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Bezpieczeñstwo i skutecznoæ d³ugo dzia³aj¹cych
betamimetyków
Safety and efficacy of long-acting beta-agonists
MARTA GAW£OWSKA, RAFA£PAWLICZAK
Zak³ad Immunopatologii, Wydzia³ Nauk Biomedycznych i Kszta³cenia Podyplomowego UM w £odzi

Streszczenie
Wzrastaj¹ce wskaniki zachorowalnoci na astmê oraz czêsto niewystarczaj¹ca kontrola choroby, jak¹ udaje siê uzyskaæ przy zastosowaniu dostêpnych metod, powoduj¹ koniecznoæ poszukiwania
nowych, bezpiecznych i skutecznych opcji terapeutycznych. D³ugo
dzia³aj¹ce betamimetyki maj¹ udokumentowane dzia³anie na komponentê bronchokonstrykcyjn¹ astmy, ale nie wykazuj¹ dzia³ania przeciwzapalnego. W zwi¹zku z tym nie powinny byæ stosowane jako leki
pierwszego rzutu w terapii astmy. Dostêpne wyniki badañ sugeruj¹
jednak, ¿e w grupie pacjentów, u których nie udaje siê uzyskaæ pe³nej
kontroli choroby przy zastosowaniu sterydów wziewnych, korzystne mo¿e okazaæ siê w³¹czenie LABA. Równoczenie podkrela siê
fakt, ¿e terapia przeciwastmatyczna powinna mieæ bardzo indywidualny charakter, uwzglêdniaæ choroby wspó³istniej¹ce pacjenta oraz
jego indywidualn¹ odpowied na leczenie. Celem pracy jest przedstawienie aktualnych wyników badañ dotycz¹cych dzia³ania d³ugo
dzia³aj¹cych betamimetyków oraz próba obiektywnej oceny ich bezpieczeñstwa i skutecznoci.
S³owa kluczowe: astma, d³ugo dzia³aj¹ce b2-mimetyki, receptor
b2-adrenergiczny, synergizm, desensytyzacja

Summary
Rising asthma morbidity rates and often insufficient control of the
disease achievable by means of currently available methods make it
necessary to find new, safe and efficient therapeutic options. Longacting beta-agonists have well-documented effect on the
bronchoconstriction component of the asthma, but they lack the antiinflammatory effect. Thus, they should not be used as the first line
therapy in asthma treatment. The available data suggest that in patients
whose asthma is not sufficiently controlled by means of antiinflammatory drugs alone, the addition of LABA may bring good results.
At the same time it has been stressed that the antiasthmatic therapy
should be individualized and take into consideration all coexisting
factors and individual patients response to the therapy. The aim of
this review article is presentation of current results of the research
on the mechanism of action of long-acting beta-agonists and the
objective evaluation of their safety and efficacy.
Key words: asthma, long-acting b2-agonists, b2-adrenergic receptor,
synergy, desensitization
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Wykaz skrótów:

Wstêp

LABA (long-acting b2-agonists)  d³ugo dzia³aj¹ce b2-mimetyki
SABA (short-acting b2-agonists)  krótko dzia³aj¹ce b2-mimetyki
ICS (inhaled corticosteroids)  wziewne glikokortykosteroidy
LTRAs (leucotriene receptor antagonists)  antagonici receptora leukotrienowego
FEV1 (forced expiratory volume)  natê¿ona objêtoæ wydechowa pierwszosekundowa
PEF (peak expiratory flow)  szczytowy przep³yw wydechowy
BAL (bronchoalveolar lavage)  pop³uczyny pêcherzykowooskrzelowe

Wprowadzenie do leczenia astmy d³ugo dzia³aj¹cych

b2-mimetyków (LABA  long-acting beta-agonists)

mia³o poprawiæ kontrolê choroby. Celem pracy jest przedstawienie aktualnych wyników badañ dotycz¹cych dzia³ania LABA i próba oceny, czy b2-agonici spe³nili pok³adane w nich nadzieje w terapii choroby o tak z³o¿onych
mechanizmach patogenetycznych jak astma.

Wspó³czesne strategie leczenia astmy

Cele leczenia astmy, okrelone przez Global Initiative
for Asthma (GINA 2005) [1] obejmuj¹ osi¹gniêcie trwa³ej kontroli objawów choroby, przy zapewnieniu mo¿liwie
najwy¿szej jakoci ¿ycia chorego. Efektem skutecznego
leczenia powinno byæ osi¹gniêcie dobrej kontroli astmy,
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któr¹ charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
 wystêpowanie co najwy¿ej minimalnych objawów,
 rzadkie zaostrzenia choroby,
 niewielkie zapotrzebowanie na b2-mimetyki stosowane doranie,
 aktywnoæ ¿yciowa nie jest ograniczona,
 dobowa zmiennoæ PEF <20%,
 wartoci parametrów wentylacyjnych s¹ prawid³owe
lub zbli¿one do prawid³owych,
 dzia³ania niepo¿¹dane stosowanych leków s¹ jak najmniejsze.
Astma jest chorob¹ o pod³o¿u zapalnym, skuteczna
terapia powinna byæ prowadzona w oparciu o leki dzia³aj¹ce na elementy procesu zapalnego. Aktualne wytyczne
jako leki pierwszego rzutu w leczeniu ³agodnej, umiarkowanej i ciê¿kiej astmy rekomenduj¹ sterydy wziewne [1].
Badanie START potwierdzi³o korzyci wynikaj¹ce z jak
najwczeniejszego zastosowania glikokortykosteroidów
w zakresie takich parametrów, jak:
- zmniejszenie czêstoci ostrych zdarzeñ zwi¹zanych
z astm¹ w porównaniu z grup¹ pacjentów leczonych
placebo,
- znacz¹cy spadek czêstoci zagra¿aj¹cych ¿yciu zaostrzeñ w przebiegu astmy,
- zmniejszone zu¿ycie krótko dzia³aj¹cych b2-mimetyków.
To samo badanie wykaza³o tak¿e skutecznoæ wziewnych leków sterydowych w zakresie prewencji pogarszania czynnoci p³uc w przebiegu astmy, podkrelaj¹c, i¿
nawet 2-, 3-letnie opónienie w³¹czenia leczenia mo¿e skutkowaæ nieodwracaln¹ utrat¹ ich funkcji i zmniejszeniem
skutecznoci w leczeniu nadreaktywnoci oskrzeli [2,3].
Glikokortykosteroidy, wykazuj¹c silne i skuteczne dzia³anie przeciwzapalne, pozwalaj¹ u wielu pacjentów z astm¹ uzyskaæ satysfakcjonuj¹c¹ kontrolê choroby stosowan¹ w monoterapii. Nie maj¹ jednak wp³ywu na produkcjê
i dzia³anie mediatorów leukotrienowych, odpowiedzialnych
m.in. za szereg objawów astmy i alergicznego nie¿ytu nosa
[4,5] i dlatego nie we wszystkich przypadkach terapia przy
zastosowaniu wy³¹cznie ICS (wziewne glikokortykosteroidy) okazuje siê wystarczaj¹ca. Brak zwalczania sk³adowych zapalenia, niezale¿nych od dzia³ania sterydów,
mo¿e prowadziæ do utraty trwa³ej kontroli procesu chorobowego [6,7]. Racjonalnym rozwi¹zaniem u tych pacjentów, u których objawy choroby utrzymuj¹ siê pomimo zastosowania sterydu wziewnego w dawce dobowej
400-800 µg beklometazonu, po uwzglêdnieniu czynników
wynikaj¹cych z nieprawid³owej aplikacji i dawkowania
leku, jest w³¹czenie do terapii innych dostêpnych leków
przeciwzapalnych o odmiennym mechanizmie dzia³ania.
Miejsce dla LABA w terapii astmy

Zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy uwa¿a siê, ¿e
kluczowym zagadnieniem w leczeniu astmy jest dzia³anie
przeciwzapalne. Bez opanowania tocz¹cego siê zapale-
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nia nie jest mo¿liwe uzyskanie d³ugotrwa³ej kontroli choroby. U znacz¹cej wiêkszoci pacjentów takie postêpowanie terapeutyczne jest wystarczaj¹ce do utrzymania
prawid³owej funkcji p³uc i poprawy jakoci ¿ycia.
LABA nie wykazuj¹ dzia³ania przeciwzapalnego [8,9].
Dostêpne badania zaprzeczaj¹, aby d³ugo dzia³aj¹ce b2-mimetyki mia³y wp³yw na bezporednie parametry kontroli
procesu zapalnego w drzewie oskrzelowym. Nie zmniejszaj¹ one nacieku komórek zapalnych mierzonego po prowokacji alergenowej w preparatach z biopsji lub BAL
(pop³uczyny pêcherzykowo-oskrzelowe) [10,11], nie wp³ywaj¹ na poziom eozynofilii we krwi lub w plwocinie [12,13],
nie hamuj¹ uwalniania mediatorów zapalenia w drzewie
oskrzelowym [14,15].
LABA w po³¹czeniu ze sterydem nie maj¹ tak¿e udowodnionej przewagi nad innymi schematami leczenia astmy. Nie zmniejszaj¹ znacz¹co liczby zaostrzeñ w porównaniu z terapi¹ wysokimi dawkami ICS [16,17], a ich
wp³yw na kontrolê choroby jest porównywalny do uzyskiwanej dziêki zastosowaniu LTRAs (antagonici receptora leukotrienowego) [18,19].
Wobec powy¿szych faktów zastanawiaj¹cy jest sukces, jaki odnios³y d³ugo dzia³aj¹ce b2-mimetyki na rynku
leków przeciwastmatycznych. Opieraj¹c siê na wynikach
dostêpnych badañ klinicznych, trudno zaprzeczyæ istnieniu korzyci, jakie mo¿e wnieæ w³¹czenie LABA do terapii w uzasadnionych przypadkach. Jednak¿e dane dotycz¹ce zu¿ycia leków mog¹ sugerowaæ, ¿e prawdopodobnie s¹ one niejednokrotnie nadu¿ywane i nie stosowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wskazaniami (IMS Health)
[20].
Liczba rzeczywistych wskazañ do zastosowania leku
oddzia³ywuj¹cego na komponentê bronchokonstrykcyjn¹
astmy jest ograniczona. Uzyskanie dodatkowego efektu
bronchodylatacyjnego, wynikaj¹cego z dzia³ania LABA
na miêniówkê g³adk¹ oskrzeli, mo¿e okazaæ siê korzystne w grupie pacjentów z umiarkowan¹ i ciê¿k¹ astm¹,
u których wyjciowe parametry FEV1 i PEF s¹ niezadowalaj¹ce, pomimo pe³nego leczenia przeciwzapalnego
i kontroli chorób wspó³istniej¹cych. Ze wzglêdu na wolno
narastaj¹cy efekt bronchodylatacyjny terapii przeciwzapalnej, do³¹czenie d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku w pocz¹tkowym etapie leczenia mo¿e stanowiæ skuteczne zabezpieczenie w stosunku do czynników dzia³aj¹cych kurcz¹co na oskrzela i wymiernie poprawiæ jakoæ ¿ycia pacjenta. Mo¿liwoæ zmniejszenia dawki stosowanych sterydów lub ograniczenia zu¿ycia SABA, w przypadkach
gdy s¹ one stosowane w du¿ej iloci, mo¿e stanowiæ wskazanie do w³¹czenia LABA do terapii.
Tymczasem okazuje siê, ¿e terapia skojarzona
ICS+LABA jest najczêciej stosowanym schematem
terapeutycznym, bez wzglêdu na stopieñ nasilenia objawów astmy (IMS Health) [20]. Jeszcze bardziej niepokoj¹cym zjawiskiem jest fakt, i¿ pewna grupa pacjentów,
zachêcona zapewne pozorn¹ popraw¹ stanu klinicznego,
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rezygnuje z terapii przeciwzapalnej i stosuje LABA w monoterapii. Brak dostatecznej kontroli ze strony lekarza prowadz¹cego leczenie mo¿e w takich przypadkach doprowadziæ do ciê¿kich powik³añ kr¹¿eniowych oraz utraty
kontroli choroby.
Zastosowanie LABA w terapii dzieci

U pod³o¿a astmy, zarówno u dzieci, jak i doros³ych le¿y
ten sam mechanizm patofizjologiczny. Jakkolwiek, ze wzglêdu na aktywny wzrost i rozwój m³odego organizmu, efekty
leczenia i skutki uboczne terapii u dzieci mog¹ byæ znacz¹co ró¿ne. Dane uzyskane z badañ nad skutecznoci¹ leków u doros³ych nie mog¹ byæ przenoszone na dzieci.
Aktualne wytyczne [1] jako najskuteczniejszy lek, pozwalaj¹cy uzyskaæ mo¿liwie pe³n¹ kontrolê choroby na
ka¿dym stopniu zaawansowania, rekomenduj¹ sterydy
wziewne. Badania skutecznoci terapii przeciwzapalnej
u dzieci wykaza³y, ¿e w wiêkszoci przypadków udaje siê
uzyskaæ znacz¹c¹ i szybk¹ poprawê objawów i parametrów funkcji p³uc ju¿ na niskich dawkach ICS (oko³o
100 µg/dobê) [21,22,23]. Bisgaard i wsp. [24] potwierdzili ponadto, ¿e w tej grupie pacjentów flutikazon w dawce
200 µg by³ najskuteczniejszym rodkiem zapobiegaj¹cym
zaostrzeniom i ³agodz¹cym objawy choroby. Obiecuj¹ce
wyniki uzyskano tak¿e w badaniach oceniaj¹cych skutecznoæ alternatywnego schematu przeciwzapalnego
z zastosowaniem leków antyleukotrienowych, stosowanych w monoterapii u pacjentów chorych na astmê lekk¹
[25,26,27,28].
Skutecznoæ LABA u dzieci nie jest dostatecznie udokumentowana. W odró¿nieniu od wyników uzyskanych
u doros³ych, dostêpne badania nie dostarczaj¹ jednoznacznych dowodów dla zarekomendowania LABA jako uzupe³nienia terapii przeciwzapalnej ICS [29,30,31]. Wiêkszoæ z nich udowodni³a niewielk¹ poprawê parametrów
funkcji p³uc, ale pozosta³e wyniki, takie jak nasilenie objawów czy czêstoæ zaostrzeñ, pozosta³y niemal nie zmienione. Natomiast badanie Verberne i wsp. [32] wykaza³o
wy¿szoæ schematu z zastosowaniem ICS w podwojonej
dawce w porównaniu do ICS+LABA w zmniejszeniu liczby zaostrzeñ w tej grupie wiekowej.
Niepokoj¹ce by³y tak¿e wyniki uzyskane z analizy danych z ramienia pediatrycznego badania nad bezpieczeñstwem stosowania formoterolu [33]. W badaniu 049 czêstoæ rejestrowanych zaostrzeñ by³a znacz¹co wy¿sza
w grupie pacjentów leczonych Foradilem  odpowiednio
11 w grupie leczonej dawk¹ 24 µg dwa razy dziennie
i 8 w grupie leczonej dawk¹ o po³owê mniejsz¹ w porównaniu do pacjentów przyjmuj¹cych placebo [33].
Przytoczone dane wyranie wskazuj¹ na fakt, ¿e
w chwili obecnej nie ma przekonywuj¹cych dowodów
przemawiaj¹cych za korzyciami wynikaj¹cymi z terapii
kombinowanej u dzieci. Leczenie przeciwzapalne pozostaje najskuteczniejszym i prawdopodobnie najbezpieczniejszym schematem terapeutycznym. Uzasadnione za-
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stosowanie b2-agonistów sprowadza siê do krótkotrwa³ego doranego ³agodzenia objawów astmy przy zastosowaniu preparatów SABA.
Budowa i synteza d³ugo dzia³aj¹cych
b2-mimetyków wziewnych (LABA)

Struktura chemiczna beta-agonistów
Zarówno krótko jak i d³ugo dzia³aj¹cy b2-agonici maj¹
podobn¹ strukturê, opart¹ na piercieniu benzenu. Wiêksz¹ selektywnoæ leku uzyskuje siê poprzez rozbudowanie ³añcucha a-wêglowego (przy pierwszej cz¹steczce
wêgla za cz¹steczk¹ wêgla, do którego przy³¹czona jest
grupa funkcyjna) [34]. Celem przed³u¿enia czasu aktywnoci cz¹steczki stosuje siê modyfikacje jej struktury, polegaj¹ce na repozycji grupy 3,4-hydroksylowej na pozycjê 3,5-hydroksylow¹ (np. fenoterol) b¹d te¿ substytucjê
grupy 3-hydroksymetylowej (podstawnik  CH2OH, np.:
albuterol, salmeterol) lub grupy foraminowej (podstawnik
 NH2 np.: formoterol) grup¹ 3-hydroksylow¹, co zapewnia zwiêkszon¹ opornoæ na dzia³anie katecholo-O-metyltransferazy [34].
Struktura molekularna b2-agonistów determinuje sposób ich oddzia³ywania na receptor. Leki, takie jak formoterol czy salmeterol, posiadaj¹ wysoko lipofiln¹ strukturê
cz¹steczki, która zapewnia im okres dzia³ania powy¿ej 12
godzin po inhalacji [35]. Salmeterol pocz¹tkowo szybko
przy³¹cza siê do zewnêtrznej pêtli receptora w b³onie komórkowej, a nastêpnie stopniowo pokonuje jej powierzchniê, przy³¹czaj¹c siê do aktywnej wewn¹trzkomórkowej
czêci receptora, co jest przyczyn¹ jego opónionego pocz¹tku dzia³ania (~30 min). Cz¹steczka salmeterolu wi¹¿e siê z b-receptorem poprzez wyd³u¿ony boczny ³añcuch
wêglowy, przy³¹czaj¹cy siê do pomocniczego miejsca
wi¹¿¹cego, które stanowi wysoko hydrofobowa domena
w czwartej pêtli b2-receptora [36]. Takie po³¹czenie pozwala aktywnej czêci ³añcucha alkoholu salicylowego
(tzw. g³owie saligeninowej) cz¹steczki na powtarzaln¹
stymulacjê receptora zwi¹zanego z bia³kiem G i w konsekwencji przed³u¿one pobudzanie cyklazy adenylanowej,
niezale¿ne od dawki leku [34].
Przed³u¿one dzia³anie formoterolu jest niezale¿ne od
jego zwi¹zania z proksymalnym odcinkiem receptora (tzw.
exosite). Lipofilna struktura formoterolu umo¿liwia mu
zwi¹zanie z b³on¹ komórkow¹ w formie nieaktywnej, a nastêpnie stopniowe uwalnianie do fazy wodnej z formy
depot. Jego szybkie i d³ugotrwa³e dzia³anie jest uwarunkowane miêdzy innymi zastosowan¹ dawk¹ i stê¿eniem
leku [36].
Mechanizm dzia³ania LABA poprzez b-receptor

Budowa i dzia³anie b2-receptora adrenergicznego
b2-receptory wystêpuj¹ najliczniej na powierzchni komórek miêni g³adkich dróg oddechowych (rednio 30-40
000/komórkê) ale spotyka siê je tak¿e na komórkach na-
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b³onka, endotelium, pneumocytach typu II i mastocytach
[36].
Ludzki receptor b2-adrenergiczny, o masie cz¹steczkowej 46,500 daltonów, nale¿y do nadrodziny receptorów
zale¿nych od bia³ek G (tzw. GPCR  G protein coupled
receptors). Jest produktem genu na chromosomie 5 (locus genowe 5q31-q32) [37] i tworzy go 413 aminokwasów. Podobnie jak wszystkie receptory tej grupy, utworzony jest przez 7 przezb³onowych a-helis [38], z 3 pêtlami wewn¹trz- i 3 zewn¹trzb³onowymi. Miejsca krytyczne
dla interakcji b2-receptora z agonist¹ zlokalizowane s¹
odpowiednio pozycji 113 (licz¹c od N-koñca)  reszta
kwasu asparaginowego w trzeciej domenie, 2 reszty serynowe w pozycjach 204 i 207 w domenie pi¹tej i reszta
asparaginowa na pozycji 293 w domenie szóstej [38].
N-glikolizowane reszty aminowe 6, 15 i 187 odgrywaj¹
znacz¹ca rolê w zwi¹zaniu receptora z powierzchni¹ b³ony komórkowej oraz aktywowaniu go przez b-agoniste
[39]. Palmitynowana cysteina reszty aminokwasowej
w pozycji 341 jest odpowiedzialna za przymocowanie karboksylowego koñca cz¹steczki do b³ony komórkowej [40].
b2-receptor w aktywnej formie jest zwi¹zany z podjednostk¹ a bia³ka Gs i cz¹steczk¹ GTP. Zast¹pienie wyskoenergetycznej GTP cz¹steczk¹ GDP znacz¹co zmniejsza
powinowactwo podjednostki a do receptora, powoduj¹c
jej oddysocjowanie i powrót receptora do formy nieaktywnej. Jako ¿e ró¿ne szlaki efektorowe s¹ aktywowane
poprzez b2-receptor wydaje siê oczywiste, ¿e dla ka¿dego z nich istnieje odmienna konformacja cz¹steczki, warunkuj¹ca takie a nie inne dzia³anie.
Przekazywanie sygna³u przez b2-receptor
Aktywacja b2-receptora poprzez jego agonistê powoduje oddysocjowanie podjednostki a zwiazanego z receptorem bia³ka Gs i jej przy³¹czenie do cz¹steczki cyklazy
adenylanowej (CA). Aktywacja CA prowadzi do produkcji
cAMP (na drodze konwersji z ATP), który aktywuje z kolei
kinazê bia³kow¹ A (PKA) (rys. 1) Aktywna kinaza bia³kowa A fosforyluje kluczowe bia³ka regulatorowe, zaanga¿owane w regulacje napiêcia miêniówki g³adkiej (m.in.
hamuje kinazê lekkiego ³añcucha miozyny) [36]. Skutkiem
dzia³ania cAMP jest zahamowanie uwalniania jonów Ca2+
z magazynów wewn¹trzkomórkowych, redukcja nap³ywu Ca2+ do komórki oraz sekwestracja wewn¹trzkomórkowego stê¿enia tego jonu, co powoduje zmniejszenie
ogólnego stê¿enia wapnia wewn¹trzkomórkowego i relaksacjê miêni g³adkich oskrzeli. Ostatnie badania sugeruj¹ równie¿ mo¿liwoæ inicjowania odpowiedzi rozkurczowej przez mechanizmy cAMP-niezale¿ne, anga¿uj¹ce bezporedni¹ interakcjê Gs z kana³ami potasowymi
obecnymi w b³onie komórkowej miêni g³adkich [36].
Chocia¿ wiêkszoæ efektów pobudzenia b2-receptora
jest mediowana przez bia³ka Gs i cAMP-zale¿ny system
kinazy bia³kowej A, b2-receptory mog¹ siê tak¿e wi¹zaæ
z bia³kami Gi [41]. Prze³¹czanie oddzia³ywania receptora
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z bia³ka Gs na Gi wydaje siê byæ równie¿ zale¿ne od jego
fosforylacji przez kinazê bia³kowa A [41]. Aktywacja bia³ka Gi prowadzi do pobudzenia kinaz regulowanych sygna³ami zewn¹trzkomórkowymi (ERK  extracellular
signal-regulated kinase) grupy MAPK, poprzez szlaki
zale¿ne od podjednostek bg bia³ka Gi i aktywacjê Ras [42].
Pobudzenie receptora prowadzi tak¿e do indukowanej
przez kinazy zwi¹zane z bia³kiem G (GRK  G protein
receptor kinase) fosforylacji b2-receptora, skutkuj¹cej jej
interakcj¹ z b-arrestyn¹. b-Arrestyna mo¿e dzia³aæ jako
³¹cznik w oddzia³ywaniu b2-receptora zarówno ze szlakami ERK jak i GRK, skutkuj¹c pobudzeniem MAPK
[43,44] (rys. 1). Ostateczny efekt pobudzenia b2-receptora jest zatem zale¿ny od równowagi tych przeciwstawnych procesów.

Ryc. 1. Wewn¹trzkomórkowe szlaki przewodzenia sygna³u przez
b2-receptor
Znaczenie polimorfizmów receptora
b2-adrenergicznego

Aktualnie prowadzone badania polimorfizmów receptorowych b2-receptora adrenergicznego wyodrêbni³y 9 polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, z których 3 wydaj¹ siê mieæ znaczenie kliniczne, warunkuj¹c zró¿nicowan¹ odpowied na dzia³anie b2-agonistów.
Najwiêcej uwagi powiêca siê kodonowi 16, z czêstoci¹ wystêpowania alleli odpowiednio 35% dla Arg
i 65% dla Gly. Pierwsze doniesienia o mo¿liwym niekorzystnym dzia³aniu terapii bronchodylatacyjnej w pewnej
grupie pacjentów pochodzi³y z badania ACRN [45].
Wród pacjentów homozygotycznych Arg:Arg16 stosuj¹cych regularnie przez 16 tygodni albuterol wykazano
obni¿enie wartoci PEF, utrzymuj¹ce siê tak¿e w trakcie
kolejnych 4 tygodni badania, podczas których pacjenci
stosowali albuterol do doranej kontroli objawów.
Równie¿ prospektywne badanie BARGE (The BetaAdrenergic Response by Genotype) [46] potwierdzi³o
znamiennie czêciej wystêpuj¹ce zaostrzenia i obni¿enie
PEF i FEV1 w grupie Arg:Arg16 leczonej albuterolem
(4 x 400 µg) w porownaniu do placebo. Wymienione parametry kontroli astmy ulega³y wyranej poprawie po od-
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stawieniu albuterolu i w³¹czeniu do leczenia leku alternatywnego (bromek ipratropium). W grupie pacjentów homozygotycznych pod wzglêdem allelu Gly (Gly:Gly16)
uzyskane wyniki wskazywa³y na korzystne dzia³anie
SABA w uzyskaniu kontroli choroby, mierzonej wartociami parametrów PEF, FEV 1 oraz doranego stosowania leków bronchodylatacyjnych.
Badania Israel i wsp. [47] sugeruj¹, ¿e podobne zale¿noci wystêpuj¹ tak¿e w odniesieniu do d³ugodzia³aj¹cych b2-mimetyków. Zgodnie z tymi wynikami, regularne
stosowanie LABA mo¿e prowadziæ do pogorszenia parametrów wentylacyjnych p³uc, nasilenia objawów i wzrostu zu¿ycia doranie dzia³aj¹cych leków rozkurczaj¹cych
oskrzela, mimo równoczesnego przyjmowania ICS. Z kolei badania Dorinskyego i wsp. [48] nie wykaza³y znacz¹cych ró¿nic w odpowiedzi na leczenie salmeterolem
(w po³¹czeniu z flutikazonem) w grupie pacjentów z polimorfizmem genu dla b2-receptora typu Arg:Arg, Arg:Gly
czy Gly:Gly po 12 tygodniach terapii.
Wyniki dostêpnych badañ sugeruj¹ zatem, i¿ istnieje
grupa pacjentów, u której korzystne wydaje siê zastosowanie terapii bronchodylatacyjnej z wy³¹czeniem zarówno SABA, jak i LABA i mog¹ odnieæ najwiêksze korzyci dziêki optymalnie dobranej terapii przeciwzapalnej.
Polimorfizm w kodonie 27 zwi¹zany jest z wystêpowaniem w tej pozycji glutaminy (Gln) lub kwasu glutaminowego (Glu). W badaniach na hodowlach komórkowych
wykazano, ¿e forma receptorowa Glu:Glu27 wydaje siê
zapobiegaæ rozwojowi zjawiska downregulation [49], co
wyra¿a siê zarówno w utrzymuj¹cej siê wzglêdnie sta³ej
liczbie receptorów jak i zmniejszonej wra¿liwoci oskrzeli
na czynniki kurcz¹ce w porównaniu do osobników
Gln:Gln27 [50].
Rzadki polimorfizm w pozycji 164 (treonina lub izoleucyna) wydaje siê wp³ywaæ na specyfikê wi¹zania agonisty z b2-receptorem. W hodowlach komórkowych komórki z ekspresj¹ Ile:Ile164 wykazywa³y czterokrotnie
mniejsze powinowactwo do receptora, wyra¿aj¹ce siê
zmniejszonym pobudzeniem przez cz¹steczkê b2-receptora uk³adu cyklazy adenylanowej w porównaniu do typu
Tre:Tre164 [51].
Wp³yw SABA i LABA na zaburzenia
funkcji b2-receptora

Proces desensytyzacji receptorów b2-adrenergicznych
jest autoregulacyjnym mechanizmem zwi¹zanym z jego
aktywacj¹. Dzia³a jako naturalny rodek zabezpieczaj¹cy
przed nadmiernym pobudzeniem receptorów, wobec ich
czêstego, regularnego pobudzania. Na mechanizm desensytyzacji b2-receptorów sk³adaj¹ siê 3 g³ówne mechanizmy, których nasilenie zale¿y od stopnia i czasu pobudzenia b2-receptora przez agonistê:
 przerwanie oddzia³ywania b2-receptora z cyklaz¹ adenylanow¹,
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 internalizacja wolnych receptorów,
 fosforylacja zinternalizowanych receptorów.
G³ówny mechanizm krótkotrwa³ej desensytyzacji b2receptora jest zale¿ny od jego fosforylacji przez kinazê
bia³kow¹ A, kinazê b2-receptora lub inn¹ kinazê zwi¹zan¹ z bia³kiem G [36]. Fosforylowane s¹ zwykle reszty
serynowe i treoninowe trzeciej pêtli wewn¹trzkomórkowej receptora lub jego odcinka proksymalnego. Nastêpstwem fosforylacji jest przy³¹czenie b-arrestyny do kompleksu receptora, czêciowe przerwanie oddzia³ywañ kompleksu receptorowego z bia³kiem Gs i tym samym  ograniczenie funkcji receptora. Alternatywnie b-arrestyna
mo¿e równie¿ wp³ywaæ porednio na zaburzenia funkcjonowania uk³adu stymuluj¹cego poprzez zwi¹zanie w rodowisku receptora innych protein, takich jak fosfodiesteraza IV, które metabolizuj¹c lokalnie zgromadzony cAMP
hamuj¹ efekt pobudzenia receptora. Mechanizm desensytyzacji ma charakter przemijaj¹cy i mo¿e byæ odwrócony w ci¹gu kilku minut.
W przypadku d³u¿szej ekspozycji na agonistê dochodzi do czêciowej internalizacji receptora, tzw. sekwestracji. Ten mechanizm mo¿e odgrywaæ kluczow¹ rolê w krótkotrwa³ej regulacji czynnoci b2-receptora poprzez jego
fosforylacjê i zaburzenie funkcji [36]. Do pe³nego cofniêcia nastêpstw tego procesu dochodzi zwykle w ci¹gu kilku godzin i nie prowadzi on do trwa³ych zaburzeñ funkcji
receptora, je¿eli nie ma nadmiaru ligandu.
Po wielogodzinnej ekspozycji b2-receptora adrenergicznego na dzia³anie agonisty dochodzi do znacznego
zmniejszenia liczby receptorów na powierzchni komórek,
okrelanego jako downregulation. Proces katalizowany
przez ligazê E3 prowadzi do ubikwitynacji (przy³¹czenia
cz¹steczki ubikwityny) b2-receptora [52]. Niezale¿nie od
tego procesu, interakcja agonisty z b2-receptorem poprzez
szlaki cAMP-zale¿ne moduluje tak¿e poziom ekspresji
genu dla receptora. W dowiadczeniach z izoproterenolem ekspozycja komórek na du¿e stê¿enie leku skutkowa³a zmniejszeniem transkrypcji genu o ok. 50% [53].
Poziom desensytyzacji ró¿ni siê znacz¹co w obrêbie
ró¿nych komórek i tkanek. Przy ekspozycji na b2-agonistê ludzkie limfocyty podlegaj¹ gwa³townej desensytyzacji, podczas gdy w komórkach miêni g³adkich dróg oddechowych proces ten zachodzi znacznie wolniej [54]. Ze
wzglêdu na nisk¹ aktywnoæ kinaz zwi¹zanych z b2-receptorem lub bia³kami G w komórkach miêniówki g³adkiej, podlegaj¹ one jedynie niewielkiej, krótkotrwa³ej desensytyzacji wobec dzia³aj¹cego na nie agonisty. W odró¿nieniu od limfocytów, w pobudzonych komórkach miêni
g³adkich poziom cAMP po pobudzeniu b2-receptora szybko
osi¹ga plateau i nie obni¿a siê przy d³u¿szej ekspozycji
[55].
Fakt postêpuj¹cej w trakcie leczenia desensytyzacji
receptorów sugeruje mo¿liwoæ wyst¹pienia niekorzystnych implikacji klinicznych, wynikaj¹cych z regularnego
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stosowania b2-mimetyków. Regularnie stosowanie zarówno SABA, jak i LABA w krótkim czasie prowadzi do
rozwoju tolerancji nie tylko w zakresie dzia³añ bronchodylatacyjnych ale tak¿e utraty protekcji przeciwko czynnikom kurcz¹cym oskrzela [56]. Metaanaliza badañ oceniaj¹cych skutecznoæ d³ugotrwa³ej terapii LABA wykaza³a postêpuj¹ce w przebiegu leczenia niekorzystne zmiany
w zakresie takich parametrów jak: zmniejszenie maksymalnego wzrostu FEV1, zmniejszenie FEV1 w odpowiedzi na stosowan¹ dawkê leku, spadek wartoci PC20 podczas prowokacji alergenowej, a tak¿e zmniejszenie gêstoci b2-receptorów (downregulation), powinowactwa
wi¹zania b2-receptora (desensytyzacja) i odpowiedzi na
dzia³anie isoproterenolu (in vitro) [56].
Stosowanie SABA i LABA

Kwestia mo¿liwych zagro¿eñ wynikaj¹cych ze stosowania leków przeciwastmatycznych po raz pierwszy sta³a siê bardzo g³ona w po³owie lat 60, kiedy dane z wielu
krajów potwierdzi³y znacz¹cy wzrost liczby zgonów wywo³anych astm¹, który korespondowa³ z wprowadzeniem
na rynek nieselektywnego b-agonisty  izoprenaliny.
W latach 1961-1963 doniesienia z Wielkiej Brytanii
wskazywa³y na wyrany wzrost miertelnoci wród pacjentów stosuj¹cych Isuprel Forte. Podobne zjawisko zaobserwowano w Australii i kilku krajach europejskich,
w których dopuszczono do sprzeda¿y preparat izoprenaliny w wysokiej dawce [57,58].
W latach 70. w Nowej Zelandii zanotowano kilkaset
zgonów wród pacjentów przyjmuj¹cych fenoterol i na
podstawie badañ przypadków i badañ kohortowych potwierdzono zwi¹zek jego stosowania ze wzrostem nadwra¿liwoci oskrzeli, pogorszeniem kontroli astmy i zwiêkszonym ryzykiem zgonu w jej przebiegu [59,60,61,62].
Epidemia zgonów w Nowej Zelandii na prze³omie lat 19751981 sta³a siê przyczyn¹ do zapocz¹tkowania miêdzynarodowych, masowych badañ nad mo¿liwymi efektami
ubocznymi terapii bronchodylatacyjnej.
Pierwsze przeprowadzone badanie, obejmuj¹ce 25 000
pacjentów  Serevent Nationwide Surveillance (SNS)
[63], porównuj¹c terapiê salmeterolem (2 x 50 µg) z zastosowaniem albuterolu (4 x 200 µg), jako uzupelnienie
aktualnej terapii wykaza³o, ¿e czêstotliwoæ wystêpowania ciê¿kich zaostrzeñ w przebiegu astmy w obu grupach
pacjentów jest porównywalna. Interesuj¹cy by³ jednak
fakt, ¿e czêstoæ zgonów w pierwszej grupie by³a liczebnie, choæ nie statystycznie wiêksza w porównaniu do grupy kontrolnej przyjmuj¹cej albuterol (12 zgonów zarejestrowanych w grupie leczonej salmeterolem w porównaniu do 2 wród leczonych albuterolem).
Niepokoj¹ce doniesienia z badania SNS, sugeruj¹ce
potencjalne ryzyko wprowadzenia na rynek nowego leku
o nie w pe³ni udokumentowanym profilu bezpieczeñstwa
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zaowocowa³y zainicjowaniem w Stanach Zjednoczonych
w 1996r badania SMART (The Salmeterol Multicenter
Asthma Research Study) [64]. Wyniki 28-tygodniowego
cyklu leczenia salmeterolem (2 x 42 µg), ukoñczonego
przedwczenie ze wzglêdu na trudnoci w rekrutacji oraz
negatywne skutki zarejestrowane w trakcie leczenia,
wykaza³y m.in. znacz¹ce statystycznie ró¿nice zaobserwowano w zakresie przypadków: 1) zgonów zwi¹zanych
z uk³adem oddechowym (24 w grupie leczonej salmeterolem w porównaniu do 11 w grupie placebo); 2) ³¹cznych przypadków zgonów zwi¹zanych z astm¹ lub zagra¿aj¹cych ¿yciu zaostrzeñ astmy (37 wobec 22) oraz 3)
zgonów zwi¹zanych z astm¹ (odpowiednio: 13 i 3).
Analiza przypadków zgonów w trakcie badania wykaza³a, ¿e dotyczy³y one pacjentów z ciê¿kim przebiegiem
choroby, niejednokrotnie obci¹¿onych innymi schorzeniami, a tak¿e w wiêkszoci  nie stosuj¹cych wziewnego
sterydu celem kontroli choroby podstawowej, znacznie
czêciej pacjentów czarnoskórych.
W grupie pacjentów nie stosuj¹cych ICS wy¿sza by³a
tak¿e czêstoæ odnotowywanych ciê¿kich, zagra¿aj¹cych
¿yciu zaostrzeñ w porównaniu z grup¹ leczon¹ placebo.
Wród pacjentów stosuj¹cych terapiê skojarzon¹ przy zastosowaniu ICS, wyniki badania nie ró¿ni³y siê znacz¹co
pomiêdzy obydwoma ramionami badania.
Najnowsza metaanaliza Salpeter i wsp. [65] potwierdzi³a, ¿e przewlek³e stosowanie LABA wi¹¿e siê ze wzrostem ryzyka hospitalizacji, ciê¿kich zaostrzeñ oraz zgonu
w przebiegu astmy zarówno u pacjentów stosuj¹cych jak
i nie stosuj¹cych sterydów. Pomimo równoczesnego leczenia ICS, ryzyko hospitalizacji w przebiegu choroby jest
nadal dwukrotnie wy¿sze w porównaniu do pacjentów nie
leczonych b2-mimetykiem.
Ocena efektywnoci terapii bronchodylatacyjnej

Do³¹czenie d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku pozostaje najczêstszym schematem terapeutycznym, pomimo ¿e
nie wykazano jego znacz¹cej wy¿szoci nad terapi¹
w oparciu o leki przeciwzapalne.
Badania nad zastosowaniem leków antyleukotrienowych jako alternatywnego uzupe³nienia terapii wziewnym
sterydem potwierdzaj¹ istotne korzyci wynikaj¹ce z takiego po³¹czenia. Istniej¹ dane dowodz¹ce, i¿ dodanie montelukastu do sterydu wziewnego pozwala na redukcjê
dawki glikokortykosteroidu o 47% w porównaniu do placebo [66]. Dodanie zafirlukastu do sterydu stosowanego
w wysokiej dawce (1000-4000 µg/dobe) skutkuje popraw¹ wskaników PEF, FEV1, zmniejszeniem nasilenia objawów, czêstoci zaostrzeñ i koniecznoci stosowania
doranych leków bronchodylatacyjnych [67]. Bjermer
i wsp. [19] porównuj¹c czêstoæ wystêpowania zaostrzeñ
wród pacjentów leczonych salmeterolem/flutikazonem
i montelukastem/flutikazonem nie wykaza³ znamiennych
statystycznie ró¿nic w zakresie tego parametru. Zgodne
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z tymi wynikami s¹ dane uzyskane w wyniku metaanalizy
dostêpnych dziewiêciu randomizowanych kontrolowanych
badañ porównuj¹cych te dwa alternatywne schematy leczenia [18]. Terapia ICS w po³¹czeniu z montelukastem
znacz¹co zmniejsza eozynofiliê mierzon¹ w plwocinie [19]
oraz nadreaktywnoæ oskrzeli [68]. LTRAs nieznacznie
ustêpuj¹ LABA w zakresie poprawy funkcji p³uc, mierzonych miar¹ FEV1 i PEF, co wynika ze znacznie silniejszego dzia³ania bronchodylatacyjnego agonistów receptora b2-adrenergicznego.
¯adne z dostêpnych badañ nie wykaza³o, ¿e zastosowanie po³¹czenia sterydu wziewnego z LABA umo¿liwia
uzyskanie pe³nej kontroli choroby u wszystkich leczonych
pacjentów.
Badanie GOAL (Gaining Optimal Asthma controL)
[69] wykaza³o, ¿e wród pacjentów nieadekwatnie kontrolowanych steroidami, pomimo dodania d³ugo dzia³aj¹cego betamimetyku, nie udaje siê uzyskaæ pe³nej kontroli
choroby u od 50 do ponad 70% badanych. Ponadto, nie
odnotowano znacz¹cych korzyci terapii skojarzonej w zakresie parametrów funkcji p³uc, mierzonych miar¹ FEV1
oraz czêstoci rejestrowanych skutków ubocznych.
Roczne badanie FACET [16], oceniaj¹c efekt w³¹czenia formoterolu do terapii ICS, wykaza³o porównywalne
wyniki monoterapii wy¿sz¹ dawk¹ sterydu w stosunku do
formoterolu w po³¹czeniu ze sterydem w ni¿szej dawce
w zakresie redukcji objawów, poprawy funkcji p³uc oraz
zmniejszenia czêstoci zarówno ciê¿kich jak i ³agodnych
zaostrzeñ astmy. Wykazano tak¿e, ¿e pomimo do³¹czenia
do terapii d³ugo dzia³aj¹cych b2-mimetyków, u 20 do 30%
nie udaje siê wyeliminowaæ ciê¿kich zaostrzeñ w przebiegu choroby. Istniej¹ tak¿e dane przemawiaj¹ce za zdecydowan¹ przewag¹ terapii w oparciu o ICS nad LABA
w zakresie kontroli choroby i redukcji liczby zaostrzeñ w jej
przebiegu [70].
Kwestionuje siê tak¿e zasadnoæ stosowania schematu ICS+LABA u pacjentów z ³agodn¹ astm¹, u których pe³n¹ kontrolê choroby udaje siê uzyskaæ przy zastosowaniu ma³ej dawki steroidów. Badanie OPTIMA
[71], porównuj¹c efekty leczenia budezonidem z terapi¹
kombinowan¹ (budezonid+formoterol), w ci¹gu 12 miesiêcy nie wykaza³o znamiennych statystycznie ró¿nic
w czêstoci wystêpowania zaostrzeñ choroby, wartociach
FEV1 i porannego pomiaru PEF w obu grupach pacjentów. U pacjentów nie leczonych wczeniej sterydem
wziewnym, jego w³¹czenie do terapii pozwala³o na uzyskanie pe³nej kontroli choroby, bez dalszych korzyci wynikaj¹cych z do³¹czenia LABA. W grupie przyjmuj¹cej
ICS w ma³ej dawce w okresie przed przyst¹pieniem do
badania, w³¹czenie LABA do terapii skutkowa³o jedynie
popraw¹ parametrów wentylacyjnych.
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Profil dzia³ania LABA
Dzia³ania pozabronchodylatacyjne LABA

W³¹czenie LABA do armentarium leków stosowanych celem uzyskania kontroli astmy uzasadniaj¹ tak¿e
ich potencjalne dzia³ania pozabronchodylatacyjne, poprzez
dzia³anie na inne funkcje komórkowe, g³ównie komórek
zapalnych. Dostêpne dane, pochodz¹ce z badañ na zwierzêtach, sugeruj¹ m.in. zdolnoæ d³ugo dzia³aj¹cych b2mimetyków do hamowania uwalniania histaminy i cyteinylowych leukotrienów z komórek tucznych [72,73], zapobiegania tworzeniu wysiêku poprzez dzia³anie na komórki endotelium naczyñ ¿ylnych [74], redukcji migracji
granulocytów do ciany oskrzeli [75,76], czy mo¿liwoæ
modulowania odpowiedzi skurczowej przewodzonej w³óknami NANC (non-adrenergic non-cholinergic) [77].
Dotychczas, brak dowodów na obecnoæ podobnych dzia³añ u ludzi. LABA nie dzia³aj¹ na proces zapalny le¿¹cy
u pod³o¿a astmy [8,9] i nie stanowi¹ formy leczenia, uzasadniaj¹cej ich zastosowanie jako leku pierwszego rzutu.
Maskowanie zaostrzeñ choroby

Brak dzia³ania przeciwzapalnego LABA jest powodem obaw zwi¹zanych z mo¿liwym maskowaniem zaostrzeñ przebiegu choroby przy zachowanym dobrym samopoczuciu pacjenta oraz wzrostem ryzyka ciê¿kich powik³añ choroby, w zwi¹zku z opónieniem w³¹czenia
niezbêdnego leczenia. Jednak¿e aktualne dane nie potwierdzaj¹ istnienia takiej zale¿noci.
Badania z u¿yciem formoterolu, stosowanego w kombinacji z wziewnym budezonidem potwierdzi³y jego skutecznoæ w redukcji czêstoci wystêpowania zarówno
ciê¿kich jak i ³agodnych zaostrzeñ astmy. Ponadto wykazano, ¿e profil ewentualnych zaostrzeñ w przebiegu terapii pozosta³ niezmieniony  nie odnotowano niekorzystnych zmian w ich czêstoci, nasileniu czy czasie trwania
[16]. Skutecznoæ tego schematu terapeutycznego potwierdzi³y tak¿e badania Wallina i wsp. [78], wykazuj¹c
znamienne obni¿enie liczby eozynofili i komórek tucznych
w bioptatach pobranych po 8 tygodniach leczenia.
Podobne wyniki uzyskano w badaniu porównuj¹cym
skutecznoæ leczenia kombinacj¹ salmeterolu i flutikazonu w stosunku do du¿ej dawki sterydu wziewnego w monoterapii [79]. Oprócz znacz¹cej poprawy parametrów
funkcji p³uc (FEV1, PEF) uzyskano porównywaln¹ skutecznoæ leczenia przeciwzapalnego, mierzon¹ miar¹ liczby
eozynofili i komórek tucznych w preparatach z biopsji i pop³uczynach oskrzelowo-pêcherzykowych (BAL). Wykazano, ¿e obydwa schematy leczenia maj¹ porównywaln¹
skutecznoæ i zaprzeczono mo¿liwoci maskowania lub
zaostrzenia przebiegu zapalenia w przebiegu leczenia kombinacj¹ ICS + LABA.
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Dostêpne dane sugeruj¹ zatem, ¿e przy odpowiednio
ustawionym, zindywidualizowanym leczeniu przeciwzapalnym, LABA nie powoduj¹ rozprzestrzeniania siê zapalenia w drzewie oskrzelowym i nie pogarszaj¹ uzyskanej kontroli choroby.
Dzia³ania niepo¿¹dane LABA

Pobudzenie receptorów ß2 w miêniu przedsionków
mo¿e skutkowaæ tachykardi¹, trzepotaniem przedsionków
oraz niedokrwieniem miênia sercowego [34,80,81,82].
Pobudzenie receptorów naczyniowych  wywo³aæ odruchow¹ tachykardiê w konsekwencji zmniejszenia cinienia rozkurczowego w komorach [34,81]. Skutki metaboliczne, takie jak hipokaliemia, mog¹ prowadziæ do wyd³u¿enia okresu repolaryzacji (zespó³ d³ugiego QT) i predysponowaæ do wyst¹pienia gronych dla ¿ycia arytmii komorowych [81,82]. Skutkiem pobudzenia b2-receptorów
w miêniach szkieletowych jest dr¿enie [34,80,82].
Metaanaliza dostêpnych danych [83], oceniaj¹cych ryzyko wyst¹pienia skutków kr¹¿eniowych w nastêpstwie
stosowania b2-agonistów, potwierdzi³a obecnoæ wyranej korelacji pomiêdzy stosowaniem tej grupy leków,
a iloci¹ rejestrowanych przypadków niedokrwienia miênia sercowego, zawa³u, zaburzeñ rytmu czy nag³ej mierci
sercowej. Szczególne znaczenie ma ocena ryzyka w³¹czenia tej grupy leków do terapii pacjentów dodatkowo
obci¹¿onych kardiologicznie. W chwili obecnej brak przekonywuj¹cych dowodów na to, ze korzyci stosowania
LABA kompensuj¹ ich mo¿liwe grone skutki uboczne.
Analiza znaczenia synergizmu LABA
i glikokortykosteroidów

Najskuteczniejszym lekiem przeciwzapalnym stosowanym w celu uzyskania pe³nej kontroli przewlek³ej astmy s¹ glikokortykosteroidy. W postaci wziewnej w zalecanych dawkach s¹ lekami dobrze tolerowanymi i w pe³ni bezpiecznymi. Jakkolwiek, aby zredukowaæ ryzyko wyst¹pienia potencjalnych efektów ubocznych, bardzo istotny jest fakt aby uzyskaæ kontrolê choroby przy zastosowaniu jak najmniejszych dawek leku. Metaanaliza dostêpnych badañ [84] wskazuje na mo¿liwoæ uzyskania porównywalnej kontroli choroby przy zastosowaniu ICS
w mniejszej dawce w po³¹czeniu z LABA. Inny punkt
uchwytu dla dzia³ania tych grup leków umo¿liwia uzyskanie satysfakcjonuj¹cej poprawy stanu klinicznego pacjenta przy zastosowaniu mo¿liwie najmniejszych dawek obu
leków.
Synergizm LABA i glikokortykosteroidów
na poziomie molekularnym

Wiêkszoæ dostêpnych danych opisuj¹cych mechanizmy wspó³dzia³ania ICS i LABA na poziomie molekularnym pochodzi z badañ na zwierzêtach. Obecnie nie mo¿na jednoznacznie okreliæ, czy i w jakim stopniu podobne
zale¿noci wystêpuj¹ u ludzi. Dalsze badania s¹ niezbêd-
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ne dla pe³nego poznania korzyci i ewentualnego ryzyka
takiej terapii.
Dzia³anie glikokortykosteroidów na b2-receptory

Ludzki gen dla receptora b2-adrenergicznego posiada
w swojej sekwencji promotorowej kilka sekwencji zale¿nych od dzia³ania glikokortykosteroidów  GRE (glucocorticoid response elements) [85,86] (ryc. 2).

Ryc. 2. Wzajemne oddzia³ywanie GKS i LABA na poziomie molekularnym

Kortykosteroidy zwiêkszaj¹ transkrypcjê genu dla b2receptora w dowiadczeniach in vitro na tkankach ludzkich i in vivo na komórkach nab³onka dróg oddechowych
szczura, podwajaj¹c efektywnoæ tego procesu [87,88].
Przewlek³a terapia LABA skutkuje zjawiskiem downregulation b2-receptorów w p³ucach na skutek ograniczonej aktywnoci czynnika transkrypcyjnego CREB i zmniejszonej transkrypcji mRNA dla receptora [89,90]. W badaniach dowiadczalnych wzmo¿ona transkrypcja genu
dla b2-receptora pod wp³ywem glikokortykosteroidów
kompensuje zatem ujemny wp³yw przewlek³ej terapii bronchodylatacyjnej i pozwala na utrzymanie niezmienionego
poziomu ekspresji receptorów dla LABA [88].
Odwracalnoæ szkodliwych efektów dzia³ania ß2-agonistów

Przewlek³e zapalenie tocz¹ce siê w drogach oddechowych mo¿e prowadziæ do utrudnionego wi¹zania leku
z b2-receptorem i w zwi¹zku z tym  z gorsz¹ odpowiedzi¹ na leczenie. Przyczynê tego zjawiska t³umaczy siê
zwiêkszon¹ aktywacj¹ kinazy GRK-2 (G-protein receptor kinase-2), która fosforyluje b2-receptor, uniemo¿liwiaj¹c jego interakcjê z aktywuj¹cym bia³kiem Gs [91].
Glikokortykosteroidy mog¹ przeciwdzia³aæ temu zjawisku
poprzez zmniejszenie ekspresji GRK-2 i w zwi¹zku z tym
 czêciowe zapobieganie desensytyzacji na dzia³anie
b-agonistów [92]. Stosowanie wziewnych b2-mimetyków
zwiêksza ekspresjê receptorów dla tachykininy neurokininy typ1 komórek NK2 w miêniówce g³adkiej dróg oddechowych, co mo¿e nasilaæ odpowied skurczow¹ w odpowiedzi na nieswoiste czynniki. Równoczesne zastosowanie kortykosteroidów zapobiega temu zjawisku poprzez
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odwrotne dzia³anie na transkrypcje genu dla receptora NK2
[93,94]. Kortykosteroidy wykazuj¹ tak¿e dzia³ania ochronne przeciwko mo¿liwym efektom prozapalnym stosowania ß2-agonistów. W odró¿nieniu od LABA, wp³ywaj¹ na
zmniejszenie prze¿ywalnoci eozynofili w drogach oddechowych i hamowanie fazy pónej w odpowiedzi na alergen [11,95].

Równoczenie nale¿y podkreliæ, ¿e ta sama analiza
potwierdzi³a, ¿e w pewnej grupie pacjentów wyniki terapii mog¹ byæ bardziej wymierne, co przemawia za s³usznoci¹ zindywidualizowania terapii w przypadku ka¿dego
pacjenta. Analiza leczenia alternatywnym schematem:
formoterol+budezonid nie wykaza³a znacz¹cych klinicznych korzyci w przebiegu d³ugotrwa³ej terapii [106].

Wp³yw b2-agonistów na efekty dzia³ania
glikokortykosteroidów

Stanowisko FDA

b2-agonici zwiêkszaj¹ wewn¹trzkomórkowe stê¿e-

nie cAMP, co aktywuje kinazê bia³kow¹ A i mo¿e mieæ
bezporedni wp³yw na translokacjê kompleksu steroid-receptor do j¹dra komórkowego i zwiêkszon¹ transkrypcjê
genów zale¿nych od glikokortykosteroidów [96] (ryc. 2).
b2-agonici mog¹ tak¿e zwiêkszaæ wra¿liwoæ szlaków molekularnych wykorzystywanych przez steroidy,
wp³ywaj¹c na procesy acetylacji i deacetylacji histonów
[97,98] lub poprzez aktywacjê czynników transkrypcyjnych, takich jak NF?B [99].
Na poziomie funkcjonalnym w badaniach in vitro
LABA nasilaj¹ efekt hamuj¹cy sterydów na dzia³ania
cytokin uwalnianych z ludzkich monocytów krwi [100]
oraz wspólnie hamuj¹ ekspresjê cz¹stek adhezyjnych
ICAM-1 i VCAM-1 w fibroblastach p³odu [101].
Synergizm LABA i glikokortykosteroidów
na poziomie klinicznym

Jakkolwiek synergizm flutikazonu i salmeterolu znalaz³ potwierdzenie w wielu badaniach dowiadczalnych
in vitro nale¿y podkreliæ ¿e, jak do tej pory, nie wykazano jego obecnoci in vivo. Badania porównuj¹ce efektywnoæ dzia³ania flutikazonu w monoterapii w porównaniu do leczenia flutikazonem i salmeterolem in vitro nie
potwierdzi³y wy¿szoci terapii kombinowanej w stosunku
do oznaczanych biomarkerów zapalenia (wydychany NO,
bia³ko kationowe eozynofilów) [102,103]. Silniejsza odpowied bronchodylatacyjna, uzyskiwana dziêki terapii
³¹czonej sterydem i LABA mog³aby byæ zatem interpretowana jedynie jako wynik addycji efektów dzia³ania na
odrêbne szlaki procesów zapalenia i kurczliwoci miêniówki g³adkiej. Wyniki niektórych badañ t³umacz¹ zmniejszenie czêstoci obserwowanych zaostrzeñ astmy w grupie
pacjentów leczonych salmeterolem jedynie dzia³aniem stabilizuj¹cym na miênie g³adkie dróg oddechowych, nie
potwierdzaj¹c wzmocnienia dzia³ania przeciwzapalnego
stosowanych leków sterydowych [104] .
Metaanaliza danych z badañ porównuj¹cych skutecznoæ kombinacji flutikazonu z salmeterolem w porównaniu do terapii z zastosowaniem odrêbnych dozowników
dla ka¿dego z leków wykaza³a, ¿e rednia poprawa wartoci porannego PEF uzyskana dziêki zastosowaniu terapii ³¹czonej wynios³a jedynie 5l/min, co nie mia³o istotnego
znaczenia klinicznego [105].

Amerykañska Agencja Leków i ¯ywnoci  FDA,
po przeanalizowaniu dostêpnych wyników badañ dotycz¹cych dzia³ania LABA, ostatecznie potwierdzi³o wy¿szoæ
korzyci ich stosowania nad ich znanym lub potencjalnym
ryzykiem. Mimo tego, efektem najnowszych ustaleñ FDA
jest obowi¹zek wprowadzenia rozszerzonej informacji o leku, do³¹czanej do ka¿dego opakowania preparatu b2-mimetyku, zawieraj¹cej doniesienia o przypadkach miertelnych po stosowaniu tej grupy leków [107,108]. Takie
dzia³ania nak³adaj¹ na ka¿dego lekarza, w³¹czaj¹cego
LABA do terapii swojego pacjenta, obowi¹zek poinformowania go o mo¿liwych dzia³aniach ubocznych leku i koniecznoæ przedyskutowania z pacjentem mo¿liwych korzyci i ryzyka zwi¹zanego ze stosowaniem leku.
W trosce o bezpieczeñstwo chorych FDA ustali³o tak¿e zasady stosowania LABA, zapewniaj¹ce mo¿liwie najbezpieczniejszy profil dzia³ania [109]. Okrelaj¹c wskazania do stosowania preparatów d³ugo dzia³aj¹cych b2-mimetyków, podkrelono ich podrzêdn¹ rolê wobec terapii
przeciwzapalnej preparatem sterydu wziewnego, wykazano koniecznoæ jak najwiêkszego zindywidualizowania
terapii (stosowanie leku w mo¿liwie najni¿szej skutecznej
dawce) oraz wyranie rozgraniczono zakres dzia³ania
LABA i SABA.
Podsumowanie

Wprowadzenie na rynek grupy leków, jak¹ stanowi¹
LABA by³o niew¹tpliwie postêpem w dziedzinie leczenia
astmy i przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc.
LABA maj¹ obecnie udowodnione dzia³anie w zakresie:
 poprawy parametrów funkcji p³uc,
 zmniejszenia nasilenia objawów nocnych,
 zmniejszenia zapotrzebowania na doranie stosowane
leki rozkurczaj¹ce oskrzela.
Dostrzegaj¹c zalety tej grupy leków, nie nale¿y jednak zapominaæ o mo¿liwych niekorzystnych nastêpstwach,
wynikaj¹cych z mechanizmu ich dzia³ania. Zwi¹zek pomiêdzy stosowaniem salmeterolu a wyranym wzrostem
czêstoci ciê¿kich zaostrzeñ i zgonów w przebiegu astmy
wydaje siê byæ niepodwa¿alny. Równoczenie jednak
porównywalne wyniki badañ dla salmeterolu i placebo
w grupach pacjentów stosuj¹cych terapiê kombinowan¹
z wziewnym glikokortykosteroidem sugeruj¹ ostro¿noæ
w interpretacji badañ tak d³ugo, jak d³ugo pozostaje nie-
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wyjaniona przyczyna tych zale¿noci. Czynniki osobnicze, takie jak nieodpowiednia technika aplikacji i dawkowanie leku, ograniczony dostêp do wykwalifikowanej kadry medycznej, opónienie rozpoznania i rozpoczêcia leczenia, choroby wspó³istniej¹ce czy palenie tytoniu, s¹ niew¹tpliwie zwi¹zane z gorszymi wynikami leczenia i przebiegu choroby. Coraz czêciej podnosi siê równie¿ kwestiê mo¿liwych uwarunkowañ genetycznych, które mog¹
mieæ wp³yw na odpowied na leczenie i jego finalny efekt.
Dla dok³adnego okrelenia grupy pacjentów, u których terapia d³ugo dzia³aj¹cymi b2-mimetykami mo¿e odnieæ wymierne efekty, bez ryzyka utraty kontroli przebiegu choroby, niezbêdne s¹ zarówno dalsze badania populacyjne, jak i uwa¿ny, indywidualny dobór leków dla ka¿dego z pacjentów.
Przeprowadzone badania, choæ nie pozwalaj¹ jeszcze
sformu³owaæ jednoznacznej odpowiedzi na istotne pytanie o celowoæ stosowania LABA, umo¿liwiaj¹ wzglêdnie dok³adn¹ ocenê tej grupy leków. Wiêkszoæ badaczy
zgadza siê ze stwierdzeniem, ¿e zarówno salmeterol jak
i formoterol, w uzasadnionych przypadkach, wykazuj¹ korzystne dzia³anie. Znajduje to tak¿e wyraz w najnowszych
miêdzynarodowych opracowaniach wytycznych (w tym
GINA 2005).
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Aby terapia by³a w jak najwiêkszym stopniu efektywna
i bezpieczna, musi przebiegaæ w oparciu o okrelone potrzeby i stan zdrowia indywidualnego pacjenta. Podstaw¹
leczenia astmy, bez wzglêdu na stopieñ jej ciê¿koci, jest
przewlek³a, intensywna terapia przeciwzapalna z zastosowaniem glikokortykosteroidów lub leków antyleukotrienowych. Nie mniej wa¿ne jest rozpoznanie i skuteczne
leczenie wszystkich chorób, które mog¹ wp³ywaæ na pogorszenie kontroli astmy (m.in. choroby zapalne górnych
dróg oddechowych, refluks ¿o³¹dkowo-prze³ykowy, nikotynizm).
W³¹czenie do terapii astmy d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku jest uzasadnione tylko w tej w¹skiej grupie pacjentów, u których pomimo pe³nego leczenia przeciwzapalnego
i chorób towarzysz¹cych utrzymuj¹ siê niezadowalaj¹ce
parametry FEV1 lub PEF, wystêpuje du¿a zmiennoæ dobowa tych parametrów, a komfort ¿ycia pacjenta jest znacznie obni¿ony. W tych przypadkach astmy umiarkowanej
i ciê¿kiej zastosowanie schematu ICS + LABA ma potwierdzon¹ skutecznoæ. Jednak¿e jego wprowadzenie
w terapii l¿ejszych przypadków choroby, stanowi¹cych zdecydowan¹ wiêkszoæ, nie znajduje uzasadnienia w wietle
dostêpnych danych, a co wiêcej  w tej grupie pacjentów
mog¹ one pogorszyæ kontrolê choroby i zwiêkszaæ ryzyko
wyst¹pienia niebezpiecznych zaostrzeñ w jej przebiegu.
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