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Analiza porównawcza bezpieczeństwa
i skuteczności miejscowo stosowanego
furoinianu mometazonu z innymi
glikokortykosteroidami

Pierwszym glikokortykosteroidem, wprowadzonym do terapii w postaci preparatu miejscowego, był hydrokortyzon. Od tego czasu glikokortykosteroidy stały się podstawowymi lekami stosowanymi w dermatozach o podłożu zapalnym[1].
Gli ko kor ty ko ste ro i dy, sto so wa ne na
skórę, pomimo ich niekwestionowanych
zalet terapeutycznych, wykazują również
działania niepożądane – zarówno miejscowe, jak i ogólne. Większość skutków ubocznych przy stosowaniu glikokortykosteroidów związanych jest z lokalnymi zmianami
w obrębie skóry. Są to przede wszystkim:
zaniki skóry, teleangiektazje, trądzik posteroidowy, zmiany barwnikowe, rozstępy. Ryzyko działań niepożądanych rośnie wraz
z powierzchnią, na jaką są aplikowane substancje lecznicze, czasem terapii oraz siłą
działania[2-3].
Glikokortykosteroidy stosowane miejscowo są dostępne w różnych postaciach leku, takich jak: maści, kremy, żele, lotiony.
Zastosowanie nowoczesnych postaci leku
umożliwia nie tylko zwiększenie siły działania
leku – poprzez zwiększenie biodostępności
oraz redukcję działań niepożądanych, ale także ma wpływ na parametry kosmetyczne. Te
ostatnie, ściśle związane z postacią leku, są

często niedocenianym parametrem w doborze terapii. Niemniej jednak właściwości takie
jak: łatwość rozsmarowania, nawilżenie czy
brak wrażenia tłustości skóry, są dla pacjentów niezwykle istotne. Należy również podkreślić, że preparaty miejscowe zawierające
w składzie glikokortykosteroidy są często stosowane przez długi czas.
W związku z tym ogromny wpływ na
końcowy sukces terapeutyczny mają:
• compliance, czyli przestrzeganie zaleceń
lekarskich w zakresie przyjmowania kolejnych dawek leku,
• persistence, czyli wytrwałość w stosowaniu terapii,
• adherence, czyli współpracę chorego
w zakresie zaleceń medycznych.
Furoinian mometazonu (FM) jest estryfikowaną postacią 16a-metylobeklometazonu z pod staw ni kiem chlo ru w po zy cji
9a i 21. Halogenacja w pozycji 9a oraz
podstawienie chloru w pozycji 21 w miejsce

44

grupy hydroksylowej wraz z estryfikacją furoinianu w pozycji 17-OH, zwiększa wiązanie do receptora kortykosteroidowego.
Hydroliza wiązania estrowego w czasie
przenikania przez skórę powoduje, że furoinian mometazonu ma większe powinowactwo z naskórkiem niż ze skórą właściwą. Wszystkie ww. parametry chemiczne
poprawiają skuteczność mometazonu przy
jednoczesnej redukcji ilości i siły działań
niepożądanych[5].
Furoinian mometazonu wykazuje działa nie prze ciw za pal ne, prze ciw świą do we
i wazokonstrykcyjne. Działanie przeciwzapalne FM jest efektem hamowania aktywności transkrypcji genów prozapalnych oraz
aktywacją transkrypcji czynników przeciwzapalnych[6].
Zgodnie z klasyfikacją ATC/DDD już
0,1% FM należy do silnych glikokortykosteroidów. Niemniej jednak charakteryzuje się
niską biodostępnością systemową, a w konsekwencji niewielkim ryzykiem hamowania
osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej[7-8]. W badaniach klinicznych stwierdzono, że aplikacja na skórę 10 g FM na dobę w postaci 0,1% maści nie prowadzi do
istotnego klinicznie obniżenia poziomu kortyzolu w surowicy krwi. Dopiero zastosowanie 30 g/dobę FM w postaci 0,1% maści
na ponad 60% powierzchni ciała z zastosowaniem okluzji, powoduje istotny klinicznie
spadek kortyzolu we krwi. Należy jednak
zauważyć, że spadek ten był porównywalny
jak przy zastosowaniu innego, znacznie
słabszego glikokortykosteroidu – aceponianu metyloprednizolonu[9].
W innych badaniach klinicznych u pacjentów z łuszczycą[10], dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry[11], dzieci z atopowym zapaleniem skóry[12], aplikacja 0,1% kremu zawierającego FM przez
12 tygodni nie powodowała istotnych klinicznie zmian w poziomie kortyzolu w surowicy krwi.

Z kolei analiza potencjału atrofogennego (zaniku skóry właściwej) wskazuje na
stosunkowo wysoki profil bezpieczeństwa
FM. W badaniach Prakash i Benfield[1], nie
stwierdzono ani zmian histologicznych ani
atrofii skóry w badaniu przedmiotowym po
stosowaniu 0,1% FM u sześciu ochotników
przez 12 miesięcy.
Podsumowując bezpieczeństwo stosowania FM, należy stwierdzić, że różne postaci leku zawierającego FM w stężeniu
0,1% są dobrze tolerowane przez pacjentów nie za leż nie od sta nu kli nicz ne go,
w którym są stosowane, ani od wieku pacjenta. Działania niepożądane występują
mniej niż u 5% pacjentów i obejmują słabo
lub średnio nasilony świąd, pieczenie, kłucie, zapalenie mieszków włosowych, suchość skóry, wy kwi ty trą dzi ko we oraz
symptomy atrofii skóry i teleangiektazji. Do
mniej częstych działań niepożądanych, występujących poniżej 1% pacjentów, można
zaliczyć: rumień, obrzęk, pokrzywkę, zmiany krostkowe i grudkowe. Ww. efekty jednak nie są częstsze niż te występujące dla
innych glikokortykosteroidów, również tych
o mniejszej sile działania[13-14].
Testy płatkowe wskazują, że miejscowo stosowany FM jest lekiem, dla którego
ry zy ko aler gii jest mi ni mal ne, na wet
w przypadku pacjentów, u których zidentyfikowano reakcję nadwrażliwości na glikokortykosteroidy[1, 14].
Skuteczność FM na tle innych glikokortykosteroidów jest zależna od postaci leku, siły działania substancji czynnej, wskazań klinicznych
i wieku pacjenta. W badaniach porównawczych dotyczących łuszczycy (n = 48-243,
pacjenci powyżej 12 r.ż.) dowiedziono, że
maść zawierająca 0,1% FM była istotnie statystycznie skuteczniejsza niż 1,0% hydrokortyzon, 0,025% acetonid flucinolonu,
0,1% acetonic triamcynolonu oraz 0,005%
propionian flutikazonu. Niemniej jednak nie
było istotnych statystycznie różnic w efek-
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tywności w przypadku pacjentów z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry dla terapii
prowadzonej 0,1% FM i 0,05% dipropionianem betametazonu[14].
Podobne wyniki, wyższej skuteczności
FM względem 1,0% hydrokortyzonu, wykazano w przypadku atopowego zapalenia
skóry i łojotokowego zapalenia skóry[14].
Analiza porównawcza w zakresie skuteczności, jakości życia i preferencji pacjentów w przypadku łuszczycy owłosionej
skóry głowy wskazuje, że bezalkoholowa
emulsja zawierająca mometazon jest lepiej
akceptowana przez pacjentów niż żel zawierający kalcypotriol i betametazon, przy
podobnej skuteczności obu preparatów[15].
Należy jednak zauważyć, że w przypadku atopowego zapalenia skóry inne preparaty, m.in. zawierające takrolimus, wykazują
podobną skuteczność w zakresie działania
przeciwzapalnego co FM, natomiast dodatkowo powodują redukcję transepidermalnej utraty wody[16]. Efekt ten może być natomiast związany nie tylko z samą substancją czyn ną, co po sta cią le ku, która
w mniejszym lub większym stopniu powoduje efekt okluzji, a tym samym wpływa na
parowanie wody ze skóry. Potwierdzeniem
tej tezy mogą być badania, w których analizowano wpływ na wyprysk, emulsji wielokrotnej zawierającej FM. Badania te wskazują, że taka forma kosmetyczna ma wyższą
skuteczność terapeutyczną i efektywniej poprawia funkcje barierowe skóry niż aceponian metyloprednizolonu[17].
Istotnym aspektem, zwłaszcza w przypadku długotrwałej farmakoterapii, są również właściwości sensoryczne aplikowanych
preparatów. Przykładem może być porównanie leków Elocon i Ovixan. Ovixan jako
preparat o łagodniejszym zapachu, łatwiej
rozsmarowywalny i mniej tłusty po aplikacji,
był lepiej tolerowany niż krem Elocon, który
pozostawiał na skórze cienką warstwę powodując dyskomfort pacjentów[18].
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Podsumowując, należy stwierdzić, że
FM jest skutecznym lekiem wykorzystywanym w szeregu dermatoz o podłożu zapalnym. Warto podkreślić, że jest to składnik
o dobrze zweryfikowanym profilu bezpieczeństwa, potwierdzonym w licznych badaniach klinicznych. Bardzo istotnym czynnikiem determinującym nie tylko skuteczność
i bezpieczeństwo terapii, ale również compliance, persistence oraz adherence, jest postać leku. Zaawansowane formulacje w postaci emulsji bezalkoholowych nie tylko
zwiększają biodostępność, ale jednocześnie
redukują tak niewygodne dla pacjenta efekty jak brudzenie ubrań, wrażenie „tłustości”
skóry czy trudności w aplikacji. Należy podkreślić, że badania porównawcze poszczególnych preparatów w różnych postaciach – np.
hydrożelu i lotionu czy kremu w postaci
emulsji olej w wodzie[18,19] wskazują, że są one
biozgodne w stosunku do klasycznych postaci leku, takich jak m.in. maść, a tym samym
udowadniają, że nie należy się obawiać nowoczesnych postaci leku.
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