
Uzasadnienie dla wprowadzenia 
nowych cząsteczek

Stałe zwiększanie się liczby chorych na astmę 
i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) 
na świecie powoduje, że konieczne jest poszuki-
wanie nowych leków. Nowe preparaty w swoim 
działaniu powinny dawać możliwość kontrolo-
wania mechanizmów zapalenia. Badania ENFU-
MOSA (European Network For Understanding 
Mechanisms of Severe Asthma) [1] oraz SARP 
(Severe Asthma Research Program) [2] podkreślały 
zasadność poznania mechanizmów komórkowych 
i molekularnych astmy ciężkiej. Z tego punktu 
widzenia nowe leki powinny oddziaływać na 
uwalniane mediatory i czynniki znajdujące się 
w strukturach komórkowych i tkankowych układu 
oddechowego, aby kontrolować kształtowanie 
nadreaktywności oskrzeli.

Konieczne jest określenie znaczenia czynników 
genetycznych i środowiskowych, które wpływają 
na przebudowę dróg oddechowych w różnych 
postaciach chorób obturacyjnych, aby nowe le-
ki miały możliwość ich blokowania. Wyjaśnienia 
oczekuje także fakt, dlaczego jedni chorzy dobrze 
reagują na standardowe leczenie, a inni nie. Pod-

noszone jest tu coraz częściej znaczenie fenotypu 
astmy i POChP [3]. 

Łączne podawanie długo działających beta-
mimetyków (LABA – long-acting beta-agonist) 
i wziewnych glikokortykosteroidów (GKS) u ponad 
90% chorych na astmę jest skuteczne [4]. Dla tych, 
u których nie uzyskuje się poprawy, konieczne jest 
wprowadzenie nowej terapii z uwzględnieniem le-
ków przeciwleukotrienowych i anty-IgE, zwłaszcza 
u chorych na ciężką astmę [5]. 

Poprawa skuteczności klinicznej istniejących już 
grup leków w kontrolowaniu chorób obturacyjnych 
może zostać osiągnięta przez wydłużenie czasu 
działania stosowanych β2-agonistów (formoterolu 
i salmeterolu) i antycholinergicznych (tiotropium), 
a także przez poprawę farmakokinetyczną gliko-
kortykosteroidów (flutikazonu, cyklezonidu, mo-
metazonu, budezonidu) polegającą na redukcji 
działań ubocznych.

Poznanie mechanizmów zjawisk prowadzących 
do wywołania objawów klinicznych stanowi podsta-
wę do wprowadzania nowych terapii, czego przy-
kładem mogą być badania nad anty-interleukiną 5 
czy nowymi inhibitorami fosfodiesterazy 4 (PDE4). 
Przeniesienie obserwacji z innych dziedzin do pato-
logii układu oddechowego umożliwia zastosowanie 
nowych terapii, np. antagonistów TNF-α [6].

 Streszczenie  Dokonujący się postęp w zakresie poznania mechanizmów chorób obturacyjnych umożliwia wdraża-
nie nowych terapii, które poprawiają stan kliniczny chorych. Nowe leki wpływają na kontrolowanie mechanizmów 
procesu zapalnego oraz uzyskiwanie poszerzenia światła dróg oddechowych. Efektem oczekiwanym przez chorych 
jest poprawa jakości życia i pełna kontrola przebiegu choroby.
Słowa kluczowe: astma, POChP. 

 Summary  The progress in understanding mechanisms of obstructive diseases enables the implementation of new 
therapies that improve the clinical status of patients. New drugs give the possibility to control mechanisms of inflam-
matory process and to obtain widening of airways lumen. The results expected by patients are to improve the quality 
of life and full control of the disease.
Key words: asthma, COPD.
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Identyfikacja nowych celów terapeutycznych 
przez oddziaływanie na geny i białka regulatorowe 
stanowi najnowsze wyzwanie dla współczesnej 
medycyny.

Nowe długo działające 
bronchodilatatory

Leki powodujące rozszerzenie światła oskrzeli 
działają głównie przez rozkurcz lub relaksację 
mięśni gładkich. Jest to możliwe przez hamowanie 
wpływu mediatorów odpowiedzialnych za skurcz 
mięśniówki oskrzeli i uwalnianie neurotransmite-
rów. W badaniach znajduje się kilka nowych czą-
steczek, które w znacznym stopniu mogą poprawić 
skuteczność dotychczasowej terapii chorych na 
astmę i POChP: 

Ultra-LABA (ultra-long acting beta-2-agonists) 
– karmoterol i indakaterol − agoniści receptora  
β2-adrenergicznego o przedłużonym działaniu 
i małej cząsteczce znajdują się na etapie wprowa-
dzania do terapii klinicznej. Podkreśla się, że wła-
śnie indakaterol może być szczególnie przydatny 
jako dilatator mięśni gładkich w małych oskrzelach 
u chorych na POChP i ciężką astmę [7]. Kolejne 
preparaty LABA zakodowane jako GSK-159797, 
GSK-597901, GSK-159802, GSK-642444 i GSK-
678007 znajdują się na różnych etapach ocen 
aplikacji u chorych na POChP i astmę [8]. Nowe 
preparaty LABA z łańcuchem saligeninowym wyka-
zują znamiennie dłuższe działanie w porównaniu 
do salmeterolu [9].

Indakaterol (QAB-149) cechuje się szybkim po-
czątkiem działania rozkurczowego mięśni gładkich 
oskrzeli trwającym ponad 24 godziny. W odniesieniu 
do dotychczas stosowanych preparatów indakaterol 
ma lepsze parametry farmakokinetyczne [10].

GSK159797 (TD3327) i GSK64244 są nowymi 
cząsteczkami − agonistami receptora β2-adre-
nergicznego – znajdującymi się na etapie badań 
przedklinicznych. Liderem w tym zakresie jest 
GlaxoSmithKline, promując rozwój farmakologii 
klinicznej [11]. 

Nowe wziewne antycholinergiki o przedłużo-
nym działaniu (LAMA, long-acting muscarinic anta-
gonists), jak bromek tiotropium, stanowią istotny po-
stęp w terapii chorych na POChP. Kolejne preparaty 
− bromek aklidinium [12] i glikopyrrolat (NVA-237) 
[13], a także LAS-35201, GSK656398, GSK233705, 
OrM3 i CHF 5407 znajdują się na kolejnych etapach 
badań klinicznych i przedklinicznych [14]. 

Bromek aklidinium wykazuje dużą selektyw-
ność i długotrwałe działanie w stosunku do re-
ceptorów muskarynowych, a głównie − M3. Jego 
główne metabolity (kwasowe i alkoholowe) nie ma-
ją afinicji do receptorów. Ma względnie małą czą-
steczkę – 564,56 mg − a podawany w dawce 200 
i 400 mg umożliwia penetrację do obwodowych 

dróg oddechowych. Cechuje go szybszy początek 
działania w porównaniu do tiotropium i utrzymy-
wanie się efektu bronchodilatacyjnego przez 24 
godziny. Wykazuje skuteczność w skurczu oskrzeli 
wywołanym przez metacholinę [15, 16]. 

Glikopyrrolat (NVA237) jest na zaawansowa-
nym etapie badań. Wykazuje mniejszą siłę działa-
nia na receptory muskarynowe niż tiotropium, ale 
nie ujawnia istotnych działań na układ krążenia 
i nie wywołuje suchości w jamie ustnej. Wziewne 
podanie pojedynczej dawki 320 μg powodowało 
utrzymywanie się rozkurczu oskrzeli przez 32 go-
dziny, przy czym początek działania stwierdzany 
był już po 5 minutach od inhalacji. Optymalne 
zwiększenie wartości FEV1 wykazano po 28 dniach 
obserwacji przy dawce 120 μg [13].

OrM3 jest pochodną 4-acetamidopiperidiny 
i charakteryzuje się wysokim stopniem selektyw-
ności (ponad 120 razy) w stosunku do receptora 
M3 niż do M2. Wyprodukowany w postaci tabletek 
adresowany jest do chorych, którzy mają problemy 
ze stosowaniem inhalatorów. Dane farmakokine-
tyczne preparatu wskazują, że OrM3 ma długi 
czas półtrwania (t1/2 = 14,20 godzin), co uzasadnia 
podawanie go raz na dobę. Stopień zwiększania 
wartości FEV1 wykazywano w zależności od stoso-
wanej dawki [17].

CHF 5407 jest antagonistą o podobnej sile 
i czasie działania na receptory M3 (jak tiotropium), 
ale o znamiennie krótszym wpływie na receptory 
M2. Efekt rozkurczowy wykazany w badaniach na 
zwierzętach jest zależny od stosowanej dawki [18]. 
Ponadto preparat zapobiega skurczowi oskrzeli 
prowokowanemu przez acetylocholinę przez po-
nad 24 godziny [19]. 

Naczynioaktywny peptyd jelitowy (VIP, vaso-
active intestinal peptide), nowe analogi neuropep-
tydów oraz tzw. otwieracze kanału potasowego 
znajdują się w fazie badań przedklinicznych. Stwa-
rzają jednak pewne problemy, bowiem powodują 
silne działanie rozszerzające naczynia i wywołują 
obrzęki śródtkankowe [20].

Terapia łączona – LABA + LAMA 

Leki powodujące zmniejszenie obturacji dróg 
oddechowych stanowią główne narzędzie w le-
czeniu chorych na astmę i POChP. Z tego powodu 
podejmuje się badania i oceny kliniczne nad łącze-
niem dostępnych klas leków, aby uzyskać optymal-
ny efekt dilatacyjny [21]. Wykazano ponadto, że 
kombinacja LABA i LAMA jest bardziej skuteczna 
w zmniejszaniu liczby zaostrzeń niż podawanie 
każdego z leków oddzielnie [22]. Według innych 
autorów skuteczniejszym połączeniem u chorych 
na POChP jest tiotropium z formoterolem [15]. 
Prowadzone ostatnio badania wskazują na zróżni-
cowane efekty kliniczne.



T. Płusa � Współczesne możliwości leczenia chorób obturacyjnych484
Fa

m
ily

 M
ed

ic
in

e 
&

 P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Re
vi

ew
 2

01
2,

 1
4,

 3

Muskarynowi antagoniści  
do β2-agonisty (MABA)

Kilka ośrodków farmaceutycznych pracuje nad 
cząsteczką w postaci dimeru, która ma zdolność 
działania blokującego receptory muskarynowe 
i agonistycznie na receptory β2-adrenergiczne [23]. 
Pojedyncze cząsteczki, które wiążą za pomocą 
odmiennych łańcuchów antagonistę receptora mu-
skarynowego M3 do β2-agonisty (MABA, muscarinic 
antagonist to β2-agonist) poddawane są wstępnym 
ocenom przedklinicznym i badane pod kątem ak-
tywności preparatu [15]. 

Nowe połączenia LABA i wGKS 

Połączenie leczenia wziewnymi LABA i wGKS są 
aktualnie obowiązującą opcją dla chorych na ast-
mę oskrzelową i części chorych na POChP. Z tego 
powodu prowadzone są badania nad wprowadza-
niem preparatów łączonych, jako terapii skutecz-
niejszej i łatwiejszej dla chorych. Przeprowadzone 
analizy kliniczne nad połączeniami salmeterolu 
i propionianu flutikazonu oraz formoterolu i bude-
zonidu wskazują na zwiększenie skuteczności le-
czenia. Wprowadzanie nowych, małych cząsteczek 
(cyklezonid czy nowa formulacja beklometazonu) 
stwarza nowe możliwości działania preparatów, 
bowiem mają one zdolność penetracji do małych 
obwodowych oskrzeli, gdzie proces zapalny toczy 
się u chorych na POChP i ciężką, trudną astmę [14, 
24]. Podejmowane badania z pewnością pomogą 
w ocenie tego zjawiska, szczególnie w aspekcie 
włączenia nowych cząsteczek ultra-LABA. 

Połączenie LABA, LAMA i wGKS 

Połączenie trzech preparatów – LABA, LAMA 
i wGKS – poddawane jest badaniom klinicznym 
u chorych na POChP [25]. Ta „potrójna terapia” 
uwzględnia nowe postaci i formulacje leków oraz 
zwraca uwagę na uproszczenie leczenia dla chore-
go [15]. Przeprowadzone badania wskazują, że ten 
rodzaj leczenia umożliwia znamienne zwiększenie 
wartości parametrów oddechowych, ustąpienie 
objawów chorobowych, zmniejszenie częstości 
zaostrzeń i hospitalizacji oraz poprawę jakości ży-
cia. Potwierdzono to w łącznej terapii salmeterolu, 
flutikazonu i tiotropium u chorych na POChP [15]. 

Połączenie LABA, LAMA i nowych 
cząsteczek przeciwzapalnych

Wprowadzenie nowych podawanych raz dzien-
nie ultra-LABA i LAMA spowodowało, że zwrócono 

uwagę na nowe cząsteczki o działaniu przeciwza-
palnym, które mogłyby stanowić komplementarne 
uzupełnienie współczesnej terapii. Podjęto badania 
nad włączeniem nowego inhibitora fosfodiesterazy 
4 (PDE4), zarówno w leczeniu chorych na astmę, 
jak i na POChP [15]. Rozpatruje się możliwość po-
łączenia inhibitora PDE4 – tofimilastu z tiotropium 
oraz z MABA [23]. Trwają badania nad działaniem 
doustnej teofiliny u chorych na POChP otrzymują-
cych tiotropium i formoterol [15].

Glikokortykosteoroidy (GSK)

Powodem poszukiwania nowych preparatów 
GSK są ich liczne działania uboczne, które ograni-
czają szerokie stosowanie. Zmniejszenie ich dzia-
łania systemowego zostało już osiągnięte przez 
wprowadzenie preparatów uczynnianych przez 
esterazy płucne dopiero w drogach oddechowych 
z minimalnym działaniem ogólnym. Przedstawione 
już wcześniej mechanizmy transaktywacji (pobu-
dzenie genów transkrypcyjnych przez DNA do 
receptora GR mają warunkować obecność działań 
ubocznych, zaś zjawisko transrepresji – pobudze-
nie receptora GR do wiązania czynników trans-
krypcyjnych) [20].

Zdysocjowane GSK dają podobny efekt kli-
niczny jak konwencjonalne GSK, ale bez działań 
ubocznych [27]. W badaniach znajdują się prepa-
raty AL-438 (Abbott) i ZK 216348 (Bayer-Schering 
Pharma). Dodanie grupy NO do prednizolonu 
(preparat NCX1015, NiCox Research Institute, 
Włochy) oraz do budezonidu (NCX1020, NiCox 
Research Institute) znamiennie zwiększa skutecz-
ność działania przeciw zapaleniu wywołanemu 
przez lipopolisacharydy (LPS) bakteryjne, co zapo-
biega nadreaktywności oskrzeli, eozynofilii i neu-
trofilii [26].

Inhibitory mediatorów 

Leki blokujące receptory lub syntezę leukotrie-
nów znalazły swoje uzasadnione miejsce w lecze-
niu chorych na astmę w odróżnieniu od wcześniej 
badanych inhibitorów tachykin, czynnika aktywu-
jącego płytki, bradykininy czy prostaglandyn, które 
okazały się mało skuteczne [20]. Badania nad no-
wym inhibitorem FLAP (5-lipoxygenase-activating 
protein) zakodowanym jako DG031 (DeCode 
Genetics, Islandia) wskazują, że stosowany jako 
terapia dodana u chorych z zaostrzeniem astmy 
oskrzelowej może być bezpieczny i skuteczny [27]. 
Ramatroban − antagonista receptora tromboksa-
nu i częściowy antagonista prostaglandyny PGD2 
− jest stosowany w zapaleniu błony śluzowej 
nosa i astmie w Japonii [28]. Bardziej selektywne 
działanie wykazują badane kolejne nowe prepa-
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raty: TM30089 (7TM Pharma, Dania) i OD9101 
(Oxagen, Wlk. Brytania) [28]. Oligosacharyd he-
parynopochodny IVX 0142 (IVAX Research, Stany 
Zjednoczone) wykazuje hamujące działanie na 
powysiłkowe obkurczenie oskrzeli znajduje się 
w trakcie badań klinicznych [29].

Antagoniści i przeciwciała  
przeciw interleukinom 

Poszukiwania w tym kierunku są odrębnym kie-
runkiem badań z dużą możliwością wdrożenia do 
kontrolowania astmy.

Interleukina 5 (IL-5) odgrywa kluczową ro-
lę w eozynofilowym zapaleniu. Blokowanie jej 
funkcji przeciwciałami nie wywierało wpływu na 
nadreaktywność oskrzeli, czynność płuc i częstość 
zaostrzeń u chorych na astmę [30]. Prowadzone 
badania ujawniły natomiast, że anty-IL-5 hamo-
wała napływanie eozynofilów i ich gromadzenie 
w warstwie podnabłonkowej, co wywierało ko-
rzystny wpływ na dokonującą się przebudowę (re-
modeling). Skuteczność tego leczenia była większa 
u chorych ze znaczną eozynofilią, w tym w zespole 
hipereozynofilowym [31].

Interleukina 4 (IL-4) ma istotny wpływ na 
limfocyty B wytwarzające IgE. Rozpuszczalny re-
kombinant ludzkiego receptora IL-4 – altrakincept 
(Immunex, USA), stosowany u chorych na astmę 
łagodną i umiarkowaną, umożliwiał utrzymanie 
stabilności choroby po odstawieniu GKS [32].

Kilka monoklonalnych przeciwciał przeciwko 
interleukinie 13 (IL-13) znajduje się na etapie ba-
dań klinicznych i przedklinicznych, w tym CAT-354 
i IMA-638. Ich niewielkie cząsteczki warunkują 
większą selektywność preparatów, niż dotychczas 
badane duże cząsteczki [33].

Muteiny IL-4, np. pitrakinra, mają zdolność ha-
mowania wiązania się IL-4 i IL-13 z podjednostka-
mi alfa receptora IL-4, co umożliwia redukowanie 
późnej fazy odpowiedzi alergicznej pod wpływem 
indukcji alergenem u chorych na astmę [34].

Ekspresja interleukin 10 (IL-10) i 12 (IL-12) 
u chorych na ciężką astmę jest obniżona i z tego 
powodu zakładano, że przywrócenie należytego 
stężenia obu mediatorów może być pomocne 
w kontrolowaniu tej ciężkiej postaci choroby. Poda-
wana iniekcyjnie IL-12 nie zmieniała stopnia nad-
reaktywności oskrzeli oraz eozynofilii w krwi [35]. 
Obie interleukiny wykazywały bardzo nasilone 
objawy uboczne, które dyskwalifikują je z dalszego 
badania i aplikacji klinicznej.

Rozpuszczalny receptor TNF (tumor necrosis 
factor) – etanercept, stosowany u chorych na cięż-
ką astmę leczonych w sposób konwencjonalny, 
poprawiał kontrolę choroby [36].

Badania nad zastosowaniem preparatów blo-
kujących cząsteczki adhezyjne przyniosły duże 

rozczarowania, bowiem ich skuteczność była nie-
wielka, a jeden z preparatów (natalizumab) powo-
dował nawet wieloogniskową leukoencefalopatię. 
Te spostrzeżenia spowodowały zahamowanie wielu 
rozpoczętych badań [37].

Modyfikatory histonowej deacetylazy 
(HDAC)

Jądrowy czynnik κB (NF-κB, nuclear factor-κB), 
wpływający na prozapalną transkrypcję genów, 
pobudzony wiąże się z elementami DNA i wchodzi 
w interakcje z białkiem wiążącym element odpo-
wiedzi na cAMP (CREB, cAMP-reponse-element-
binding protein), białkiem wiążącym CREB (CBP, 
CREB-binding protein), p300 i towarzyszącym czyn-
nikiem dla p300/CBP (pCAF, p300/CBP-associated 
factor). Te aktywne cząsteczki działają jak moleku-
larne włączniki transkrypcji i acetylacji histonowej 
poprzez uaktywnienie wewnętrznej acetylotransfe-
razy histonowej (HAT, histone acetyltransferase). 

Proces acetylacji rdzenia histonów umożliwia 
odwijanie się nici DNA i dostęp do szerokiej gamy 
czynników [38]. Zjawisko to jest odwracalne przez 
deacetylację zacetylowanych histonów, a w wyniku 
tego ponowne zwinięcie się nici DNA i „wyciszenie” 
procesu. Uczestniczą w nim głównie deacetylazy 
histonowe (HDACs, histone deacetylases), które 
współdziałają z innymi białkami represyjnymi. Po-
nieważ zjawisko acetylacji i deacetylacji histonów 
jest obecne we wszystkich procesach zapalnych 
jako tzw. remodelowanie chromatynowe, HDACs 
staje się interesującym i obiecującym celem badań 
dążących do jego kontrolowania [39]. 

Immunomodulacja
Modulowanie odpowiedzi alergicznej przez 

blokowanie lub hamowanie cząsteczki IgE jest już 
dokonane. Omalizumab ma już swoje miejsce 
w leczeniu chorych na ciężką astmę. Wykazano, że 
również przeciwciała skierowane przeciw recepto-
rowi IgE o niskim powinowactwie – preparat lumi-
liksimab (Biogen Idec, Wl. Brytania) − są skuteczne 
w redukowaniu wysokich stężeń IgE u chorych 
atopowych [40].

Hamowanie pobudzenia komórek dendry-
tycznych, których funkcja w astmie jest bardzo 
istotna, może mieć znaczenie w kontrolowaniu 
reakcji immunologicznej. Umożliwia to antagoni-
sta receptora sfingozynowego pod nazwą FTY720  
– fingolimod (Novartis, Szwajcaria), skutecznie ha-
mując czynności komórek dendrytycznych [41].

Inne kierunki poszukiwań

Miejsce makrolidów w leczeniu zaostrzeń wy-
wołanych przez bakterie atopowe jest niekwestio-
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nowane. Ujawnione dodatkowe, immunomodulu-
jące spektrum działania tej grupy leków spowodo-
wało, że rozpoczęto badania nad ich stosowaniem 
u chorych na astmę oskrzelową. Wykazano, że 
stosowane w niskich dawkach nawet przez kilka 
tygodni wykazują supresyjne działanie na uwal-
nianie, m.in. IL-8, zmniejszają liczbę neutrofilów 
i poprawiają jakość życia chorych na astmę [42].

Inhibitory fosfodiesterazy 4 (PDE4) – roflu-
milast i cilomilast – wykazują korzystne działanie 
podobne do budezonidu, powodując znamienną 
supresję neutrofilowego zapalenia. Jak wykazano, 
oba preparaty skutecznie hamują wczesną i późną 
fazę reakcji alergicznej, ale w niewielkim stopniu 
przekłada to się na efekt kliniczny [43].

Inhibitory kinaz, mediatorów wpływających na 
transkrypcję czynników uczestniczących w odpo-
wiedzi immunologicznej, są badane jako potencjal-
ne leki mogące kontrolować zapalenie u chorych 
na astmę. Wykazano, że selektywne inhibitory p38 
MAPK (mitogen-activated protein kinase) drugiej 
generacji zakodowane jako SB2439063 (GlaxoSmi-
thKline) i ISIS 101757 (SIS Pharmaceuticals, USA) 
znamiennie redukowały uwalnianie mediatorów 
zapalnych [6]. Inhibitor JNK (c-Jun N-terminal ki-
nase), kinazy obecnej u chorych na sterydooporną 
astmę oskrzelową, jako SP600125 (Celgene, USA) 
wykazuje wpływ na zmniejszenie gromadzenia się 
eozynofilów i limfocytów w materiale z płukania 
oskrzelowo-pęcherzykowego, uwalnianie cytokin, 
wytwarzanie IgE i proliferację mięśni gładkich 
pod wpływem ekspozycji alergenowej [44]. Ha-
mowanie śledzionowej kinazy tyrozynowej (SYK, 
spleen tyrosine kinase) powoduje zablokowanie 
degranulacji komórki tucznej. Podanie preparatu 
BAY 61-3606 (Bayer, Japonia) selektywnie hamuje 

uwalnianie mediatorów lipidowych, syntezę cyto-
kin oraz napływanie bazofilów, eozynofilów i mo-
nocytów [45]. Dwa kolejne preparaty – R112 (Rigel 
Pharmaceuticals, USA) i R343 (Rigel-Pfizer, USA) są 
na wstępnym etapie badań.

Hamowanie czynników transkrypcyjnych sta-
nowi interesujący kierunek badań nad lekami kon-
trolującymi proces zapalny. Ujawniono działanie 
subterapeutycznych dawek teofiliny, które mają 
zdolność oddziaływania wraz z receptorem gliko-
kortykosteroidowym na regulację genetyczną syn-
tezy mediatorów. Badane są także nowe preparaty 
wpływające na przekazywanie swoistych sygnałów 
pobudzających geny regulujące wytwarzanie cyto-
kin, w tym oligonukleotyd o nazwie AVT-01 (Avo-
nec, Niemcy) [46].

Stosowanie antyoksydantów ma zdolność 
przywracania działania GKS zredukowanego przez 
dym tytoniowy. W badaniach znajduje się prepa-
rat AEOL 10150 (Aeolus Pharmaceuticals, USA), 
którego skuteczność kliniczna jest potwierdzana 
[47]. Z kolei resweratrol, składnik czerwonego 
wina, wykazuje także działanie przeciwzapalne 
i antyoksydacyjne, a także hamuje uwalnianie cy-
tokin z makrofagów pęcherzykowych u chorych na 
POChP i przypuszcza się, że może być skuteczny 
u chorych na ciężką astmę [47].

Skuteczna immunoterapia nasila wytwa-
rzanie interleukiny 10 (IL-10) w limfocytach T-
regulacyjnych. U chorych kortykosteroidoopornych 
stwierdza się istotnie mniejsze wytwarzanie IL-10, 
ale podanie im witaminy D3 wraz z deksametazo-
nem odbudowuje zdolność limfocytów T regula-
cyjnych do uwalniania IL-10 [48]. To spostrzeżenie 
wskazuje kolejny kierunek badań.
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