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Glucocorticosteroids in anaphylaxis – facts and myths
A R Y

Glucocorticosteroids (GCs), produced by the adrenal cortex, are responsible for a number of physiological processes 
necessary for life, while the clinical use of their synthetic compounds depends largely on the reduction of the 
synthesis and / or release of various inflammatory mediators, and the sum of these actions results in the inhibition 
of vascular changes (dilatation, increased permeability) responsible for the basic symptoms of shock, multi-organ 
damage and destabilization of the circulatory system.
In universal terms, the phenomenon of anaphylaxis covers all emergencies, regardless of the triggering factor, which 
sometimes remains unidentified, but most often the term is associated with the broadly understood allergic reaction 
IgE - dependent, IgE - independent or idiopathic. The sudden onset and rapid progression of the symptoms of an 
anaphylactic reaction require administration of an immediate-acting drug such as adrenaline. GCs, in accordance 
with the well-documented action on the cytoplasmic receptor, show a late therapeutic effect (paradigm), although 
basic research combined with clinical observations support a change in this paradigm by showing the early action 
of glucocorticosteroids, visible shortly after their use. The presence of extra-genomic pathways of drug action has 
been proven, which shorten the onset of clinical activity of glucocorticoids to several dozen minutes. The phenom-
enon of extra-genomic effects of glucocorticosteroids depends directly on the dose of the drug, and the shortening 
time from administration of glucocorticoids to pharmacological and clinical effects is achieved with high doses of 
glucocorticoids.A lot of controversy has arisen around the problem of the effectiveness of GCs in anaphylaxis, deep-
ened on the difficulties related to the classification of the phenomenon itself, also visible in the guidelines developed 
by experts appointed by scientific societies. As a result, there are inconsistent opinions resulting from the marginal-
ization of the extra-genomic activity of GCs, having a negative impact on decisions in clinical practice.

...............................

Glikokortykosteroidy (GKS), produkowane przez korę nadnerczy odpowiadają za szereg procesów fizjologicznych 
niezbędnych do życia, natomiast kliniczne zastosowanie ich syntetycznych związków  wynika,  w dużej mierze, ze 
zmniejszenia syntezy i / lub uwalniania różnych mediatorów zapalenia. Suma tych działań skutkuje zahamowaniem 
zmian naczyniowych (rozszerzenie, zwiększenie przepuszczalności)  odpowiedzialnych za podstawowe objawy 
wstrząsu, uszkodzenie wielonarządowe oraz destabilizację układu krążenia. W uniwersalnym ujęciu, zjawisko anafilak-
sji  obejmuje wszystkie  stany nagłe bez względu na czynnik wywołujący, który czasami pozostaje niezidentyfikowany, 
ale najczęściej termin ten łączy się z szeroko rozumianą reakcją alergiczną IgE - zależną, IgE – niezależną albo idiopa-
tyczną. Nagły początek i szybka progresja objawów reakcji anafilaktycznej wymaga podania leku, charakteryzującego 
się natychmiastowym działaniem, jak adrenalina. GKS, zgodnie z dobrze udokumentowanym działaniem na receptor 
cytoplazmatyczny, wykazują późne działanie terapeutyczne (paradygmat), chociaż badania podstawowe w połączeniu 
z obserwacjami klinicznymi przemawiają za zmianą tego  paradygmatu poprzez wykazanie wczesnego działania gli-
kokortykosteroidów, widocznego w krótkim czasie po ich zastosowaniu. Udowodniono obecność pozagenomowych 
ścieżek działania GKS, które ujawniają się szybko - od kilkunastu sekund do kilkunastu minut. Zjawisko pozagenomo-
wego działania glikokortykosteroidów zależy wprost proporcjonalnie od  dawki leku, a skrócenie czasu od podania 
GKS do uzyskania efektów farmakologicznego działania klinicznego uzyskuje się za pomocą dużych dawek GKS . 
Wokół problemu skuteczności GKS w anafilaksji narosło wiele kontrowersji, pogłębianych przez trudności związane 
z klasyfikacją samego zjawiska widoczne także w wytycznych opracowanych przez ekspertów, powołanych przez 
towarzystwa naukowe. W efekcie obserwuje się niespójne opinie, wynikające z marginalizowania pozagenomowego 
działania GKS mające negatywny wpływ na decyzje w praktyce klinicznej.
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Przeciwzapalne i większość metabolicznych działań 

GKS rozpoczyna się od ich wiązania ze specyficznymi 
receptorami w cytoplazmie komórek docelowych (GR 
– glucocorticosteroid receptor), co zmienia ekspresję 
genów, modyfikując funkcje komórkowe, w tym produk-
cję związków hormonopodobnych, które regulują liczne 
procesy metaboliczne oraz  syntezę przeciwzapalnych 
cytokin [4]. Mechanizm ten jest czasochłonny i odpo-
wiada za opóźniony początek efektu  klinicznego dzia-
łania (6-8 godzin) GKS [5].

4

Okazało się, że kontakt glikokortykosteroidu 
z błoną komórkową aktywnej krwinki immunokompe-
tentnej (limfocytem, mastocytem, bazofilem, eozyno-
filem) powoduje uruchomienie różnych mechanizmów 
błonowych i układów wewnątrzkomórkowych, głównie 
szlaków przekazu informacji w układzie kinaz, które  
skracają drogę i czas do uzyskania efektu działania 
leków [6,7]. 

Ten niegenomowy mechanizm działania GKS bez 
bezpośredniego udziału glikokortykoidowego recepto-
ra cytoplazmatycznego (cGKR) polega na  nieswoistym 
wpływie leku na błonowe kanały jonowe, powodującym 
stabilizację błony komórkowej, zachowanie jej ciągłości 
i płynności [5]. Ponadto aktywowany receptor błono-
wy GKS, należący do grupy białek G powoduje syntezę 
wtórnych przekaźników komórkowych, indukując trój-
fosforan inozytolu (IP3), powodując  wzrost aktywno-
ści śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (NO) i otwarcie 
drogi sygnałowej cAMP [7].  

Synergizm działania mechanizmu niegenomowe-
go i genomowego  może skutkować wczesnym działa-
niem GKS, powodującym zmniejszenie obrzęku błony 
śluzowej, aktywności gruczołów śluzowych i rozkurcz 
oskrzeli w anafilaksji (Rys. 1). 
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Niegenomowe działanie glikokortykosteroidów (GKS) [4]
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Ogólne zasady postępowania farmakologicznego 
w anafilaksji

16
Praktycznie, godnym polecenia są  propozy-

cje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, które 
porządkują takie objawy  w postaci: hipotensja/wstrząs, 
stridor, świszczący oddech, które wymagają szczegól-
nej uwagi w reakcji  anafilaktycznej [17]. 

Złotym standardem farmakoterapii  pozostaje bez-
dyskusyjnie epinefryna/adrenalina, która często elimi-

nuje wszystkie objawy anafilaksji, podana domięśnio-
wo z autostrzykawki w warunkach amblatoryjnych, lub 
dożylnie w warunkach szpitalnych [18]. 
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Miejsce glikokortykosteroidów w anafilaksji
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Fenotypy anafilaksji [10]
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Ta pozorna niekonsekwencja, wyartykułowana 

w licznych eksperckich wytycznych postępowania 
w anafilaksji ma przynajmniej dwa punkty odniesie-
nia, a mianowicie nieswoiste, pozagenomowe szybkie  
działanie GKS (marginalizowane) oraz niezaprzeczalny 
empirycznie efekt zapobiegania  zjawisku progresji ana-
filaksji, a w szczególności drugiej fazie reakcji anafilak-
tycznej [21, 22, 23, 24]. 

Należy jednak podkreślić, że warunkiem niezbęd-
nym do wykorzystania pełnego efektu terapeutycznego 
GKS we wszystkich fazach reakcji anafilaktycznej jest 
podanie wysokiej dawki glikokortykosteroidu [25].   

26

13

27

20

26

/ /
15

/
1 /

17
Należy podkreślić, że  w sytuacjach zagrażających 

życiu można wykorzystać każdą drogę podania GKS 
to jest dożylną, doszpikową, domięśniową, doustną 
i doodbytniczą, a glikokortykosteroid w dużej dawce 
powinien stanowić podstawowy, obligatoryjny, oprócz 
adrenaliny (autostrzykawka, ampułkostrzykawka), leku 

przeciwhistaminowego i rozkurczającego oskrzela 
(agonista receptora beta-2-adrenergicznego) skład-
nik osobistego kompletu przeciwwstrząsowego osób 
zagrożonych reakcją anafilaktyczną [15, 27, 28]. 

GKS dożylne stanowią drugą najczęściej podawa-
ną grupą leków pierwszego i drugiego rzutu w przy-
padkach anafilaksji opornych na leczenie (brak efektu 
terapeutycznego po dwóch kolejnych dawkach 300 
mg adrenaliny), wyprzedzając leki przeciwhistaminowe 
oraz terapię uzupełniającą objętość łożyska naczynio-
wego płynami [29]. 

Kryteria wyboru glikokortykosteroidu w anafilaksji
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Przegląd publikacji wskazuje na prednizolon i metyl-

prednizolon, jako GKS z wyboru, stosowane najczęściej 
we wczesnej fazie reakcji anafilaktycznej, uznawane za 
najbardziej skuteczne oraz obarczone najmniejszą licz-
bą działań ubocznych [8,15,16,17,20,26]. 
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2 Wytyczne (S2k) dotyczące doraźnego leczenia i postępowania w ana�laksji: Aktualizacja z 2021 roku Wytyczne (S2k) dotyczące doraźnego leczenia i postępowania w ana�laksji: Aktualizacja z 2021 roku

Reakcje ana�laktyczne należą do najcięższych, po-
tencjalnie zagrażających życiu i dramatycznych zdarzeń  
w alergologii. Leczenie doraźne prowadzone jest zgodnie  
z międzynarodowymi wytycznymi i zaleceniami zawarty-
mi w podręcznikach. Niniejsze wytyczne stanowią aktu-
alizację wcześniejszych wersji z 1994, 2007 i 2014 roku 
[4-8] i uwzględniają wytyczne międzynarodowe [3, 7] 
(patrz Uzupełnienie).

Reakcje ana�laktyczne mogą samoistnie ustąpić w każ-
dym stadium objawów, ale mogą też nasilać się bardziej 
pomimo odpowiedniego leczenia. Taka nieprzewidywal-
ność utrudnia ocenę skuteczności procedur terapeutycz-
nych. Obserwacje pojedynczych przypadków nie dostar-
czają opartych na dowodach informacji na temat tego, czy 
konkretne metody leczenia były skuteczne.

Wiadomo, że pacjenci, np. po skutecznie wyleczonej 
ana�laksji spowodowanej użądleniem owada, nie są opty-
malnie monitorowani [9-11]. Opisane powyżej problemy 
występujące w podstawowym postępowaniu podkreślają 
potrzebę dalszych badań, jak również znaczenie przedsta-
wionych tu wytycznych.

Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla wszystkich leka-
rzy, a także innych osób zaangażowanych w ochronę zdro-
wia, zajmujących się leczeniem doraźnym, diagnostyką  
i postępowaniem u chorych z ana�laksją.

W ostatnich latach ukazało się wiele prac dotyczących 
częstości występowania reakcji ana�laktycznych na świecie 
[12-21]. Ze względu na różne de�nicje, a także fakt, że 

ana�laksja ze skutkiem śmiertelnym nie zawsze jest rozpo-
znawana, należy przyjąć, że istnieje pewna liczba niezgło-
szonych przypadków.

Tabela 1. Najczęstsze czynniki wywołujące ciężkie re-
akcje ana�laktyczne u dzieci i dorosłych (dane z rejestru 
ana�laksji, marzec 2017, n = 8046 [28, 29])
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Ograniczeniem w odniesieniu do danych dotyczących 
epidemiologii ana�laksji jest zmienne kodowanie ana�lak-
sji według ICD-10. Istnieje kilka kodów ICD-10, które 
mogą obejmować ana�laksję. Nowa klasy�kacja ICD-11 
zostanie wprowadzona w 2022 roku, prawdopodobnie 
uwzględniając także nową klasy�kacją ana�laksji [22-24]. 
Bardzo potrzebne jest stworzenie klasy�kacji dotyczącej 
tego, czy powtarzające się reakcje skórne w jawnej aler-
gii typu I można już uznać za ana�laksję, czy z de�nicji 
wymagane jest zajęcie co najmniej dwóch układów narzą-
dów, czy też zajęcie samego tylko układu oddechowego  
i (lub) sercowo-naczyniowego może stanowić ciężką reak-
cję i tym samym być klasy�kowane jako ana�laksja. Obec-
nie nie ma krajowego ani międzynarodowego konsensusu 
w tej kwestii. Opublikowane dane dotyczące epidemiologii 
wymagają oceny z uwzględnieniem tych aspektów [25, 26].

Badania retrospektywne wykazują, że 1-2% pacjentów 
na oddziałach ratunkowych szpitali niespecjalistycznych 
(najwyższy poziom opieki) zgłasza się z powodu reak-
cji ana�laktycznych [18]. Szacuje się, że liczba zgonów 
związanych z ana�laksją wynosi od jednego do trzech 
przypadków rocznie na milion mieszkańców [19]. Naj-
nowsze badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii i Australii wskazują na wskaźniki 
zapadalności na ana�laksję w przedziale 7-50/100 000 
rocznie i wykazują zwiększoną zapadalność na ana�laksję 
w ostatnich dziesięcioleciach. W szczególności wzrosła 
częstość ana�laksji wywołanej pokarmem u dzieci i ana-
�laksji wywołanej lekami u dorosłych, przy niezmienionej 
śmiertelności [19-21].

Dane z rejestrów ana�laksji krajów niemieckojęzycz-
nych, jak również dane z innych krajów świata, wskazują, 
że pokarmy są najczęstszymi czynnikami wywołującymi 
ana�laksję w dzieciństwie [26]. Jady owadów i leki są 
najczęstszymi elicytorami u dorosłych (Tabela 1). Istnieją 
jednak międzynarodowe różnice odnośnie do tych zjawisk. 

W okresie dzieciństwa chłopcy częściej niż dziewczynki 
chorują na ana�laksję, co może być związane z częstszym 
występowaniem alergii pokarmowych u chłopców, a róż-
nice między płciami zanikają po okresie dojrzewania [27].

P
Ana�laksja jest zwykle spowodowana reakcją immuno-

logiczną – najczęściej jest to reakcja alergiczna zależna od 
immunoglobuliny E (IgE). IgE aktywuje mastocyty i ba-
zo�le poprzez krzyżowe wiązanie receptorów IgE o wyso-
kim powinowactwie, co prowadzi do zwiększonej ekspresji 
markerów powierzchniowych (CD63, CD203c), pośred-
nio mierzalnej na bazo�lach. Objawy reakcji ana�laktycz-
nej są wywoływane przez szereg substancji uwalnianych 
z mastocytów i granulocytów zasadowych (bazo�lów), 
takich jak histamina, prostaglandyny, leukotrieny (LTB 4, 
LTC 4 i LTD 4), tryptaza, czynnik aktywujący płytki krwi 
(PAF), heparyna, proteazy, serotonina i cytokiny [30-34]. 
Względne znaczenie tych mediatorów u ludzi nie daje się 
łatwo oszacować z powodów metodologicznych i jest kwe-
stią dyskusyjną. Istnieje zgoda co do tego, że histamina 
bierze udział w reakcjach ana�laktycznych [30]. Dlatego 
też dożylne podanie histaminy może wywołać objawy 
ana�laktyczne u osób zdrowych [35, 36]. Ponadto toczą 
się dyskusje dotyczące tego, czy oprócz IgE w rzadkich 
przypadkach (np. dekstran 4,5), inne klasy przeciwciał 
mogą również wywoływać podobne objawy do reakcji 
zależnej od IgE lub ją nasilać. Produkty rozbicia dopełnia-
cza, C3a, C4a i C5a (ana�latoksyny), są najważniejszymi 
mediatorami w tym kontekście. Ponadto oprócz bazo�lów 
również neutro�le i makrofagi odgrywają tutaj rolę jako 
komórki efektorowe, które mogą być aktywowane przez 
receptory kompleksu immunologicznego (CD16, CD32 
lub CD64) [37, 38].

Co więcej, istnieją reakcje ana�laktyczne, w których nie 
można stwierdzić uczulenia immunologicznego. Reakcje 
te określane są jako „reakcje pseudoalergiczne” [37] lub 
„ana�laksja nieimmunologiczna” [1]. Mechanizmy po-
wstawania ana�laksji niealergicznej obejmują: niezależne 
od IgE uwalnianie mediatorów wazoaktywnych, prawdo-
podobnie przez receptor sprzężony z białkiem G związany 
z MAS [39], bezpośrednią aktywację układu dopełniacza, 
interakcje z układem kallikreina-kinina, interakcje z me-
tabolizmem kwasu arachidonowego, a także psychoneu-
rogenne mechanizmy odruchowe. Poziom wiedzy na te-
mat pato�zjologii tych reakcji jest niewątpliwie niższy niż  
w przypadku ana�laksji alergicznej.

Ana�laksja może być szczególnie ciężka u pacjentów  
z podstawowym stężeniem tryptazy w surowicy i (lub) ma-
stocytozą [40-44], jednakże często stężenie tryptazy jest 
prawidłowe, zwłaszcza u dzieci z ana�laksją wywołaną po-

Prof. Dr. Dr. J. Ring () · T. Biedermann · C. Kugler  
· K. Brockow 
Department Dermatology and Allergology Biederstein, 
Technical University Munich, Biedersteiner 
Straße 29, 80802 Munich, Germany 
johannes.ring@tum.de

K. Beyer 
Department of Pediatrics, Division of Pulmonology, 
Immunology and Critical Care Medicine, 
Charité – University Hospital Berlin, Berlin, Germany

A. Bircher 
Department of Dermatology, University Hospital of Basel, 
Basel, Switzerland

M. Fischer 
Clinic for Anaesthesiology, Intensive Care Medicine, 
Emergency Medicine and Pain �erapy, ALB FILS Hospitals 
Göppingen, Göppingen, Germany

T. Fuchs 
Department of Dermatology, University Hospital Göttingen, 
Göttingen, Germany

A. Heller 
Department of Anesthesiology and Operative Intensive Care 
Medicine, Medical Faculty, University of Augsburg, 
Augsburg, Germany

F. Ho�mann 
Dr. von Hauner Children’s Hospital, Ludwig Maximilians 
University, Munich, Germany

I. Huttegger 
Department of Pediatrics, University Hospital Salzburg, 
Salzburg, Austria

T. Jakob 
Department of Dermatology and Allergology, University 
Medical Center Gießen (UKGM), Justus-Liebig-University 
Gießen, Gießen, Germany

L. Klimek 
Center of Rhinology and Allergology, Wiesbaden, Germany

M. V. Kopp 
Pediatric Respiratory Medicine, Department of Pediatrics, 
Inselspital, Bern University Hospital, University of Bern, 
Bern, Switzerland

L. Lange 
St. Marien-Hospital Bonn, Bonn, Germany

O. Pfaar 
Section of Rhinology and Allergy, Department of 
Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, University 
Hospital Marburg, Philipps-UniversityMarburg, Marburg, Germany

E. Rietschel 
Department of Pediatrics, University Hospital Cologne, 
Cologne, Germany

F. Rue� 
Department of Dermatology and Allergology, Hospital of the 
Ludwig Maximilians University, Munich, Germany

S. Schnadt 
German Allergy and Asthma Association, Mönchengladbach, 
Germany

R. Seifert 
Institute of Pharmacology, Hannover Medical School, 
Hannover, Germany

B. Stöcker 
Medical practice for pediatrics and youth medicine, 
Poppelsdorfer Allee, Bonn, Germany

R. Treudler 
Department of Dermatology, Venereology, and Allergology, 
Leipzig Interdisciplinary Allergy Center, University Hospital 
Leipzig, Leipzig, Germany

C. Vogelberg 
Department of Pediatric Pneumology and Allergology, 
University Hospital Carl Gustav Carus, Technical University 
of Dresden, Dresden, Germany

T.Werfel 
Immunodermatology and Experimental Allergology Unit, 
Department of Dermatology, Allergology, and Venereology, 
Medical University Hannover, Hannover, Germany

M.Worm 
Department of Dermatology, Venereology, and Allergology, 
Charité – University Hospital Berlin, Berlin, Germany

H. Sitter 
Institute for Surgical

L  
R  

L  
A  L

21
05 092

12


