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Celem pracy by³a ocena skutecznoci i tolerancji budezonidu
w wodnej zawiesinie do nosa firmy Glaxo Wellcome Poznañ S.A.
u pacjentów leczonych z powodu sezonowego alergicznego nie¿ytu
nosa. Badania przeprowadzono w grupie 127 pacjentów z rozpoznan¹
chorob¹ na podstawie badania klinicznego i dodatnich wyników testów
skórnych. Badanie przeprowadzono w sezonie pylenia w okresie
zaostrzenia dolegliwoci. Ocenê skutecznoci leczenia wodn¹ zawiesin¹
budezonidu przeprowadzona zosta³a przez lekarza oraz pacjenta.
Zarówno ocena lekarza, jak i samoocena pacjenta wykaza³y istotne
statystycznie zmniejszenie dolegliwoci takich, jak niedro¿noæ nosa
(p<0,0005), kichanie (p<0,01), ³zawienie oczu (p<0,0005), wyciek
z nosa (p<0,0005) i swêdzenie nosa (p<0,0005).
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The aim of the study was to evaluate the efficacy and tolerance of
budesonide of Glaxo Wellcome Poznañ S.A. applied in the water
suspension in patients with seasonal allergic rhinitis. 127 subjects
with seasonal allergic rhinitis with positive skin prick test were enrolled
into the study. The study was performed during pollen season in
patients with allergic symptoms. The evaluation of efficacy and
tolerance of budesonide was based on symptom reduction according
to physician and patient evaluation. Patient evaluation as well as
physician opinions demonstrate statistically significant reduction of
symptoms as nose blocking (p<0.0005), sneezing (p<0.01),
conjunctivitis (p<0.0005), rhinorrhea (p<0.0005), and itching nose
(p<0.0005).
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Sezonowy alergiczny nie¿yt nosa, okrelany jako py³kowica, wywo³ywany jest przez py³ki traw, zbó¿, drzew
i chwastów. Alergeny wziewne powoduj¹ IgE-zale¿n¹ odpowied immunologiczn¹. Dochodzi wtedy do degranulacji komórek tucznych i uwolnienia mediatorów zapalenia,
jak np. histamina, serotonina, bradykinina i wiele innych,
które s¹ odpowiedzialne za wyst¹pienie objawów klinicznych py³kowicy takich, jak: katar, kichanie, wodnista wydzielina nosa, blokada nosa, a tak¿e zaczerwienienie, ³zawienie i podra¿nienie oczu. Mog¹ one równie¿ doprowadziæ do rozwiniêcia siê atopowej astmy oskrzelowej.
Schemat terapii alergicznego nie¿ytu nosa obejmuje
eliminacjê alergenów, leczenie objawowe oraz immunoterapiê swoist¹. Najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym
postêpowaniem jest unikanie kontaktu z alergenem, czyli
jego eliminacja. Niestety w sezonowym alergicznym nie¿ycie nosa jest to bardzo trudne. Immunoterapia swoista

jest postêpowaniem skutecznym i przynosi dobre efekty
u pacjentów z py³kowic¹ [1]. Zalecane schematy SIT
musz¹ byæ stosowane z uwzglêdnieniem cile okrelonych wskazañ, a czêsto wymagaj¹ indywidualizacji w odpowiedzi na reakcjê pacjenta [1]. Leczenie objawowe
pozwala na zahamowanie aktywnoci mediatorów zapalenia. Takie dzia³anie wykazuj¹ ró¿ne grupy leków: antagonici receptora H1, których stosowanie znosi objawy
zwi¹zane z obecnoci¹ histaminy, leki stabilizuj¹ce mastocyty, czyli blokuj¹ce wydostanie siê mediatorów zapalenia poza komórkê, a tak¿e glikokortykosteroidy, które
hamuj¹ reakcjê zapaln¹ poprzez blokadê kaskady kwasu
arachidonowego.
Glikokortykosteroidy nale¿¹ do najsilniejszych leków
przeciwzapalnych. Charakteryzuj¹ siê ró¿nokierunkowym
profilem dzia³ania. Leki te pobudzaj¹ syntezê lipokortyny-1,
która blokuje fosfolipazê A2, bêd¹c¹ pierwszym enzymem
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kaskady kwasu arachidonowego, prowadz¹cej do powstania prostaglandyn i leukotrienów nasilaj¹cych reakcje zapalne. Zwiêkszaj¹ tak¿e syntezê enzymów: endopeptydazy i konwertazy angiotensyny, które rozk³adaj¹ kininy
bior¹ce udzia³ w procesach zapalnych. Redukuj¹ natomiast syntezê cytokin takich, jak IL-1, IL-3, IL-4, IL-5,
IL-6, IL-8, TNF-α, GM-CSF. Zw³aszcza zahamowanie
syntezy IL-5 i GM-CSF  czynników wzrostu i dojrzewania dla eozynofilów ma du¿e znaczenie dla przebiegu chorób alergicznych [2,3].
Zwykle objawy sezonowego alergicznego nie¿ytu nosa
kojarzone s¹ z reakcj¹ natychmiastow¹ zwi¹zan¹ z degranulacj¹ komórek tucznych i bezporednim oddzia³ywaniem mediatorów. Wydaje siê jednak, ¿e istotne znaczenie kliniczne ma tak¿e reakcja póna w przebiegu alergicznego nie¿ytu nosa, która osi¹ga najwiêksze nasilenie
w 6-10 godzin po kontakcie z alergenem [2]. Patogeneza
reakcji pónej nie jest do koñca poznana, ale sugeruje siê
udzia³ leukotrienów (LTC4), PAF, a tak¿e cytokin takich,
jak TNF-α i IL-4. Zwi¹zki te umo¿liwiaj¹ migracjê poza
wiat³o naczynia (do tkanek) bazofilów, neutrofilów, eozynofilów i limfocytów. W migracji tej uczestnicz¹ cz¹steczki
adhezyjne takie, jak ICAM-1, VCAM-1, VLA-4. Szczególna skutecznoæ glikokortykosteroidów w terapii alergicznego nie¿ytu nosa dotyczy hamowania pónej fazy
reakcji poprzez obni¿enie ekspresji ICAM-1, VCAM-1
oraz zmniejszenie nacieku eozynofilowego w b³onie luzowej nosa [4,5]. St¹d, ze wzglêdu na skutecznoæ i ró¿nokierunkowoæ dzia³ania, glikokortykosteroidy podawane donosowo staj¹ siê coraz czêciej lekami pierwszej
linii w terapii alergicznego nie¿ytu nosa [6].
Glikokortykosteroidy podawane donosowo dostêpne
s¹ w postaci aerozoli, proszków do inhalacji, a tak¿e roztworów wodnych rozpylanych za pomoc¹ pompek z dozownikiem [2].
Wprowadzenie w koñcu lat 50. aerozoli spowodowa³o szybki rozwój tej postaci leku. Jako nonik substancji
czynnej wykorzystywane s¹ tu fluorochlorowêglowodory
(np. freon). Jednak odkrycie w 1974 roku ich udzia³u w degradacji warstwy ozonowej atmosfery spowodowa³o dyskusjê na temat mo¿liwoci stosowania tych noników w preparatach farmaceutycznych. Równoczenie podawanie tego
typu substancji bezporednio na b³onê luzow¹ mo¿e wykazywaæ dzia³anie dra¿ni¹ce, które w efekcie prowadzi do
uszkodzenia aparatu rzêskowego [7].
W przypadku preparatów w postaci proszków do rozpylania wydaje siê, ¿e g³ówny problem ich stosowania polega na trudnoci zsynchronizowania momentu wytworzenia aerozolu i wdechu. Ograniczeniem tej postaci leku
jest tak¿e higroskopijnoæ podawanej substancji czynnej
oraz ³atwoæ wytwarzania ³adunku elektrycznego [7].
Wydaje siê, ¿e najkorzystniejsz¹ postaci¹ leku stosowan¹ donosowo s¹ roztwory wodne rozpylane za pomoc¹ pompki. Nie wykazuj¹ one dzia³ania dra¿ni¹cego b³onê luzow¹, a tak¿e zanieczyszczaj¹cego rodowisko, co

obserwuje siê przy stosowaniu freonu w aerozolach. Uzyskuje siê tak¿e najlepszy efekt równomiernego rozproszenia substancji w obrêbie jamy nosowej.
Budezonid jest pochodn¹ 16α-hydroksyprednizolonu.
Istniej¹ dwa epimery 22R i 22S ró¿ni¹ce siê aktywnoci¹
farmakologiczn¹, przy czym epimer 22R wykazuje od dwu
do trzech razy wiêksz¹ si³ê i nieco inny profil dzia³ania.
W porównaniu z innymi lekami tej grupy budezonid wykaza³ wiêksz¹ (od 1,6 do 3,0) aktywnoæ dzia³ania miejscowego ni¿ flucinolon, betametazon, beklometazon i deksametazon. Jednoczenie, porównanie aktywnoci epimerów 22R i 22S w stosunku do budezonidu (mieszaniny
dwóch epimerów 1:1) wykaza³o, ¿e dwukrotnie wy¿sz¹
aktywnoæ wykazuje epimer 22R w stosunku do epimeru
22S, a tak¿e w stosunku do aktywnoci budezonidu jako
mieszaniny dwóch epimerów [8,9].
Dla zastosowania budezonidu w terapii sezonowego
alergicznego nie¿ytu nosa istotna jest jego skutecznoæ
w dzia³aniu miejscowym, wy¿sza ni¿ przy podaniu ogólnym. Wykazano tak¿e wy¿sz¹ aktywnoæ dzia³ania miejscowego budezonidu w porównaniu z beklometazonem.
W badaniach przeprowadzonych w podwójnej lepej próbie u 98 pacjentów z sezonowym alergicznym nie¿ytem
nosa wykazano, ¿e budezonid w dawce 200µg dwa razy
dziennie podany wziewnie wykazuje wiêksz¹ skutecznoæ
terapeutyczn¹ ni¿ podany doustnie w dawce 250µg dwa
razy dziennie [8].
Biodostêpnoæ budezonidu oceniana jest na 10,7% po
podaniu doustnym, przy czym 73% tej dawki zostaje
wch³oniête podczas aplikacji do p³uc, natomiast wkroplenie do nosa charakteryzuje siê 100% biodostêpnoci¹. Obserwacje te wskazuj¹ na bardzo wysoki efekt pierwszego przejcia przez w¹trobê. W surowicy krwi budezonid
ulega zwi¹zaniu z bia³kami w 90%, natomiast nie wi¹¿e
siê z transkortyn¹. Budezonid wykazuje relatywnie krótki
czas pó³trwania (2 do 3 godzin) i wysoki klirens (55 do 85
L/h), co oznacza, ¿e jest szybko eliminowany z ustroju. W
badaniach in vitro wykazano szybk¹ transformacjê budezonidu oraz ró¿nice w szybkoci eliminacji poszczególnych epimerów. Epimer 22R jest oko³o dwa razy szybciej
eliminowany ni¿ 22S. Epimery 22R i 22S nieznacznie ró¿ni¹ siê metabolizmem. G³ównym metabolitem obu epimerów jest 6β- hydroksybudezonid, a z epimeru 22R pochodzi tylko 6β-hydroksyprednizolon. Metabolity powsta³e
z epimerów budezonidu maj¹ nisk¹ aktywnoæ glikokortykosteroidow¹. Budezonid nie ulega biotransformacji po
inkubacji in vitro z tkank¹ p³ucn¹. Jego wysoki wskanik
biotransformacji w w¹trobie w stosunku do transformacji
w tkankach jest jednym z elementów jego wysokiej skutecznoci dzia³ania miejscowego.
Badania farmakokinetyczne przeprowadzone u dzieci z astm¹ wskaza³y, ¿e klirens w tej grupie wzrasta do
ok. 50% podczas, gdy czas eliminacji maleje (ok. 1,5h)
w stosunku do wartoci uzyskanych u doros³ych. Wskazuje to na przewa¿aj¹cy wzrost klirensu w¹trobowego, przy
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bo zaznaczone, wystêpuj¹ce krótko w ci¹gu dnia 1-2 razy;
2 - rednie - objawy rednio zaznaczone wystêpuj¹ce kilka razy w ci¹gu dnia; 3 - du¿e - objawy bardzo zaznaczone wystêpuj¹ce przez ca³y dzieñ). Analizê uzyskanych
wyników przeprowadzono oddzielnie dla ka¿dego z objawów, jak równie¿ oddzielnie dla oceny przeprowadzonej
przez pacjenta i lekarza.
Opracowanie statystyczne uzyskanych podczas baPACJENCI I METODY
dania wyników wykonano z zastosowaniem testu weryfiPacjenci
kacji hipotezy zerowej χ2 (hipoteza zerowa zak³ada, ¿e
Badaniami objêto 127 chorych z rozpoznanym alergicz- obserwowane zmiany objawów podczas kolejnych wizyt
nym sezonowym nie¿ytem nosa, w tym 67 mê¿czyzn i 60 s¹ niezale¿ne od wizyty wstêpnej, lecz od interwencji tekobiet w wieku 16-65 lat. rednia wieku wynosi³a 30,1 lat rapeutycznej). Test χ2 polega na porównaniu czêstoci
(SD 11,3). Czas trwania choroby wynosi³ 7-10 lat u 53 pa- zaobserwowanych z czêstociami oczekiwanymi przy zacjentów (41,7%), 4-6 lat u 33 pacjentów (25,9%), 1-3 lat ³o¿eniu hipotezy zerowej (o braku zwi¹zku pomiêdzy rozu 40 pacjentów (31,5%) i poni¿ej jednego roku u 1 pacjen- wa¿anymi zmiennymi). Zak³adany dopuszczalny minimalny
ta (0,7%). Analizê uzyskanych wyników przeprowadzono poziom b³êdu typu I wynosi 0,05.
oddzielnie dla ka¿dego z objawów w przyjêtej skali od
0 do 3; oddzielnie dla oceny przeprowadzonej przez paWYNIKI
cjenta oraz oceny dokonanej przez lekarza. Do badañ zakwalifikowano pacjentów, którzy spe³niali nastêpuj¹ce Ocena przeprowadzona przez pacjenta
kryteria: dodatnie wyniki testów skórnych na py³ki rolin,
Upoledzenie dro¿noci nosa
odpowiedzialnych za sezonowe wystêpowanie dolegliwoPodczas wizyty wstêpnej silne upoledzenie dro¿noci takich, jak wyciek z nosa, zatkanie nosa, swêdzenie
ci
nosa
w godzinach rannych (tj. 2 i 3 w skali 0-3) zg³anosa, ³zawienie oczu; objawy o rednim i ostrym nasileniu, które wystêpowa³y w sposób ci¹g³y w poprzednim sza³o odpowiednio 55 (44,9%) i 43 (34,8%) pacjentów,
sezonie przez okres co najmniej dwóch miesiêcy. Pacjen- wieczorem natomiast 60 (48,5%) i 32 (26,5%) pacjentów.
ci w czasie miesi¹ca poprzedzaj¹cego badanie nie stoso- Po zastosowaniu leczenia niedro¿noæ nosa o silnym nasiwali glikokortykosteroidów ogólnoustrojowo, dooskrzelo- leniu (tj. 2 i 3 w skali 0-3) w godzinach rannych deklarowawo czy te¿ donosowo; przez ostatnie dwa miesi¹ce po- ³o odpowiednio 35 (28.5%) i 15 (12.0%) pacjentów, wieprzedzaj¹ce badanie nie stosowali leków z grupy kromo- czorem natomiast odpowiednio 30 (24,8%) i 8 (6,6%).
nów, a tak¿e w ci¹gu ostatniego roku nie przeszli kursu W czasie trwania terapii pacjenci obserwowali zniesienie
immunoterapii swoistej. Podczas trwania badania pacjenci niedro¿noci nosa zarówno rano (tj. 0 i 1 w skali 0-3) odpomogli kontynuowaæ dotychczasowe leczenie antyhistami- wiednio 45 (36,7%) i 54 (44,0%) pacjentów, jak i wieczorem 57 (46,7%) i 51 (41,4%). Po odstawieniu leku obsernikami doustnymi, za wyj¹tkiem astemizolu.
wuje siê nasilenie niedro¿noci nosa (tj. 1 i 2 w skali 0-3)
w godzinach rannych odpowiednio 51 (42,7%) i 20
Metodyka
(16,6%) pacjentów i wieczorem 48 (39,5%) i 19 (15,8%)
Badanie mia³o charakter otwarty, wieloorodkowy. pacjentów. Analiza statystyczna uzyskanych wyników
Czas badañ obejmowa³ dwadziecia osiem dni stosowa- wskazuje na istotne ust¹pienie niedro¿noci nosa u pania preparatu zakoñczone czternastodniowym okresem ob- cjentów leczonych wodn¹ zawiesin¹ budezonidu (tab. I).
serwacji po zakoñczeniu terapii. Badania przeprowadzoKichanie
ne zosta³y w sezonie pylenia traw i chwastów.
Przed rozpoczêciem podawania leku kichanie o natêBudezonid firmy Glaxo Wellcome Poznañ S.A. w ³¹cznej dawce 400µg stosowano rano pomiêdzy godzin¹ 6:00 ¿eniu uci¹¿liwym dla pacjenta (tj. 2 i 3 w skali 0-3) zg³aa 8:00 i wieczorem pomiêdzy godzin¹ 18:00 a 20:00, po sza odpowiednio 52 (42,8%) i 23 (18,6%) pacjentów. Ten
objaw zosta³ w wiêkszoci zniesiony w czasie terapii budwie dozy po 50µg do ka¿dego otworu nosowego.
dezonidem. W drugim okresie leczenia ust¹pienie objaOcena skutecznoci terapeutycznej wodnej zawiesi- wów obserwowano u wiêkszoci pacjentów, tj. 78 (59,3%)
ny budezonidu opiera³a siê na subiektywnej ocenie pa- osób. Po odstawieniu leku zaobserwowano zaostrzenie
cjenta, który odnotowywa³ nasilenie objawów choroby dolegliwoci u 69 (56,6%) pacjentów. Ró¿nice statystyczwed³ug ustalonej skali oraz na ocenie przeprowadzonej ne uzyskanych wyników wskazuj¹ na wysok¹ skuteczprzez lekarza, który podczas kontrolnych wizyt odnoto- noæ wodnej zawiesiny budezonidu w likwidowaniu objawywa³ stopieñ natê¿enia dolegliwoci wed³ug skali czte- wu kichania u pacjentów z sezonowym alergicznym nierostopniowej (0 - nie ma objawów; 1 - ma³e - objawy s³a- ¿ytem nosa (tab. I).
jednoczesnym zmniejszeniu mo¿liwoci wyst¹pienia efektów niepo¿¹danych u dzieci leczonych budezonidem [10].
Celem niniejszej pracy by³a ocena skutecznoci i tolerancji budezonidu w zawiesinie wodnej do nosa u pacjentów leczonych z powodu sezonowego alergicznego nie¿ytu nosa.
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Tabela I. Objawy w skali 0-3* wyra¿one jako procent nasilenia
objawu (ocena pacjenta)
Objawy
Przed rozpowg skali 0-3 czêciem leczenia
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Po zastosowaniu leku

Zatkanie nosa (rano)
20,3
36,7
39,2
44,0
28,5
16,9
12,0
2,4
Zatkanie nosa (wieczorem)
29,1
46,7
39,5
41,4
24,8
11,3
6,6
0,6
Kichanie
39,5
59,3
41,5
33,2
15,7
7,3
3,3
0,2
Pieczenie nosa
43,7
62,3
33,2
30,6
18,9
6,5
4,2
0,6
Wyciek z nosa
31,3
50,3
37,7
36,8
23,2
11,1
8,0
1,8
Podra¿nienie oczu
31,9
44,4
40,6
39,1
19,5
13,6
8,0
2,9

Po odstawieniu leku
37,2
42,7
16,6
3,5
42,0
39,5
15,8
2,7
56,6
29,6
10,7
3,1
61,5
27,8
8,6
2,1
47,1
36,2
12,9
3,9
49,3
36,4
11,1
3,2

* Objanienia skali 0-3 w metodyce pracy

Swêdzenie nosa
Swêdzenie w nosie o silnym natê¿eniu (tj. 2 i 3 w skali
0-3) wykazano przed rozpoczêciem podawania leku u odpowiednio 49 (39,8%) i 23 (18,8%) pacjentów. Wprowadzenie terapii wodn¹ zawiesin¹ budezonidu w sposób istotny redukowa³o ten objaw, a¿ do ca³kowitego zniesienia
(tj. 0 w skali 0-3) w drugim okresie leczenia u 77 (62,3%)
pacjentów. Jednak po odstawieniu leku ponownie obserwowano wyst¹pienie niewielkiego nasilenia swêdzenia (tj.
1 w skali 0-3) u 75 (61,5%) pacjentów. Istotne statystycznie ró¿nice w natê¿eniu objawów obserwowane u pacjentów przed i po leczeniu wodn¹ zawiesin¹ budezonidu
wykazuj¹ jego skutecznoæ (tab.I).
Wycieki z nosa
Wodnisty okresowy lub ci¹g³y wyciek z nosa (tj. 2 i 3
w skali 0-3) przed rozpoczêciem podawania leku deklarowa³o odpowiednio 56 (45,6%) i 40 (32,7%) pacjentów.
Podczas leczenia liczba osób, u których wyciek z nosa

nie wystêpowa³ wynosi³a 62 (50,3%), natomiast wyciek
z nosa podczas leczenia o nasileniu niewielkim i nieuci¹¿liwym (tj. 0 w skali 0-3) obserwowano u 45 (36,8%) pacjentów. Po odstawieniu leku sta³y wodnisty wyciek z nosa
pojawi³ siê ponownie u 44 (36,1%) pacjentów, a wyciek
okresowy u 18 (12,9%) pacjentów (tab. I).
£zawienie oczu
Przed rozpoczêciem podawania leku ³zawienie oczu
wystêpuj¹ce okresowo lub ci¹gle (tj. 2 i 3 w skali 0-3)
stwierdzono odpowiednio u 46 (37,8%) i 28 (22,9%) pacjentów. Zastosowana terapia wodn¹ zawiesin¹ budezonidu by³a skuteczna i znios³a ca³kowicie ³zawienie oczu
(tj. 0 w skali 0-3) u 55 (44,4%), lub w sposób znacz¹cy
zmniejszy³a jego natê¿enie (tj. 1 w skali 0-3) u 48 (39,1%)
pacjentów. Odstawienie leku nie wp³ynê³o w sposób istotny na zmianê intensywnoci natê¿enia podra¿nienia i ³zawienia oczu. Pacjenci po odstawieniu leku nie zg³aszali
tego typu objawów (tab. I).
Analiza statystyczna testem weryfikacji hipotezy zerowej χ2 uzyskanych wyników wykaza³a, ¿e poziomy istotnoci obserwowanych ró¿nic w nasileniu objawów u pacjentów leczonych wodn¹ zawiesin¹ budezonidu wykaza³y istotne zmniejszenie: niedro¿noæ nosa zarówno
w godzinach rannych i wieczorem (α=0,0005), kichania
(α=0,0005), wycieków z nosa (α=0,0005), swêdzenia nosa
(α=0,0005), ³zawienia oczu (α=0,0005), ocena skutecznoci terapeutycznej stosowanego preparatu dokonanej
przez pacjenta (α=0,0005).
Ocena przeprowadzona przez lekarza
Upoledzenie dro¿noci nosa
Przed rozpoczêciem podawania leku wszyscy pacjenci
wykazywali rednie lub du¿e natê¿enie dolegliwoci w godzinach rannych (tj. 2 i 3 w skali 0-3) odpowiednio u 64
(50,79%) i 54 (42,6%) pacjentów. W okresie leczenia
w sposób radykalny objaw ten ustêpowa³ ju¿ na pocz¹tku
podawania leku, natomiast dalsze stosowanie wodnej zawiesiny budezonidu powodowa³o ca³kowite lub prawie ca³kowite ust¹pienie dolegliwoci (tj. 0 i 1 w skali 0-3) odpowiednio u 47 (38,52%) i 63 (51,64%) pacjentów. Odstawieniu leku nie spowodowa³o w sposób istotny zwiêkszenia upoledzenia dro¿noci nosa (tab. II).
Kichanie
Przed rozpoczêciem podawania leku wiêkszoæ - 82
(65,08%) pacjentów odczuwa³a rednie natê¿enie tej dolegliwoci (tj. 2 w skali 0-3). Zastosowanie wodnej zawiesiny budezonidu do nosa zmniejszy³o intensywnoæ
wystêpowania napadów kichania a¿ do ich ca³kowitego
zniesienia (tj. 0 i 1 w skali 0-3) u odpowiednio 50 (40,32%)
i 56 (45,16%) pacjentów. Odstawienie leku nie spowodowa³o zwiêkszenia natê¿enia objawów (tab. II).
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Tabela II. Ocena nasilenia objawów przeprowadzona przez lekarza (wyra¿ona w procentach)
Objawy
brak objawów
ma³e
rednie
du¿e
brak objawów
ma³e
rednie
du¿e
brak objawów
ma³e
rednie
du¿e
brak objawów
ma³e
rednie
du¿e
brak objawów
ma³e
rednie
du¿e

Przed rozpoczêciem leczenia

Po zastosowaniu leku

Zatkanie nosa
0,0
25,0
9,5
52,4
61,4
19,4
29,1
3,2
Kichanie
3,1
40,3
22,1
45,2
62,2
12,9
12,6
1,6
Pieczenie nosa
7,1
54,8
26,8
30,7
50,4
12,9
15,7
1,6
Wyciek z nosa
0,0
40,3
18,1
37,1
46,5
19,4
35,4
3,2
Podra¿nienie oczu
6,3
36,3
23,6
45,2
38,6
16,1
31,5
2,4

Po odstawieniu leku
38,5
51,6
9,1
0,8
67,2
28,7
4,1
0,0
72,9
24,6
2,5
0,0
63,1
31,2
4,9
0,8
53,7
36,4
7,4
2,5

29

w skali 0-3) uzyskano odpowiednio u 45 (36,29%) i 56
(45,16%) pacjentów. Zakoñczenie terapii wodn¹ zawiesin¹ budezonidu nie spowodowa³o zwiêkszenia intensywnoci podra¿nienia oczu. Zniesienie objawów ³zawienia
(tj. 0 w skali 0-3) odnotowano u 65 (53,72%) pacjentów
(tab. II).
Analiza statystyczna testem weryfikacji hipotezy zerowej χ2 wyników uzyskanych z oceny lekarza wykaza³a, ¿e poziomy istotnoci obserwowanych ró¿nic w nasileniu objawów u pacjentów leczonych wodn¹ zawiesin¹
budezonidu wykaza³y istotne zmniejszenie dolegliwoci zg³aszanych przez chorego po zastosowanej terapii. Dla poszczególnych objawów ró¿nice te wynosi³y odpowiednio:
upoledzenie dro¿noæ nosa rano (α=0,0005), kichanie
(α=0,01), wycieki z nosa (α=0,05), swêdzenie nosa
(α=0,05), ³zawienie oczu (α=0,0005), a tak¿e ogólna ocena pacjenta (α=0,0005).
W trakcie leczenia stwierdzono wyst¹pienie miejscowych dzia³añ niepo¿¹danych u 25 pacjentów: pieczenie
w jamach nosa u 20 (15,7%) pacjentów, krwawienie z nosa
u 1 (0,008%) pacjenta, przykry zapach u 1 (0,008%) pacjenta, a tak¿e kichanie po podaniu leku u 3 (2,3%) pacjentów. Pojawiaj¹ce siê dolegliwoci zwi¹zane z miejscowym stosowaniem leku by³y krótkotrwa³e (3-10 sekund) i nie by³o koniecznoci odst¹pienia od leczenia. Zaobserwowane krwawienie u jednej z badanych osób mia³o
ma³e natê¿enie i równiez nie wymaga³o odstawienia leku.

DYSKUSJA
Leczenie hormonami kory nadnerczy datuje siê od 1896
Swêdzenie nosa
roku,
kiedy to Osler po raz pierwszy wstrzykn¹³ choremu
Przed rozpoczêciem podawania leku swêdzenie nosa
z
niedoczynnoci¹
nadnerczy wyci¹g z nadnerczy zwieo rednim i du¿ym natê¿eniu (tj. 2 i 3 w skali 0-3) stwierrzêcych
[11].
Jednak
dopiero w latach 50. [12] po raz
dzono odpowiednio u 65 (51,59%) i 32 (25,40%) pacjenpierwszy
zastosowano
kortyzol w leczeniu chorych na
tów. Zmniejszenie, a¿ do ca³kowitego zniesienia (tj. 0 i 1
astmê
oskrzelow¹
i
py³kowicê,
nieco póniej zaczêto stow skali 0-3) uzyskano u 68 (54,84%) i 38 (30,65%) pacjentów. Po odstawieniu leku ca³kowite zniesienie swê- sowaæ inne pochodne syntetyczne ró¿ni¹ce siê w³aciwociami farmakokinetycznymi. Klasyczn¹ drog¹ podadzenia odnotowano u 89 (72,95%) pacjentów (tab. II).
nia tej grupy leków jest droga doustna, jednak glikokortyWyciek z nosa
kosteroidy podane t¹ drog¹ wykazuj¹ liczne ogólnoustroPrzed rozpoczêciem podawania leku wyciek z nosa jowe dzia³ania niepo¿¹dane. W 1972 roku po raz pierwo natê¿eniu rednim i du¿ym (tj. 2 i 3 w skali 0-3) stwier- szy zastosowano dooskrzelowo walerianian betametazodzono odpowiednio u 65 (51,59%) i 51 (40,48%) pacjen- nu i dwupropionian beklometazonu [13,14], w kilka lat
tów. Po rozpoczêciu stosowania wodnej zawiesiny bude- póniej fluorowane pochodne - acetonid trimicionolonu,
zonidu ca³kowite nast¹pienie ust¹pienia wodnistej wydzie- za w latach 80. budezonid [15].
liny z nosa (tj. 0 w skali 0-3) uzyskano u 50 (40,32%)
Ze wzglêdu na szczególne miejsce budezonidu w tepacjentów, a ma³e natê¿enie (tj. 1 w skali 0-3) u 46 rapii sezonowego alergicznego nie¿ytu nosa w literaturze
(37,10%) pacjentów. Odstawienie leku nie spowodowa³o mo¿na spotkaæ wiele doniesieñ dotycz¹cych aktywnoci
zwiêkszenia natê¿enia objawów (tab. II).
farmakologicznej budezonidu [15,16,17,18]. Terapia miejscowa budezonidem jest szczególnie korzystna ze wzglê£zawienie oczu
du na jego wysok¹ aktywnoæ w podaniu miejscowym
Przed rozpoczêciem podawania leku rednie i du¿e w stosunku do innych leków z tej grupy [8].
³zawienie oczu (tj. 2 i 3 w skali 0-3) obserwowano odpoMiejscowe podanie budezonidu nie powoduje tak¿e
wiednio u 44 (34,92%) i 52 (41,27%) pacjentów. Zniesie- zmian w parametrach hematologicznych, zmniejsza nanie oraz istotne zmniejszenie natê¿enia objawów (tj. 0 i 1 tomiast odczyn zapalny w obrêbie b³ony luzowej jamy
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nosowej. Po donosowym podaniu budezonidu w dawce
400 µg/24h zaobserwowano istotne statystycznie zniesienie objawów nosowych takich, jak wydzielina z nosa, katar, kichanie blokada nosa w porównaniu z placebo [5].
W porównaniu z innymi lekami z grupy glikokortykosteroidów budezonid jest bardziej skuteczny, przy mo¿liwoci jego zastosowania w mniejszej dawce [9]. Budezonid
podawany donosowo wykazuje du¿¹ skutecznoæ w terapii sezonowego alergicznego nie¿ytu nosa w porównaniu z lekami z innych grup np. kromoglikanem sodowym
[17].
Ze wzglêdu na dostêpnoæ budezonidu w ró¿nych postaciach leku istotna jest ocena skutecznoci i tolerancji
ró¿nych jego form farmaceutycznych. Ocena preparatu
w wodnej zawiesinie przeprowadzona w badaniu podwójnej lepej próby wykaza³a wiêksz¹ aktywnoæ budezonidu w porównaniu z placebo oraz zniesienie upoledzenia
dro¿noci nosa [18]. Preparaty roztworów wodnych, w porównaniu z proszkami, wykazuj¹ podobn¹ skutecznoæ,
ale przy zastosowaniu preparatów proszkowych obserwuje siê mniejsze podra¿nienie b³ony luzowej [19]. Porównywalna jest natomiast ³atwoæ zastosowania obu
postaci leku [19]. Zarówno preparaty wodne, jak i proszkowe s¹ skuteczne w sezonowym i przewlek³ym nie¿ycie
nosa [19,20]. Uzyskuje siê tak¿e dobre efekty terapeutyczne, przy jednoczesnej dobrej tolerancji budezonidu stosuj¹c lek jeden raz dziennie [21]. Jednoczenie przy zastosowaniu roztworu wodnego nie obserwuje siê zwiêkszenia stê¿enia kortyzolu we krwi po zakoñczeniu czterotygodniowej terapii [22].
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