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Leki do stosowania miejscowego zawierające glikokortykosteroidy, od
czasu wprowadzenia przez Sulzbergera i Wittena w 1952 roku
hydrokortyzonu do leczenia zewnętrznego, zajmują stałą i niezmienną
pozycję w terapii wielu schorzeń dermatologicznych o podłożu
zapalnym, hiperproliferacyjnym i autoimmunologicznym. Chcąc
uzyskać odpowiedni efekt terapeutyczny, należy wybrać odpowiedni
preparat, kierując się zarówno rodzajem i siłą działania substancji
czynnej, jak i rodzajem podłoża. 

Gli ko kor ty ko ste ro i dy sto so wa ne miej -
sco wo są le ka mi z wy bo ru w te ra pii wie lu
der ma toz. Wy ko rzy stu je się ich dzia ła nie
prze ciw za pal ne, prze ciw a ler gicz ne, prze -
ciw świą do we, im mu no su pre syj ne i an ty mi -
to tycz ne.  

Me cha nizm dzia ła nia gli ko kor ty ko ste ro i -
dów, mi mo wie lu ba dań, nie zo stał w peł ni
po zna ny. Czą stecz ka gli kor ty ko ste ro i du po
przej ściu przez bło nę ko mór ko wą łą czy się
ze swo i stym re cep to rem cy to pla zma tycz -
nym i, ja ko kom pleks, prze mie szcza się na -
stęp nie do ją dra ko mór ko we go, gdzie
w miej scu GRE (ang. glu co cor ti co id re spon se

ele ment) łą czy się z DNA ją dra ko mór ki,
wpły wa jąc na pro ce sy trans kryp cji okre ślo -
nych ge nów. Po nad to kom pleks od dzia łu je
po śre dnio na czyn ni ki trans kryp cyj ne: czyn -
nik ją dro wy NK-kap paB, czyn nik ją dro wy
ak ty wo wa nych lim fo cy tów T (NF-AT), ak -
ty wo wa ne biał ko AP-1. Po za tym gli ko kor -
ty ko ste ro i dy wy wie ra ją dzia ła nie rów nież
przez me cha ni zmy nie ge no micz ne, które są
je szcze sła bo po zna ne. Dzia ła nie prze ciw -
za pal ne spo wo do wa ne jest mię dzy in ny mi
wpły wem na pro ces skur czu na czyń krwio -
no śnych, za ha mo wa niem syn te zy wie lu cy -
to kin pro za pal nych [in ter leu kin: IL-1, IL-3,
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IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, TNF-al fa (tu mor ne -
cro sis fac tor al fa), GM-CSF (gra nu lo cy te-
ma cro pha ge co lo ny sti mu la ting fac tor)], za -
ha mo wa niem mi gra cji ma kro fa gów, in duk -
cją syn te zy li po kor ty ny 1, za ha mo wa niem
pro li fe ra cji lim fo cy tów T i B[3].

Gli ko kor ty ko ste ro i dy sto so wa ne ze -
wnę trz nie zo sta ły za sze re go wa ne do sied -
miu klas, w za leż no ści od si ły dzia ła nia.
W gru pie pierw szej skla sy fi ko wa no bar dzo
sil nie dzia ła ją ce ste ro i dy, na to miast w gru -
pie siód mej – pre pa ra ty o naj mniej szej si le
dzia ła nia.

Gli ko kor ty ko ste ro i dy sto so wa ne miej -
sco wo są gru pą naj czę ściej używanych le -
ków miej sco wych w scho rze niach der ma -
to lo gicz nych, dla te go też na le ży pa mię tać
o moż li wych dzia ła niach nie po żą da nych.
Ich li sta jest dłu ga, nie mniej roz sąd ne uży -
wa nie gli ko kor ty ko ste ro i dów ze wnę trz nie
po zwa la unik nąć więk szo ści ob ja wów
ubocz nych. 

Prze wle kłe sto so wa nie, zwła szcza sil nie
dzia ła ją cych, gli ko kor ty ko ste ro i dów mo że
pro wa dzić do ścień cze nia skóry, po wsta nia
roz stę pów, odbar wień, te le an giek ta zji,
roz wo ju trą dzi ku po ste ro i do we go, za o -
strze nia trą dzi ku różo wa te go, po ja wie nia
się nadmier ne go owło sie nia w miej scu apli -
ka cji. Skut ki ukła do we, ta kie jak Ze spół Cu -
shin ga, oste o po ro za, hi po ka lie mia, cu krzy -
ca, za ha mo wa nie wzro stu, psy cho za po -
ste ro i do wa, ja skra, po ja wia ją się rzad ko.
Na le ży za cho wać ostroż ność szcze gól nie
przy le cze niu roz le głych po wierzch ni
skóry, le cze niu dzie ci czy przy sto so wa niu
oklu zji[4].

Sto su jąc gli ko kor ty ko ste ro i dy, na le ży
rze tel nie prze strze gać obo wią zu ją cych wy -
tycz nych, le cząc moż li wie naj krócej, za wsze
oce nia jąc bi lans zy sków i strat. 

Sku tecz ność dzia ła nia miej sco wych gli -
ko kor ty ko ste ro i dów za le ży od wie lu czyn -

ni ków. Za sa dni cze zna cze nie ma sub stan cja
czyn na le ku – jej ro dzaj, stę że nie, ak tyw -
ność, sta bil ność oraz in te rak cje z podło -
żem. Ro dzaj podło ża i spo sób je go od dzia -
ły wa nia z sub stan cją ak tyw ną de ter mi nu ją
m.in.: do stęp ność far ma ceu tycz na, wła ści -
wo ści apli ka cyj ne, sta bil ność. Po nad to na
sku tecz ność dzia ła nia le ku ma ją wpływ sub -
stan cje po moc ni cze: na wil ża ją ce, uła twia ją -
ce prze ni ka nie sub stan cji czyn nej oraz roz -
pro wa dza nie i apli ka cję pre pa ra tu, a tak że
środ ki kon ser wu ją ce. Sku tecz ność te ra pii
z uży ciem gli ko kor ty ko ste ry dów za le ży od
ro dza ju jed no st ki cho ro bo wej, lo ka li za cji
i cha rak te ru zmian, za a wan so wa nia cho ro -
by, in dy wi du al nej wraż li wo ści na gli ko kor ty -
ko ste ro i dy, wie ku pa cjen ta oraz ak cep ta cji
for my le cze nia przez cho re go. Waż ne jest
miej sce apli ka cji le ku, szcze gól nie gru bość
i sto pień na wil że nia na skór ka, a tak że obe -
cność gru czo łów ło jo wych. Na efekt dzia ła -
nia le ków sto so wa nych miej sco wo ma ją
wpływ czyn ni ki śro do wi sko we, sto pień na -
wil że nia po wie trza, jak i pro mie nio wa nie
ultra fio le to we[1,2].

Bar dzo istot nym czyn ni kiem de ter mi nu -
ją cym do stęp ność bio lo gicz ną i far ma ceu -
tycz ną sub stan cji czyn nej jest po stać le ku.
Ta sa ma sub stan cja w ma ści dzia ła sil niej niż
w kre mie, emul sji czy ae ro zo lu.

W le cze niu der ma to lo gicz nym naj czę -
ściej są sto so wa ne na stę pu ją ce po sta cie le -
ku: ma ści, kre my, że le, pap ki, pa sty, opa -
trun ki, pla stry, roz two ry. 

Ae ro zo le lecz ni cze to układ ko lo i do wy,
w którym fa zą roz pra sza ją cą jest naj czę ściej
po wie trze, a fa zą roz pro szo ną – ciecz. Po
apli ka cji szyb ko do star cza ją kro pel ki pro -
duk tu na du że po wierzch nie, jed no cze śnie
stę że nie sub stan cji jest nie wiel kie. No śnik
zwy kle szyb ko wy pa ro wu je. Dzia ła ją bar -
dzo po wierz chow nie i za pew nia ją rów no -
mier ną apli ka cję sub stan cji ak tyw nej. Ae ro -
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zo le gwa ran tu ją ste ryl ność pre pa ra tu lecz ni -
cze go przez ca ły okres je go sto so wa nia. 

W le cze niu miej sco wym scho rzeń der -
ma to lo gicz nych w po sta ci ae ro zo li sto su je
się gli ko kor ty ko ste ro i dy (de ksa me ta zon,
ace to nid triam ci no lo nu), an ty bio ty ki (ne o -
my cy nę, te tra cy kli nę), środ ki od ka ża ją ce
(jo do po wi don, di chlo ro wo do rek okte ni dy -
ny), le ki prze ciw grzy bi cze (mi ko na zol, kwas
unde cy le no wy), le ki prze ciw pa so żyt ni cze.

Gli ko kor ty ko ste ro i dy w for mie ae ro zo li
cha rak te ry zu ją się nie spe cy ficz nym dzia ła -
niem chło dzą cym, prze ciw świą do wym
i wy su sza ją cym. Dla te go też są za le ca ne do
sto so wa nia na zmia ny są czą ce, zaj mu ją ce
du że po wierzch nie, z obe cno ścią wy się ku,
nadże rek, pę che rzy. Są sto so wa ne ja ko le ki
pierw sze go rzu tu w ostrych i są czą cych
der ma to zach za pal nych. Da ją ko rzy st ne
efek ty te ra peu tycz ne w ostrej fa zie wy pry -
sku, za o strze niach ato po we go za pa le nia
skóry, opa rze niach pierw sze go stop nia, li -
sza ju pę che rzy ko wa tym, od czy nach po
uką sze niu owa dów. 

Do stęp ne na ryn ku far ma ceu tycz nym
pre pa ra ty ae ro zo lo we, za wie ra ją ce obok
gli ko kor ty ko ste ro i dów an ty bio ty ki, świet nie
spraw dza ją się w der ma to zach prze bie ga ją -
cych z wtór nym nad ka że niem bak te ryj nym.
Szyb ko ha mu ją roz wój miej sco we go od -
czy nu za pal ne go i uczu cia świą du oraz
ogra ni cza ją ry zy ko roz wo ju wtór ne go
nadwa że nia wy kwi tów, dla te go sku tecz nie
pro wa dzą do po pra wy sta nu kli nicz ne go
pa cjen tów z aler gicz ny mi cho ro ba mi
skóry[5].

Wy bór od po wie dniej for my le ku nie -
jed no krot nie de cy du je o sku tecz no ści ste ry -
do te ra pii miej sco wej. Gli ko kor ty ko ste roi dy
w po sta ci ae ro zo lu są szcze gól nie po le ca ne
w przy pad ku der ma toz prze bie ga ją cych
z sil nym sta nem za pal nym, są czą cych. W ta -
kim przy pad ku in ne po sta ci le ku, jak kre my

czy ma ści, mo gą być za sil ne i przez to
w więk szym stop niu na ra żać pa cjen ta na
wy stą pie nie dzia łań nie po żą da nych. Tak
więc wska za nia mi do sto so wa nia gli ko kor -
ty ko ste ro i dów w po sta ci ae ro zo li są: aler -
gicz ne cho ro by skóry, ostry wy prysk kon -
tak to wy, od czy ny po uką sze niach owa dów,
po krzyw ka, li szaj pę che rzy ko wa ty, opa rze -
nia i odmro że nia pierw sze go stop nia.
Wspo ma ga ją co sto su je się tak że w ob ja wo -
wym le cze niu zmian w prze bie gu cho rób
pę che rzo wych czy po za bie gach krio te ra pii.
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