
Po nad 60 lat te mu miej sco we kor ty ko ste ro i dy zre wo lu cjo ni zo wa ły lecz -
nic two der ma to lo gicz ne i sta ły się naj sze rzej sto so wa nym le kiem w prak -
ty ce der ma to lo gicz nej. Gli ko kor ty ko ste ro i dy (GKS) ma ją wie le far ma ko -
lo gicz nych dzia łań, które mo dy fi ku ją du żą licz bę pro ce sów bio lo gicz nych
za an ga żo wa nych w za pa le nie i od po wiedź im mu no lo gicz ną, a ich cen na
ro la w le cze niu wie lu der ma toz jest już do brze ugrun to wa na.

Me cha nizm dzia ła nia GKS jest co raz le -
piej zna ny. Po bu dza ją one syn te zę m. in.
li po kor ty ny 1 i wa zo kor ty ny, ha mu ją pro -
duk cję cy to kin pro za pal nych, pro li fe ra cję
lim fo cy tów T, B i ko mórek Lan ge rhan sa,
zmniej sza ją eks pre sję czą ste czek ad he zyj -
nych, zwięk sza ją ak tyw ność en do nu kle az
i obo jęt nej en do pep ty da zy oraz re gu lu ją
funk cje eo zy no fi lów.

Za sto so wa nie w kon tak to wym
za pa le niu skóry

W dzi siej szych cza sach pro duk ty kon -
sump cyj ne, ta kie jak my dła, bal sa my na wil -
ża ją ce, ko sme ty ki, do mo we środ ki czy -
szczą ce, per fu my i in ne za wie ra ją nie zli -
czo ną ilość skła dni ków, które mo gą
po wo do wać aler gie skór ne. Kon takt tych
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pro duk tów ze skórą mo że wy wo ły wać
zmia ny wy pry sko we, zna ne ja ko kon tak -
to we za pa le nia skóry. Pro blem się roz po -
wszech nił i obe cnie do ty ka od 12,5 do
40% po pu la cji, w za leż no ści od kra ju i re -
gio nu. W le cze niu kon tak to we go za pa le -
nia skóry, oprócz uni ka nia kon tak tu z aler -
ge na mi, udo ku men to wa ną sku tecz ność
ma ją miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy, in hi -
bi to ry kal cy neu ry ny oraz fo to te ra pia.
Okre śle nie wraż li wo ści na stan dar do wy
pa nel aler ge nów lub fo to te ra pia wy ma ga ją
wi zy ty w spe cja li stycz nej po ra dni, na to -
miast za sto so wa nie miej sco wych gli ko kor -
ty ko ste ro i dów jest moż li we już u le ka rza
ro dzin ne go. Ich sto so wa nie jest zwy kle
do brze to le ro wa ne w przy pad ku krót ko -
trwa łej te ra pii. Ro dzaj i po stać ga le no wą
le ku na le ży jed nak do brać sto so w nie do
sta dium cho ro by. Prze cięt nie wchło nię ciu
przez skórę ule ga 1-10% sub stan cji czyn -
nej, co w du żej mie rze za le ży od podło ża
ba zo we go le ku oraz ob sza ru cia ła, na
którym jest sto so wa ny. W róż nych czę -

ściach cia ła róż na jest gru bość i prze pu -
szczal ność na skór ka, np. na pode szwie
sto py hy dro kor ty zon wchła nia się za le -
dwie w 0,14%, na dło ni 0,8%, na czo le
w 6%, a na po wie kach i mo sznie aż
w 42%[1]. Gli ko kor ty ko ste ro i dy na wie le
dni gro ma dzą się w ze wnę trz nej war stwie
ro go wej na skór ka. Dla zmi ni ma li zo wa nia
dzia łań nie po żą da nych na le ży za wsze wy -
bie rać GKS o moż li wie naj mniej szej si le
dzia ła nia. 

Na le ży rów nież pa mię tać, że prze wle -
kłe sto so wa nie miej sco wych GKS mo że
pro wa dzić do roz wo ju aler gii na te le ki.
W przy pad ku stwier dze nia uczu le nia na
okre ślo ny  gli ko kor ty ko ste ro id na le ży za -
prze stać le cze nia tą sub stan cją oraz uni kać
sto so wa nia GKS z tej sa mej kla sy struk tu -
ral nej, ze wzglę du na wy so kie ry zy ko re -
ak cji krzy żo wych. 

Sze ro ko oma wia ny te mat po wi kłań po
za sto so wa niu gli ko kor ty ko ste ro i dów, tak -
że miej sco wych, wy ni ka z ich prze ciw za -
pal ne go, prze ciw o brzę ko we go oraz prze -

Nazwa międzynarodowa

1. Bardzo silnie działające
17-propionian klobetazdu
II. Silnie działające
17,21 -dipropionian betametazoru

17-walerianian betametazonu 
21-walerianian diflukortolonu 
Acetonid fluocynolonu 
17-propionian flutikazonu 
17-maślan hydrokortyzonu 

Aceponat* metyloprednizolonu 
Pirośluzan mometazonu 
Acetonid triamcynolonu
III. O średniej sile działania
21-piwalan flumetazonu
IV. O małej sile działania
Octan hydrokortyzonu

Uwaga: formy galenowe leków mogą powodować znaczne różnice w sile działania tej samej substancji czynnej
* aceponat = 21-octan-17-propionian

źródło: Śpie wak R. Aler gia kon tak to wa – dia gno sty ka i po stę po wa nie

Stężenie
substancji czynnej

0,05%

0,05%

0,122%
0,1%
0,025%
0,005-0,05%
0,1%

0,1%
0,1%
0,1%

0,02%

0,5%-1%

Postaci

Maść, krem, płyn

Maść, krem, płyn

Maść, krem, płyn
Krem 
Maść, żel 
Maść, krem
Krem, krem tłusty,
roztwór, emulsja 
Maść, krem, emulsja 
Maść, krem, płyn 
Maść, krem

Krem, emulsja  

Maść, krem

Przykładowe leki dostępne w Polsce
(nazwy handlowe zastrzeżone)

Clobederm, Dermklobal, Dermovate

Kuterid, Diprolene, Diprosone Bedicort G
(prep złoż.), Diprogenta (prep złoż.),
Diprosalic (prep. złoż.)
Betnovate, Betnesol 
Travocort (prep. złoż.)
Flucinar, Flucinar N (prep. złoż.)
Cutivate 
Locoid 

Advantan 
Elocom, Elosone 
Polcortolon

Lorinden, Lorinden N (prep złoż.)

Hydrocortisonum, 
Hydrocortiscnum Aceticum

Ta b. 1. Glikokortykoidy do stosowania miejscowego – podział według Millera i Munro (wg[110], zmodyfikowane).
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ciw świą do we go dzia ła nia, które w krót kim
cza sie przy no si ulgę pa cjen tom. 

Za sto so wa nie w łu szczy cy

Gli ko kor ty ko ste ro i dy są sze ro ko sto -
so wa ną opcją te ra peu tycz ną w le cze niu
zmian łu szczy co wych. Z uwa gi na prze -
wle kłość scho rze nia, po za szyb kim efek -

tem te ra peu tycz nym bar dzo waż ne dla
pa cjen tów są też wła ści wo ści ko sme -
tycz ne. Naj więk szą ilość do stęp nych
podło ży ma ma ślan hy dro kor ty zo nu.
Dzię ki te mu w za leż no ści od lo ka li za cji
zmian i pre fe ren cji pa cjen ta moż na za -
sto so wać od po wie dnią for mę. Lek
w po sta ci pły nu uła twia apli ka cję na
zmia ny zlo ka li zo wa ne w obrę bie skóry
owło sio nej gło wy. 

Hy dro kor ty zon w for mie emul sji
świet nie nada je się do sto so wa nia
w później szej fa zie le cze nia, gdy zmia ny
łu szczy co we są już w fa zie re duk cji. Po nie -
waż hy dro kor ty zon jest jed nym z naj po -
pu lar niej szych przed sta wi cie li gli ko kor ty -
ko ste ro i dów miej sco wych, na le ży pod kre -
ślić, że sła bą si łę dzia ła nia wy ka zu je octan
hy dro kor ty zo nu, który jest sze ro ko do -
stęp ny tak że bez re cep ty, na to miast ma -
ślan hy dro kor ty zo nu wy ka zu je sku tecz -
ność na po zio mie pi ro ślu za nu mo me ta zo -
nu i pro pio nia nu flutica zo nu, czy li sil nie
dzia ła ją cych pre pa ra tów gli ko kor ty ko ste -
ro i do wych. War to do dać, że w le cze niu
łu szczy cy, obok pro stych pre pa ra tów kor -
ty ko ste ro i do wych, czę sto naj ko rzy st niej -
szą te ra pią dla pa cjen ta jest za sto so wa nie

Ryc. 1. Aler gicz ne kon tak to we za pa le nie skóry.
Kon tak to we za pa le nie skóry le czo ne ma śla -
nem hy dro kor ty zo nu. Po opa no wa niu ostrej
fa zy cho ro by na le ży szyb ko prze cho dzić z le -
cze nia cią głe go (co dzien ne sma ro wa nie) na
le cze nie prze ry wa ne lub na prze mien ne po le -
ga ją ce na sto so wa niu na zmia nę miej sco we -
go GKS i emo lien tu.

Ryc. 2-3. Depigmentacja (2), atro fia i te le an giek ta zje (3) – powikłania niewłaściwego stosowania
miejscowych GKS.
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le ku zło żo ne go za wie ra ją ce go do dat ko wo
po chod ną wi ta mi ny D. 

Za sto so wa nie w ato po wym
za pa le niu skóry

Ato po we za pa le nie skóry jest prze wle -
kłą, nie za ka źną za pal ną cho ro bą skóry,
wy stę pu ją cą czę sto ro dzin nie, cha rak te ry -
zu ją cą się obe cno ścią na si lo ne go świą du,
nie rzad ko zwią za ną z ast mą aler gicz ną lub
aler gicz nym za pa le niem bło ny ślu zo wej
no sa i spo jówek. Ob ja wy ato po we go za -
pa le nia skóry są róż no rod ne, a obraz kli -
nicz ny zmie nia się w za leż no ści od wie ku
pa cjen ta. U osób mło dych zmia ny ma ją
znacz ne na si le nie, do mi nu je ru mień, pę -
che rze i stru py. W później szym okre sie
prze wa ża obraz cho ro by prze wle kłej z li -
che ni fi ka cją i swę dzą cy mi grud ka mi; sta ły -
mi ob ja wa mi są na to miast świąd i prze czo -
sy. Le cze nie po le ga przede wszy st kim na
uszczel nia niu ba rie ry skór no-na skór ko wej
po przez sto so wa nie emo lien tów oraz
opa no wa niu za o strzeń przy za sto so wa niu
miej sco wych gli ko kor ty ko ste ro i dów. Po -
nie waż ato po we za pa le nie skóry jest naj -
czę st szą cho ro bą skóry wie ku dzie cię ce -

go, je go wpływ na roz wój emo cjo nal ny
i psy cho spo łecz ny dziec ka jest sze ro ko
oma wia nym te ma tem. Umie jęt ne sto so -
wa nie gli ko kort ko ste ro i dów, zgo dnie z za -
le ce nia mi der ma to lo ga, jest le cze niem
bez piecz nym i sku tecz nym. Z uwa gi na
odmien ną bu do wę skóry dziec ka za le ca
się sto so wa nie pre pa ra tów o udo wo dnio -
nym pro fi lu bez pie czeń stwa, do których
za li cza się m. in. ma ślan hy dro kor ty zo nu,
pi ro ślu zan mo me ta zo nu czy ace po nian
me ty lo pre dni zo lo nu. W ostrej fa zie cho -
ro by na le ży sto so wać kre my lub pły ny
w po łą cze niu z mo kry mi opa trun ka mi.
U dzie ci sto so wa nie bar dzo sil nych gli ko -
kor ty ko ste ro i dów miej sco wych mo że spo -
wo do wać za ha mo wa nie funk cji nad ner czy
lub in ne po wi kła nia. We dług da nych z pi -
śmien nic twa naj czę st szą przy czy ną ja tro -
gen ne go ze spo łu Cu shin ga by ło sto so wa -
nie miej sco wych gli ko kor ty ko ste ro i dów

Ryc. 4. Atopowe zapalenie skóry w fazie
zaostrzenia.

Ryc. 5. Jed no st ka opu szki pal ca – (FTU) od -
po wia da oko ło 500 mg pre pa ra tu i jest to
ilość kre mu/ma ści wy ci śnię tej przez koń ców -
kę o śre dni cy 5 mm, na kła da nej od dy stal -
ne go fał du skór ne go do czub ka pal ca wska -
zu ją ce go pa cjen ta.
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z po wo du pie lu szko we go za pa le nia skóry,
czę ste go pro ble mu w po pu la cji pe dia trycz -
nej. W Pol sce za re je stro wa ne do sto so wa -
nia u dzie ci przed ukoń cze niem 1. ro ku ży -
cia są wy łącz nie pre pa ra ty hy dro kor ty zo nu
(octan i ma ślan). Ma ślan hy dro kor ty zo nu
nie po wo du je za ha mo wa nia wy dzie la nia
kor ty zo lu ani nie po wo du je atro fii skór nej.

Odręb nym za ga dnie niem jest oba wa
przed sto so wa niem miej sco wej gli ko kor -
ty ko ste ro i do te ra pii – „fo bia ste ro i do wa”
oraz ma ła wie dza pa cjen tów do ty czą ca
tych pre pa ra tów, pro wa dzą ca w kon se -
kwen cji do nie prze strze ga nia za le ceń te ra -
peu tycz nych. W świa do mo ści więk szo ści
osób GKS nio są ze so bą podob ne ry zy ko,
bez wzglę du na si łę ich dzia ła nia, a ob ja wy
nie po żą da ne są iden tycz ne, jak przy sto so -
wa niu tych le ków do u st nie. Stąd re ko -
men da cje Der ma to lo gicz nej Gru py Ro bo -
czej (ang. Der ma to lo gy Wor king Gro up), by
ulot ki miej sco wych GKS za wie ra ły ja sne
in for ma cje o „jed no st ce opu szki pal ca”
(ang. fin ger tip unit – FTU), naj le piej ze
zdję cia mi przed sta wia ją cy mi FTU i wy kre -
sem obra zu ją cym licz bę jed no stek wy ma -
ga nych do le cze nia po szcze gól nych oko lic
cia ła oraz za le ce nia „na kła da nia wy star cza -

ją cej ilo ści pre pa ra tu do po kry cia zmie nio -
nej cho ro bo wo oko li cy”.

Pod su mo wu jąc, gli ko kor ty ko ste ro i dy
są le ka mi z wy bo ru w wie lu jed no st kach
cho ro bo wych (der ma to zach za pal nych,
hi per pro li fe ra cyj nych i au to im mu no lo gicz -
nych). Efekt koń co wy ich dzia ła nia za le ży
od po praw nej dia gno zy, współ pra cy z pa -
cjen tem, si ły dzia ła nia pre pa ra tu, podło ża,
spo so bu apli ka cji (me to da kon wen cjo nal -
na lub na prze mien na), a tak że od czyn ni -
ków ge ne tycz nych wa run ku ją cych in dy wi -
du al ną wraż li wość.
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