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Streszczenie

Wprowadzenie glikokortykosteroidów wziewnych (GKSw) było prze-
łomem w leczeniu astmy i pozwoliło na ograniczenie działań niepożą-
danych glikokortykosteroidoterapii systemowej. Ze względu na częste 
współistnienie astmy z alergicznym nieżytem nosa wielu chorych sto-
suje jednocześnie GKSw i donosowe (GKSn). Bezpieczeństwo systemo-
we terapii GKSw i GKSn zostało udowodnione w licznych badaniach  
z randomizacją. Pomimo to opisy przypadków wskazują na możliwość 
wystąpienia niepożądanych objawów ogólnoustrojowych u pacjentów 
stosujących te leki.

Jednym z możliwych ogólnoustrojowych działań niepożądanych gliko-
kortykosteroidów miejscowych jest zahamowanie funkcji wydzielniczej 
kory nadnerczy poprzez supresję wydzielania kortykotropiny przez przy-
sadkę. Może to doprowadzić do wtórnej niedoczynności nadnerczy – 
stanu potencjalnie zagrażającego życiu. W artykule omówiono objawy 
ostrej i przewlekłej wtórnej niedoczynności nadnerczy oraz zagadnienie 
subklinicznej niedoczynności nadnerczy.

Artykuł omawia zagadnienie wpływu GKSw i GKSn na funkcję nadner-
czy ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań, oceniających efekt 
jednoczesnego stosowania tych leków. Przedstawione zostały właściwo-
ści farmakokinetyczne i farmakodynamiczne miejscowych glikokortyko-
steroidów, mające znaczenie dla biodostępności systemowej tych leków  
i związanych z nią potencjalnych działań niepożądanych. Podsumowano 
także wyniki badań, mówiących o nieprawidłowej funkcji osi podwzgó-
rze-przysadka-nadnercza u pacjentów z alergią.

W artykule zaprezentowano możliwości ograniczenia ryzyka wystąpie-
nia powikłań glikokortykosteroidoterapii miejscowej oraz wskazania do 
profilaktycznych badań w kierunku niedoczynności nadnerczy u chorych  
w trakcie leczenia GKSw.

Słowa kluczowe: oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, astma, alergicz-
ny nieżyt nosa

Summary

Introduction of inhaled corticosteroids(CS) was a breakthrough in the 
treatment of asthma which enabled the reduction of adverse events 
of systemic CS. Concurrent use of inhaled and intranasal CS becomes 
popular due to common coexistence of asthma and allergic rhinitis. The 
systemic safety of topical CS has been proven in numerous randomized 
trials. However, case studies indicate a possibility of systemic adverse 
events of this treatment.

One of the possible systemic effects of topical CS is the suppression of 
hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis function. This may lead to the 
secondary adrenal insufficiency, a potentially life threatening condition. 
Symptoms of acute and chronic secondary adrenal insufficiency as well as 
the aspect of subclinical adrenal insufficiency are presented in the article.

The article discusses the influence of inhaled and intranasal CS on HPA 
axis, especially the effects of their concurrent use. Pharmacodynamics 
and pharmacokinetics of topical CS, their influence on systemic bioavail-
ability and correlated risk of adverse events are reviewed. The results of 
studies on impaired HPA axis function in allergic patients are analysed.

The article summarizes the available options of reducing systemic adverse 
events risk. It also presents the indications for adrenal function screening 
during inhaled CS treatment.

Keywords: hypothalamic-pituitary-adrenal axis, asthma, allergic 
rhinitis
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Wstęp
Wprowadzenie do leczenia wziewnych glikokortykostero-

idów (GKSw) było przełomem w leczeniu astmy i pozwoliło na 
ograniczenie działań niepożądanych glikokortykosteroidote-
rapii systemowej [1]. Z kolei glikokortykosteroidy donosowe 
(GKSn) są aktualnie lekami pierwszego rzutu w alergicznym 
nieżycie nosa (ANN) [2]. Glikokortykosteroidy miejscowe po-
zwalają uzyskać dobrą kontrolę częstych chorób alergicznych 
bez konieczności stosowania leczenia ogólnego.

Bezpieczeństwo systemowe terapii GKSw i GKSn zostało 
udowodnione w licznych badaniach z randomizacją [3,4]. 
Pomimo to opisy przypadków wskazują na możliwość wy-
stąpienia niepożądanych objawów ogólnoustrojowych  
u chorych, stosujących te leki [5,6]. Te kazuistyczne doniesie-
nia oraz przypisywanie glikokortykosteroidom miejscowym 
działań niepożądanych terapii systemowej są powodem 
utrzymującego się lęku przed ich stosowaniem zarówno 
wśród pacjentów, jak i części lekarzy.

Z drugiej strony, dostępność GKSw i GKSn sprawia, że są 
szeroko stosowane nie tylko w astmie, alergicznym nieżycie 
nosa, czy ostrym zapaleniu zatok przynosowych, ale również 
poza zarejestrowanymi wskazaniami, np. w ostrym zapale-
niu oskrzeli, czy przewlekłym kaszlu. Aktualne pozostaje za-
tem pytanie o rzeczywiste ryzyko wystąpienia objawów nie-
doczynności nadnerczy u chorych, stosujących GKSw i GKSn.

Regulacja osi podwzgórze-przysadka-nadnercza
Wydzielanie hormonów kory nadnerczy, do których na-

leżą mineralokortykoidy (przede wszystkim aldosteron), gli-
kokortkosteroidy (GKS) (głównie kortyzol) oraz androgeny 
nadnerczowe (m.in. siarczan dehydroepiandrostendionu), 
jest regulowane przez oś podwzgórze-przysadka-nadnercza 
(PPN). Pod wpływem wydzielanego w podwzgórzu wielopep-
tydowego neuroprzekaźnika, kortykoliberyny (corticotropin 
releasing hormone, CRH), który dociera do przysadki drogą 
układu wrotnego, przysadka uwalnia do krwi hormon ad-
renokortykotropowy, kortykotropinę (ACTH). Pod wpływem 
ACTH kora nadnerczy syntetyzuje i uwalnia kortykosteroidy. 
Wzrost stężenia hormonów nadnerczowych w surowicy ha-
muje zwrotnie wydzielanie kortykotropiny i kortykoliberyny. 
Oprócz osi PPN wydzielanie glikokortykosteroidów jest regu-
lowane rytmem dobowym oraz dodatkowymi czynnikami, 
zwiększającymi zapotrzebowanie na hormony nadnerczowe, 
takimi jak: stres, uraz, operacja, zakażenie. Stężenie aldoste-
ronu jest regulowane głównie za pomocą układu renina-
-angiotensyna-aldosteron, a oś PPN pełni tu jedynie funkcję 
pomocniczą [7]. Funkcję osi PPN przedstawiono na rycinie 1.

Wtórna niedoczynność nadnerczy 
Niedoczynność nadnerczy to stan niewystarczającego wy-

twarzania hormonów kory nadnerczy. Znaczenie kliniczne 
ma przede wszystkim niedobór GKS, wytwarzanych przez 
warstwę pasmowatą kory nadnerczy oraz mineralokorty-
kosteroidów, produkowanych w warstwie kłębkowatej. 
Pierwotna niedoczynność nadnerczy jest efektem zaburzeń 
funkcji samych gruczołów nadnerczowych. Wtórna wynika  
z niedostatecznej przysadkowej produkcji kortykotropiny. 
Najczęstszą przyczyną wtórnej niedoczynności nadnerczy 
jest supresja nadnerczy, spowodowana leczeniem GKS. Jest 
to efekt zahamowania funkcji przysadki przez obecne w oso-
czu egzogenne GKS [7].

Wtórna niedoczynność nadnerczy może przebiegać  
w sposób ostry lub przewlekły. Do objawów przewlekłych 
należą: osłabienie, nudności, wymioty, przewlekła biegun-

ka, ból brzucha, utrata masy ciała, słaby przyrost wysokości 
ciała, bóle mięśni, stawów, bóle głowy, zwłaszcza poranne, 
a także obniżenie nastroju [8]. W przeciwieństwie do nie-
doczynności pierwotnej, nie obserwuje się tendencji do hipo-
tensji, gdyż wydzielanie aldosteronu regulowane jest głów-
nie przez układ renina-angiotensyna-aldosteron i nie zależy 
od stężenia ACTH. We wtórnej niedoczynności nadnerczy nie 
występuje także hiperpigmentacja skóry, która w pierwotnej 
niedoczynności nadnerczy wynika z nadprodukcji hormonu 
melanotropowego, powstającego w trakcie syntezy ACTH 
[7].

W przypadku ostrej postaci wtórnej niedoczynności nad-
nerczy przebieg choroby jest ciężki i stanowi zagrożenie 
życia. Dochodzi wówczas do hipoglikemii, prowadzącej do 
drgawek i śpiączki. Przełom nadnerczowy z hipotensją nie 
jest typowy dla wtórnej niedoczynności nadnerczy ze wzglę-
du na obecność aldosteronu. Same glikokortykosteroidy 
mają jednak wpływ na ciśnienie tętnicze poprzez nasilenie 
działania adrenaliny, obkurczającej naczynia. Zatem izolowa-
ny niedobór glikokortykosteroidów może sporadycznie do-
prowadzić do spadku ciśnienia tętniczego i objawów przeło-
mu nadnerczowego [8].

Znacznie częściej niż z jawną niedoczynnością nadnerczy, 
przebiegającą pod postacią ww. objawów, mamy do czynie-
nia z jej postacią subkliniczną. Subkliniczną niedoczynność 
nadnerczy rozpoznać można za pomocą testów diagnostycz-
nych, oceniających rezerwę nadnerczową, czyli zdolność do 
wyrzutu GKS w stanie zwiększonego zapotrzebowania lub 
po stymulacji syntetycznym ACTH. Subkliniczna niedoczyn-
ność nadnerczy może się ujawnić w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania na GKS endogenne, takich jak: ciężkie za-
każenie, operacja, uraz lub po nagłym odstawieniu leczenia 
GKS. Za dawkę GKS powodującą supresję nadnerczy uznaje 
się dawkę przekraczającą 30 mg/dobę hydrokortyzonu lub 
jej ekwiwalent, stosowaną przez co najmniej 3 tygodnie 
[7]. Do supresji nadnerczy u dzieci może dojść po zastoso-
waniu dawki GKS, przekraczającej fizjologiczną (> 8-12 mg/
m2/dobę hydrokortyzonu lub ekwiwalentu tej dawki) przez 
okres dłuższy niż 2 tygodnie [9]. Jatrogenna supresja nadner-
czy może utrzymywać się nawet rok po zakończeniu leczenia 
[10].

W przypadku miejscowych GKS znaczenie w wywołaniu 
supresji nadnerczy ma ich biodostępność systemowa, któ-
ra dla GKSw zależy przede wszystkim od depozycji płucnej 
i wchłaniania leku z płuc do krwiobiegu. Część dawki, która 
dostaje się do przewodu pokarmowego, jest metabolizowa-
na przez wątrobę i nie wywiera działań ogólnoustrojowych 
[11,12]. W przypadku GKSn działanie ogólnoustrojowe zale-
ży od dawki leku wchłoniętej przez naczynia błony śluzowej 
nosa do krwiobiegu. Im szybszy klirens rzęskowy, tym więcej 
leku zostaje połknięte i zneutralizowane przez wątrobę [13]. 
Ta frakcja leku nie wywiera pożądanego działania lecznicze-
go. Losy GKSw w ustroju przedstawiono na rycinie 2, a GKSn 
– na rycinie 3.

Funkcja osi PPN u pacjentów z alergią
Istnieją doniesienia, wskazujące na nieprawidłowe funk-

cjonowanie osi PPN u dzieci z chorobami alergicznymi, niele-
czonych GKS [14,15]. Przemawiają za tym dane o zaostrze-
niach astmy, wywołanych stresującym wydarzeniem, za co 
może odpowiadać niewystarczająca produkcja kortyzolu  
w odpowiedzi na stres u tych pacjentów [16]. Stała aktywa-
cja osi PPN przez stres, jakim jest przewlekły proces zapalny,  
wpływa na zmniejszenie odpowiedzi hormonalnej w reakcji  
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Ryc. 3. Losy glikokortykosteroidów donosowych w ustroju [11,13]

Ryc. 2. Losy glikokortykosteroidów wziewnych w ustroju [12,13]

Ryc. 1. Funkcja osi podwzgórze-przysadka-nadnercza [7]
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na inny czynnik stresowy. Wydaje się, że cytokiny pro-  
i przeciwzapalne, m.in.: IL-1, IL-6 czy TNF-α, biorące udział 
w patomechanizmie chorób alergicznych, hamują produkcję 
kortyzolu [15,17,18]. Co ciekawe, w badaniach Volowitza  
i Priftisa wykazano, że u pacjentów z astmą, u których przed 
rozpoczęciem leczenia GKSw obserwowano nieprawidłową 
odpowiedź nadnerczy na stymulację dużą dawką kortykotro-
piny, po włączeniu leczenia budezonidem wziewnym funkcja 
osi PPN wróciła do normy [19,20].

Wyjaśnienia dla nieprawidłowego funkcjonowania osi PPN 
u pacjentów z astmą poszukuje się w badaniach polimor-
fizmu genów, związanych z jej czynnością. Charakterystycz-
ne polimorfizmy genów, mogące wpływać za odpowiedź 
pacjentów z astmą na leczenie GKSw opisano zarówno dla 
genu dla receptora CRH typu 1 [21], jak i dla obszaru pro-
motorowego genu receptora dla ACTH [22] oraz samego re-
ceptora dla glikokortykosteroidów [23]. Polimorfizm genów 
związanych z funkcją osi PPN może odpowiadać za większą 
wrażliwość na leczenie GKS i ich większą skuteczność u części 
pacjentów, jednocześnie zwiększając prawdopodobieństwo 
wystąpienia działań niepożądanych terapii [15,24].

Jawna niedoczynność nadnerczy  
u pacjentów leczonych GKSn i GKSw

W żadnym badaniu klinicznym z użyciem GKSw nie ob-
serwowano objawów klinicznych niewydolności nadnerczy, 
spowodowanej leczeniem [25]. Istnieją natomiast doniesie-
nia kazuistyczne (opisy przypadków i serie przypadków) na 
temat wystąpienia objawów niewydolności nadnerczy (jaw-
na niewydolność nadnerczy) u pacjentów stosujących GKSw 
[26-28]. Najsłynniejsza z nich, praca Todda i wsp. z Wielkiej 
Brytanii z 2002 r, przedstawiała 33 chorych, w tym 28 dzie-
ci, u których wystąpił przełom nadnerczowy w trakcie lecze-
nia GKSw. U dzieci najczęstszą prezentacją niedoczynności 
nadnerczy była ostra hipoglikemia, powodująca zaburzenia 
świadomości, śpiączkę i drgawki. U dorosłych objawy były 
przewlekłe i niespecyficzne, tj. nudności i osłabienie. W chwi-
li wystąpienia objawów niewydolności nadnerczy średnia 
długość leczenia GKSw wynosiła 1,7 roku, a średnia dawka 
- 980 µg flutikazonu na dobę (rozpiętość 500-2000 µg/d,  
u dzieci średnio 1280 µg/m2/d). GKS systemowe stosowane 
były u wszystkich pacjentów (oprócz jednego) przez mniej 
niż 21 dni w ciągu minionego roku. U 21% pacjentów prze-
łom nadnerczowy był poprzedzony infekcją, w 11% - zmianą 
dawkowania lub odstawieniem GKSw, w jednym przypadku 
wystąpił pooperacyjnie, a w pozostałych 65% bez ewident-
nej wywołującej przyczyny [26]. Także w przypadku leczenia 
GKSn opisywano przypadki jawnej niedoczynności nadnerczy 
[5,11,29]. Perry i wsp. opisali 9 przypadków niedoczynności 
nadnerczy u dzieci, leczonych GKSn, w tym 7 przypadków 
niedoczynności jawnej. Pięcioro spośród opisywanych dzieci 
było leczonych wyłącznie GKSn (rozpiętość dawek wynosiła 
od 66 do 267 µg/d), pozostałe - lekiem donosowym i wziew-
nym. Dwoje dzieci stosowało GKSn nie z powodu alergii, ale 
z powodu wąskich górnych dróg oddechowych (stan po za-
rośnięciu nozdrzy tylnych) [5].

Subkliniczna niedoczynność nadnerczy  
spowodowana stosowaniem GKSw i GKSn

Ze względu na poważne konsekwencje, jakie niesie ze sobą 
wystąpienie niedoczynności nadnerczy lub jedynie zmniej-
szenie rezerwy nadnerczowej, wpływ GKS miejscowych na 
funkcję wydzielniczą nadnerczy był przedmiotem zaintere-
sowań wielu prac badawczych. Zastosowanie niejednolitych 

metod oceny funkcji nadnerczy oraz różnych preparatów  
i dawek GKS utrudnia przeprowadzenie metaanalizy wyni-
ków tych badań i wyciągnięcie jednoznacznych wniosków 
co do ryzyka zahamowania osi PPN przez GKS miejscowe. 
Wyniki tych badań nie dostarczają także informacji, jakie 
jest ryzyko wystąpienia objawów klinicznych niewydolności 
nadnerczy u pacjentów, u których doszło do spłycenia odpo-
wiedzi hormonalnej na stymulację Synacthenem (czy jest to 
rzeczywiste ryzyko dla pacjenta, czy tylko odchylenie w bada-
niach laboratoryjnych), ani praktycznych metod identyfikacji 
pacjenta zagrożonego przełomem nadnerczowym.

GKSw a funkcja osi PPN
Autorzy zaleceń GINA stoją na stanowisku, że GKSw 

stosowane w zalecanych dawkach nie powodują istotnych 
klinicznie zaburzeń funkcji osi PPN [25]. Jednocześnie re-
komendacje GINA zawierają zalecenie zastosowania „osło-
ny steroidowej” przed i w trakcie zabiegu chirurgicznego  
u pacjentów leczonych wysoką dawką GKSw lub tych, którzy 
w ciągu 6 miesięcy przed zabiegiem stosowali GKS ogólnie 
[25]. U większości pacjentów korzyści ze stosowania GKSw 
są osiągane przy ich względnie małych dawkach [30].

Próbę podsumowania wyników licznych badań podjęto  
w kilku systematycznych przeglądach piśmiennictwa.

Jednym z pierwszych był przegląd Lipwortha z 1999 roku. 
Analizując dane z lat 1966–1998, autor wykazał, że dawki 
GKSw przekraczające 0,75 mg/dobę dla propioninanu fluti-
kazonu powodują wyraźną, choć osobniczo zmienną supre-
sję nadnerczy [31].

Zależne od dawki GKSw zahamowanie osi PPN potwier-
dzili Wlodarczyk i wsp. W swojej metaanalizie wykazali su-
presję nadnerczy u niespełna 18% pacjentów, stosujących ni-
ską dawkę GKSw, 26,5% pacjentów leczonych średnią dawką 
i 36,3% pacjentów leczonych wysoką dawką GKSw [32].

Autorzy stanowiska EAACI podkreślają, że efekt najczęściej 
badanych GKSw, czyli budezonidu, beklometazonu i flutika-
zonu, jest zależny od dawki i może wystąpić już po pojedyn-
czym podaniu leku. Wpływ na oś PPN wydaje się zauważalny 
u dzieci przy dawkach budezonidu przekraczających 400 µg/
dobę. Autorzy zwracają uwagę, że zaburzenia hormonalne 
są wykrywane jedynie za pomocą czułych metod diagno-
stycznych i ze względu na brak doniesień o objawach nie-
doczynności nadnerczy z badań kontrolowanych, nie można 
wyciągnąć wniosków o znaczeniu klinicznym tych wyników. 
Ryzyko związane ze stosowaniem GKS miejscowo jest skraj-
nie niskie w zestawieniu z osiąganymi korzyściami [33].

Najbardziej aktualny przegląd systematyczny Kowalskiego 
i wsp. wykazał, że zależna od dawki supresja nadnerczy ma 
miejsce także po zastosowaniu preparatów bezfreonowych. 
Najsilniejszy efekt supresyjny zaobserwowano dla beklome-
tazonu, mniejszy dla flutikazonu i budezonidu. Jedynie dla 
cyklezonidu nie wykazano negatywnego wpływu na funkcję 
osi PPN, co jest zapewne efektem unikalnych właściwości far-
makokinetycznych [34].

GKSn a funkcja osi PPN
Bruni oceniła ryzyko stosowania GKSn jako jeszcze mniej-

sze niż GKSw, ponieważ GKSn są stosowane w mniejszych 
dawkach. Na działania niepożądane narażeni są pacjenci, 
którzy ze względu na współistnienie innych chorób alergicz-
nych stosują GKS także innymi drogami. Autorka podkreśla, 
że nie ma uzasadnienia dla obaw, że GKS wywierają większy 
wpływ na funkcję osi PPN u dzieci niż u dorosłych, gdyż udo-
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wodniono, że dzieci metabolizują budezonid o 40% szybciej 
niż dorośli [11]. Także Boner wskazuje na brak konieczności 
rutynowego monitorowania funkcji nadnerczy u dzieci sto-
sujących GKSn [35]. W cytowanym już opracowaniu EAACI, 
dotyczącym bezpieczeństwa GKSw i GKSn, autorzy zajmują 
to samo stanowisko w przypadku GKSw i GKSn [36]. W naj-
nowszym przeglądzie piśmiennictwa Sastre podsumowuje, 
że obawy o systemowe działania niepożądane, w tym za-
burzenia osi PPN, w przypadku stosowania GKSn są nieuza-
sadnione i niepoparte dowodami klinicznymi [36]. Podobne 
wnioski wyciąga Blaiss [37].

Jednoczesne stosowanie donosowego  
i wziewnego GKS

Ze względu na częste współistnienie astmy i ANN wielu 
pacjentów wymaga jednoczesnej terapii GKSn i GKSw. W ta-
beli I zestawiono wyniki prac, oceniających wpływ skojarzo-
nej terapii na funkcję nadnerczy [38-46].

Autor Model badania Wyniki

Heijsman, 
2011

Badanie obserwacyjne, przekrojowe. Stężenie kortyzolu nie różniło się istotnie 
między grupą 1 i 2, ale w obu badanych 
grupach było niższe niż w grupach 
kontrolnych.

Populacja - dzieci w wieku 6-12 lat (w okresie 
przedpokwitaniowym) podzielone na 4 grupy:

1) AO i ANN, leczone co najmniej 3 miesiące GKSw 
i GKSn (n=22);

2) AO, leczone co najmniej 3 miesiące GKSw 
(n=41);

3) kontrola: dzieci zdrowe (n=18);

4) kontrola:  dzieci leczone z powodu zaparcia 
(n=28).

Metoda oceny osi PPN: poranne stężenie kortyzolu 
w ślinie.

Bakkeheim, 
2010

Badanie obserwacyjne, kliniczno-kontrolne  
w ramach badania GA2LEN SARI.

Poranne i wieczorne stężenie kortyzolu było 
niższe w grupie dzieci z astmą.

Populacja - dzieci w wieku 7-12 lat z AO (n=50), 
leczone GKSw, w tym 19 dzieci z AO i ANN; 
kontrola: zdrowe dzieci (n=52).

Dzieci z AO, stosujące GKSw, miały podobne 
poranne i wieczorne stężenie kortyzolu jak 
dzieci z AO niestosujące GKSw.

Metoda oceny osi PPN: poranne i wieczorne 
stężenie kortyzolu w ślinie.

Dzieci z AO, stosujące niskie dawki GKSw, 
miały podobne poranne i wieczorne stężenie 
kortyzolu jak dzieci z AO niestosujące GKSw.

Dzieci z AO, stosujące wysokie i średnie 
dawki GKSw, miały niższe poranne stężenie 
kortyzolu niż dzieci z AO, stosujące niskie 
dawki, dzieci z AO, niestosujące GKSw oraz 
dzieci zdrowe.

Dzieci z AO i ANN, stosujące niskie dawki 
GKSw lub niestosujące GKSw, miały niższe 
stężenie porannego kortyzolu niż dzieci z AO 
bez ANN, stosujące niskie dawki GKSw lub 
niestosujące GKSw.

Nair, 2010 Badanie z interwencją metodą grup 
naprzemiennych.

Brak różnicy w stężeniu kortyzolu w obu 
testach w czasie stosowania GKSw w małej 
dawce w porównaniu ze stosowaniem GKSw 
w małej dawce z GKSn lub GKSw w dużej 
dawce.

Populacja - dorośli z AO i ANN (n=25).

Interwencja - FP wziewnie 100 µg/dobę lub FP 
wziewnie 100 µg/dobę + FP donosowo lub FP 
wziewnie 500 µg/dobę.

Czas interwencji - każda z kombinacji stosowana 
przez 2 tygodnie.

Metoda oceny osi PPN: stosunek stężenia kortyzolu 
do kreatyniny w nocnej zbiórce moczu oraz 
stosunek stężenia kortyzolu do kreatyniny  
w porannej porcji moczu.

Tabela I. Metodologia i wyniki dotychczasowych badań, oceniających wpływ skojarzonej terapii GKSw i GKSn na oś PPN [38-46]
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Kazachkova, 
2008

Badanie z interwencją metodą otwartej próby. Stężenie kortyzolu spoczynkowego  
i postymulacyjnego po leczeniu było 
podobne jak przed leczeniem.

Populacja - Dzieci w wieku 6-12 lat (n=12) z ANN  
i ciężką AO.

Interwencja - wziewnie: HFA-BDP 640 µg/dobę przez 
2 miesiące, następnie 320 µg/dobę przez 4 miesiące; 
donosowo: flunizolid 116 µg/dobę.

Czas interwencji - 6 miesięcy.

Metoda oceny osi PPN: KTSMD.

Kim, 2007 Badanie z randomizacją metodą podwójnie ślepej 
próby.

Zastosowanie GKSw spowodowało obniżenie 
wyjściowego stężenia kortyzolu.

Populacja - dorośli (n=150) z AO i ANN. Dołączenie do leczenia GKSn nie miało 
dalszego wpływu na stężenie kortyzolu we 
krwi i nieistotnie obniżyło stężenie kortyzolu 
w moczu.

Interwencja - wziewnie: FP z salmeterolem (500-50 
µg 2 x dz); donosowo: cyklezonid lub placebo.

Po podaniu deksametazonu obserwowano 
dalsze obniżenie stężenia kortyzolu w obu 
testach.Czas interwencji - 10-dniowy okres wprowadzający, 

w którym stosowano wyłącznie GKSw z LABA; 
następnie 43-dniowy okres leczenia GKSw z LABA  
i GKSn.

Dodatkowo ostatniego dnia obserwacji 2 mg 
deksametazonu doustnie.

Metoda oceny osi PPN: dobowy profil kortyzolu we 
krwi (AUC 0-24) oraz stężenie kortyzolu w dobowej 
zbiórce moczu.

Ratner, 2007 Badanie z randomizacją metodą podwójnie ślepej 
próby.

Zastosowanie GKSw spowodowało obniżenie 
wyjściowego stężenia kortyzolu. Dołączenie 
do leczenia GKSn nie miało dalszego wpływu 
na stężenie kortyzolu we krwi i nieistotnie 
obniżyło stężenie kortyzolu w moczu. Po 
podaniu deksametazonu obserwowano 
dalsze obniżenie stężenia kortyzolu w obu 
testach.

Populacja - Dorośli z AO i ANN (n=111).

Interwencja - BD 320 µg 2x dziennie wziewnie, 
donosowo: cyklezonid  200 µg lub placebo.

Czas interwencji: 43 dni

Dodatkowo ostatniego dnia obserwacji 2 mg 
deksametazonu doustnie.

Metoda oceny osi PPN: dobowy profil kortyzolu we 
krwi (AUC 0-24) oraz stężenie kortyzolu w dobowej 
zbiórce moczu.

Sheth, 2004 Badanie z randomizacją metodą podwójnie ślepej 
próby; randomizacja i zaślepienie dotyczyły leku 
wziewnego; analiza ad hoc.

Jednoczesne stosowanie flutikazonu 
donosowo i wziewnie nie zwiększało ryzyka 
zaburzeń osi PPN w porównaniu z leczeniem 
wyłącznie FP wziewnie.Populacja - pacjenci z AO ≥ 12 rż. (n=127) oraz 

pacjenci z AO i ANN ≥ 12 rż. (n=131).

Interwencja:

1) FP MDI 2 x 88 µg lub 2 x 220 µg lub placebo;

2) FP dysk 250 µg 2 x dz lub flutikazon dysk 250 
µg+salmeterol 50 µg 2 x dz lub placebo.

Dodatkowo część pacjentów przyjmowała w sposób 
niewystandaryzowany FP donosowo (brak danych  
o liczebności pacjentów leczonych GKSn  
w poszczególnych grupach).

Czas interwencji: 12 tygodni.

Metoda oceny osi PPN: standardowy test stymulacji 
Synacthenem.
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Whelan 2002 Badanie z randomizacją metodą podwójnie ślepej 
próby.

Dodanie FP donosowego do wziewnego nie 
wpływało na stężenie kortyzolu  
w 12-godzinnej zbiórce moczu.

Populacja - dzieci w wieku 4-12 lat z AO i ANN 
(n=27).

Ekspozycja na FP była znamiennie wyższa  
w grupie verum.

Interwencja - wziewnie: FP dysk w małej dawce (100 
µg/dobę); donosowo: FP 100 µg/dobę lub placebo.

Czas interwencji - miesiąc leczenia GKSw, następnie 
dodatkowo przez 28 dni GKSn lub placebo.

Metoda oceny osi PPN: stężenie kortyzolu w 
12-godzinnej nocnej zbiórce moczu (korygowanej 
do stężenia kreatyniny). Dodatkowo oznaczenie 
stężenia flutikazonu w surowicy.

Wilson 1999 Badanie z randomizacją metodą podwójnie ślepej 
próby; metoda grup naprzemiennych.

Zarówno FP, jak i TMC hamowały czynność 
osi PPN, FP 2x bardziej niż TMC.

Populacja - dorośli (średnia wieku 25,9 lat) z 
umiarkowaną AO.

Dodanie leku donosowego do wziewnego 
nie powodowało dodatkowego obniżenia 
średniego stężenia kortyzolu, jednak dodanie 
donosowego FP powodowało więcej 
nieprawidłowych wyników niż dodanie TMC.

Interwencja - TMC wziewnie 2 x 800 µg + TMC 
donosowo 1 x 220 µg lub FP wziewnie 2 x 880 µg  
i FP donosowo 1 x 200 µg lub placebo.

Czas interwencji - 5 dni leczenia lekiem wziewnym, 
następnie 5 dni leczenia lekiem donosowym  
i wziewnym

Frakcjonowane oznaczenia kortyzolu  
w surowicy i moczu były różnie czułe jak 
oznaczenia dobowe.

Metoda oceny osi PPN: dobowy profil kortyzolu 
w surowicy z podziałem na profil nocny, dzienny 
i stężenie poranne stężenie kortyzolu w dobowej, 
nocnej i dziennej zbiórce moczu oraz w porannej 
porcji moczu korygowane względem stężenia 
kreatyniny

AO – astma oskrzelowa, ANN – alergiczny nieżyt nosa, GKSw – glikokortykosteroid wziewny, GKSn – glikokortykosteroid donosowy, LABA – 
betamimetyk długodziałający, BD – budezonid, FP – flutikazon, TMC – triamcinolon, BDP – dipropionianbeklometazonu, KTSMD – krótki test 
stymulacji małą dawką Synacthenu, STSS – standardowy test stymulacji Synacthenem

Znaczenie modelu badania naukowego  
w ocenie funkcji osi PPN

W 2014 roku na łamach The Journal of Pharmaceuti-
cal Sciences ukazał się przegląd piśmiennictwa, oceniający 
wpływ modelu badania, zastosowanego do oceny funkcji 
nadnerczy u pacjentów, stosujących GKSw i GKSn, na wyni-
ki prac badawczych [47]. Autorzy przeglądu podkreślają, że 
wyniki poszczególnych badań trudno zestawić ze względu 
na różnorodność zastosowanych metod diagnostycznych, 
leków, dawkowania i trwania leczenia. Wydaje się to przy-
czyną dużego zróżnicowania wyników poszczególnych prac 
i sugeruje ostrożność w ich interpretacji.

Wskazania do zastosowania stresowej dawki GKS
Ryzyko wystąpienia przełomu nadnerczowego u pacjen-

tów z subkliniczną niedoczynnością nadnerczy jest trudne 
do oszacowania. Glowniak i wsp. przeprowadzili badanie 
metodą podwójnie ślepej próby wśród pacjentów stosują-
cych przez kilka miesięcy GKS ogólnie w dawce ≥ 7,5 mg/
dobę prednizonu, u których stwierdzono supresję nadnerczy 
w teście z Synacthenem. W badaniu porównano ciśnienie 
tętnicze krwi w trakcie operacji po przedoperacyjnym poda-
niu hydrokortyzonu lub soli fizjologicznej. W obu grupach  
u jednego pacjenta obserwowano śródoperacyjną hipoten-
sję, która ustąpiła po resuscytacji płynowej [48]. Thomason  

i wsp. także oceniali ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów, sto-
sujących GKS ogólnie w dawce 5-10 mg prednizolonu na 
dobę, poddanych zabiegowi gingiwektomii [49]. Autorzy 
pracy nie wykazali różnic w skurczowym i rozkurczowym ci-
śnieniu tętniczym krwi przed, w trakcie i po operacji u pacjen-
tów, u których zastosowano przedoperacyjnie pojedynczą 
dawkę hydrokortyzonu w porównaniu z pacjentami, którym 
podano placebo. Wyniki obu badań zostały podsumowane 
w przeglądzie Yong i wsp. [50]. Autorzy przeglądu uznali 
jego wyniki za niewiążące ze względu na zbyt małą liczbę 
pacjentów włączonych do obu badań (n=37). Autorzy in-
nego przeglądu piśmiennictwa na podstawie analizy 9 prac, 
do których włączono łącznie 315 pacjentów, stosujących 
GKS doustnie w dawkach terapeutycznych, poddanych za-
biegowi chirurgicznemu, wyciągnęli wnioski, że okołoopera-
cyjne stosowanie stresowych dawek GKS nie jest konieczne, 
o ile pacjenci nadal przyjmują dawki terapeutyczne GKS [51]. 
Autorzy przeglądu uważają także, że nie ma konieczności 
wykonywania przedoperacyjnie testów, oceniających wydol-
ność nadnerczy u tych pacjentów, gdyż testy cechują się zbyt 
wysoką czułością, a jednocześnie nie pozwalają przewidzieć, 
który pacjent rozwinie przełom nadnerczowy. Nie znaleziono 
w literaturze badań przeprowadzonych metodą podwójnie 
ślepej próby kontrolowanej placebo, oceniających ryzyko wy-
stąpienia śródoperacyjnej niewydolności nadnerczy u dzieci, 
leczonych GKS systemowo, ani u pacjentów, stosujących GKS 
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•	 Stosuj najmniejszą dawkę GKSw, która kontroluje objawy.

•	 Stosuj przystawki objętościowe do podawania leków z inhalatorów typu MDI w celu zmniejszenia 
miejscowych działań niepożądanych.

•	 Zaleć pacjentowi, by wypłukał usta po inhalacji.

•	 Monitoruj wzrost pacjenta.

•	 Kontroluj choroby współistniejące (ANN, zapalenie zatok, otyłość, chorobę refluksową przełyku).

•	 Omów z rodzicem/opiekunem pacjenta zależne od wieku zapotrzebowanie na wapń w diecie oraz wysiłek 
fizyczny.

•	 Gdy rozważasz zwiększenie dawki GKSw:

oceń, czy pacjent stosuje się do zaleceń,

sprawdź technikę przyjmowania wziewów,

oceń czynniki środowiskowe (alergeny, substancje drażniące), które mogą przyczyniać się do ciężkości 
astmy,

rozważ dodanie LABA lub leku antyleukotrienowego do małej lub średniej dawki GKSw zamiast zwiększać 
dawkę GKSw.

miejscowo. Wyniki takiego badania dostarczyłyby wiarygod-
nych informacji o rzeczywistym ryzyku przełomu nadnerczo-
wego u tych pacjentów.

Możliwości zwiększenia bezpieczeństwa  
glikokortykosteroidoterapii miejscowej

Stosowanie GKSw znacznie ogranicza konieczność stoso-
wania GKS systemowo i tym samym ogranicza ryzyko po-
ważnych działań niepożądanych [52]. Natomiast zastosowa-
nie GKSn poprawia kontrolę objawów astmy i tym samym 
pozwala zredukować dawkę GKSw [38]. Jednak pomimo 
faktu, że profil bezpieczeństwa GKS miejscowych jest nie-
porównywalnie większy niż GKS systemowych, stosując GKS 
miejscowe także należy przestrzegać zasad, które pozwalają 
na zminimalizowanie ryzyka działań niepożądanych.

Zalecenia Panelu Ekspertów National Asthma Education 
and Prevention Program [30] wskazują kilka sposobów 
zwiększenia bezpieczeństwa leczenia GKSw. Zestawiono je 
w tabeli II.

Ponadto wskazane jest stosowanie leku o najlepszych 
właściwościach farmakodynamicznych. Są to: wysoka de-
pozycja płucna, niska biodostępność systemowa, wysokie 
powinowactwo do receptora steroidowego, wysoka selek-
tywność wobec receptora steroidowego oraz wysoki efekt 
pierwszego przejścia. Dodatkowo korzystne jest stosowanie 
leku w postaci prekursora, aktywowanego w tkance płucnej. 
Wybierać należy podajniki, które zapewniają jak największą 
depozycję płucną. Z aktualnie dostępnych leków najwyższy 
profil bezpieczeństwa cechuje cyklezonid. Wśród leków zare-
jestrowanych u dzieci poniżej 12. roku życia najkorzystniejsze 
parametry farmakodynamiczne ma propionian flutikazonu. 
Nadrzędne znaczenie ma prawidłowe ustalenie wskazań do 
leczenia GKSw i GKSn, czyli właściwe postawienie rozpo-
znania astmy czy ANN. Pacjenci z niewłaściwym rozpozna-
niem nie tylko otrzymują GKS miejscowe niezasadnie, ale 
są narażeni w większym stopniu na działania niepożądane 
tych leków. Wykazano bowiem, że osoby zdrowe mogą za-
absorbować dwa razy więcej wziewnego flutikazonu przez 

przystawkę objętościową niż pacjenci z ciężką astmą i zapa-
leniem w drogach oddechowych [53].

W pracy dotyczącej wpływu GKSn na funkcję nadnerczy 
Bruni i wsp. zwracają uwagę, że są przesłanki sugerujące in-
dywidualną nadwrażliwość na GKS u niektórych pacjentów 
[11]. Autorzy powołują się na cytowaną powyżej pracę Per-
ry’ego i wsp., opisującą 9 przypadków niewydolności nad-
nerczy po zastosowaniu GKSn [5]. Do zahamowania funkcji 
nadnerczy doszło m.in. u dzieci, stosujących GKS miejscowe 
w prawidłowych dawkach. Według Bruni i wsp. sugeruje to 
osobniczą podatność na wystąpienie działań niepożądanych 
GKS miejscowych.

Wskazania do skriningu w kierunku  
niedoczynności nadnerczy u pacjentów  
leczonych GKSw i GKSn

Ze względu na wysoką zapadalność na choroby alergicz-
ne dróg oddechowych i związane z tym rozpowszechnienie 
zastosowania GKSw i GKSn przy niskim ryzyku wystąpienia 
systemowych działań niepożądanych, ważnym pozosta-
je pytanie, u których pacjentów przeprowadzać skrining  
w kierunku niedoczynności nadnerczy i pozostałych ważnych 
systemowych działań niepożądanych.

Według Allena racjonalne podejście do oceny funkcji osi 
PPN w praktyce klinicznej u pacjentów, przyjmujących GKS 
miejscowo w chorobach dróg oddechowych powinno łączyć 
czułość, swoistość i przystępność [54-56]. W związku z tym 
przydatnym badaniem przesiewowym może pozostać ocena 
stężenia porannego kortyzolu na czczo. Pacjenci leczeni niski-
mi i średnimi dawkami nie wymagają rutynowego monitoro-
wania funkcji osi PPN, o ile nie istnieją przesłanki kliniczne, 
sugerujące zaburzenia funkcji osi PPN. U pacjentów z ciężką 
astmą, leczonych wysokimi dawkami GKSw lub dodatkowo 
GKSn, okazjonalnie powinno się oznaczać poranne stężenie 
kortyzolu w surowicy i jeśli wynosi ono <10 µg/dL, wskazane 
jest wykonanie testu z Synacthenem.

Rekomendacje GINA zalecają, aby u każdego pacjenta, 
który zażywa wysoką dawkę GKSw lub stosował glikokorty-

Tabela II. Sugestie Panelu Ekspertów National Asthma Education and Prevention Program, jak zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych GKSw [30]
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Kiedy przeprowadzić skrining? – jeśli pacjent ma utrzymujące się objawy supresji nadnerczy (męczliwość, 
zmęczenie, wymioty, nudności, biegunka, ból brzucha, ból głowy (zwykle 
poranny), słaby przyrost masy ciała, bóle mięśni, bóle stawów, objawy 
psychiatryczne, opóźnione wzrastanie, hipotensja, hipoglikemia)

– jeśli pacjent przez 3-6 miesięcy przyjmował wysoką dawkę GKSw (flutikazon 
≥500 µg/dobę, budezonid/beklometazon ≥1000 µg/dobę, cyklezonid> 1000 
µg/dobę)*

– jeśli pacjent przyjmował GKS systemowo przez ostatnie 2 tygodnie lub łącznie 
przez 3 tygodnie w ciągu ostatnich 6 miesięcy

– jeśli pacjent stosuje jednocześnie GKSw i potencjalne inhibitory CYP3A4, np. leki 
przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze

Jakie badanie wybrać? Oznacz poranne stężenie kortyzolu (nie później niż o godz. 8):

– pacjent nie powinien przyjmować GKS systemowych wieczorem przed i w dniu 
testu

– niekonieczne pozostawanie na czczo

Jeśli wynik jest prawidłowy, powtórz badanie za pół roku.

Jeśli wynik jest prawidłowy, ale pacjent ma objawy niewydolności nadnerczy, 
wykonaj test stymulacji niską dawką kosyntropiny, by potwierdzić diagnozę.

Kiedy się niepokoić? – poranne stężenie kortyzolu <85 nmol/L* = rozpoznanie supresji nadnerczy

– poranne stężenie kortyzolu poniżej normy laboratoryjnej = możliwa supresja 
nadnerczy; rozważ skierowanie pacjenta do endokrynologa w celu potwierdzenia 
diagnozy

* <3,1 mcg/dL (1 nmol/L = 0,0362 µg/dL)

kosteroidy doustne dłużej niż 2 tygodnie w ciągu ostatnich 
6 miesięcy, należy zabieg operacyjny przeprowadzić w tzw. 
„osłonie steroidowej”. W okresie okołooperacyjnym należy 
zastosować hydrokortyzon 3x dziennie 100 mg i. v. (lub rów-
noważną dawkę innego steroidu np. Fenicort 3x dziennie 25 
mg i. v.) nie dłużej niż przez 24 godziny. Pierwsza dawka po-
winna być podana na godzinę przed zabiegiem [57].

Zalecenia brytyjskie rekomendują diagnostykę w kierunku 
supresji nadnerczy u pacjentów, stosujących dawkę flutika-
zonu ≥400 µg/dobę [58].

Praktyczny schemat podejścia do diagnostyki niewydolno-
ści nadnerczy u pacjentów z astmą przedstawiła Ahmet i wsp. 
(tab. III) [8]. Podejście to znalazło kontynuację w niedawno 
opublikowanym stanowisku ekspertów Kanadyjskiego Towa-
rzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej (Canadian Socie-
ty of Allergy and Clinical Immunology, CSACI). CSACI zaleca 
skrining w kierunku niedoczynności nadnerczy u wszystkich 
dzieci i nastolatków, stosujących wysoką dawkę GKSw dłużej 
niż 6 miesięcy. Diagnostykę należy także rozważyć u dzieci 
stosujących średnie dawki GKSw, jeśli współistnieją czynniki 
zwiększające osobniczą ekspozycję na GKS, tj. górna granica 
rozpiętości dawki średniej, jednoczesne stosowanie innych 
miejscowych GKS, stosowanie w ostatnim okresie wstawki 
z GKS systemowych lub częsta konieczność stosowania GKS 
systemowych oraz niedobór masy ciała. Ponadto skriningiem 
powinno się objąć wszystkich pacjentów prezentujących 

objawy niedoczynności nadnerczy, w tym zahamowanie 
wzrastania. Metodą z wyboru u dzieci >2. roku życia, które 
mają już ustalony dobowy rytm wydzielania kortyzolu, jest 
oznaczenie porannego stężenia kortyzolu w surowicy. Zale-
tą badania jest jego powszechna dostępność, wadą – niska 
czułość. Stąd dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania 
oraz te z wysokim ryzykiem niedoczynności nadnerczy wy-
magają potwierdzenia rozpoznania testem z Synacthenem 
w małej dawce. Potwierdzona supresja nadnerczy wymaga 
leczenia substytucyjnego (hydrokortyzon w dawce 8-10 mg/
m2/dobę) do czasu aż poranne stężenie kortyzolu powróci 
do normy, co trwa z reguły 6-12 miesięcy. Leczenie powinno 
być prowadzone we współpracy z endokrynologiem [59].

Podsumowanie
Stosowanie GKS miejscowych w leczeniu astmy i ANN 

znacznie zmniejsza konieczność stosowania GKS systemo-
wych i tym samym ogranicza liczbę działań niepożądanych 
związanych z leczeniem. Jednak – jak każdy inny lek – także 
GKS miejscowe nie są pozbawione działań ubocznych. Celem 
zminimalizowania tego ryzyka, GKS miejscowe należy stoso-
wać u pacjentów, mających wskazania do takiego leczenia 
oraz zgodnie z zasadami dawkowania, ujętymi w rekomen-
dacjach ekspertów. U chorych, wymagających przewlekłego 
stosowania wysokich dawek GKS wziewnych, należy rozwa-
żyć konieczność oceny funkcji nadnerczy. 

Tabela III. Zalecenia dotyczące skriningu w kierunku niedoczynności nadnerczy [8]
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