
Alergia stanowi poważny problem współczesnej medycyny i zdrowia
publicznego. Szacuje się, że blisko 40% ogółu polskiej populacji choruje
na choroby alergiczne, w tym: 25% – alergiczny nieżyt nosa, 12% –
objawy astmy, 5% – stale leczona astma oskrzelowa, 13% – alergia
pokarmowa 9% – atopowe zapalenie skóry[1]. Obserwowana różnica
względem badanych regionów (miasto i wieś) dotyczy wszystkich
postaci chorób alergicznych. 

dr n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta
prof. dr hab. Bolesław Samoliński
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bolesław Samoliński

Glikokortykosteroidy 
w postaci aerozoli

Z prze pro wa dzo nych ba dań w ra -
mach pro jek tu ECAP (Epi de mio lo gia
Cho rób Aler gicz nych w Pol sce) wy ni ka,
że szcze gól nie w gru pie ma łych dzie ci
w wie ku 6-7 i 14-15 lat ob ser wu je się
śre dnio 3,5-krot nie czę st sze ry zy ko ato -
po we go za pa le nia skóry w aglo me ra cjach
wiel ko miej skich[2]. Naj praw do po dob niej
zja wi sko to jest po dyk to wa ne wpły wem
sze re gu czyn ni ków ze wnątrz- i we -
wnątrz po chod nych (w tym za nie czy -
szczeń po wie trza), które sta no wią swo i -
ste ad iu wan ty re ak cji za pal nej dla cy to wa -
nych cho rób aler gicz nych.

Gli ko kor ty ko ste ro i dy po da wa ne miej -
sco wo sta no wią do sko na łą al ter na ty wę
w le cze niu cho rób nie tyl ko o podło żu
aler gicz nym. Kwa li fi ko wa ne są ja ko le ki
z wy bo ru w te ra pii der ma toz skór nych[3].
Wy ka zu ją dzia ła nie prze ciw a ler gicz ne,
prze ciw za pal ne i im mu no su pre syj ne po -

przez ha mo wa nie ak tyw no ści lim fo cy -
tów T i B, ma sto cy tów, eo zy no fi lów,
syn te zę cy to kin po za pal nych i czyn ni ka
sty mu lu ją ce go two rze nie ko lo nii gra nu -
lo cy tów[4]. Co wię cej, przez syn te zę li po -
kor ty ny I, pro wa dzą do zmniej sze nia stę -
że nia kwa su ara chi do no we go[5]. Od dzia -
ły wa nie na róż ne po zio my re ak cji za pal -
nej spra wia, że od naj du ją za sto so wa nie
w cho ro bach skóry o róż nym podło żu,
w tym: ato po wym i kon tak to wym za pa -
le niu skóry, li sza ju pła skim i ko la ge no -
zie[6].

Hi sto ria sto so wa nych gli ko kor ty ko ste -
ro i dów się ga lat pięć dzie sią tych. Te ra pia
wpro wa dzo na przez Sul zber ga i Wit te na
po cząt ko wo opie ra ła się na sto so wa niu
na tu ral ne go hor mo nu ko ry nad ner czy,
które go dzia ła nie zo sta ło z cza sem zmo -
dy fi ko wa ne che micz nie ce lem wzmoc nie -
nia efek tu le cze nia i mi ni ma li za cji ry zy ka
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dzia łań ubocz nych[5]. Na le ży za zna czyć, że
te ra pia sto so wa na dłu go trwa le nie sie po -
ten cjal ne ry zy ko miej sco wych dzia łań nie -
po żą da nych, np. ścień czeń skóry, te le an -
giek ta zji, roz stę pów czy roz wo ju trą dzi ku
po ste ro i do we go[3,5].

De ksa me ta zon (De xa pol cort) [Tab.
1a] ja ko flu o ro wa na po chod na pre dni zo nu

wy ka zu je sil ne dzia ła nie prze ciw za pal ne,
prze ciw świą do we i ob kur cza ją ce na czy nia
krwio no śne[7] (bli sko sze ścio krot nie sil niej -
sze od sa me go pre dni zo nu).

Rów nież pre pa ra ty sko ja rzo ne (gli -
ko kor ty ko ste ro id i an ty bio tyk [Tab. 1b.,
Tab. 1c.]) do stęp ne na pol skim ryn ku
do brze spraw dza ją się w te ra pii der ma -

Aler gicz ne cho ro by skóry,
ostry wy prysk kon tak to -
wy, od czy ny po uką sze -
niach ko ma rów, po krzyw -
ka, li szaj po krzyw ko wa ty,
opa rze nia I stop nia.

Wskazania

Nadwraż li wość na de ksa -
me ta zon, wi ru so we, grzy -
bi cze lub bak te ryj ne cho -
ro by skóry, trą dzik po spo -
li ty i różo wa ty, za pa le nie
skóry wo kół ust, od czy ny
po szcze pie niach ochron -
nych,  no wo two ry skóry
i sta ny przed no wo to wo -
ro we.

Przeciwwskazania

In te rak cje z in ny mi le ka mi. Nie stwier dzo no in te rak cji sto so wa ne go de ksa me ta zo nu i in nych pre pa ra -
tów. Wy jąt kiem jest jed no cze sne uży wa nie miej sco wo dwóch pre pa ra tów ze wzglę du na po ten cjal ne
ry zy ko wzro stu stę że nia sub stan cji czyn nej. Lek mo że być sto so wa ny w cza sie cią ży i kar mie nia pier sią
tyl ko z wy ra źnych wska zań le kar skich. De ksa me ta zon nie wpły wa na za bu rze nie zdol no ści pro wa dze -
nia po ja zdów me cha nicz nych i ob słu gi wa nia ma szyn w go spo dar stwach do mo wych czy w miej scu pra cy.
Sto sun ko wo rzad ko występują ob ja wy nie po żą da ne: świąd skóry, za czer wie nie nia i wy su sze nia w miej -
scu apli ka cji sub stan cji czyn nej, wy syp ka, odbar wie nie skóry, wtór ne za ka że nie skóry i za pa le nie me -
szków wło so wych.

0,28 mg (ae ro zol na
skórę, za wie si na) sto so -
wa na 2-4 ra zy dzien nie
w rów nych od stę pach
cza su.

Dawka

Deksametazon
(Dexapolcort)

Działania niepożądane

Rop ne cho ro by skóry,
rop ne po wi kła nia cho rób
aler gicz nych skóry (w po -
łą cze niu z kor ty ko ste ro i -
da mi), za ka żo ne nie wiel kie
odmro że nia i opa rze nia.

Wskazania

Nadwraż li wość na ne o -
my cy nę, uszko dzo ne po -
wierzch nie skóry z są czą -
cy mi zmia na mi skór ny mi,
owrzo dze nia ży la ko wa te.

Przeciwwskazania

In te rak cje z in ny mi le ka mi. Nie za le ca się sto so wa nia ne o my cy ny z le ka mi oto to ksycz ny mi i neu ro to -
ksycz ny mi ze wzglę du na ry zy ko to ksycz ne go wpły wu sub stan cji czyn nej na orga nizm czło wie ka.
Podob nie jed no cze sne sto so wa nie dwóch pre pa ra tów miej sco wo nie sie po ten cjal ne ry zy ko wzro stu
stę że nia sub stan cji czyn nej. Lek mo że być sto so wa ny w cza sie cią ży i kar mie nia pier sią tyl ko i wy łącz nie
z wy ra źnych wska zań le kar skich. Ne o my cy na nie wpły wa na zdol ność pro wa dze nia po ja zdów me cha -
nicz nych i ob słu gi wa nie ma szyn w go spo dar stwach do mo wych czy w miej scu pra cy. 
Ob ja wy nie po żą da ne sto so wa nia ne o my cy ny: świąd skóry, za czer wie nie nia i wy su sze nia w miej scu apli -
ka cji sub stan cji czyn nej, wy syp ki, za czer nie nie skóry. Dłu go trwa le sto so wa na mo że wy wo łać aler gię
kon tak to wą.

11,72 mg/g (ae ro zol na
skórę, za wie si na) sto so -
wa na 2-3 ra zy dzien nie
w rów nych od stę pach
cza su.

Dawka

Neomycyna

Działania niepożądane

Tab. 1a. Substancje czynne w postaci aerozoli [na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego].

Tab. 1b. Substancje czynne w postaci aerozoli [na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego].
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toz w prze bie gu wtór nych nad ka żeń
bak te ryj nych[3].

Przy kła dem wspo mnia ne go le cze nia
przy czy no we go jest Po lcor to lon TC –
pre pa rat bę dą cy za wie si ną za wie ra ją cą
dwie sub stan cje czyn ne: te tra cy kli nę (an ty -
bio tyk) o dzia ła niu prze ciw bak te ryj nym
i triam cy no lon (kor ty ko ste ro id) o dzia ła niu
prze ciw za pal nym, prze ciw świą do wym
i ob kur cza ją cym na czy nia krwio no śne[7].

Sku tecz ność le cze nia cho rób skór -
nych w du żej mie rze jest za leż na od ro -
dza ju za sto so wa ne go pre pa ra tu oraz je -
go podło ża, które sta no wi ba zę dla apli -
ko wa ne go le ku. Obe cnie do brą al ter na -
ty wą dla wspo mnia nej te ra pii są ae ro zo -
le lecz ni cze, które wy ka zu ją dzia ła nie
prze ciw świą do we, wy su sza ją ce i oklu -
zyj ne na zmia ny skór ne[5]. Ae ro zol lecz -
ni czy sta no wi układ ko lo i dal ny,
w którym ośrod kiem dys per syj nym jest
po wie trze a sub stan cją roz pro szo ną
ciecz. Wy róż nia się ae ro zo le lecz ni cze
in ha la cyj ne (do użyt ku we wnę trz ne go)
i na try sko we. Sub stan cje czyn ne (an ty -
bio ty ki, le ki prze ciw bak te ryj ne, prze ciw -

grzy bicz ne, gli ko kor ty ko ste ro i dy, pre pa -
ra ty za wie ra ją ce gli ko kor ty ko ste ro id
i an ty bio tyk) sto so wa ne w po sta ci ae ro -
zo li nie wąt pli wie wy ka zu ją pew ną prze -
wa gę nad tra dy cyj ny mi po sta cia mi le ku
(maść, krem) ze wzglę du na m.in. ła -
twość apli ka cji, jej po wta rzal ność, a tak -
że mi ni ma li zo wa nie dzia łań nie po żą da -
nych. Sa mo dzia ła nie gli ko kor ty ko ste ro i -
dów na po wierzch nię skóry za leż ne jest
od sze re gu in nych czyn ni ków po za
wcze śniej wy mie nio ny mi, np. wa run -
ków śro do wi sko wych czy miej sca apli -
ka cji (istot ne są gru bość war stwy ro go -
wej i/lub tkan ki pod skór nej czy obe -
cność gru czo łów ło jo wych)[5].

Za le ty gli ko kor ty ko ste ro i dów w po sta ci 
ae ro zo li

Ist nie je ca ła ga ma za let sto so wa nia gli -
ko kor ty ko ste ro i dów w po sta ci ae ro zo li
lecz ni czych w te ra pii cho rób skóry. W po -
rów na niu z in ny mi, tra dy cyj nie wy stę pu ją -
cy mi po sta cia mi le ków (np. za syp ki, ma ści

Miej sco we le cze nie sta -
nów za pal nych skóry
w prze bie gu ta kich cho rób
jak: aler gicz ne cho ro by
skóry z wtór nym za ka że -
niem bak te ryj nym, opa -
rze nia i odmro że nia I stop -
nia, owrzo dze nie podu dzi.

Wskazania

Nadwraż li wość na sub -
stan cje czyn ne, wi ru so we,
grzy bi cze lub gru źli cze za -
pa le nie skóry, trą dzik
zwy kły lub różo wa ty, no -
wo twór skóry bądź stan
przedra ko wy, za pa le nie
skóry wo kół ust, odby tu
i na rzą dów płcio wych.

Przeciwwskazania

In te rak cje z in ny mi le ka mi. Nie jest za le ca ne, aby lek był sto so wa ny miej sco wo jed no cze śnie z in ny mi
pre pa ra ta mi ze wzglę du na po ten cjal ne ry zy ko wzro stu stę że nia sub stan cji czyn nej. Nie mo że być
stosowany w cza sie cią ży i pod czas kar mie nia pier sią. Sub stan cje czyn ne nie wpły wa ją na zdol ność
prowadzenia po ja zdów me cha nicz nych i ob słu gi wa nie ma szyn w go spo dar stwach do mo wych czy
w miej scu pra cy. 
Ob ja wy nie po żą da ne: świąd skóry, pie cze nie i wy su sze nie w miej scu apli ka cji sub stan cji czyn nych, wy -
syp ki, zmia ny za ni ko wych skóry. Dłu go trwa le sto so wa ny mo że wy wo łać re ak cje aler gicz ne i skór ne re -
ak cje nadwraż li wo ści na świa tło.

23,12 mg + 0,58 mg/g
(ae ro zol na skórę, za wie -
si na) sto so wa na 2-4 ra zy
dzien nie w rów nych od -
stę pach cza su.

Dawka

Chlorowodorek
tetracykliny
+ acetonid 

triamcynolonu
(Polcortolon TC)

Działania niepożądane

Tab. 1c. Substancje czynne w postaci aerozoli [na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego].
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i pap ki) wy ka zu ją one wie le wy róż nia ją -
cych je cech. Do tych naj bar dziej – w zna -
cze niu me dycz nym – za li czyć moż na: 
• rów no mier ny roz kład sub stan cji czyn -

nej,
• ła twe i wy god ne za sto so wa nie rów -

nież na owło sio ną skórę i fał dy skór ne, 
• brak me cha nicz ne go draż nie nia cho rej

po wierzch ni pod czas apli ka cji, 
• po żą da ne miej sco we dzia ła nie ła go -

dzą ce, np. świąd czy pie cze nie skóry,
• do bra to le ran cja le cze nia i mi ni ma li za -

cja dzia łań nie po żą da nych. 

Ae ro zo le lecz ni cze sto so wa ne w cho -
ro bach skóry sta no wią wy god ną dla cho -
re go po stać le ku. Apli ka cja sub stan cji
czyn nej bez po śre dnio w miej scu wy stę -
po wa nia zmian skra ca dro gę oraz czas jej
roz prze strze nia nia się i wchła nia nia, wy -
klu cza pra wie cał ko wi cie dzia ła nie ogól -
no u stro jo we (moż li we in te rak cje z in ny -
mi le ka mi) oraz eli mi nu je bez po śre dnie
dzia ła nie na na rzą dy we wnę trz ne. Gli -
kok ty ko ste ro i dy w po sta ci ae ro zo li lecz -
ni czych po zwa la ją rów nież na pre cy zyj ne
i jed no cze śnie szyb kie i ła twe miar ko wa -
nie sub stan cji lecz ni czej (apli ka tor) oraz
za wie ra ją okre ślo na daw kę le ku. Opa ko -
wa nie ci śnie nio we, za sto so wa ne w więk -
szo ści do stęp nych pre pa ra tów, jest
ochro ną dla sub stan cji lecz ni czej przed
wpły wem czyn ni ków ze wnę trz nych, tj.
pro mie nio wa nia UV, utle nia nia, hy dro li -
zy. Czyn ni ki te w tra dy cyj nie sto so wa -
nych po sta ciach le ków mo gą wpły wać
ne ga ty wie na struk tu rę, skład czy na wet
dzia ła nie sa me go pre pa ra tu. Prze wa gą
nad  wy żej wy mie nio ny mi i nie wąt pli wą
za le tą ae ro zo li jest tak że ich za bez pie cze -
nie przed wtór ny mi za ka że nia mi mi kro -
bio lo gicz ny mi le ku.
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