³ka receptora
zosta³a poznana przez klonowanie w³aciwego cDNA
[1,2,3,4].
Badania porównawcze i analiza mutacji wykaza³y, ¿e
w obrêbie receptora mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne obszary
 domeny, które schematycznie przedstawiono na ryc. 1.
Obszar rodkowej czêci receptora (domena B), pomiêdzy
aminokwasami 421 a 486, jest odpowiedzialny za wi¹zanie
DNA. Reszty cysteinowe wchodz¹ce w sk³ad tego odcinka tworz¹ kompleksy z cynkiem (tzw. palce cynkowe) u³atwiaj¹ce wi¹zanie z DNA i warunkuj¹ce jego
charakterystyczn¹ strukturê trzeciorzêdow¹. W dalszej
czêci cz¹steczki GKR (pomiêdzy aminokwasami 528
a 762) znajduje siê odcinek odpowiedzialny za wi¹zanie
receptora z cz¹steczk¹ hormonu - domena A. Obydwie
domeny, wi¹¿¹ca DNA i wi¹¿¹ca GK, s¹ rozdzielone przez

Budowa receptora dla glikokortykosteroidów
Z dotychczasowych badañ wynika, ¿e koniecznym,
aktywnym porednikiem przenosz¹cym sygna³ informacyjny zawarty w cz¹steczce hormonu na gen podlegaj¹cy regulacji przez GK jest cz¹steczka receptorowa wykazuj¹ca powinowactwo do DNA po po³¹czeniu z GK.
Receptor dla GK (GKR) jest fizjologicznie znacznie istotniejsz¹ moleku³¹ ni¿ sam GK, chocia¿by dlatego, ¿e sztuczn¹ aktywacjê GKR i pe³n¹ odpowied komórkow¹ mo¿na uzyskaæ bez obecnoci GK, co udowodniono w dowiadczeniach z u¿yciem hodowli komórkowej, na przyk³ad zmieniaj¹c pH rodowiska [1]. W tym wietle GK s¹
raczej aktywatorami wa¿nej wewn¹trzkomórkowej cz¹steczki regulacyjnej, mniej lub bardziej przypadkowo nosz¹cej miano receptora.
Receptor dla GK jest bia³kiem, zbudowanym z jednego ³añcucha polipeptydowego, sk³adaj¹cym siê z 777 ami-
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Ryc. 1. Model czynnociowych domen receptora glikokortykosteroidowego
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odcinek, którego czynnociowe znaczenie jest s³abo poznane. Byæ mo¿e odgrywa on rolê w przenoszeniu sygna³u na DNA. Aminokwasy koñcowe (763-777) nie s¹
istotne dla wi¹zania GKR z GK. Z kolei pocz¹tkowy odcinek bia³ka receptorowego - domena C (aminokwasy
1-421), stanowi¹cy ponad po³owê wielkoci cz¹steczki receptora dla GK, jest nonikiem immunogennoci i niektórych innych cech biologicznych receptora. W obszarze
tym jest zlokalizowane miejsce wi¹¿¹ce bia³ko aktywatorowe AP1 (activator protein-1).
Nieaktywny GKR jest po³¹czony w komórce z dwoma monomerami bia³ka Hsp90 (bia³ka szoku cieplnego,
heat shock protein), które pokrywaj¹ miejsce wi¹¿¹ce
DNA w domenie B (ryc. 2). Wykazano, ¿e równie¿ domena A ma miejsce wi¹¿¹ce dla Hsp90. Bia³ko szoku cieplnego umo¿liwia prawid³ow¹ konformacjê receptora, warunkuj¹c¹ powinowactwo receptora do GK oraz zapobiega jego wi¹zaniu z DNA. W badaniach in vitro od³¹czenie
Hsp90 od nieaktywnego GKR, nawet przy braku GK, sprawia, ¿e bia³ko receptorowe wi¹¿e siê z DNA [1,2,3].

Ryc. 2. Nieaktywny receptor glikokortykosteroidowy (po³¹czony
z dwoma cz¹steczkami bia³ka szoku cieplnego - Hsp 90).

Nadrodzina receptorów dla hormonów
niepeptydowych
Wa¿ne, bo maj¹ce praktyczne implikacje jest, wykazanie wyranego podobieñstwa w ogólnym planie budowy i sekwencji aminokwasowej miêdzy receptorami dla
poszczególnych hormonów steroidowych, jak równie¿
miêdzy GKR a receptorami dla innych hydrofobowych
zwi¹zków o budowie piercieniowej jak witamina D, kwas
retinojowy czy hormony tarczycy (ryc. 3) [3]. Silna homologia budowy pierwszorzêdowej, siêgaj¹c¹ nawet 90%
aminokwasów, dotyczy przede wszystkim domeny B. Wykazano j¹ równie¿ w obrêbie domeny A, jednak w mniejszym stopniu (do 57%), bo w tej czêci cz¹steczki konieczne jest ju¿ rozpoznanie hormonu zdolnego do aktywacji czynnika reguluj¹cego transkrypcjê genów, jakim
w rzeczywistoci jest receptor. Z kolei domena C charakteryzuje siê najwiêksz¹ zmiennoci¹ wród tej grupy
receptorów i homologia w obrêbie tej domeny nie prze-

Domeny:

Ryc. 3. Homologia budowy pierwszorzêdowej pomiêdzy GKR
a receptorami dla mineralokortykoidów (MR), androgenów (AR),
progesteronu (PR), estrogenów (ER), kwasu retinojowego
(RAR), hormonów tarczycy (TR), witaminy D (VDR). W obrêbie
domeny B homologia dotyczy 50-90% aminokwasów.

kracza 15%. Mo¿na, wiêc mówiæ o jednej wielkiej rodzinie receptorów dla hydrofobowych zwi¹zków piercieniowych. Wi¹¿e siê z tym mo¿liwoæ zajmowania danego
receptora steroidowego przez inny hormon steroidowy
i agonistycznego lub antagonistycznego dzia³ania odpowiednich hormonów. I tak, podawanie deksametazonu znamiennie obni¿a liczbê receptorów dla progesteronu i vice
versa. Progesteron mo¿e wi¹zaæ siê z GKR, blokuj¹c go
dla GK, a nawet mo¿e wypieraæ deksametazon zwi¹zany
ju¿ z receptorem [5]. Jest to wa¿ne spostrze¿enie, gdy¿
u kobiet leczonych progesteronem kortykoterapia w³anie
z tych powodów mo¿e byæ nieskuteczna. Poza tym
w ostatnich latach pojawi³y siê kazuistyczne doniesienia
o dramatycznych zaostrzeniach astmy po podaniu hormonów steroidowych jajnika [6]. Z kolei w badaniach eksperymentalnych wykazano, ¿e po usuniêciu jajników wystêpuje wzrost liczby GKR, ustêpuj¹cy po podaniu β-estradiolu i niereaguj¹cy na podanie kortyzolu [7]. Czy te
zale¿noci mog¹ równie¿ t³umaczyæ przyczyny zaostrzeñ
astmy u kobiet przed miesi¹czk¹? Czy w³anie dlatego
obserwujemy s³aby efekt GK w leczeniu tego typu zaostrzeñ? Mechanizmy tych obserwacji s¹ niestety nieznane. Potwierdza to mnogoæ sugerowanych wyjanieñ, jak
na przyk³ad istniej¹ce zmiany w stê¿eniu estradiolu z nag³ym spadkiem po wyd³u¿onym czasie trwania jego szczytowego poziomu [8], a byæ mo¿e wp³yw wysokiego stê¿enia progesteronu w fazie lutealnej [9] lub jego zmniejszona aktywnoæ pod koniec trwania tej fazy cyklu miesiêcznego [10], czy nawet zmniejszenie liczby receptorów β2-adrenergicznych [11] w limfocytach u tych chorych. Potwierdzaj¹ to równie¿ ró¿ne zalecenia. Niektórzy
autorzy wykazuj¹ korzyci z podawania progesteronu
w tygodniu poprzedzaj¹cym miesi¹czkê [10]. Zaobserwowany jest te¿ korzystny wp³yw preparatów antykoncep-
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cyjnych [12], estradiolu [13] na z³agodzenie astmy w okresie przedmiesi¹czkowym.
Nale¿y wiêc uwa¿aæ, ¿e warto u tych chorych przeledziæ wspó³zawodnictwo hormonów steroidowych na poziomie molekularnym, a wskazania do modyfikacji terapii
hormonalnej traktowaæ indywidualnie.
Molekularny mechanizm dzia³ania glikokortykosteroidów
Opornoæ na GK jest zagadnieniem niezwykle z³o¿onym i prawdopodobnie ten sam efekt, czy te¿ raczej brak
efektu leczniczego, spowodowany jest ró¿nymi przyczynami. Sporód wielu badañ próbuj¹cych wyjaniæ to zjawisko u chorych na astmê tylko niektóre z nich, zwi¹zane
z molekularnym dzia³aniem GK, znajduj¹ odzwierciedlenie w spostrze¿eniach klinicznych.
Na rycinie 4 przedstawiono model molekularnego
dzia³ania GK, który obrazuje wp³yw kompleksu GK-GKR
na transkrypcjê poszczególnych genów [14].

Ryc. 4. Klasyczny model molekularnego dzia³ania glikokorytosteroidów (R. Newton 1998 [14])
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endopeptydaz, I-κBα - inhibitora j¹drowego czynnika kappa B (NFκB), antyleukoproteazy (SLPI)  inhibitora elastazy [4,10].
GK hamuj¹ transkrypcjê genów dla wielu bia³ek.
Szczególnie istotne jest hamowanie genów dla cytokin
(IL-1, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-11, IL-13, czynnika
martwicy nowotworów  TNFα, czynnika stymuluj¹cego granulocyty i makrofagi GM-CSF, RANTES, MIP1α, eotaksyny) i ich receptorów (np. receptora dla IL-2),
a tak¿e enzymów i bia³ek porednicz¹cych w reakcji zapalnej, jak indukowana syntaza tlenku azotu, indukowana
postaæ cyklooksygenazy (COX 2), endotelina-1 czy receptor neurokininowy (NK1) dla substancji P [4,10].
Aktualnie kluczowe znaczenie przypisuje siê wp³ywowi
GK na dzia³anie cytokin odgrywaj¹cych rolê w zapaleniu.
GK hamuj¹ z jednej strony transkrypcjê genów dla cytokin, a z drugiej strony syntezê innych bia³ek aktywowanych w odpowiedzi na te cytokiny i aktywuj¹ syntezê bia³ek
(I-κBα) wi¹¿¹cych czynniki transkrypcyjne uwalniane
przez cytokiny - blokuj¹ wiêc ich efekt prozapalny. Warto
równie¿ podkreliæ, ¿e wiêkszoæ objawów niepo¿¹danych
powstaje w wyniku transaktywacji swoistych genów.
Transrepresja mo¿e jedynie powodowaæ osteoporozê oraz
supresjê osi podwzgórzowo  przysadkowo  nadnerczowej (GK hamuj¹ ekspresjê genu dla osteokalcyny i kortykotropiny) [15].
Bardziej szczegó³owy mechanizm dzia³ania przeciwzapalnego GK obrazuj¹ wzajemne zale¿noci miêdzy
GK-GKR a czynnikami transkrypcyjnymi, takimi jak bia³ko aktywatorowe AP1 czy j¹drowy czynnik kappa B
(NFκB). Na podstawie dotychczasowych badañ
[10,14,15,16,17] wydaje siê, ¿e w³anie zaburzenia na tym
etapie dzia³ania GK stanowi¹ molekularn¹ podstawê opornoci na GK (ryc. 5). Bia³ko aktywatorowe AP1 i NFκB
s¹ regulatorami aktywnoci wielu genów odpowiedzialnych za rozwój zapalenia. Aktywowane AP1 i NFκB,
przez cytokiny i inne bodce zapalne, wi¹¿¹ siê z sekwencjami DNA regulacyjnej czêci genu, ale tego samego

Glikokortykosteroid po wnikniêciu do komórki ³¹czy
siê ze swoim receptorem. Zwi¹zanie bia³ka receptorowego z jego agonist¹ prowadzi do zmiany konformacji
przestrzennej receptora - od³¹czenia Hsp90. Udowodniono te¿, ¿e kompleks GK-GKR ulega fosforylacji, byæ mo¿e
niezbêdnej do jego pe³nej aktywacji. Aktywowany kompleks hormon-receptor przy³¹cza siê do sekwencji regulatorowych DNA, nazwanych elementami oddzia³ywuj¹cymi na glikokortykosteroidy  GRE (glucocorticoid
response elements). Te sekwencje zawarte s¹ w czêci
regulatorowej genów koduj¹cych bia³ka syntetyzowane
w odpowiedzi komórek na GK.
Istot¹ komórkowej odpowiedzi na GK jest aktywacja,
albo represja, swoistych genów, okrelane jako transaktywacja i transrepresja. Jeli wi¹zanie kompleksu prowadzi do aktywacji genu, okrelamy te sekwencje jako dodatnie (positive GRE). Z kolei hamuj¹cy efekt GK na
syntezê bia³ek jest poredniczony przez negative GRE. Ryc. 5. Zale¿noæ pomiêdzy GKR a czynnikami transkrypcyjnyDzia³anie GK w astmie zwi¹zane jest z aktywacj¹ genu mi (AP1 i NFκB) u chorych GK-wra¿liwych i z pierwotn¹ oporlipokortyny-1, receptorów β-adrenergicznych, obojêtnych noci¹ na GK (P. Barnes 1998 [10])
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genu, w którym kompleks GK-GKR ³¹czy siê z GRE.
Kompleks GK-GKR wywiera jednak przeciwstawny
wp³yw na transkrypcjê w stosunku do AP1, NFκB i blokuje dzia³anie cytokin. Obydwa bia³ka regulatorowe,
zw³aszcza przy ich wysokiej aktywnoci, mog¹ równie¿
bezporednio ³¹czyæ siê z GK-GKR na terenie cytoplazmy lub j¹dra, znosz¹c wtedy jednak wzajemnie swoje
efekty regulacyjne na ekspresjê genów.
Podstawy molekularne niektórych trudnoci w leczeniu astmy
Adcock i wsp. [16] wykazali, ¿e u chorych z pierwotn¹ opornoci¹ na GK wystêpuje upoledzone wi¹zanie
kompleksu GK-GKR z GRE, które jest spowodowane
wzrostem aktywnoci AP1 lub wzrostem powinowactwa
AP1 do GKR i w konsekwencji nasileniem ich bezporedniej interakcji (ryc. 5). W zwi¹zku z tym kompleks
GK-GKR nie tylko nie wi¹¿e siê z GRE, ale równie¿ z pozosta³ymi czynnikami transkrypcyjnymi (np. NFκB). Wyjania to dlaczego w astmie opornoæ na GK manifestuje
siê tylko brakiem lub upoledzeniem ich funkcji przeciwzapalnej i ma charakter miejscowy (dotyczy tylko komórek, w których AP1 jest aktywowane) podczas, gdy inne
wp³ywy s¹ pozornie prawid³owe.
Mechanizmy wtórnej opornoci s¹ podobne [10,17].
Wród przyczyn wymienia siê nasilenie alergicznego procesu zapalnego, stosowanie wysokich dawek β2 - agonistów oraz zaka¿enia wirusowe. Im bardziej burzliwy rozwój reakcji zapalnej tym wy¿sza aktywnoæ czynników
transkrypcyjnych AP1 i NFκB oraz tym wiêcej zneutralizowanych kompleksów GK-GKR, w tym wypadku
przez oba czynniki transkrypcyjne. Zastosowanie nieadekwatnej dawki GK w stosunku do nasilenia zapalenia mo¿e
odpowiadaæ za wzglêdn¹ opornoæ na GK. Przyczyn¹ wzrostu aktywnoci czynników transkrypcyjnych i opornoci na
dotychczas stosowane dawki GK mog¹ byæ równie¿ zaka¿enia wirusowe. Mo¿e to byæ równie¿ jeden z mechanizmów, w którego wyniku infekcja wirusowa prowadzi
do zaostrzenia astmy. Z kolei β2 - agonici poprzez zwiêkszenie syntezy cAMP aktywuj¹ kinazê proteinow¹ A, co
prowadzi do aktywacji czynnika transkrypcyjnego zale¿nego od cAMP (CREB - cyclic AMP response element
binding). Istniej¹ dane wykazuj¹ce równie¿ wzajemn¹
interakcjê miêdzy CREB i kompleksem GK-GKR, co
wyjania³oby niekorzystny efekt wysokich dawek leków
o dzia³aniu β2-agonistycznym na przeciwzapalne dzia³anie GK w astmie. Byæ mo¿e jest to powodem niejednoznacznych efektów ci¹g³ej, podskórnej infuzji terbutaliny
(CSIT  continuous subcutaneous infusion of terbutaline), metody bêd¹cej prób¹ leczenia trudnej astmy
[18]. Uwa¿a siê, ¿e czêste (wiêcej ni¿ dwa pojemniki na
miesi¹c) stosowanie β2- mimetyku mo¿e byæ przyczyn¹
opornoci na GK [10]. Z tych wzglêdów wa¿ny jest wybór odpowiedniej dawki GK w stanie astmatycznym,
w ciê¿kim zaostrzeniu. Musimy uwzglêdniæ nasilenie stanu zapalnego i fakt podawania du¿ych dawek β2-agoni-

Ryc. 6. Hipotetyczny mechanizm dzia³ania Seretide

stów. Dlatego byæ mo¿e warto podj¹æ próbê analizy skutecznoci leczenia ciê¿kiego napadu astmatycznego, wymaganych dawek β2-agonistów i GK do osi¹gniêcia po¿¹danego efektu?
W wietle tych faktów szczególnie interesuj¹ce s¹ wyniki badañ [19,20] prezentowane przez M.Vignola na XIX
Kongresie Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej w Lizbonie. Autor ten przedstawi³ molekularne podstawy dzia³ania Seretide (po³¹czenie flutikazonu z salmeterolem) (ryc. 6). Salmeterol wi¹¿e siê d³ugotrwale i wybiórczo z miejscem nieaktywnym receptora
β2 i pulsacyjnie stymuluje jego miejsce aktywne powoduj¹c zmianê konformacji receptora β, uwolnienie podjednostki α bia³ka G zwi¹zanego z tym receptorem. Bia³ko
G jest heterotrimerem czyli kompleksem trzech podjednostek. Podjednostka α pobudza cyklazê adenylow¹, prowadz¹c do powstania cAMP. Z kolei dwie pozosta³e podjednostki bia³ka G (β i γ) aktywuj¹ kinazy proteinowe, które
przyczyniaj¹ siê do zmiany konformacji GKR poprzez
wp³yw na jego fosforylacjê i dysocjacjê Hsp90. W tej
sytuacji mo¿emy mówiæ o zjawisku primingu czyli promowaniu dzia³ania GK przez salmeterol. Ten hipotetyczny model stwarza szerok¹ bazê dalszych prac badawczych, które nale¿y ledziæ, gdy¿ kolejne spostrze¿enia
mog¹ uzasadniæ stosowanie Seretide równie¿ w stanach,
w których obserwujemy brak lub s³ab¹ reakcjê na GK
Badania ostatnich lat wykaza³y, ¿e nawet w normalnej populacji mo¿emy obserwowaæ ró¿n¹ odpowied na
GK [21]. Wykazano, ¿e 2,3% zdrowych osób wykazuje
opornoæ na GK, za u 6,6% spotyka siê nadwra¿liwoæ
na GK. Te badania mog¹ potwierdziæ indywidualne obserwacje kliniczne. S¹ chorzy, u których dochodzi do szybkiego rozwoju objawów ubocznych, pomimo stosowania
niskich dawek GK, podczas gdy u innych nie powstaj¹
nawet w czasie d³ugotrwa³ej terapii z o wiele wy¿szymi
dawkami. Mo¿e o tym wiadczyæ równie¿ szeroki zakres
wymaganych dawek GK wziewnych niezbêdnych do uzyskania kontroli astmy, koniecznoæ stosowania w niektórych przypadkach ogólnych GK. Opornoæ na GK jest
wiêc krañcow¹ postaci¹ wszystkich mo¿liwych reakcji
na GK (ryc. 7) [10].
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nie¿ w tym wypadku (oczywicie po wykluczeniu innej
przyczyny braku poprawy po zastosowaniu typowego leczenia) zdarzaj¹ siê pacjenci, którzy reaguj¹ na znacznie
wiêksze dawki systemowych steroidów. Nale¿y podj¹æ
próbê leczenia du¿ymi dawkami lub dawkami wzrastaj¹cymi do uzyskania korzystnego efektu. Uwa¿a siê, ¿e nie
ma podstaw, aby agresywn¹ steroidoterapiê wyd³u¿aæ
powy¿ej dwóch tygodni [23]. Próby te nale¿y jednak podejmowaæ, poniewa¿ problemem w leczeniu astmy opornej na steroidy jest nie tylko ³agodzenie objawów choroby, ale zapobieganie powstaniu nieodwracalnych zmian
Ryc. 7. Zakres wymaganych dawek GK-wziewnych niezbêdnych w drogach oddechowych, co jak dot¹d udaje siê tylko GK.
do uzyskania kontroli astmy. (P. Barnes 1998 [10])
W zwi¹zku z tym, ¿e nie dysponujemy metodami laboratoryjnymi pozwalaj¹cymi na okrelenie przyczyn braku
Z ca³kowit¹ opornoci¹ na GK spotykamy siê niezmier- reakcji na GK to znajomoæ molekularnych podstaw, przynie rzadko. Czêstoæ astmy nie reaguj¹cej na GK nie jest najmniej niektórych sytuacji klinicznych, w jakich zmienia
dok³adnie znana, wydaje siê dotyczyæ mniej ni¿ 1:1000 siê odpowied na GK, mo¿e u³atwiæ postêpowanie diachorych na astmê [10,17]. Czêciej spotykamy siê z cho- gnostyczne i terapeutyczne. Rozwi¹zaniem równie¿ byrymi, którzy wymagaj¹ wysokich dawek wziewnych, do- ³aby mo¿liwoæ monitorowania nasilenia procesu zapalustnych GK do uzyskania poprawy klinicznej. Czêciej nego w drogach oddechowych i dostosowanie sposobu
opornoæ na GK ma charakter miejscowy zwi¹zany z na- leczenia do tego parametru niezale¿nie od oceny kliniczsilonym rozwojem reakcji zapalnych, wysok¹ aktywno- nej i badañ czynnociowych uk³adu oddechowego, które
ci¹ cytokin w obrêbie dróg oddechowych, za pozosta³e nie do koñca wyjaniaj¹ skali poruszanego problemu.
komórki (te poza uk³adem oddechowym) maj¹ zachowa- W badaniach in vitro jest mo¿liwa ocena skutecznoci
n¹ wra¿liwoæ na GK, niestety manifestuj¹c¹ siê najczê- danego GK poprzez pomiar jego si³y transaktywacji i transciej wystêpowaniem objawów ubocznych. I mo¿e z tych represji [15]. Badania te pozwalaj¹ równie¿ przewidzieæ
wzglêdów niektórzy autorzy uwa¿aj¹, ¿e nale¿y podj¹æ stopieñ nasilenia objawów ubocznych. Przeniesienie jedpróbê leczenia (oczywicie przez okrelony czas) takich nak tej metody diagnostycznej do praktyki klinicznej wychorych maksymalnymi dawkami steroidów wziewnych daje siê dalekie.
[22] o silnych w³aciwociach przeciwzapalnych i du¿ym
Pewne nadzieje mog¹ budziæ badania kohortowe eupowinowactwie do receptora, zanim doda siê steroid sys- ropejskiego zespo³u (the European Network For Untemowy lub zwiêkszy siê jego dawkê. Chung i wsp. [22] derstanding Mechanisms of Severe Asthma) zaplanouwa¿aj¹, ¿e takie postêpowanie mo¿e okazaæ siê skutecz- wane celem m.in. poszukiwania polimorfizmu genomu w
nym sposobem unikniêcia agresywnej steroidoterapii sys- tzw. trudnej astmie. Badania te mo¿e pozwol¹ na zdiatemowej. Ostatnio obserwacje te zweryfikowano za po- gnozowanie tych chorych na wczeniejszych etapach rozmoc¹ technik biologii molekularnej wykazuj¹c, ¿e flutika- woju choroby.
zon niezwykle silnie hamuje aktywnoæ AP1 i NFκB w koWyjanienie zagadnieñ zwi¹zanych z trudnociami w
mórkach nab³onka dróg oddechowych w badaniach na
linii komórkowej A549 [15]. Z kolei zasad¹ steroidotera- leczeniu astmy, uwzglêdniaj¹ce równie¿ molekularne
pii systemowej powinno byæ przeniesienie g³ównej dawki aspekty dzia³ania GK, pozwoli nie tylko na lepsz¹ diagnoGK na popo³udnie. Szefler i wsp. [23] wskazuj¹, ¿e w tym stykê, ale byæ mo¿e wyznaczy nowe kierunki poszukiwaczasie wystêpuje maksymalna odpowied na GK. Takie nia coraz skuteczniejszych leków przeciwastmatycznych.
postêpowanie uwzglêdnia równie¿ zmiennoæ dobow¹
Autorzy sk³adaj¹ podziêkowania Pani Beacie Rusek za pomoc
czynnoci p³uc i ekspresji procesu zapalnego [24]. I rów- techniczn¹ przy graficznym opracowaniu pracy.
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