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Leukotrieny s¹ silnymi mediatorami prozapalnymi, które odgrywaj¹ istot-
n¹ rolê w patofizjologii astmy i wspó³istniej¹cych z ni¹ chorób alergicznych,
takich jak alergiczny nie¿yt nosa i atopowe zapalenie skóry. Aktualnie naj-
wa¿niejszymi lekami przeciwzapalnymi w leczeniu tych chorób s¹ miejsco-
we kortykosteroidy, jednak¿e przewlek³e stosowanie tych leków wi¹¿e siê
z wystêpowaniem objawów ubocznych. Co wiêcej, w badaniach in vivo u lu-
dzi wykazano, ¿e kortykosteroidy nie hamuj¹ uwalniania leukotrienów. Dla-
tego te¿ wprowadzono do praktyki klinicznej antagonistów receptorów leu-
kotrienowych i leki te, stosowane doustnie, zosta³y zarejestrowane jako pre-
paraty pomocnicze w leczeniu ³agodnej i umiarkowanej astmy, nie kontrolo-
wanej wziewnymi kortykosteroidami. W innych chorobach alergicznych, w³¹-
czaj¹c alergiczny nie¿yt nosa, do chwili obecnej przeprowadzono jedynie
kilka kontrolowanych placebo badañ z lekami antyleukotrienowymi. Te wstêp-
ne dane napawaj¹ optymizmem, choæ jasne jest, ¿e dla oceny efektywnoœci
klinicznej potrzebne s¹ d³ugoterminowe badania, szczególnie w odniesie-
niu do terapii ³¹czonej.
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Leukotrienes are potent pro-inflammatory mediators that have been shown
to play a prominent role in the pathophysiology of asthma and associated
allergic disorders including allergic rhinitis (AR) and atopic dermatitis (AD).
In the treatment of these disorders, topical corticosteroids (TCS) are currently
the most important anti-inflammatory agents, however, long-term applica-
tion of TCS is associated with side-effects. Moreover, corticosteroids appe-
ared not to inhibit the release of leukotrienes in humans in vivo. Therefore,
leukotriene receptor antagonists (LTRAs) have been introduced into clinical
practice and these specific oral drugs are currently registered as additive
therapy in mild to moderate persistant asthma not controlled by inhaled
corticosteroids. As for other allergic disorders, including AR, until recently
on/y a few placebo-controlled studies with LTRAs have been performed.
These (preliminary) data provide a basis for optimism. but clearly more long-
term studies are needed to evaluate their clinical effectiveness, especially as
add-on therapy.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(3), 97-101
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WPROWADZENIE

W przewlek³ych chorobach zapalnych leczenie pod-
trzymuj¹ce jest ukierunkowane szczególnie na opanowa-
nie przewlek³ego zapalenia, a nastêpnie zapobieganie
zaostrzeniom. Dlatego te¿ wa¿ne jest, czy d³ugotermi-
nowe leczenie nie wywo³uje czêstych lub powa¿nych efek-
tów ubocznych.

Rola leukotrienów i antagonistów receptorów
leukotrienowych w astmie

Po ponad dwudziestu latach badañ naukowych wia-
domo, ¿e w patofizjologii astmy g³ówn¹ rolê odgrywaj¹
leukotrieny cysteinylowe (cysLTs: LTC4, LTD4 i LTE4)
[Sampson, 1996]. Substancje te, aktywne dla oskrzeli,
wywo³uj¹ ich skurcz z si³¹ ponad 1000 razy wiêksz¹ ni¿

PrPrPrPrPrzedruk z (Reprinted from): Rhinology 2001; 39: 187-190zedruk z (Reprinted from): Rhinology 2001; 39: 187-190zedruk z (Reprinted from): Rhinology 2001; 39: 187-190zedruk z (Reprinted from): Rhinology 2001; 39: 187-190zedruk z (Reprinted from): Rhinology 2001; 39: 187-190

 * Przedrukowano za pozwoleniem Rhinology 2001; 39: 187-190

 * Reprinted with kind permission from Rhinology 2001; 39: 187-190



98 Otorynolaryngologia, 2003, 2(3), 97-101

histamina w tym samym stê¿eniu molarnym [Smith i wsp.
1985]. Ponadto powoduj¹ obrzêk b³ony œluzowej i upo-
œledzenie dro¿noœci dróg oddechowych, a tak¿e maj¹ w³a-
œciwoœci prozapalne dzia³aj¹c chemotaktycznie na eozy-
nofile w tkankach docelowych [Sampson, 1996]. W ci¹-
gu ostatnich lat wzros³a liczba danych wskazuj¹cych, ¿e
mediatory prozapalne s¹ równie¿ odpowiedzialne za roz-
wój zmian strukturalnych w drogach oddechowych, tak
zwan¹ przebudowê oskrzeli (remodeling) [Wang i wsp.,
1993, Panettieri i wsp., 1998], co w rezultacie mo¿e byæ
przyczyn¹ wyst¹pienia powa¿nych objawów klinicznych.
Wszystkie te skutki ze strony oskrzeli i prozapalne wyni-
kaj¹ z pobudzenia okreœlonych receptorów w tkankach do-
celowych, tj. receptorów CysT1 i CysT2 [Gorenne i wsp.,
1996], które ostatnio zosta³y zidentyfikowane w drogach
oddechowych ludzi oraz w licznych komórkach zapalnych.

Badania farmakologiczne doprowadzi³y do zsynte-
tyzowania silnych antagonistów receptorów leukotrieno-
wych, które s¹ w stanie zapobiegaæ dzia³aniu leukotrie-
nów cysteinylowych na drodze swoistego zablokowania
receptora CysT1 [Drazen i wsp., 1999]. Antagoniœci re-
ceptorów leukotrienowych wykazuj¹ dwojaki mecha-
nizm dzia³ania - przeciwzapalny i rozszerzaj¹cy oskrze-
la, co czyni je odpowiednimi lekami do leczenia astmy
[Drazen i wsp., 1999, Diamant i Sampson, 1999]. Co
wiêcej, wiele badañ prowadzonych na licznych grupach
zarówno osób doros³ych, jak i dzieci (od 2 r.¿. wzwy¿)
dostarcza coraz wiêcej danych, ¿e te doustne leki prze-
ciwastmatyczne maj¹ stosunkowo niewiele objawów
ubocznych, które nawet przy podawaniu wysokich da-
wek nie ró¿ni¹ siê istotnie od efektów placebo. Ostatnio
w kilku krajach Europy zachodniej zarejestrowano leki -
antagonistów receptorów leukotrienowych, takie jak zafir-
lukast i montelukast. Zafirlukast wystêpuje w tabletkach
10, 20 i 40 mg i dawkowany jest dwa razy dziennie (powy-
¿ej 12 r.¿.). Montelukast podaje siê raz dziennie doustnie
w dawce 10 mg dla doros³ych oraz w 5 mg tabletkach do
¿ucia u dzieci w wieku 6-14 lat, a tak¿e w dawce 4 mg
u dzieci w wieku 2-5 lat. Aktualnie w licznych krajach eu-
ropejskich leki te zosta³y zarejestrowane w leczeniu wspo-
magaj¹cym ³agodnej i umiarkowanej trwa³ej astmy, zarów-
no u doros³ych, jak i u dzieci (od 6 r.¿.), szczególnie przy
wystêpowaniu objawów astmy powysi³kowej [Bousquet,
2000]. £¹cz¹c antagonistów receptorów leukotrienowych
oraz wziewne kortykosteroidy w niewielkich lub œrednich
dawkach uzyskano lepsz¹ kontrolê astmy ni¿ w przypad-
ku oddzielnego stosowania tych leków, zarówno w aspek-
cie poprawy klinicznej, jak i parametrów zapalenia
[Laviolette i wsp., 1999; Simons i wsp., 2001].

Alergiczne zapalenie b³ony œluzowej nosa
Alergiczny nie¿yt nosa jest jedn¹ z najczêœciej wy-

stêpuj¹cych przewlek³ych chorób o pod³o¿u atopowym.
Mimo, i¿ mo¿e on wystêpowaæ bez cech klinicznych ast-

my, obecny jest u wiêkszoœci chorych na tê chorobê. Aler-
giczny nie¿yt nosa charakteryzuj¹ takie objawy, jak: œwi¹d,
kichanie, wodnista wydzielina z nosa, uczucie zatkania
nosa, czêsto równie¿ wspó³istnieje zapalenie spojówek i
gard³a. Wed³ug ostatnich doniesieñ astma oraz alergicz-
ny nie¿yt nosa maj¹ wspólne pod³o¿e patofizjologiczne,
z podobnymi mechanizmami zapalnymi, w których istot-
n¹ rolê odgrywaj¹ leukotrieny cysteinylowe [Howarth,
2000]. Obserwacje te doprowadzi³y do powstania teorii
„jedne drogi oddechowe – jedna choroba” [Meltzer,
2000]. Tak, wiêc nie stanowi³ zaskoczenia fakt, ¿e le-
czenie alergicznego nie¿ytu nosa powodowa³o rzadsze
zaostrzenia wspó³istniej¹cej astmy, co w rezultacie po-
wodowa³o rzadsze hospitalizacje w tej grupie chorych
[Ronberg i wsp. 1998].

Histopatologicznie alergiczny nie¿yt nosa charakte-
ryzuje siê przewlek³ym zapaleniem b³ony œluzowej z na-
ciekami zapalnymi z³o¿onymi z mastocytów, eozynofi-
lów i bazofilów [Howarth, 2000]. Komórki zapalne po
pobudzeniu s¹ zdolne do produkcji mediatorów zapal-
nych, leukotrienów. Istotnie, leukotrieny cysteinylowe zo-
sta³y stwierdzone w znacznych stê¿eniach w pop³uczy-
nach z nosa pobranych po prowokacji alergenem, zim-
nym suchym powietrzem czy aspiryn¹ (w astmie aspiry-
nowej) [Howarth, 2000]. Co wiêcej, w podobnych ba-
daniach w astmie wykazano, ¿e, po donosowym poda-
niu, leukotrieny cysteinylowe powoduj¹ d³ugotrwa³y
obrzêk b³ony œluzowej, zwi¹zanej ze wzrostem przepusz-
czalnoœci naczyñ oraz powstawaniem bogatego w bia³ko
wysiêku [Mygind i wsp., 2000 i cytowania tam przyto-
czone]. Skutki dzia³ania leukotrienów mog¹ byæ mierzone
za pomoc¹ rynomanonetrii, w której wykazano wzrost
oporu górnych dróg oddechowych [Howarth, 2000].
W oparciu o przytoczone prace aktualnie prowadzonych
jest kilka badañ maj¹cych oceniæ potencja³ kliniczny le-
czenia antagonistami receptorów leukotrienowych w aler-
gicznym nie¿ycie nosa.

Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa
Aktualnie g³ówna strategia leczenia alergicznego nie-

¿ytu nosa opiera siê na lekach - antagonistach receptorów
H1 (leki przeciwhistaminowe) oraz miejscowo stosowa-
nych kortykosteroidach [van Cauwenberge i wsp., 2000].
Jednak¿e leki przeciwhistaminowe nie zapobiegaj¹ obja-
wom zatkania nosa, podczas gdy kortykosteroidy nie s¹
akceptowane przez wszystkich pacjentów, a tak¿e, przy
d³ugotrwa³ym stosowaniu, mog¹ powodowaæ objawy
uboczne, jak np. powstawanie strupów. Tak, wiêc istnieje
potrzeba leczenia alternatywnego, które mog³oby zapo-
biegaæ objawom alergicznego nie¿ytu nosa przy jednocze-
œnie pomijalnych objawach ubocznych. W tym kontek-
œcie w minionych latach kilka badañ ukierunkowanych
by³o na ocenê efektywnoœci klinicznej antagonistów re-
ceptorów leukotrienowych.
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Antagoniœci receptorów H1

W leczeniu alergicznego nie¿ytu nosa skutecznoœæ
kliniczn¹ wykazuj¹ leki przeciwhistaminowe podawane
zarówno ogólnie, jak i miejscowo. Pozwalaj¹ one na po-
prawê wielu objawów klinicznych ze strony nosa, takich
jak œwi¹d, kichanie i wodnisty wyciek z nosa [Howarth,
2000]. Niestety leki te nieznacznie wp³ywaj¹ na blokadê
nosa. Podobne wyniki uzyskano w ostatnich badaniach
japoñskich, w których wykazano, ¿e histamina odgrywa
niewielk¹ rolê w patofizjologii powstawania obrzêku b³o-
ny œluzowej w przebiegu nie¿ytu nosa [Numata i wsp.,
1999]. D³ugotrwa³e leczenie antagonistami receptorów
H1 powoduje niewiele objawów ubocznych; niektóre z le-
ków posiadaj¹ w³aœciwoœci sedacyjne, nieliczne mog¹ po-
wodowaæ zaburzenia rytmu serca.

Kromoglikan sodu
Mechanizmy dzia³ania kromonów nie zosta³y jesz-

cze ca³kowicie wyjaœnione, choæ istniej¹ dowody, ¿e
zwi¹zki te mog¹ hamowaæ degranulacjê mastocytów b³o-
ny œluzowej nosa i uwalnianie z nich mediatorów zapa-
lenia. Leki mog¹ byæ przyjmowane drog¹ doustn¹ oraz
miejscowo; nie stwierdzono dotychczas dla nich istot-
nych klinicznie objawów ubocznych [Cos, 1967]. Pomi-
mo, i¿ w dwóch badaniach wykazano podobn¹ skutecz-
noœæ kromonów i antagonistów receptorów histamino-
wych [Lindsay-Miller i Chambers, 1987; Orgel i wsp.,
1991], zwykle znaczenie kliniczne tych leków jest kwe-
stionowane, szczególnie w porównaniu do miejscowo
stosowanych kortykosteroidów i antagonistów recepto-
rów H1 [Bousquet i wsp., 1993]. Co wiêcej, w¹tpliwa
jest wygoda stosowania leków, które musz¹ byæ podawa-
ne cztery do szeœciu razy na dobê. Dlatego te¿ kromogli-
kan sodu nie mo¿e stanowiæ podstawowego leku w tera-
pii alergicznego nie¿ytu nosa, chocia¿ ma on pewne zna-
czenie w profilaktyce zapalenia spojówek w przebiegu
³agodnego lub wczesnego zapalenia b³ony œluzowej nosa.

Kortykosteroidy podawane donosowo
Wiele kontrolowanych placebo badañ klinicznych,

przeprowadzonych zarówno u doros³ych, jak i u dzieci
wykaza³o, ¿e regularne stosowanie miejscowych korty-
kosteroidów powoduje zmniejszenie wszystkich objawów
ze strony nosa. Badania porównawcze wykaza³y, ¿e miej-
scowe kortykosteroidy s¹ znacznie bardziej efektywne w
leczeniu alergicznego nie¿ytu nosa, ni¿ antagoniœci re-
ceptora H1, czy miejscowo stosowany kromoglikan sodu
[Svensson i wsp., 1998; Bousquet i wsp., 1993].

Dodatkowo, przewagê kortykosteroidów nad anta-
gonistami receptorów H1 potwierdzono w ostatniej meta-
analizie [Weiner i wsp., 1998]. Zmniejszanie zatkania
nosa w po³¹czeniu z w³aœciwoœciami przeciwzapalnymi

czyni donosowe kortykosteroidy lekami z wyboru w le-
czeniu ca³orocznego alergicznego nie¿ytu nosa, w któ-
rym uczucie zatkania nosa jest g³ównym objawem cho-
roby, zw³aszcza u chorych z wieloletnim wywiadem
[Holm i wsp., 1999]. Kortykosteroidy maj¹ stosunkowo
wolny pocz¹tek dzia³ania (ok. 12 godzin), podczas gdy
ich pe³ny efekt rozwija siê w ci¹gu dni i tygodni leczenia.
W przypadku szczególnie silnego obrzêku nosa donoso-
we kortykosteroidy znacznie gorzej penetruj¹ b³onê œlu-
zow¹, co mo¿e powodowaæ koniecznoœæ stosowania pod-
czas pierwszego tygodnia leków obkurczaj¹cych (miej-
scowych) lub kortykosteroidów ogólnych. Z zasady do-
nosowa kortykosteroidoterapia stosowana powinna byæ
regularnie, a w ciê¿kich przypadkach, dla uzyskania naj-
lepszego efektu klinicznego powinna byæ rozpoczêta
przed sezonem pylenia. Aktualnie stosowane preparaty
donosowe s¹ dobrze tolerowane i mog¹ byæ stosowane
przez d³ugi czas bez ryzyka scieñczenia b³ony œluzowej.
Miejscowe kortykosteroidy czasami mog¹ powodowaæ
niegroŸne objawy uboczne, jak tworzenie strupów, su-
choœæ oraz krwawienia z nosa. Jako kazuistykê opisywa-
no mo¿liwoœæ wyst¹pienia perforacji przegrody nosa po
d³ugim stosowaniu tych leków.

Wyniki leczenia alergicznego nie¿ytu nosa
Do tej pory jedynie nieliczne badania podejmowa³y

problem efektywnoœci klinicznej leków przeciwleukotrie-
nowych w leczeniu alergicznego nie¿ytu nosa [Meltzer,
200; Donnelly i wsp., 1995; Pullertis i wsp., 1999; Melt-
zer i wsp., 2000). Jedno z pierwszych badañ, opubliko-
wane w 1995 roku, dotyczy³o dzia³ania zafirlukastu w ró¿-
nych dawkach na objawy sezonowego alergicznego nie-
¿ytu nosa [Donnelly i wsp., 1995]. W tym dwudniowym,
kontrolowanym placebo badaniu porównawczym prze-
prowadzonym u 164 pacjentów, ju¿ po 2 godzinach po
przyjêciu zafirlukastu (1x120 mg, 1x40 mg lub 1x100 mg
dziennie) wyst¹pi³a, zale¿na od dawki, ochrona przed wy-
st¹pieniem objawów sezonowego nie¿ytu nosa, ze œred-
nio wy¿sz¹ punktacj¹ obliczon¹ dla objawów zatkania
nosa, kichania, wycieku wodnistej wydzieliny, ni¿ w przy-
padku podawania placebo. Co wiêcej, efekt ten trwa³
przez 24 godziny [Donnelly i wsp., 1995]. W innym,
kontrolowanym placebo trzy-cz³onowym badaniu u 33
pacjentów z sezonowym alergicznym nie¿ytem nosa, efekt
50-dniowego leczenia zafirlukastem (2x20 mg dziennie)
porównywano z dzia³aniem donosowego beklometazo-
nu (2x200 µg dziennie) [Pullerits i wsp., 1999]. W ba-
daniu tym, w przeciwieñstwie do beklometazonu, zafir-
lukast nie poprawia³ w istotny sposób dolegliwoœci pa-
cjentów, a tak¿e nie wp³ywa³ na zmniejszenie aktywo-
wanych eozynofilów w bioptacie z nosa. Te negatywne
obserwacje mog¹ byæ, przynajmniej czêœciowo, t³uma-
czone ma³¹ liczebnoœci¹ próby w tym badaniu. W innym
kontrolowanym placebo badaniu u chorych z astm¹, oce-
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niano dzia³anie kliniczne montelukastu (1x dziennie
przez 8 tygodni) u 336 dzieci. W tej pracy montelukast
nie tylko poprawia³ kontrolê astmy, lecz równie¿ powo-
dowa³ znacz¹ce ograniczenie objawów nie¿ytu nosa w
porównaniu do placebo [Knorr i wsp., 1998].

Mimo wzrastaj¹cej liczby danych wskazuj¹cych, ¿e
leukotrieny s¹ zasadniczymi mediatorami zapalenia w
patofizjologii astmy i alergicznego nie¿ytu nosa, nie s¹
one jedynymi mediatorami w tych chorobach [Numata i
wsp., 1999]. W ostatnich, wielooœrodkowych badaniach
porównawczych, kontrolowanych placebo, u 460 pacjen-
tów z sezonowym alergicznym nie¿ytem nosa oceniano
wp³yw na objawy nie¿ytu nosa dwutygodniowego lecze-
nia ³¹czonego antagonist¹ receptora H1 (loratadyna) i an-
tagonist¹ receptorów leukotrienowych (montalukast)
[Meltzer i wsp., 2000]. Pacjenci byli randomizowani
w czterech grupach: placebo, loratadyna, montelukast
oraz loratadyna i montelukast podawane w skojarzeniu.
W badaniu tym najlepszy efekt ochronny w stosunku do
objawów nie¿ytu nosa uzyskano dla leczenia ³¹cznie lo-
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