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Streszczenie
Glikokortykosteroidy wziewne (wGKS) pozostają podstawowymi lekami 
w astmie oskrzelowej. Działają za pośrednictwem wysoce specyfi cznych 
receptorów znajdujących się w cytoplazmie komórek. Połączenie czą-
steczki KS z receptorem wywiera dwie grupy efektów: tzw. genetyczne 
(trans-aktywacja) wymagające penetracji kompleksu KS-receptor do 
jądra komórkowego i bezpośredniej interakcji z białkami histonowymi 
i DNA – tą drogą generowanych jest większość działań niepożądanych. 
Drugim efektem jest tzw. efekt nie-genetyczny (trans-represja) polegają-
cy na inaktywacji czynników transkrypcyjnych w cytoplazmie. Tą drogą 
hamowana jest produkcja większości cytokin prozapalnych. W przy-
szłości odrębna regulacja tych ścieżek stanowiła będzie bardzo istotną 
zmianę w farmakokinetyce i farmakodynamice wGKS. Obecnie jednak 
klasyczne parametry farmakokinetyczne odgrywają podstawową rolę 
w ocenie wGKS. wGKS powinien pozostawać możliwie długo w tkance 
płucnej i wykazywać się dobrą penetracją do receptora. Wiadomo już, 
że wielkość powinowactwa do receptora GK jest sprawą drugorzędową, 
gdyż różnice w zakresie tego parametru wyrównywane są poprzez 
tabele dawek ekwiwalentnych (np. GINA). Poza tą tkanką cechami 
zwiększającymi bezpieczeństwo wGKS są: wysoki efekt pierwszego 
przejścia przez wątrobę; wysoki wskaźnik wiązania z białkami osocza; 
niska objętość dystrybucji i wysoki klirens. Artykuł dyskutuje te parametry 
w kontekście różnicowanie poszczególnych wGKS.

Słowa kluczowe: wziewne glikokortykosteroidy, farmakokinetyka, 
objętość dystrybucji, bezpieczeństwo

Summary
Inhaled glucocorticosteroids (ICS) remain the main treatment In asth-
ma. They exert their action via highly specifi c cytoplasmatic receptors. 
Binding of a CS molecule to the receptor starts two effects: genetic 
pathway (or trans-activation) requiring migration of CS-receptor com-
plex into the cell nucleus and direct interaction with histones and DNA 
– this pathway produces most unwanted effects of CS action. The 
second effect – non-genetic pathway (or trans-represion) occurs via 
transcription factor inactivation in cytoplasm. This pathway is respon-
sible for inhibition most pro-infl ammatory cytokines production. In the 
future separate regulation of both pathway may stand for an important 
change in ICS pharmacokinetics and pharmacodynamics. At present 
more “classical” parameters seem to play roles. ICS should stay within 
pulmonary tissue for as long as possible and present a good penetration 
to its receptor. It’s well known that receptor affi nity is clinically of minor 
importance since most documents (including GINA) present tables of 
equivalent doses based on this parameter. Outside of pulmonary tis-
sue safety of ICS is increased by: high effect of fi rst hepatic passage, 
high plasma protein binding ratio, low volume of distribution and high 
clearance. Author discusses these parameters in context of differences 
between ICS available.
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Użyte skróty nazw wGKS: 
– dipropionian beklometazonu (BDP) i jego aktyw-

ny metabolit 17-monopropionian beklometazonu 
(BMP)

– budezonid (BUD)
– cyklezonid i jego aktywny metabolit des-izobutyryl 

cyklezonidu (des-CIC)
– propionian fl utikazonu (FP)
– pirośluzan (fuorate) mometazonu (MF)
– octan triamcinolonu (TA)

 Wydajność leczenia wziewnymi glikokortykostero-
idami (wGKS) zależy od miejscowej aktywności frakcji 
leku docierającej do płuc, natomiast ustrojowe działania 
niepożądane zależą także od biodostępności leku oraz 
właściwości farmakokinetycznych danego wGKS. Pierw-
szy z parametrów zależy od ilości leku zdeponowanego 
w płucach [1]. Ilość leku docierającego do miejsca działa-
nia jest skorelowana z poprawną techniką inhalacji, typem 
inhalatora i wynikającą z tego wielkością cząstek leku 
uwalnianego podczas wdechu i, w przypadku inhalatorów 
ciśnieniowych (pMDI), od używania specjalnych urzą-
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dzeń dołączanych do inhalatorów – komór inhalacyjnych, 
określanych też jako spejsery lub przedłużacze [2,3]. 
 Właściwości wGKS prosto jest opisać za pomocą 
parametrów farmakokinetycznych (m.in.: powinowactwa 
do receptora, okresu półtrwania, objętości dystrybucji, 
klirensu itd.) i farmakodynamicznych, czyli opisujących 
zależność między stężeniem leku w miejscu działania 
a efektami jego działania [1]. 
 Zanim wGKS osiągnie miejsce swego przeznaczenia 
i połączy się z receptorem dla KS w cytoplazmie komó-
rek drzewa oskrzelowego, musi pokonać praktycznie 
wszystkie piętra układu oddechowego. Podczas inhalacji 
znacząca część leku osiada na błonach śluzowych gardła, 
krtani, podniebienia. Następnie może być połknięta i, 
w konsekwencji, wchłonięta do krążenia systemowego. 
Duża część, różna dla różnych substancji, tak wchłonię-
tego leku jest metabolizowana do nieaktywnych form 
podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dopiero 
postać aktywna, która przejdzie przez tę „zaporę” jest 
określana jako biodostępna i może wywierać działanie 
ogólnoustrojowe. Część leku zainhalowana do płuc 
wchłania się do krążenia systemowego i zwiększa bio-
dostępność, potencjalnie nasilając działania systemowe, 
które w większości są działaniami niepożądanymi [4,5]. 
Ponieważ nie ma obecnie obiektywnych badań pokazują-
cych jaka część dawki zainhalowanej jest w konsekwencji 
biodostępna, większość autorów zaleca przyjęcie ekstre-
malnej i najgorszej ewentualności – biodostępną zostaje 
całość wGKS deponowanego w drzewie oskrzelowym. 
Decydujące znaczenie w tym, jaką koncentrację lek osią-
gnie w drobnych oskrzelach, a jaka jego część pozostanie 
w jamie ustnej, gardle i dużych oskrzelach, ma wielkość 
cząstek aerozolu generowanego przez urządzenie do 
inhalacji. Oskrzela, w których odnotowuje się najwięk-
szą ilość komórek zapalnych, a więc gdzie działanie KS 
jest najbardziej pożądane, mają średnicę poniżej 2 mm 
[6]. Cząstki o średnicy mniejszej niż 5 μm, ale większej 
niż 3 μm są deponowane w dużych oskrzelach od 1 do 
7 generacji, cząstki powyżej tego rozmiaru osiadają 
przede wszystkim w jamie ustnej, gardle, krtani i mogą 
wywoływać lokalne działania niepożądane (kandydoza, 
chrypka) [7], a cząstki poniżej 3 μm penetrują do niższych 
partii układu oddechowego.
 Wielkość cząstek zmienia się znacząco w zależności 
od zastosowanego inhalatora. Przykładowo fl utikazon 
w inhalatorze proszkowym (DPI) (Dysk®) ma największą 
średnicę generowanych podczas wdechu cząstek (średnia 
średnica aerodynamiczna, MMAD> 6μm), budezonid 
w DPI (Turbuhaler®) ma znacząco mniejsze cząstki 
(MMAD ok. 2,0-2,5 μm) [8,9,10]. Zmiana MMAD może 
być wywołana także typem nośnika. Inhalatory pMDI za-
wierające chlorofl uorokarbon (CFC) zostały w większości 
zastąpione HFA (hydrofl uoroalkan) ze względu na kwe-
stie dotyczące ochrony warstwy ozonowej, ale również 
ze względu na znacznie lepszą depozycję w drobnych 

drogach oddechowych. Badania porównawcze wykazały 
w przypadku beklometazonu, że przy użyciu HFA jako 
nośnika depozycja płucna wynosi 50-60%, a ustno-gar-
dłowa ok. 30% podanej dawki leku. Dla nośnika CFC 
wielkości te wynosiły odpowiednio: 4-7% i 90-94% 
[11].
 Jak wspomniano, wGKS wykazują różne powino-
wactwo do receptora, co ma wpływ na siłę działania 
przeciwzapalnego, ale również na częstość i intensyw-
ność efektów niepożądanych, szczególnie przy działaniu 
biodostępnej frakcji wGKS w komórkach poza układem 
oddechowym. Największe powinowactwo wykazują 
w kolejności malejącej: pirośluzan mometazonu (MF), 
propionian fl utikazonu (FP), monopropionian 17- be-
klometazonu (17-BMP) i desizobutyryl cyklezonidu 
(des-CIC) oraz budezonid (BUD) [4,12,13]. Interpretując 
powinowactwo do receptora wGKS w kontekście po-
tencjalnej wielkości efektu klinicznego poszczególnych 
substancji należy pamiętać, że parametr ten jest określany 
w odniesieniu do identycznych stężeń. Dlatego opracowa-
nia (m.in. GINA) podają tabele dawek ekwiwalentnych 
wGKS. Tak ustawione dawki nie różnią się między sobą 
efektem oczekiwanym i de facto „siła” wGKS, czyli jego 
powinowactwo do receptora, przestała być istotnym pa-
rametrem klinicznym.
 Receptor dla KS połączony z białkami nośnikowymi 
(białko szoku cieplnego HSP 90, białko wiążące FK) 
po przyłączeniu cząsteczki leku zmienia swoją struk-
turę przestrzenną, co umożliwia całemu kompleksowi 
migrację do jądra komórkowego, gdzie dochodzi do 
bezpośredniej interakcji z białkami histonowymi i DNA. 
Jednakże pożądany efekt przeciwzapalny wGKS wynika 
przede wszystkim z tzw. działania nie-genetycznego, 
określanego jako trans-represja, polegającego na ha-
mowaniu czynników transkrypcyjnych w cytoplazmie 
komórki bez konieczności wnikania kompleksu wGKS-
receptor do jądra komórkowego. W efekcie trans-represji 
zostaje zahamowana ekspresja wielu genów dla czyn-
ników prozapalnych m.in. IL-1, IL-2, TNF-α, ICAM 
-1, VCAM-1, endoteliny-1. Działania uboczne wGKS 
wynikają natomiast głównie z tzw. działań genetycznych, 
trans-aktywacji, tj. modyfikacji procesu transkrypcji 
poprzez bezpośredni kontakt wGKS-receptor z materia-
łem genetycznym. Ponieważ dotychczas nie są dostępne 
preparaty mające działania jedynie trans-represyjne (tzw. 
glikortykosteroidy zdysocjowane), dlatego w ocenie 
porównawczej poszczególnych wGKS należy ujmować 
obydwie grupy parametrów, świadczące o skuteczności 
i bezpieczeństwie. W badaniach prowadzonych nad bez-
pieczeństwem KS ważnym elementem jest próba zacho-
wania działań trans-represyjnych przy minimalizacji ich 
wpływu trans aktywującego. Zdecydowanie zwiększyłoby 
to indeks terapeutyczny wGKS. Ponadto wiadomo, że 
trans-represja jest mediowana przez monomery receptora 
KS, a trans-aktywacja przez jego dimery. Kolejną więc 
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możliwością zredukowania działań niepożądanych KS 
jest ograniczanie tworzenia dimerów receptora na rzecz 
jego monomerów. 
 Ważnym parametrem oceny wGKS jest czas po-
zostawania leku w tkance płucnej. Wolne wchłanianie 
leku z płuc do krwioobiegu, a szczególnie mechanizmy 
opóźniające to wchłanianie wpływają na dłuższe dzia-
łanie leku w miejscu jego przeznaczenia i jednocześnie 
mniejsze działania niepożądane [5]. Czas retencji płucnej 
związany jest z lipofi lnością czyli zdolnością danej sub-
stancji do rozpuszczania się w tłuszczach. Lipofi lność 
zwiększa szybkość przenikania poprzez fosfolipidowe 
błony komórek płuc, utrudniając jednocześnie rozpusz-
czalność w warstwie płynu pokrywającego nabłonek 
dróg oddechowych i wyścielającego pęcherzyki płucne 
oraz w środowisku wewnątrz komórkowym w drodze do 
receptora KS znajdującego się w jądrze komórkowym. 
Jest ona pozytywnie skorelowana z czasem depozycji 
płucnej leku [5]. Wysoką lipofi lnością charakteryzują się 
cyklezonid (ale nie des-CIC), BDP (ale nie 17-BMP), FP 
i MF [14].
 Inny mechanizm wydłużenia retencji płucnej ob-
serwowany jest w przypadku BUD, TA i CIC. W ich 
przypadku dochodzi do tworzenia nieaktywnych estrów 
z kwasami tłuszczowymi w  komórkach tkanki płucnej. 
Warunkiem koniecznym do powstania takiego wiązania 
jest wolna grupa hydroksylowa w pozycji 21 pierścienia 
węglowego [5]. Pomimo że 17-BMP, BUD, des-CIC, 
TAA posiadają taka grupę zaobserwowano, że tylko 
BUD, TAA, des-CIC mogą tworzyć omawianie wiązania 
chemiczne [15,16,17]. Taka samoistna estryfi kacja z na-
stępczą hydrolizą i uwalnianiem czynnej formy wGKS 
jest przykładem naturalnej formy depot [18]. Poprzez 
znaczące wydłużenie aktywności leku w tkance płucnej 
tworzenie depot umożliwia zmniejszenie częstości po-
dawania leku (np. do raz na dobę), co zwiększa komfort 
przyjmowania leku przez pacjenta oraz redukuje częstość 
występowania działań niepożądanych [5].  
 Jak opisano powyżej, część leku staje się z czasem 
biodostępna, czyli znajduje się w krążeniu systemowym. 
Na tę część składają się dwie frakcje: wchłonięta z układu 
oddechowego (biodostępność płucna) oraz wchłonięta 
z układu pokarmowego i nie dezaktywowana przez wą-
trobę w tzw. efekcie pierwszego przejścia (biodostępność 
ustna). Biodostępność wyrażana jest w procentach dawki 
zainhalowanej [4,5,19,20,21,22]. Wartości jej nie można 
interpretować samodzielnie, ale tylko w zestawieniu 
z procentem związania wGKS z białkami osocza. Wią-
zanie obecnego we krwi KS (jak w przypadku prawie 
wszystkich substancji) z białkami osocza (głównie 
albuminami) sprawia, że ta część leku związana z no-
śnikiem nie jest aktywna farmakologicznie, a więc nie 
wywołuje efektów niepożądanych.  Stąd też w przypadku 
wGKS im większa zdolność wiązana z białkami osocza, 
tym korzystniej. des-CIC w 99% wiąże się z białkami 

osocza, MF i 17-BMP – 98%, FP – 90%, BUD – 88% 
[4,5,19,20,21,22]. 
 W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że leki 
które wykazują pierwotnie duże stężenie w tkankach or-
ganizmu, a małe w osoczu mają dużą objętość dystrybucji, 
natomiast te które pierwotnie w niewielkich stężeniach 
są obecne w tkankach, a w dużym we krwi mają małą 
objętość dystrybucji. Objętość dystrybucji zależy m.in. 
od stopnia wiązania z białkami, lipofi lności, zdolności 
do tworzenia połączeń z innymi związkami w tkankach 
[1]. Największą objętość dystrybucji ma FP co w praktyce 
oznacza wysoką penetrację leku do tkanek, tworzenie 
w nich swoistych magazynów i wydłużenie okresu pół-
trwania [4,5,19,21,22,23]. 
 Każdy lek po pewnym czasie jest eliminowany z orga-
nizmu. Aby zmniejszyć niekorzystne skutki systemowego 
działania, wGKS powinny być eliminowane z krążenia 
ustrojowego tak szybko jak to możliwe. I w tym przypadku 
odpowiadają za to co najmniej dwa mechanizmy: wątro-
bowy i tkankowy. Po pierwsze: wątrobowy współczynnik 
oczyszczania (klirens wątrobowy) osiąga wartość ok. 90 
l/h i odpowiada całkowitej objętości krwi przepływającej 
przez ten narząd w ciągu godziny. Współczynnik oczysz-
czania dla FP i BUD jest podobny i wynosi odpowiednio 
69 l/h i 84 l/h. Największy współczynnik oczyszczania 
ma des-CIC (369 l/h) oraz BDP (230 l/h) co wskazuje, że 
w eliminacji z ustroju uczestniczą również inne narządy 
niż wątroba [4,5,19,20,21,22]. Po drugie ocena zmiany 
zawartości leku w organizmie – okres półtrwania, czyli 
czas po jakim stężenie leku  zmniejszy się o połowę, im 
jest on mniejszy, tym krócej lek pozostaje w organizmie 
i wywiera mniejsze działania niepożądane. Jak opisano 
powyżej wysoka objętość dystrybucji predysponuje KS 
do pozostawania w tkankach. Odzwierciedleniem tego 
jest wysoki okres półtrwania dla FP – 7,8 godz. Vs BUD 
– 2.8 godz, 17-BMP – 1,7 godz. [4,5,20]. 
 Niektóre wGKS – CIC i BDP – są podawane jest 
w postaci proleku. Jest to forma substancji wymagająca 
aktywacji przez esterazy zlokalizowane w błonie śluzo-
wej. W przypadku obu preparatów aktywacja następuje 
na różnych piętrach układu oddechowego. W każdym 
jednak przypadku dochodzi do podobnych zmian ma-
jących istotny wpływ na farmakokinetykę tych leków. 
Zmienia się charakter substancji z wybitnie litofi lnego 
na hydrofi lowy. W efekcie skraca się ich okres półtrwa-
nia dla substancji czynnej w krwiobiegu oraz zmniejsza 
się jej objętość dystrybucji. Daje to znaczącą poprawę 
bezpieczeństwa systemowego w stosunku do substancji 
wyjściowych. Wzrasta też 20-100 krotnie powinowactwo 
do receptora, co sugeruje stosowanie znacząco mniejszych 
dawek nominalnych.
 Reasumując, wGKS po zainhalowaniu dzielą się 
na  dwie frakcje: zdeponowaną w układzie oddecho-
wym poniżej krtani i połkniętą lub pozostającą czasowo 
w śluzówkach nosogardzieli. Pierwsza z nich wywiera 
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efekt pożądany w terapii. Lek w płucach powinien być 
zdeponowany w okolicy największego natężenia reakcji 
zapalnej (w oskrzelikach o średnicy poniżej 2mm), po-
winien tam pozostawać możliwie długo, albo poprzez 
tworzenie naturalnego depot (estry z kwasami tluszczo-
wymi), albo na skutek wyższej lipofi lności. Wiadomo już, 
że wielkość powinowactwa do receptora GK jest sprawą 
drugorzędową, gdyż różnice w zakresie tego parametru 
wyrównywane są poprzez tabele dawek ekwiwalentnych. 
Efekty niepożądane działania wGKS są w większości wy-
nikiem działania leku biodostępnego poza układem odde-

chowym. Cechami farmakokinetycznymi zwiększającymi 
bezpieczeństwo wGKS są w tym przypadku: wysoki efekt 
pierwszego przejścia przez wątrobę (mniejsza wielkość 
biodostępności ustnej); wysoki wskaźnik wiązania 
z białkami osocza (frakcja związana nie wywiera efektu 
farmakologicznego, który poza układem oddechowym 
jest efektem niepożądanym); niska objętość dystrybucji 
(nie tworzą się depot w tkankach, skracany jest czas na 
działanie niepożądane) i wysoki klirens (skrócenie eks-
pozycji organizmu na biodostępną część wGKS).

 1. V. Rizzo M C, Sole D Inhaled corticosteroids in the treatment of 
respiratory allergy: safety vs. effi cacy. J Pediatr (Rio J). 2006; 5 
Suppl.: 198-205.

 2. Dolovich M, Ruffi n RE, Roberts R, Newhouse MT. Optimal 
delivery of aerosols from metered dose inhalers. Chest 1981;6 
Suppl: 911-5.

 3. Jackson C, Lipworth B. Optimizing inhaled drug delivery in 
patients with asthma. Br J Gen Pract. 1995; 45: 683-7.

 4. Derendorf H. Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties 
of inhaled corticosteroids in relation to effi cacy and safety. Respir 
Med 1997; 91Suppl. A: 22-28.

 5. Derendorf H, Nave R, Drollmann A, Cerasoli F, Wurst W Rele-
vance of pharmacokinetics and pharmacodynamics of inhaled 
corticosteroids to asthma Eur Respir J 2006; 28: 1042-1050.

 6. Hamid QA Peripheral infl ammation is more important than 
central infl ammation.  Respir Med. 1997;91 Suppl A: 11-2.

 7. Pritchard JN. The infl uence of lung deposition on clinical re-
sponse. J Aerosol Med 2001; 14: Suppl.1, 19-26.

 8. Fuller R. The Diskus®: a new multi-dose powder device –effi -
cacy and comparison with Turbuhaler®. J Aerosol Med 1995; 
8: Suppl. 2, 11-17.

 9. Leach CL, Davidson PJ, Hasselquist BE, Boudreau Lung depo-
sition of hydrofl uoroalkane-134a beclomethasone is greater than 
that of chlorofl uorocarbon fl uticasone and chlorofl uorocarbon 
beclomethasone: a cross-over study in healthy volunteers. Chest 
2002; 122: 510-516.

 10. Rohatagi S, Derendorf H, Zech K, Nave R, Banerji D. PK/ PD 
of inhaled corticosteroids: the risk/benefi t of inhaled ciclesonide. 
J Allergy Clin Immunol 2003; 111: Suppl. S218.

 11. Leach CL, Davidson PJ, Boudreau RJ. Improved airway targeting 
with the CFC-free HFA–beclomethasone metered-dose inhaler 
compared with CFC–beclomethasone. Eur Respir J 1998; 12: 
1346-1353.

 12. Dietzel K, Engelsta¨ tter R, Keller A. Ciclesonide: an on-site 
activated steroid. In: Hansel TT, Barnes PJ, eds. New Drugs for 
Asthma, Allergy and COPD. Basle, Karger, 2001; pp. 91-93.

 13. Valotis A, Neukam K, Elert O, Hogger P. Human receptor kine-
tics, tissue binding affi nity, and stability of mometasone furoate. 
J Pharm Sci 2004; 93: 1337-1350.

Piśmiennictwo
 14. Miller-Larsson A, Axelsson BO, Brattsand R, Edsbacker S, Ingelf 

J  Relative lipophilicity of budesonide, fl uticasone propionate, 
mometasone fuorate, and ciclesonide. Preference of variable li-
pophilicity in airways versus systemic compartment. Am J Respir 
Crit Care Med 2003; 167: A773.

 15. Miller-Larsson A, Jansson P, Runstrom A, Brattsand R. Prolonged 
airway activity and improved selectivity of budesonide possibly 
due to esterifi cation. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 
1455-1461.

 16. Hubbard WC, Blum AE, Bickel CA, Heller NM, Schleimer 
RP. Detection and quantitation of fatty acid acyl conjugates of 
triamcinolone acetonide via gas chromatography-electron-cap-
ture negative-ion mass spectrometry. Anal Biochem 2003; 322: 
243-250.

 17. Nave R, Meyer W, Fuhst R, Zech K. Formation of fatty acid 
conjugates of ciclesonide active metabolite in the rat lung 
after 4-week inhalation of ciclesonide. Pulm Pharmacol Ther 
2005;18:390-396.

 18. van den Brink KI, Boorsma M, Staal-van den Brekel AJ i wsp. 
Evidence of the in vivo esterifi cation of budesonide in human 
airways. Br J Clin Pharmacol. 2008; 66: 27-35

 19. Rohatagi S, Arya V, Zech K, i wsp. Population pharmacokinetics 
and pharmacodynamics of ciclesonide. J Clin Pharmacol 2003; 
43: 365-378.

 20. Ryrfeldt A, Andersson P, Edsbacker S, Tonnesson M, Davies D, 
Pauwels R. Pharmacokinetics and metabolism of budesonide, 
a selective glucocorticoid. Eur J Respir Dis Suppl 1982; 122: 
86-95.

 21. Nave R, Bethke TD, van Marle SP, Zech K. Pharmacokinets of 
[14C] ciclesonide after oral and intravenous administration to 
healthy subjects. Clin Pharmacokinet 2004; 43: 479-486.

 22. Daley-Yates PT, Price AC, Sisson JR, Pereira A, Dallow N. 
Beclomethasone dipropionate: absolute bioavailability, phar-
macokinetwGKS and metabolism following intravenous, oral, 
intranasal and inhaled administration in man. Br J Clin Pharmacol 
2001; 51: 400-409.

 23. Thorsson L, Dahlström K, Edsbäcker S, i wsp. Pharmacokinetics 
and systemic effects of inhaled fl uticasone propionate in healthy 
subjects Br J Clin Pharmacol. 1997 Feb;43:155-61.


