
dermatologia

Gli ko kor ty ko ste ro i dy (GKS) ja ko syn te tycz ne po chod ne hor mo nów
ko ry nad ner czy cha rak te ry zu ją się znacz ny mi wła ści wo ścia mi prze -
ciw za pal ny mi i im mu no su pre syj ny mi, stąd też ich sze ro kie za sto so -
wa nie w der ma to lo gii (cho ro by za pal ne, hi per pro li fe ra cyj ne i au to im -
mu no lo gicz ne). GKS sto su je się w ato po wym i kon tak to wym za pa le -
niu skóry, li sza ju pła skim, w prze wle kłych po krzyw kach, ko la ge no -
zach, w cho ro bach pę che rzo wych, w od czy nach po ukłu ciach owa -
dów i sta wo no gów oraz w ke lo i dach[1]. Dro gi po da nia GKS dzie li my
na ogól ne i miej sco we. W więk szo ści mniej na si lo nych cho rób wy mie -
nio nych po wy żej pre fe ru je się apli ka cję na skórę. Jed nym z pierw -
szych efek tów, które moż na za ob ser wo wać, jest zble dnię cie, bę dą ce
wy ni kiem ob kur cze nia na czyń[2].

Cho ro by aler gicz ne są co raz po wszech -
niej sze. Sza cu je się, że oso by z ty mi scho rze -
nia mi sta no wią oko ło 40% po pu la cji eu ro -
pej skiej[3]. W za leż no ści od aler ge nu i me cha -
ni zmu roz wo ju cho ro by wy róż nia my scho -
rze nia ato po we, do których na le ży ato po we
za pa le nie skóry, w pa to ge ne zie które go bio -
rą udział czyn ni ki ge ne tycz ne, im mu no lo gicz -
ne (za bu rze nie rów no wa gi po mię dzy lim fo -

cy ta mi Th1 i Th2, nad pro duk cja IgE) i śro do -
wi sko we. Pod wzglę dem etio pa to ge ne tycz -
nym odręb ną gru pą są aler gie kon tak to we.
Dla ostrej fa zy cho rób aler gicz nych ty po we
są licz ne grud ki i pę che rzy ki zle wa ją ce się
w ogni ska ru mie nio wo-wy się ko we o nie -
ostrych gra ni cach. Zmia ny prze wle kłe cha rak-
te ry zu ją się znacz nym po gru bie niem na skór -
ka i złu szcza niem[4].

5

dr n. med. Monika Sikorska, 
dr n. med. Aleksandra Wilkowska, doc.,
prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii 
i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego
Kierownik Kliniki: 
prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

Zastosowanie
glikokortykosteroidów 
w postaci aerozoli w leczeniu
alergicznych chorób skóry



6

Wśród GKS wy róż nia się kil ka klas po -
gru po wa nych we dług si ły dzia ła nia (tab. 1),
która za le ży m.in. od wła ści wo ści fi zy ko che -
micz nych pre pa ra tu, ta kich jak po wi no wac -
two re cep to ro we i podło że le ku oraz od ab -
sorp cji le ku z po wierzch ni skóry, która jest
naj więk sza w przy pad ku ma łej gru bo ści war -
stwy ro go wej, obe cno ści mie szków wło so -
wych i skóry do brze na wo dnio nej[5]. 

Na ryn ku far ma ceu tycz nym do stęp ne są
pre pa ra ty ste ry do we łą czo ne z an ty bio ty ka -
mi (ne o my cy na, oksy te tra cyk li na, gen ta my -
cy na), le ka mi prze ciw grzy bi czy mi (klo tri ma -
zol, eko na zol), le ka mi złu szcza ją cy mi (kwas
sa li cy lo wy) i wi ta mi ną D3 (kal cy po triol)[6].

Ro dzaj podło ża wpły wa na dy fu zję sub -
stan cji czyn nej do war stwy ro go wej skóry.
Wia do mo, że ta sa ma sub stan cja w ma ści
dzia ła sil niej niż w podło żu kre mo wym,
emul sji czy ae ro zo lo wym.

Wy bór podło ża uza leż nio ny jest przede
wszy st kim od cha rak te ru zmian skór nych.
W sta nach ostrych i zmia nach o cha rak te rze
wy się ko wym pre fe ru je się roz two ry, lo tio ny,

ae ro zo le i kre my. Podło że ma ścio we za le ca
się dla zmian prze wle kłych, su chych i hi per -
ke ra to tycz nych. U dzie ci, ze wzglę du na
cien ką war stwę ro go wą, na le ży wy bie rać
pre pa ra ty w for mie emul sji lub kre mów. Na -
to miast na owło sio ną skórę gło wy za le ca się
ae ro zo le lub szam po ny[6]. War to pod kre ślić
fakt, że GKS w po sta ci ae ro zo li są le ka mi
pierw sze go rzu tu w ostrych, są czą cych der -
ma to zach za pal nych. 

Podło że wy ko rzy sty wa ne w ae ro zo lach
umoż li wia roz py le nie pół sta łe go pro duk tu,
a wchła nia nie sub stan cji czyn nej mo że być
wzmoc nio ne od po wie dnim do bo rem sub -
stan cji po moc ni czych[7]. Do wy pro du ko wa -
nia ae ro zo li der ma to lo gicz nych wy ko rzy stu je
się środ ki wy tła cza ją ce – ga zy cie kłe lub sprę -
żo ne, m.in. cie kłe chlo row co wę glo wo do ry.
Jed nak nie wszy st kie sub stan cje lecz ni cze
roz pu szcza ją się w ga zach, dla te go bar dzo
czę sto za cho dzi ko niecz ność do da nia roz pu -
szczal ni ka wspo ma ga ją ce go (so lu bi li za to ra),
ta kie go jak eta nol, gli kol pro py le no wy, mi ry -
sty nian izo pro py lu czy gli kol he ksy le no wy,

Tab. 1. Siła działania najczęściej stosowanych steroidów wg Stoughtona: grupa 1 – leki działające
najsilniej, grupa 7 – leki działające najsłabiej[5].

Propionian clobetazolu

Piroœluzan mometazonu
Aceponian metyloprednizolonu
Dwupropionian betametazonu

Propionian flutikazonu

Acetonid triamcinolonu

Piroœluzan mometazonu

Acetonid fluocinolonu
Propionian flutikazonu

Maœlan hydrokortyzonu

Dezonid
Acetonid fluocinolonu
Pivalan flumetazonu

Acetonid triamcinolonu
Maœlan hydrokortyzonu

Pivalan flumetazonu
Acetonid fluocinolonu

Deksametazon

Prednizolon

Hydrokortyzon

Dermovate – maœæ, krem
Novate – maœæ, krem
Clobederm – maœæ, krem
Elocom – maœæ
Advantan – maœæ, krem, emulsja
Kuterid – maœæ, krem
Cutivate – maœæ
Polcortolon – maœæ
Polcortolon TC – aerozol
Elocom – krem, lotio
Elosone – krem
Flucinar– maœæ
Cutivate – krem, p³yn
Laticort – maœæ, krem
Locoid – lipokrem, krem, crelo
Locatop – krem
Flucinar – krem
Lorinden – maœæ
Polcortolon – krem
Laticort – lotio
Lorinden – krem, lotio
Flucinar – ¿el
Dexapolcort – aerozol
Dexapolcort N – aerozol
Mecortolon – krem
Hydrokortyzon – krem
Oxycort – aerozol
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które są bez piecz ne za rów no dla skóry zdro -
wej, jak i uszko dzo nej oraz ukła du od de cho -
we go[8].

Ae ro zo lo te ra pia ma wie le nie wąt pli wych
za let, które wpły wa ją na ich sze ro kie za sto -
so wa nie w der ma to lo gii. Ae ro zol umoż li wia
uzy ska nie ści śle okre ślo ne go stop nia roz pro -
sze nia sub stan cji lecz ni czej, a tak że rów no -
mier ną apli ka cję cien kiej war stwy pre pa ra tu
na skórze[8]. Ta ka apli ka cja umoż li wia tak że
unik nię cie me cha nicz ne go draż nie nia skóry.
Dla po rów na nia krem czy maść wy ma ga ją
od na kła da ją ce go pre pa rat roz pro wa dze nia
go przy po mo cy wła snych pal ców, co mo że
ge ne ro wać stra ty sub stan cji czyn nej, której
część po zo sta je na rę kach. Uni ka my w ten
spo sób po ja wie nia się nie po żą da nych ob ja -
wów GKS na skórze rąk i nie draż ni my zmie -
nio nej cho ro bo wo skóry. Apli ka tor umoż li -
wia pre cy zyj ne daw ko wa nie ste ry du wy łącz -
nie i bez po śre dnio na żą da ną po wierzch nię
skóry. Me cha nizm apli ka cji ae ro zo li za pew -
nia ją cy roz pro sze nie płyn ne go podło ża za -
pew nia dzia ła nie chło dzą ce pod czas osia da -
nia dro bin pre pa ra tu na skórze. Miej sco we
dzia ła nie chło dzą ce jest nie zwy kle po żą da ne
w przy pad ku m.in. sta nów za pal nych,
którym to wa rzy szy pie cze nie, świąd, a na -
wet ból skóry. Za na tych mia sto we ła go dze -
nie po wyż szych ob ja wów od po wia da sa ma
for ma pre pa ra tu, ale dłu go ter mi no we efek ty
uzy sku je się dzię ki wła ści wo ściom od po wie -
dnio do bra nych GKS[6].

Spe cjal ne po je mni ki z moż li wo ścią roz -
py la nia za pew nia ją ste ryl ność pre pa ra tu
przez ca ły okres sto so wa nia. Trwa łość ta kich
środ ków jest za zwy czaj znacz na, pa cjen ci
pod kre śla ją ła twość i wy go dę w uży ciu.
W pod su mo wa niu licz nych za let war to do -
dać, że pre pa ra ty der ma to lo gicz ne w for mie
ae ro zo li cha rak te ry zu ją się do brym wchła nia -
niem, a co za tym idzie – du żą sku tecz no ścią.
Ko lej ną za le tą są wa lo ry eko no micz ne wy ni -
ka ją ce z moż li wo ści po kry cia pre pa ra tem
w ae ro zo lu po wierzch ni skóry o 30% więk -

szej niż ta ką sa mą ilo ścią sub stan cji czyn nej
za war tej w ma ści[8].

Te ra pia GKS po win na być pro wa dzo na
zgo dnie w przy ję ty mi za sa da mi wy ni ka ją cy mi
z wła ści wo ści far ma ko lo gicz nych. Le cze nie
po win no być:
• krót kie, za koń czo ne bez po śre dnio po

uzy ska niu wy le cze nia,
• za zwy czaj roz po czy na ne od pre pa ra tów

o znacz nej si le dzia ła nia,
• kon ty nu o wa ne ste ry dem o słab szej mo cy,
• sto so wa ne na zmia nę z pre pa ra tem obo -

jęt nym,
• do bra ne si łą dzia ła nia do oko li cy cia ła –

szcze gól na ostroż ność w przy pad ku na -
rzą dów płcio wych, zgięć sta wo wych i fał -
dów (sto so wa nie na twarz wy łącz nie
w wy jąt ko wych sy tu a cjach, np. le cze nie
skór nej po sta ci tocz nia ru mie nio wa te go),

• kon tro lo wa ne – ry zy ko dzia łań nie po żą -
da nych[9].

Der ma to lo gom zna na jest ste ry do fo bia,
szcze gól nie po wszech na wśród ro dzi ców
dzie ci cier pią cych z po wo du ato po we go za pa -
le nia skóry. Oba wa przed nie po żą da ny mi
dzia ła nia mi GKS jest uza sa dnio na wy łącz nie
w przy pad ku dłu go trwa ją cej te ra pii, szcze gól -
nie je śli apli ku je się sil nie dzia ła ją ce le ki. Do naj -
istot niej szych dzia łań nie po żą da nych GKS za li -
cza się zmia ny za ni ko we na skór ka i skóry wła -
ści wej, te le an giek ta zje, nadmier ne owło sie nie,
prze bar wie nia lub odbar wie nia skóry, roz stę py
i wtór ne in fek cje o cha rak te rze bak te ryj nym,
wi ru so wym i grzy bi czym. Na skórze twa rzy
do dat ko wo mo że po ja wić się trą dzik po ste ro -
i do wy i za pa le nie oko ło u st ne. Do ogól no -
ustro jo we go dzia ła nia GKS do cho dzi rzad ko[10]. 

Miej sco wa te ra pia GKS jest prze ciw wska -
za na w in fek cyj nych cho ro bach skóry, sta nach
przed no wo two ro wych i no wo two rach skóry.
Szcze gól ną ostroż ność na le ży za cho wać, le -
cząc dzie ci, ko bie ty cię żar ne, kar mią ce pier sią
i oso by z roz le gły mi zmia na mi skór ny mi.
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