
Miej sco we gli ko kor ty ko ste ry dy (GKS)  są czę sto wy bie ra ne ja ko le cze -
nie dla wie lu ro dza jów za pal nych der ma toz. Z uwa gi na to,  że wy ka zu ją
dzia ła nie prze ciw za pal ne, prze ciw świą do we, prze ciw o brzę ko we, an ty -
pro li fe ra cyj ne oraz im mu no su pre syj ne, są sze ro ko sto so wa ne ja ko te ra -
pia pierw sze go rzu tu ste ro i dow raż li wych cho rób skóry. 
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Praktyczne aspekty zastosowania
glikokortykosteroidów w aerozolach
w chorobach skóry 

Der ma to zy za pal ne są cho ro ba mi spo ty -
ka ny mi w co dzien nej prak ty ce der ma to lo -
gicz nej. Do naj czę ściej wy stępu ją cych ste ro i -
dow raż li wych der ma toz na le żą: cho ro by
aler gicz ne skóry, łu szczy ca i der ma to zy łu -
szczy co po dob ne, cho ro by ru mie nio we, fo -
to der ma to zy czy uszko dze nia skóry czyn ni -
ka mi fi zy kal ny mi.

Wspól nym mia now ni kiem wy mie nio -
nych jed no stek cho ro bo wych jest podło że
ru mie nio we, su chość skóry, a tak że
współ wy stę po wa nie na si lo ne go, na wro to -
we go świą du skóry. Naj czę st szą cho ro bą
aler gicz ną jest wy prysk (eg ze ma). To po ję -
cie kli nicz ne od no si się do zmian skór nych
o cha rak te rze ru mie nio wo-grud ko wo-pę -

che rzy ko wym. Ty po wy dla wy pry sku po li -
mor fizm zmian w fa zie go je nia ustę pu je
miej sca złu szcza niu po wierzch ni skóry. Za
po wsta nie zmian od po wie dzial ny jest aler -
gen lub in ny czyn nik draż nią cy. Zu peł nie 
in a czej jest w przy pad ku łu szczy cy, gdzie
nie moż li we jest bez po śre dnie okre śle nie
czyn ni ka pro wo ku ją ce go po wsta wa nie
zmian skór nych. Do naj czę ściej wy stę pu ją -
cych za li cza ją się: uraz fi zycz ny lub che -
micz ny, in fek cje - szcze gól nie pa cior kow -
co we, oraz le ki. Obraz kli nicz ny po szcze -
gól nych ognisk w łu szczy cy jest
mo no ton ny. Pierw sze zmia ny są zwy kle
ru mie nio we, grud ko we i na sku tek skróco -
ne go cza su przej ścia ke ra ty no cy tów z war -
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stwy pod staw nej do wy ższych warstw na -
skór ka szyb ko po kry wa ją się sre br ną łu ską.
Z ko lei ato po we za pa le nie skóry jest prze -
wle kłą na wro to wą za pal ną cho ro bą skóry,
do ty czą cą na skór ka i skóry wła ści wej,
które ce chu je się świą dem, ty po wym
umiej sco wie niem oraz cha rak te ry stycz ną
mor fo lo gią zmian skór nych uza leż nio ną od
wie ku pa cjen ta. Opa rze nia sło necz ne wy -
stę pu ją nie mal u 100% po pu la cji w cią gu
ca łe go ży cia, wy łą cza jąc oso by o naj cie -
mniej szej kar na cji. Są to ksycz ną re ak cją
skór ną wy wo ła ną pro mie nio wa niem UVB
o dłu go ści fa li mię dzy 295 a 315 nm. Po -
cząt ko wy ru mień z to wa rzy szą cym obrzę -
kiem je dy nie w cięż szych przy pad kach
ewo lu u je w pę che rze, a na stęp nie złu -
szcza nie na skór ka. Na głe wy stą pie nie ob -
ja wów i du że na si le nie zmian pę che rzo -
wych, są czą cych, z po za pal ną hi per pig -
men ta cją, są bar dziej ty po we dla
fo to to ksycz ne go za pa le nia skóry; do te go
jed nak nie zbęd na jest obe cność w lub na
skórze czyn ni ka wzmac nia ją ce go efekt
pro mie nio wa nia sło necz ne go.

Le cze nie der ma toz za pal nych jest
podob ne. Sku tecz na te ra pia wy ma ga sy -
ste ma tycz no ści, po le ga na co dzien nym
sto so wa niu od po wie dnich pre pa ra tów
i pie lę gna cji skóry za pew nia ją cej odbu do -
wę za bu rzo nych funk cji ba rie ry hy dro li pi -
do wej. Miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy
(GKS) są wy bie ra ne w le cze niu wie lu cho -
rób skóry, za rów no w ostrym sta dium
cho ro by, jak i w za o strze niu cho ro by
prze wle kłej. Le ki gli ko kor ty ko ste ro i do we
dzia ła ją szyb ko, znacz nie po pra wia jąc stan
miej sco wy skóry oraz re du ku jąc jej świąd,
który jest wspól ną ce chą wy mie nio nych
der ma toz. De cy du jąc się na miej sco wą
apli ka cję wspo mnia nych pre pa ra tów, na le -
ży pa mię tać, że są one czę sto nadu ży wa ne
za rów no przez pa cjen tów, jak i przez le ka -
rzy i wy wo łu ją wie le po wi kłań miej sco -
wych, rza dziej ogól no u stro jo wych. Prze -

ciw wska za niem do le cze nia jest brak chę ci
współ pra cy ze stro ny pa cjen ta oraz, co
bar dzo istot ne, brak pra wi dło we go roz po -
zna nia cho ro by w trak cie dia gno sty ki róż -
ni co wej. W przy pad ku der ma toz rop nych
i bak te ryj nych czę sto sto su je się po łą cze -
nie GKS z an ty bio ty kiem. Po nad to miej -
sco wych gli ko kor ty ko ste ro i dów nie po -
win no się sto so wać u pa cjen tów z trą dzi -
kiem zwy kłym lub różo wa tym,
w miej sco wym le cze niu owrzo dzeń go le -
ni, u dzie ci na skórę w oko li cy pie lu szko -
wej oraz w te ra pii no wo two rów skóry in -
nych niż chło nia ki. Nie zbęd na jest szcze -
gól na ostroż ność pod czas sto so wa nia GKS
na du żych po wierzch niach skóry (po wy żej
30%) lub na twarz i oko li ce ano ge ni tal ne
(wchła nia nie w oko li cy kro cza jest 42 ra zy
więk sze niż przez skórę ra mie nia). Le ki gli -
ko kor ty ko ste ro i do we no wej ge ne ra cji
moż na sto so wać już od 2. r.ż., raz na do -
bę na cho ro bo wo zmie nio ną skórę. Te ra -
pia po win na być krót ka, za zwy czaj trwa do
uzy ska nia po pra wy kli nicz nej, śre dni czas
nie po wi nien prze kra czać 2–3 ty go dni.
Cha rak ter zmian skór nych po wi nien de cy -
do wać o do bo rze od po wie dniej po sta ci
le ku gli ko kor ty ko ste ro i do we go. Maść
prze zna czo na jest do sto so wa nia w zmia -
nach prze wle kłych, su chych, z hi per ke ra -
to zą lub li che ni fi ka cją. Krem za le ca się
w przy pad kach ak tyw ne go sta nu za pal ne -
go skóry, z ten den cją do wy się ku. Emul sja
jest szcze gól nie po le ca na u dzie ci i w oko -
li cach de li kat nych (twarz, pa chwi ny, fał dy
skór ne). Roz twór zaś prze zna czo ny jest
do le cze nia der ma toz wy stę pu ją cych na
owło sio nej skórze gło wy. Ae ro zol świet -
nie spraw dza się w przy pad ku der ma toz
z ce cha mi są cze nia, sta nów za pal nych zlo -
ka li zo wa nych w trud no do stęp nych oko li -
cach lub w przy pad ku zmian za pal nych,
których draż nie nie wy wo łu je u pa cjen ta
do le gli wo ści bólo we. Za le ca się le cze nie
me to dą kla sycz ną (cią głą), która po le ga na



sto so wa niu po cząt ko wo sil ne go gli ko kor -
ty ko ste ro i du, a na stęp nie le ku o słab szym
dzia ła niu. In ny mi ogól nie przy ję ty mi sche -
ma ta mi le cze nia są pro wa dze nie te ra pii
na prze mien nej (GKS sto su je się miej sco -
wo co 2 dni z pre pa ra tem obo jęt nym) lub
pul so wej (GKS sto su je się wy mien nie, np.
co 2 ty go dnie, z emo lien ta mi). Dzię ki
wspo mnia nym te ra piom moż na sku tecz nie
unik nąć ob ja wów nie po żą da nych, zre du -
ko wać su ma rycz ną daw kę gli ko kor ty ko ste -
ro i du, uzy skać dłu gą re mi sję cho ro by,
a tak że – w re zul ta cie – unik nąć zja wi ska
ta chy fi la ksji. Za zwy czaj znacz na si ła dzia ła -
nia gli ko kor ty ko ste ro i du zwią za na jest ze
zwięk szo nym ry zy kiem dzia łań nie po żą da -
nych. Przy kła da mi miej sco wych dzia łań
nie po żą da nych GKS są nie od wra cal ne
zmia ny za ni ko we na skór ka i skóry wła ści -
wej: ścień cze nie i za ni ki skóry, roz stę py
skór ne, te le an giek ta zje, odbar wie nia lub

prze bar wie nia skóry, nadmier ne owło sie -
nie, trą dzik po ste ro i do wy, za pa le nie oko -
ło u st ne, wtór ne nad ka że nia bak te ryj ne,
wi ru so we i grzy bi cze oraz upo śle dzo ny
pro ces go je nia się ran i owrzo dzeń. Ogól -
no u stro jo we dzia ła nia nie po żą da ne to: za -
ha mo wa nie osi podwzgórze–przy sad -
ka–nad ner cza oraz wy stą pie nie ob ja wów
ze spo łu Cu shin ga, hi per gli ke mia, nad ci -
śnie nie tęt ni cze.

Uwa gi prak tycz ne: za le ty i wa dy 
sto so wa nia ae ro zo li

Po ni żej przed sta wio no pięć sy tu a cji kli -
nicz nych, w których spraw dza się sto so wa nie
gli ko kor ty ko ste ro i dów w for mie ae ro zo li.
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Ryc. 1. Aler gicz ne kon tak to we za pa le nie
skóry w obrę bie pra we go do łu łok cio we go.
Za sto so wa nie gli ko kor ty ko ste ro i du w ae ro -
zo lu po zwa la unik nąć po wsta nia war stwy
oklu zyj nej, która mo gła by sprzy jać roz wo jo wi
nad ka że nia. 

Ryc. 2. Nasilony odczyn fototoksyczny z
masywnym sączeniem. Oprócz wysiękowego
charakteru zmian skórnych w kontekście doboru
leczenia bardzo istotne są dolegliwości bólowe
zgłaszane przez pacjenta. Zastosowanie leku w
postaci aerozolu ma działanie chłodzące,
pozwala na jego równomierne rozprowadzenie
oraz wysuszenie zmian. 
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Ryc. 3. Pę che rzy ca Ha i ley-Ha i ley w sta dium
za o strze nia. Zlew ne zmia ny ru mie nio wo-złu -
szcza ją ce, zlo ka li zo wa ne wyj ścio wo w oko li -
cach wy prze nio wych, którym nie jed no krot nie
to wa rzy szą roz le głe nadżer ki po wsta łe w wy ni -
ku ma ce ra cji wiot kiej po kry wy pę che rza. Miej -
sco wy gli ko kor ty ko ste ro id w ae ro zo lu umoż li wia
pa cjen to wi apli ka cję le ku w trud no do stęp nych
oko li cach ta kich jak pa chwi ny, fałd podbrzu -
szny, szpa ra mię dzy po ślad ko wa. 

Ryc. 4. Ato po we za pa le nie skóry. Ty po wa lo ka li za cja zmian to zgię cia łok cio we, pod ko la no we, nad gar -
st ki, grzbie ty rąk. W prze bie gu cho ro by, której głów nym ob ja wem jest świąd do cho dzi do po gru bie nia
skóry z to wa rzy szą cym nadmier nym po let ko wa niem. Pod sta wę te ra pii sta no wi sto so wa nie emo lien tów
ma ją ce na ce lu uszczel nie nie ba rie ry skór no-na skór ko wej. W okre sach za o strze nia cho ro by nadżer ki
i prze czo sy mo gą ule gać nad ka że niu bak te ryj ne mu. Wów czas za sto so wa nie le ku w for mie ae ro zo lu
ogra ni cza kon takt z cho ro bo wo zmie nio ną skórą przy spie sza jąc go je nie oraz mi ni ma li zu jąc do le gli wo ści
bólo we zwią za ne z apli ka cją le ku. Po nad to na ryn ku do stęp ne są pre pa ra ty łą czo ne za wie ra ją ce gli ko -
kor ty ko se ro id w po łą cze niu z an ty bio ty kiem.
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Pod su mo wu jąc, w każ dym przy pad ku
sku tecz ne le cze nie po win no szyb ko eli mi no -
wać ob ja wy cho ro by, wpły wać po zy tyw nie

na ja kość ży cia pa cjen tów oraz za po bie gać
za o strze niom cho ro by, przy mi ni mal nym
dzia ła niu nie po żą da nym wy ni ka ją cym z za -
sto so wa nej te ra pii. 
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Ryc. 5. Od czyn fi to fo to to ksycz ny. Zmia ny mo -
gą przy bie rać po stać pę che rzy wy peł nio nych su -
ro wi czym pły nem. W le cze niu za le ca się sto so -
wa nie miej sco wych gli ko ko ty ko ste ro i dów, jed -
nak że apli ka cja le ku w po sta ci ma ści lub kre mu
mo gła by spo wo do wać uszko dze nie po kry wy pę -
che rza i wy dłu że nie go je nia. W prak ty ce naj lep -
szym roz wią za niem jest odbar cze nie pę che rza
i za sto so wa nie ae ro zo lu.
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