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Metronidazol w leczeniu
miejscowym trądziku różowatego
Trądzik różowaty jest przewlekłą i nawracającą dermatozą zapalną,
częściej występującą u kobiet. Choroba charakteryzuje się występowaniem przejściowego lub utrwalonego rumienia, teleangiektazji, grudek,
krostek, a niekiedy również zmian przerostowych. Zmianom skórnym
często towarzyszy uczucie pieczenia skóry. Objawy trądziku różowatego, jak i przebieg choroby w znaczący sposób przyczyniają się do obniżenia jakości życia pacjentów. Preparaty miejscowe stanowią podstawową metodę leczenia w zaostrzeniu zmian skórnych oraz w terapii podtrzymującej. Metronidazol jest jednym z najdłużej stosowanych leków
miejscowych w trądziku różowatym.
Mechanizm działania metronidazolu
Metronidazol jest chemioterapeutykiem
z grupy nitroimidazoli, będącym syntetyczną
pochodną azomycyny, która wytwarzana jest
naturalnie przez mikroorganizmy z rodzaju
Actinobacteria i Proteobacteria[1]. Pomimo
wieloletnich doświadczeń klinicznych z metronidazolem, jego dokładny mechanizm
działania w chorobach skóry pozostaje niewyjaśniony.
W złożonej patogenezie trądziku różowatego znaczną rolę przypisuje się czynnikom zapalnym oraz naczyniowym[2]. Ponadto dla rozwoju choroby kluczowe mogą być:
predyspozycja genetyczna, czynniki środowiskowe (w tym w szczególności ekspozycja na
promieniowanie UV) oraz czynniki infekcyjne
(Demodex folliculorum, Bacillus oleronius)[3].

Wydaje się, że metronidazol swoją skuteczność w trądziku różowatym zawdzięcza
wpływowi na różne procesy patofizjologiczne choroby.
Metronidazol a stan zapalny
Największa skuteczność metronidazolu
w postaci grudkowo-krostkowej trądziku
różowatego sugeruje dominujące przeciwzapalne działanie leku[4]. W złożonej patogenezie trądziku różowatego szczególną rolę
przypisuje się zaburzeniom mechanizmów
wrodzonej odporności[2-3]. Uwalniane przez
granulocyty obojętnochłonne wolne rodniki
tlenowe, jak również reaktywne formy tlenu
wytwarzane pod wpływem promieniowania
UV, prowadzą do uszkodzenia skóry i rozwoju stanu zapalnego[5].
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Metronidazol działa przeciwzapalnie, na
drodze bezpośredniej, przez neutralizację
wolnych rodników tlenowych, a także pośrednio przez zahamowanie neutrofilów,
zmniejszenie wytwarzania nowych reaktywnych form tlenu oraz prozapalnych cytokin[6].
Metronidazol a zmiany naczyniowe
Charakterystyczną cechą trądziku różowatego jest rumień, początkowo przejściowy,
a utrwalany wraz z czasem trwania choroby[7].
Nieprawidłowy rozrost naczyń oraz powstawanie teleangiektazji związane jest ze zwiększeniem stężenia czynników proangiogennych[8].
W badaniach eksperymentalnych metronidazol hamuje nieprawidłowy proces angiogenezy[9], najprawdopodobniej w mechanizmie zmniejszenia stężenia czynników wzrostu, które stymulują powstawanie nowych
naczyń[10]. Może to stanowić kolejny mechanizm działania leku w trądziku różowatym,
choć wymaga jeszcze bezpośredniego potwierdzenia.
Metronidazol a czynniki infekcyjne
Coraz więcej danych wskazuje na udział
czynników infekcyjnych w rozwoju trądziku
różowatego[11]. Nużeniec ludzki (łac. Demodex folicullorum) powoduje szereg zmian
w skórze, m. in. stymuluje układ odpornościowy, wywołując miejscowy stan zapalny
i prowadzi do rozszerzenia się naczyń krwionośnych. Dodatkowy czynnik patogenny,
stanowić mogą Gram-ujemne bakterie Bacillus oleronius bytujące w przewodzie pokarmowym nużeńca. Antygeny Bacillus oleronius
mogą aktywować granulocyty obojętnochłonne i skutkować okołomieszkowym stanem zapalnym[12].
Pojawiają się doniesienia, wskazujące na
redukcję liczby nużeńców u pacjentów z trądzikiem różowatym leczonych miejscowo
metronidazolem z doustnymi tetracyklinami[13].
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Dodatkowo, metronidazol może również
wpływać baktriobójczo na laseczki Bacillus
oleronius[14].
Zastosowanie metronidazolu
w trądziku różowatym
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi
miejscowa postać metronidazolu, wraz z delikatną pielęgnacją skóry oraz fotoprotekcją,
stanowi leczenie pierwszego wyboru
w grudkowo-krostkowej postaci trądziku
różowatego[15-16]. Związane jest to z największą skutecznością leku w redukcji zmian zapalnych. Metronidazol w formie miejscowej
może być stosowany w monoterapii, w połączeniu z innymi preparatami miejscowymi
oraz z lekami doustnymi.
Lek dostępny jest w dwóch stężeniach:
0,75% oraz 1%. Stężenie 0,75% przeznaczone jest do stosowania 2 razy dziennie,
natomiast stężenie 1% raz dziennie. W Polsce wszystkie preparaty są zarejestrowane
do stosowania dwa razy w ciągu doby.
Skuteczność metronidazolu wykazana
została również w okołoustnym zapaleniu
skóry (łac. perioral dermatitis)[17], a także
w przypadku współwystępowania zmian typowych dla trądziku różowatego i trądziku
zwykłego (problemu nakładania się dwóch
chorób, coraz częściej spotykanego w praktyce klinicznej)[18].
Skuteczność metronidazolu
Szereg kontrolowanych badań klinicznych wykazał skuteczność miejscowego metronidazolu w leczeniu trądziku różowatego,
głównie w redukcji zmian zapalnych – grudek
i krostek, a w mniejszym stopniu nasilenia rumienia[19]. Potwierdziły to również wyniki
metaanaliz, które dodatkowo nie wykazały
różnicy efektywności terapii w zależności od
stężenia (0,75% i 1%) oraz zastosowanej
formuły (żel, krem, emulsja)[20].

Bezpośrednie porównanie metronidazolu
z kwasem azelainowym wykazało zbliżoną
skuteczność obu leków, przy lepszej tolerancji
miejscowej preparatu metronidazolu[21]. Pojedyncze badania wskazują na zbliżoną skuteczność metronidazolu w porównaniu do doustnej tetracykliny[22], miejscowej permetryny
(krem 5%)[23] i łączonego preparatu nadtlenku
benzoilu (5%) z erytromycyną (3%)[24].
Po uzyskaniu remisji zmian skórnych,
metronidazol może być dalej bezpiecznie
kontynuowany jako terapia podtrzymująca[25].

Podsumowanie
Metronidazol stanowi skuteczną i potwierdzoną w wieloletniej praktyce klinicznej
metodę leczenia trądziku różowatego. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi znajduje się wśród leków pierwszego wyboru
w postaci grudkowo-krostkowej trądziku
różowatego. Metronidazol może być stosowany zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z innymi lekami miejscowymi lub doustnymi. Stanowi też optymalny wybór w leczeniu podtrzymującym.

Metronidazol w terapii skojarzonej
Piśmiennictwo:
Pomimo braku badań klinicznych oceniających skuteczność metronidazolu w terapii
skojarzonej, zgodnie z raportem dotyczącym
leczenia trądziku różowatego, nawet 1/3 pacjentów otrzymuje lek w połączeniu z innym
preparatem np. kwasem azelainowym[26].
Również połączenie miejscowego metronidazolu z doustnymi antybiotykami wykazuje znacznie większą skuteczność w redukcji zmian zapalnych, niż zastosowanie
każdego z leków w monoterapii[25].
Działania niepożądane
Miejscowy metronidazol jest zazwyczaj
dobrze tolerowany. Pojawiające się działania
niepożądane są zazwyczaj łagodne i umiarkowane. Należą do nich: uczucie świądu,
podrażnienie i suchość skóry. W badaniach
porównujących z innymi miejscowymi lekami w trądziku różowatym np. iwermektyną,
nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie
tolerancji i częstości raportowanych działań
niepożądanych[27].
Lek praktycznie nie wchłania się ze skóry
do krwiobiegu. Maksymalna stwierdzona we
krwi ilość metronidazolu po tygodniowej
aplikacji 1% żelu nie przekracza wartości
osiąganych po pojedynczej 250 mg doustnej
dawce metronidazolu[28].
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