
105

www.klinickafarmakologie.cz | 2015; 29(3) | Klinická farmakologie a farmacie

Hlavní téma

Úvod
Zavedení terapie inhalačními kortikosteroidy 

(IKS) do běžné praxe koncem 80. let 20. století 

bylo snad nejvýznamnějším milníkem v historii 

léčby bronchiálního astmatu. Právě inhalač-

ním kortikosteroidům vděčíme za významný 

pokles morbidity a mortality pacientů s tímto 

onemocněním pozorovaným od roku 1990. IKS 

jsou v současnosti považovány za nejúčinnější 

protizánětlivá preventivní antiastmatika, která 

jsou i lékem modifikujícím nemoc (1–3). Ve far-

makoterapii perzistujícího astmatu jsou lékem 

první volby pro všechny věkové kategorie. Přes 

výrazné úsilí farmaceutického průmyslu dosud 

nebyla objevena žádná nová léčba, která by se 

blížila efektivitě IKS.

Inhalační kortikosteroidy
V současnosti existuje 8 molekul inhalač-

ních kortikosteroidů schválených pro klinické 

použití. V České republice je z nich dostupných 

6: flutikason furoát (FF), mometason furoát (MF), 

flutikason propionát (FP), beklometason dipro-

pionát (BDP), ciclesonid (CIC), budesonid (BUD). 

V tomto pořadí jsou IKS seřazeny od molekuly 

s nejvyšší potencí, lipofilitou, vazbou na plazma-

tické bílkoviny a velikostí distribučního prostoru 

s klesající tendencí u uvedených IKS (4). Molekuly 

s vysokou potencí mají stejnou klinickou účin-

nost v nižších dávkách ve srovnání s molekulami 

s nižší potencí. Odhadované ekvivalentní dávky 

IKS jsou uvedeny v tabulce 1. Údaje o ekvivalent-

ních dávkách FF a mikronizovaného BDP nejsou 

zatím k dispozici (5).

Systémový účinek se liší u  různých IKS 

v závislosti na jejich biologické dostupnosti. 

S rostoucí biologickou dostupností se zvyšuje 

riziko systémových nežádoucích účinků IKS. 

Biologická dostupnost IKS souvisí s  lipofilitou 

a metabolizací molekuly IKS „in situ“, event. po 

prvním průchodu játry („first pass effect“) (6). 

Většina IKS je metabolizována jaterním cyto-

chromem P450 3A4 (7). Odlišnou farmakokine-

tiku mají ciclesonid a beklometason dipropio-

nát, které jsou prekurzorem účinné molekuly 

(„pro-drug“) a  jsou konvertovány esterázami 

v plicích a jiných tkáních na aktivní metabolity 

(4, 7). Na snížení rizika systémových účinků IKS 

se podílejí faktory, které minimalizují koncentraci 

léku v systémovém oběhu. Jsou to: nízká dáv-

ka IKS, nízká biologická dostupnost spolykané 

frakce dávky IKS, vysoká clearence absorbované 

dávky a inhalační technika (4).

Klinický efekt IKS
Dlouhodobá terapie IKS efektivně potlačuje 

chronický zánětlivý proces v dýchacích cestách 

u většiny pacientů s bronchiálním astmatem. 

Bylo prokázáno snížení frekvence symptomů 

astmatu, exacerbací, hospitalizací pro astma, 
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Tabulka 1. Odhadované ekvivalentní denní dávky IKS pro dospělé a děti starší 12 let (5)

IKS Nízká dávka Střední dávka Vysoká dávka **

BDP (DPI, CFC)* 200–500 ≥ 500–1 000 > 1 000–2 000

BDP (HFA) 100–200 ≥ 200–400 > 400–1 000

BUD (DPI, HFA) 200–400 ≥ 400–800 > 800–1 600

CIC (HFA) 80–160 ≥ 160–320 > 320

FP (DPI, HFA) 100–250 ≥ 250–500 > 500–1 000

MF (DPI) 110–220 ≥ 220–440 > 440–800

BDP – beklometason dipropionát, BUD – budesonid, CIC – ciclesonid, FP – flutikason propionát, MF – mo-

metason furoát, CFC – aerosolové dávkovače s chlorofluorokarbonem, HFA – aerosolové dávkovače s hyd-

rofluoroalkanem, DPI – inhalační systém pro práškovou formu léku

*již nejsou k dispozici, uvedeny pro možnost srovnání se starší literaturou

**nižší hodnota dle GINA (Global Initiative for Asthma), vyšší hodnota dle ERS/ATS (European Respiratory 

Society/American Thoracic Society)
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bronchiální hyperreaktivity, zlepšení plicních 

funkcí a snížení mortality astmatu (8). Časné 

nasazení terapie IKS pomáhá v prevenci vzniku 

ireverzibilních změn v dýchacích cestách. Ačkoliv 

jsou IKS velmi účinnou léčbou astmatu s mno-

hočetnými pozitivními efekty, po vysazení IKS 

dochází po různě dlouhé době k postupnému 

narůstání symptomů i bronchiální hyperreakti-

vity k hodnotám před zahájením terapie. Z toho 

vyplývá, že ačkoliv kortikosteroidy efektivně sni-

žují zánět v dýchacích cestách, nevedou k vylé-

čení samotného onemocnění (9).

Rostoucí účinek v závislosti na dávkách lze 

pozorovat zejména u nižších dávek IKS. Použití 

vysokých dávek IKS přináší jen malé zlepšení 

kontroly astmatu, ale zvyšuje riziko nežádoucích 

účinků. Před zvýšením dávky IKS je preferována 

kombinace IKS s léky z jiných tříd preventivních 

antiastmatik (3).

Nežádoucí účinky IKS
Ačkoliv IKS představují velmi efektivní léčbu 

astmatu, jejich dlouhodobé používání u dospě-

lých, ale zejména u dětí vzbuzuje obavy z nežá-

doucích účinků. Z tohoto důvodu je bezpečnost 

IKS zkoumána již od jejich zavedení do farmako-

terapie astmatu před 30 lety a byla provedena 

řada studií na zdravých dobrovolnících i paci-

entech s bronchiálním astmatem a chronickou 

obstrukční plicní nemocí (9).

Lokální nežádoucí účinky IKS
Ke vzniku lokálních nežádoucích účinků 

IKS dochází v důsledku depozice IKS v orofa-

ryngu a laryngu. Frekvence místních nežádou-

cích účinků závisí na konkrétním léku, dávce, 

inhalačním systému a aplikační technice (7). 

Nejčastějšími lokálními nežádoucími účinky 

jsou dysfonie, orofaryngeální kandidóza a ka-

šel z iritace horních dýchacích cest. K dysfonii 

může dojít v důsledku vzniku lokální myopatie 

hlasivek. U pacientů používajících aerosolové 

dávkovače MDI (metered dose inhaler) lze často 

předejít lokální kandidóze a dysfonii používá-

ním inhalačního nástavce, který snižuje depozi-

ci léku v horních dýchacích cestách. V prevenci 

místních kvasinkových infekcí po inhalaci všech 

forem IKS má význam výplach úst (vypláchnutí 

a vykloktání vodou) (3).

K méně častým lokálním nežádoucím účin-

kům IKS patří laryngeální a ezofageální kandidó-

za, kontaktní atopická dermatitida, hypertrofie 

jazyku a zvýšená žízeň. Ani při dlouhodobé 

terapii IKS nebyly prokázány nežádoucí lokál-

ní změny na úrovni průdušek – atrofie epitelu 

dýchacích cest (7).

Systémové nežádoucí účinky IKS
Riziko vzniku systémových nežádoucích 

účinků IKS je ovlivněno dávkou, potencí, bio-

logickou dostupností IKS, stupněm absorpce 

v dutině ústní, plicích a gastrointestinálním trak-

tu, inhalačním systémem, individuálními rozdíly 

v odpovědi na glukokortikoidy, komorbiditami 

pacienta a dalšími faktory (věk, pohlaví, kouře-

ní, pohybová aktivita, suplementace vápníkem 

a vitaminem D atd.) (3, 7). Pravděpodobnost sys-

témových nežádoucích účinků zvyšuje interakce 

zejména budesonidu, ciclesonidu a flutikasonu 

s léčivy inhibujícími cytochrom P450 3A4 (např. 

itrakonazol) (7).

Vliv na hypothalamo-hypofyzární-

adrenální osu (HPA)

Systémové glukokortikoidy vedou k supresi 

hypothalamo-hypofyzární-adrenální osy sníže-

ním tvorby adrenokortikotropního hormonu 

(ACTH) s následnou redukcí sekrece kortizolu 

v nadledvinách. Byla provedena řada studií hod-

notících adrenální supresi u pacientů s terapií 

IKS. Riziko symptomatické adrenální suprese 

nebo akutní adrenální krize u IKS je celkově velmi 

malé. Problémem je ve studiích odlišení účinku 

vysokých dávek IKS od efektu intermitentní léč-

by systémovými kortikoidy u pacientů s exacer-

bacemi astmatu (3). Dle dostupných dat nízké 

dávky IKS (BUD < 400 μg/den nebo ekvivalent 

jiné IKS) nevedou ke vzniku adrenální suprese 

(10). Dle metaanalýzy studií hodnotících hladi-

ny močového kortizolu, k supresi HPA dochází 

nejčastěji při dlouhodobém užívání flutikasonu 

v dávkách nad 800 μg/den. Budesonid a beklo-

metason mají nižší potenciál vyvolání suprese 

HPA (7). U dětí byla prokázána adrenální suprese 

v závislosti na dávce již od středních dávek IKS 

s výskytem až u 7,7 % dětských pacientů (11). 

V některých národních doporučeních manage-

mentu dětského astmatu je již doporučováno 

screeningové vyšetření ranního sérového korti-

zolu u dětí léčených vysokými dávkami IKS déle 

než 6 měsíců (12).

Plicní infekce

Některé studie prokázaly mírné zvýšení ri-

zika vzniku bakteriálních a mykobakteriálních 

plicních infekcí, ačkoliv data nejsou jednoznačná 

v hodnocení rizika rozvoje pneumonie u pacien-

tů s astmatem nebo chronickou obstrukční plicní 

nemocí léčených IKS. Vyšší frekvence výskytu 

pneumonie byla popsána zejména u vysokých 

dávek IKS. Taktéž velmi mírné zvýšení rizika vzni-

ku tuberkulózy bylo prokázáno u nemocných 

užívajících dlouhodobě flutikason v dávkách 

nad 1 000 μg/den, avšak není jasné, jestli tento 

výsledek není zkreslen jinými faktory (kouření, 

socioekonomický status, užívání léků inhibují-

cích cytochrom P450 3A4) (7).

Vliv na oči

Systémové kortikosteroidy mají prokáza-

ný vliv na vznik glaukomu a katarakty. Ačkoliv 

některé studie prokázaly vyšší riziko rozvoje 

katarakty u pacientů užívajících IKS, tento fakt 

není jednoznačně potvrzen vzhledem k tomu, 

že většina studií nevyloučila vliv intermitentní 

léčby systémovými kortikoidy (7). Se vznikem 

katarakty je spojována zejména vysoká ku-

mulativní dávka beclometasonu (> 2 000 mg). 

Dlouhodobé užívání vysokých dávek IKS může 

vést k zvýšenému nitroočnímu tlaku a glauko-

mu se zavřeným úhlem zejména u pacientů 

užívajících vysoké dávky IKS, kteří mají pozitivní 

rodinnou anamnézu (7).

Vliv na růst dětí

Z důvodu obav z růstové decelerace byla 

provedena řada studií zkoumajících růst dětí 

léčených dlouhodobě IKS. Samotné bronchi-

ální astma je asociováno se snížením růstové 

rychlosti zejména u  těžké perzistující formy 

onemocnění. Astma je však spojováno s poz-

dějším nástupem puberty, což vede k delšímu 

růstovému období. Ve starších studiích bylo 

pozorováno zpomalení růstové rychlosti v prv-

ním roce léčby IKS, avšak konečná výška dětí 

se nelišila od kontrol. Novější studie prokázaly 

mírné snížení dospělé výšky u dětí léčených 

IKS. Nová metaanalýza hodnotící 25 studií zkou-

majících růst dětí léčených nízkými a středními 

dávkami různých IKS minimálně po dobu 3 mě-

síců zjistila průměrné snížení růstové rychlosti 

o 0,48 cm/rok a průměrné snížení výškového 

rozdílu o -0,61 cm během prvního roku léčby 

(13). Výsledky sledování růstu v dalších letech 

léčby se liší. V některých studiích byl pozorován 

mírný pokles růstové rychlosti, v dalších nebyl 

nalezen významný rozdíl mezi dětmi léčenými 

IKS a placebem. Rozdíly byly zjištěny i v koneč-

né výšce pacientů v 18 letech věku, maximální 

prokázaná průměrná redukce dospělé výšky 

byla 1,2 cm. Autoři zdůrazňují, že tato mírná re-

dukce výšky v dospělosti je zcela zanedbatelná 

ve srovnání s pozitivním přínosem IKS v terapii 

astmatu (14).

Vliv na kosti a svaly

Většina studií zkoumajících vliv IKS na vznik 

osteoporózy a patologických fraktur prokázala, 

že dávky IKS odpovídající ekvivalentu 400 μg/d 
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budesonidu mají minimální vliv na riziko fraktur. 

Vyšší dávky mohou vést k akceleraci poklesu 

kostní minerální denzity a zvýšenému riziku 

fraktur (7). K osteoporóze mohou kromě vy-

sokých dávek IKS přispívat i další rizikové fak-

tory (postmenopauza u žen, kouření, terapie 

systémovými kortikoidy), proto je vhodné ze-

jména u rizikových pacientů aktivně pátrat po 

osteoporóze. Z léčebných opatření je kromě 

nefarmakologické intervence (pravidelné cviče-

ní, zanechání kouření, dieta bohatá na vápník) 

důležitá u pacientů s osteopenií nebo osteo-

porózou i farmakologická terapie (bisfosfonáty, 

suplementace vápníku a vitaminu D, substituční 

hormonální terapie u žen) (3).

Vliv systémové resorpce IKS na generali-

zovanou myopatii není potvrzený, ačkoliv jsou 

popsány izolované případy slabosti skeletálního 

svalstva, která ustoupila po vysazení IKS (7).

Vliv na kůži

U pacientů s vysokými dávkami IKS bylo po-

zorováno ztenčení kůže, zvýšená tvorba hemato-

mů a purpura. Tyto nežádoucí účinky byly zjištěny 

zejména u starších pacientů. Opět není jasné, 

nakolik se na těchto změnách podílí intermitentní 

podávání systémových kortikoidů (7, 10).

Psychiatrické účinky

Jsou popsány případy různých psychiatric-

kých poruch (emoční labilita, euforie, deprese, 

agresivita, nespavost), které byly spojovány s te-

rapií IKS. Tyto případy jsou však vzácné a u vět-

šiny nebyla jednoznačně potvrzena kauzální 

souvislost s IKS (7).

Glukózový a lipidový metabolizmus

Účinek IKS na glukózový a lipidový metabo-

lizmus je považován za minimální. Vysoké dávky 

IKS byly asociovány s lehce zvýšenou inzulinovou 

rezistencí a mírným nevýznamným zvýšením 

sérové hladiny glukózy u diabetických pacien-

tů. U nemocných, kteří nebyli léčeni pro diabe-

tes mellitus, neměly IKS žádný vliv na glykémii. 

Ojedinělé studie popsaly mírné zvýšení chole-

sterolu u starších pacientů léčených IKS (7, 10).

Závěr
Ačkoliv některé nežádoucí účinky IKS jsou 

nepochybné, jejich přínos v léčbě astmatu mno-

honásobně převyšuje tato negativa. Bronchiální 

astma sice zůstává i v současné době nevyléči-

telným celoživotním onemocněním, které se 

však i díky IKS stalo dobře léčitelným u většiny 

pacientů (15).

Řada nežádoucích účinků není zatím 

z dosavadních studií jednoznačně potvrzena. 

Systémové nežádoucí účinky IKS jsou závislé na 

dávce, potenci, biologické dostupnosti IKS, inha-

lační technice a dalších faktorech. Ze současných 

studií vyplývá, že budesonid má nižší systémové 

účinky ve srovnání s flutikason propionátem. 

Za bezpečné se považují dávky budesonidu 

pod 400 μg/den nebo jeho ekvivalentu (10). 

S novými molekulami IKS (CIC, FF, MF) jsou zatím 

omezené klinické zkušenosti a předpokládá se 

jejich lepší bezpečnostní profil a redukce systé-

mových efektů.

V klinické praxi je důležitá opatrnost s vyso-

kými dávkami IKS a snížení dávky IKS na nejnižší 

efektivní dávku, která udrží astma pod kontrolou. 

Před zvýšením dávky IKS jsou preferovány jiné 

farmakologické (kombinace IKS s léky z jiných 

tříd preventivních antiastmatik) a nefarmako-

logické terapeutické postupy (dodržování lé-

čebného režimu, preventivních opatření atd.). 

U ohrožených pacientů, kde se nelze vyhnout 

vysokým dávkám IKS, je nutný aktivní screening 

možných systémových nežádoucích účinků.
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