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Miejsce pochodnych azolowych
w terapii grzybicy skóry i paznokci
Grzybice skóry są jednymi z najczęstszych schorzeń spotykanych w codziennej praktyce klinicznej lekarzy-dermatologów. Według danych z literatury, ich częstość może sięgać aż 10% populacji ogólnej[1,2], co czyni je
ważnym problemem epidemiologiczno-społecznym. Stąd też bardzo ważnym zagadnieniem jest ich umiejętna diagnostyka i prawidłowe leczenie.
Chociaż grzybice są tak powszechne, nierzadko sprawiają problemy terapeutyczne i wciąż pozostają swoistym wyzwaniem dermatologicznym.
Leczenie grzybic obejmuje, oprócz stosowania klasycznych leków przeciwgrzybiczych
w formie miejscowej i ogólnej, także dezynfekcję samej odzieży, bielizny i obuwia zakażonego pacjenta, chociaż wymiana tychże na
nowe wcale nie należy do metod bezsensownych. Istotnym czynnikiem, który należy
uwzględnić w leczeniu grzybic skórnych jest
czas terapii, który może trwać od jednego
dnia (kandydoza pochwy) do kilku miesięcy
(grzybica paznokci)[3].
Jeżeli chodzi o samą historię stosowania leków przeciwgrzybiczych, należy wspomnieć
o kilku kamieniach milowych. Mimo faktu, że
pierwszy lek przeciwgrzybiczy, gryzeofulwina,
została wprowadzona do leczenia w 1958 r.,
prawdziwa rewolucja rozpoczęła się w 1967 r.
wraz z rozpoczęciem stosowania klotrimazolu, który zapoczątkował erę preparatów imidazolowych. Leki imidazolowe możemy podzie-

lić na trzy generacje. Pierwszą z nich stanowią
stworzone jeszcze w latach 60. i 70. ubiegłego
wieku ekonazol, oksykonazol i mikonazol. Do
drugiej generacji zaliczamy itrakonazol i flukonazol, szczególnie popularne w dermatologicznym lecznictwie ambulatoryjnym, a do
trzeciej pozakonazol i worykonazol, które zarezerwowane są do leczenia inwazyjnych infekcji grzybiczych, głównie aspergiloz i opornych na leczenie flukonazolem kandydoz[3–5].
Mechanizm działania wszystkich leków
z grupy imidazoli opiera się na hamowaniu
cytochromu P450 z rodziny 51 (CYP51, nazywanego też 14a-demetylazą sterolu),
który jest niezbędny do biosyntezy ergosterolu, głównego składnika błon komórkowych
grzyba. Hamowanie CYP51 prowadzi do zablokowania syntezy ergosterolu, spadku jego
stężenia w błonach komórkowych grzyba
i kumulacji 14a-metylowanych prekurso-
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rów. Zmiany w składzie steroli błonowych
zmieniają płynność i integralność błon grzyba. Ostatecznym rezultatem jest liza komórek i śmierć. Co ciekawe, CYP51 występuje nie tylko w grzybach, ale także w wielu
innych gatunkach, w tym u człowieka, gdzie
enzym ten bierze udział w biosyntezie cholesterolu, głównego sterolu błon ssaków[6].
Itrakonazol i flukonazol, należące do nowej generacji azoli, wchłaniają się po podaniu
doustnym (zwłaszcza po posiłkach) i osiągają
wysokie stężenia w skórze, płucach, nerkach
i wątrobie. W przypadku skóry, mając wysokie powinowactwo do keratyny, gromadzą
się głównie w warstwie rogowej i macierzy
paznokcia. Zastosowanie itrakonazolu i flukonazolu jest dosyć szerokie - wykazują działanie względem dermatofitów, jak i grzybów
drożdżopodobnych. Warto tutaj omówić kilka szczególnych wskazań do stosowania itrakonazolu i flukonazolu w dermatologii.
Grzybica paznokci
Spora część przypadków grzybicy paznokci jest spowodowana zakażeniem dermatofitami, rzadziej drożdżami czy pleśniami. Najczęstszymi patogenami są Trichophyton rubrum
i Trichophyton mentagrophytes, rzadko infekcja
wywołana jest grzybami z gatunku Epidermophyton czy Microsporum. Leczenie grzybicy
paznokci może być miejscowe tylko w wypadkach, kiedy zajęta jest jedna płytka paznokciowa, a procent powierzchni płytki paznokciowej zajętej procesem chorobowym nie
przekracza 50% i nie dochodzi do zajęcia macierzy paznokcia. W każdym innym przypadku
rekomendowane jest użycie terapii systemowej z wykorzystaniem leków azolowych: itrakonazolu bądź flukonazolu czy terbinafiny[2,5,6].
Grzybica skóry gładkiej
Podobnie jak w przypadku grzybicy paznokci, Trichophyton rubrum i Trichophyton
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mentagrophytes są najczęstszymi czynnikami
etiologicznymi grzybicy skóry gładkiej. Leczeniem pierwszego wyboru w tego typu schorzeniach jest leczenie miejscowe, a dopiero
w przypadku jego niepowodzenia, należy zastosować leczenie ogólne, m.in. itrakonazolem, flukonazolem lub gryzeofulwiną (nie jest
dostępna w Polsce). W przypadku dorosłych
preferowana terapia obejmuje podanie 100 mg
itrakonazolu na dobę przez 2-4 tygodnie w zależności od lokalizacji zmian: w przypadku grzybicy tułowia i grzybicy pachwin 100 mg/dobę
przez 2 tygodnie, przy grzybicy dłoni lub grzybicy stóp 100 mg/dobę przez 4 tygodnie[2]. Flukonazol jest stosowany w tym wypadku rzadziej i jest zarezerwowany do leczenia grzybic wywołanych drożdżakami.
Kryptokokoza skórna
Cryptococcus neoformans jest oportunistycznym drożdżakiem, który najczęściej manifestuje się pod postacią zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych u pacjentów będących w immunosupresji lub z AIDS[7]. U
tych pacjentów może dochodzić także do
zajęcia skóry. Leczenie z wyboru w przypadku zakażenia C. neoformans zależy od zajętej
lokalizacji. O ile w przypadku kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
leczenie może być oparte o wytyczne, to
w przypadku skóry nie dysponujemy dużymi
randomizowanymi badaniami klinicznymi,
niemniej jednak większość publikacji wskazuje flukonazol jako dobrą opcję terapeutyczną[7,8]. Jak wskazują dane z literatury, monoterapia flukonazolem w przypadku kryptokokozy skórnej jest coraz częściej leczeniem
z wyboru w dawce początkowej 12 mg/kg
m.c./dobę, ze zmniejszeniem do 8 mg/kg
m.c./dobę po uzyskaniu stabilizacji stanu klinicznego[9]. Badanie przeprowadzone przez
French Cryptoccosis Study Group na 20 pacjentach wykazało, że niezależnie od statusu
immunologicznego pacjenta, terapia przynio-

sła sukces w 15. przypadkach, a w 3. istotne
złagodzenie objawów (mediana czasu trwania terapii 32 dni)[9].
Kandydoza błon śluzowych
jamy ustnej
Kandydoza błoń śluzowych jamy ustnej
jest jedną z najczęstszych infekcji oportunistycznych dotyczącej tego miejsca – dotyka
ona ok. 90% pacjentów zainfekowanych wirusem HIV lub będących w immunosupresji.
W leczeniu wykorzystać można zarówno flukonazol, jak i itrakonazol[11]. Leczenie kandydozy błon śluzowych jamy ustnej w przypadku flukonazolu powinno rozpoczynać się od
dawki nasycającej 200 lub 400 mg w pierwszej dobie (zależnie od stanu klinicznego), następnie 100-200 mg przez kolejne 7-21 dni,
natomiast w przypadku itrakonazolu należy
zastosować 100 mg raz na dobę przez 15 dni.
Częstość infekcji grzybiczych wywołanych grzybami lekoopornymi rośnie z roku
na rok, często ze względu na nieprawidłową
terapię lub nadmierne stosowanie leków
przeciwgrzybiczych dostępnych bez recepty.
Używanie leków przeciwgrzybiczych przez
pacjentów niejako „na ślepo” powoduje, że
powstają szczepy oporne, niemniej jednak
problem ten nie jest szczególnie nasilony
w Polsce – w przypadku najczęściej stosowanych leków przeciwgrzybiczych bez recepty,
klotrimazolu i terbinafiny oporność jest zjawiskiem rzadkim (oporne na klotrimazol szczepy Candida są izolowane raczej od osób będących w immunosupresji).
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