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Na ca∏ym Êwiecie od dziesi´cioleci obserwuje
si´ wzrost zachorowalnoÊci na alergiczny nie˝yt
nosa (ANN). Proces ten jest niepokojàcy przede
wszystkim ze wzgl´du na kilkukrotnie wy˝sze
ryzyko zachorowania na astm´ oskrzelowà u pacjentów z ANN w porównaniu z osobami zdrowymi. W niektórych krajach cz´stoÊç wyst´powania
ANN wynosi do 40% (Bousquet i in. 2008, Asher
i in. 2006). Badania epidemiologiczne przeprowadzone niedawno w Polsce wykaza∏y, ˝e choruje
25% populacji, przy czym cz´stoÊç wyst´powania sezonowego i ca∏orocznego nie˝ytu nosa jest
zbli˝ona (Tomaszewska i in. 2008). Równie˝ oko∏o
90% pacjentów z astmà atopowà cierpi na ANN
(Navarro i in. 2008). W tej grupie udowodniono,
˝e w∏aÊciwe leczenie ANN przynosi popraw´
przebiegu astmy (Adams i in. 2001). Dlatego te˝
prawid∏owe leczenie alergicznego nie˝ytu nosa
jest niezwykle istotne.
Glikokortykosteroidy (GKS) donosowe, jako
wyjàtkowo skuteczne, zajmujà szczególne miejsce w leczeniu ANN (Bousquet i in. 2008).
W artykule przedstawiono najwa˝niejsze
informacje dotyczàce farmakokinetyki, mechanizmu dzia∏ania i bezpieczeƒstwa donosowych
GKS, ze szczególnym uwzgl´dnieniem furoinianu
mometazonu. Przedstawiono równie˝ przeglàd
literatury dotyczàcej skutecznoÊci mometazonu
w leczeniu alergicznego nie˝ytu nosa na podstawie wyników randomizowanych badaƒ z podwójnie Êlepà próbà na du˝ych grupach badanych oraz metaanaliz przeprowadzonych wed∏ug
standardów Cochrane Collaboration.

MOMETASONE FUROATE – EFFECTIVNESS IN
TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS – REVIEW OF
LITERATURE
The frequency of allergic rhinitis (AR) has been
dramatically increasing worldwide in last decades.
It is estimated that nearly 25% of population of
Poland suffers from AR.
This fact is alarming because of high risk of asthma
in AR patients. On the other hand about 90% of
asthmatics suffer from AR. In this group adequate
treatment of AR leads to improvement of asthma
symptoms. For this reason proper treatment of AR is
essential. Intranasal steroids are recommended in
treatment of most of AR forms because of their high
effectiveness in reducing all of AR symptoms due to
strong anti-inflammatory effect. Mometasone furoate
is a potent, well-tolerated intranasal steroid. The
article reviews studies on efficacy and safety of this
drug in the treatment of AR.
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Podawanie glikokortykosteroidów miejscowo minimalizuje ryzyko wystàpienia ogólnoustrojowych dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Po aplikacji
leku dozownikami rozpylajàcymi na powierzchni
b∏ony Êluzowej pozostaje oko∏o 80% leku. Wi´ksza cz´Êç tej dawki zostaje jednak w krótkim
czasie usuni´ta do gard∏a w procesie transportu
Êluzowo-rz´skowego (Lipworth i Jackson 2000).
Lek przedostaje si´ wi´c do krà˝enia po cz´Êci
bezpoÊrednio z b∏ony Êluzowej nosa, po cz´Êci
z przewodu pokarmowego. IloÊç leku przedostajàca si´ do krà˝enia zale˝y mi´dzy innymi od
jego lipofilnoÊci, lepkoÊci, rodzaju preparatu
(roztwór wodny, proszek) i waha si´ od 34% dla
budesonidu do poni˝ej 1% dla propionianu flutikazonu i furoinianu mometazonu (Winkler i in.
2004). Przyleganie leku do powierzchni b∏ony
Êluzowej nosa jest korzystne, poniewa˝ lek pozostaje w miejscu dzia∏ania. Zale˝y ono w du˝ej
mierze od lepkoÊci preparatu. Zbyt du˝a lepkoÊç
mo˝e jednak utrudniaç jego rozpylenie. Dost´pny
w sprzeda˝y roztwór wodny furoinianu mometazonu wykazuje unikalne w∏aÊciwoÊci reologiczne.
Jego lepkoÊç znacznie zmniejsza si´ pod wp∏ywem
wstrzàsania (które jest zalecane przed podaniem).
Nag∏e przerwanie wstrzàsania powoduje, ˝e
lepkoÊç gwa∏townie roÊnie. Lek aplikowany
po wstrzàÊni´ciu ma ma∏à lepkoÊç, a gdy znajduje
si´ na powierzchni b∏ony Êluzowej – du˝à. Nale˝y
si´ wi´c spodziewaç, ˝e d∏u˝ej utrzymuje si´
w miejscu podania (Sharpe i in. 2003).
Cz´Êç preparatu przedostaje si´ do krwi,
gdzie wià˝e si´ z bia∏kami osocza. Lek zwiàzany
ca∏kowicie z bia∏kami osocza (albuminy, transkortyna) nie przedostaje si´ do komórki, nie
wià˝e si´ z receptorem w cytoplazmie, nie wywo∏uje wi´c skutków zarówno terapeutycznych,
jak i niepo˝àdanych. SpoÊród donosowych GKS
najwi´kszy odsetek wiàzania z bia∏kami wykazujà furoinian mometazonu i furoinian flutikazonu (99%) oraz propionian flutikazonu (90%)
(Winkler i in. 2004).
Wszystkie dost´pne obecnie glikokortykosteroidy donosowe stosowane w dawkach zalecanych
w leczeniu ANN sà szybko eliminowane z osocza
przez wàtrob´, niezale˝nie od stopnia wiàzania
z bia∏kami. Oznacza to, ˝e krew przep∏ywajàca
przez wàtrob´ jest ca∏kowicie oczyszczana z leku
(tzw. efekt pierwszego przejÊcia). Sà one przekszta∏cane do nieaktywnych lub s∏abo aktywnych
metabolitów, a nast´pnie wydzielane z ˝ó∏cià.

Poszczególne leki wykorzystywane w leczeniu ANN majà ró˝ne miejsce w algorytmach terapeutycznych i sà cz´sto stosowane ∏àcznie,
szczególnie w postaci umiarkowanej i ci´˝kiej
(Bousquet i in. 2008). Ze wzgl´du na ewolucj´
przebiegu choroby alergicznej (od nie˝ytu nosa
do astmy) i zwiàzki mi´dzy górnymi i dolnymi
drogami oddechowymi leczenie powinno mieç
na celu nie tylko wyeliminowanie objawów, ale
równie˝ zmniejszenie stanu zapalnego le˝àcego
u pod∏o˝a choroby.
Leki przeciwhistaminowe skutecznie zmniejszajà lub eliminujà wodnisty katar i Êwiàd nosa,
jednak w nieznacznym tylko stopniu wp∏ywajà
na obrz´k b∏ony Êluzowej nosa. Miejscowo lub
ogólnie podawane alfa-mimetyki skutecznie eliminujà blokad´ nosa, jednak nie mogà byç stosowane d∏u˝ej ni˝ 5 dni i nie wp∏ywajà na stan zapalny
b∏ony Êluzowej nosa. Leki antyleukotrienowe sà
stosowane najcz´Êciej w po∏àczeniu z innymi
preparatami, szczególnie w astmie ze wspó∏wyst´pujàcym ANN (Bousquet i in. 2008).
Donosowe GKS majà silne dzia∏anie przeciwzapalne i najskuteczniej znoszà wszystkie
objawy ANN, w tym blokad´ nosa (Bousquet i in.
2008, Bousquet i in. 2006).

Dzia∏anie i metabolizm
donosowych GKS
Mechanizm dzia∏ania preparatów glikokortykosteroidowych nie jest do koƒca wyjaÊniony. Wiadomo, ˝e leki z tej grupy dzia∏ajà poprzez receptor
zlokalizowany w cytoplazmie. Si∏a oddzia∏ywania
preparatu jest ÊciÊle zwiàzana z powinowactwem
do receptora. Kompleks lek-receptor jest transportowany z cytoplazmy do jàdra komórkowego, gdzie
dochodzi do zahamowania transkrypcji niektórych
genów i pobudzenia transkrypcji innych (tzw.
transaktywacja lub transrepresja). Aktywacja
transkrypcji (transaktywacja) wià˝e si´ z dzia∏aniami niekorzystnymi, a hamowanie – z korzystnym dzia∏aniem przeciwzapalnym. Transkrypcj´
cytokin prozapalnych wzmaga NF-κβ (jàdrowy
czynnik kappa-beta). Dzia∏anie hamujàce mometazonu wobec NF-κβ jest kilkakrotnie silniejsze
w porównaniu z wi´kszoÊcià innych dost´pnych
preparatów (Winkler i in. 2004).
Na tle innych glikokortykosteroidów furoinian mometazonu charakteryzuje si´ te˝ bardzo
silnym powinowactwem do receptora glikokortykosteroidowego (Isogai i in. 1993).
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wp∏ywajà na wartoÊci ciÊnienia wewnàtrzga∏kowego, nie podnoszàc go poza granice normy
(Bross-Soriano i in. 2004).

Dzia∏ania niepo˝àdane
Do potencjalnych ogólnoustrojowych dzia∏aƒ niepo˝àdanych donosowych GKS nale˝à
przede wszystkim wp∏yw na oÊ przysadkowo-nadnerczowà i na metabolizm koÊci.
Metaanaliza badaƒ na temat d∏ugotrwa∏ego
stosowania kortykosteroidów wziewnych w leczeniu astmy u dzieci, a wi´c w dawkach wi´kszych ni˝ zalecane w leczeniu ANN, wykaza∏a,
˝e w dawkach terapeutycznych nie wp∏ywajà
one na tempo wzrostu, g´stoÊç koÊci i poziom
kortyzolu (Pedersen 2006).
Dzia∏ania te ujawnia∏y si´ jednak przy stosowaniu dawek wi´kszych ni˝ zalecane.
Mometazon stosowany przez rok w leczeniu
ANN u dzieci nie powodowa∏ ogólnoustrojowych
dzia∏aƒ niepo˝àdanych (Schenkel i in. 2000).
Nale˝y pami´taç, ˝e pacjenci otrzymujàcy
jednoczeÊnie kilka preparatów glikokortykosteroidowych dzia∏ajàcych miejscowo (np. jednoczesne leczenie atopowego zapalenia skóry,
astmy i ANN) majà zwi´kszone ryzyko wystàpienia dzia∏aƒ niepo˝àdanych (Pedersen 2006).
W tej grupie istotny jest wi´c odpowiedni dobór
kortykosteroidów o najlepszym profilu bezpieczeƒstwa.
Badania histologiczne b∏ony Êluzowej nosa
pacjentów przyjmujàcych d∏ugotrwale furoinian
mometazonu nie wykaza∏y zmian atroficznych
(Minshall i in. 1998). W badaniu obejmujàcym
360 pacjentów, w którym testowano furoinian
mometazonu, propionan flutikazonu i propionan
beklometazonu, stwierdzono po kilkumiesi´cznej obserwacji, ˝e GKS donosowe nieznacznie

Miejsce furoinianu mometazonu i innych
donosowych GKS w leczeniu ANN
Jak wspomniano, miejscowo dzia∏ajàce GKS
majà silne dzia∏anie przeciwzapalne, najskuteczniej znoszà wszystkie objawy ANN i wed∏ug obowiàzujàcych konsensusów (ARIA) sà zalecane
w leczeniu wszystkich jego postaci poza okresowà
∏agodnà (Bousquet i in. 2008) (ryc. 1 i 2). Uzasadnieniem dla tych wytycznych jest obserwacja, ˝e
przy krótkotrwa∏ej stymulacji alergenem u wi´kszoÊci pacjentów nie wyst´puje jeszcze blokada
nosa. Jest ona bowiem zale˝na od nacieku komórek zapalnych (g∏ównie eozynofilów) rozwijajàcego si´ po co najmniej kilkudniowej ekspozycji.
Metaanaliza dotyczàca 2267 pacjentów, obejmujàca badania porównujàce skutecznoÊç doustnych
leków przeciwhistaminowych i miejscowo dzia∏ajàcych GKS, wykaza∏a, ˝e przy d∏u˝szym stosowaniu steroidy znacznie lepiej redukowa∏y blokad´
nosa i kichanie (Weiner i in. 1998). Podobne wyniki wykaza∏o porównanie skutecznoÊci miejscowo
dzia∏ajàcych leków przeciwhistaminowych i glikokortykosteroidów (Yanez i Rodrigo 2002). Ciekawe, ˝e nie stwierdzono ró˝nic w skutecznoÊci
zmniejszania nasilenia objawów ocznych (Êwiàd,
przekrwienie spojówek, ∏zawienie) mi´dzy doustnymi lekami przeciwhistaminowymi a donosowymi GKS. Donosowe GKS sà wi´c tak samo skuteczne w znoszeniu objawów spojówkowych, jak
doustne leki przeciwhistaminowe.

Leczenie alergicznego nie˝ytu nosa
(wg konsensusu ARIA)

Podzia∏ alergicznego nie˝ytu nosa
NIE

Okresowy

➡
NIE

Miejscowo dzia∏ajàce kromony
doustne lub miejscowo dzia∏ajàce leki przeciwhistaminowe
donosowe (< 5 dni) lub doustne leki obkurczajàce b∏on´ Êluzowà
Unikanie alergenów i czynników dra˝niàcych
Immunoterapia swoista

¸agodny

➡

∏agodny
okresowy

∏agodny
umiarkowany
przewlek∏y
– ci´˝ki
okresowy
GKS donosowy

umiarkowany
– ci´˝ki
przewlek∏y

4 dni w tygodniu
4 tygodnie

TAK

➡

Przewlek∏y

– zaburzenia snu
– utrudnienie
wykonywania
czynnoÊci codziennych, TAK
Umiarkowany
rekreacyjnych i (lub)
– ci´˝ki
uprawiania sportu
– trudnoÊç w pracy
lub nauce
– ucià˝liwe objawy

➡

Rycina 2. Podzia∏ alergicznego nie˝ytu nosa wed∏ug
konsensusu ARIA

Rycina 1. Miejsce donosowych GKS w leczeniu ANN
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wywo∏a∏o znacznie bardziej nasilone objawy
u pacjentów otrzymujàcych placebo przed sezonem w porównaniu z badanymi otrzymujàcymi
mometazon. Glikokortykosteroidy mogà wi´c
byç z powodzeniem stosowane profilaktycznie
w ANN (Graft i in. 1996).
Wykazano zmniejszenie nasilenia kaszlu
u dzieci z ANN i kaszlem, leczonych przez 14 dni
furoinianem mometazonu (122 otrzymywa∏o
200 µg mometazonu, a 123 placebo) (Gawchik
i in. 2003). Wp∏yw doustnych leków przeciwhistaminowych na zmniejszenie nasilenia kaszlu
u dzieci nie zosta∏ potwierdzony. JednoczeÊnie
brak jest danych na temat wp∏ywu miejscowo
dzia∏ajàcych
leków
przeciwhistaminowych
na kaszel u pacjentów z ANN.
Bioràc pod uwag´ wyniki wspomnianych
badaƒ mo˝na uznaç, ˝e mimo nieco wolniejszego
dzia∏ania miejscowego GKS w porównaniu z miejscowo podawanymi lekami przeciwhistaminowymi, rola GSK w leczeniu ANN sporadycznego i
∏agodnego jest niedoceniana, szczególnie w terapii
profilaktycznej i u pacjentów z kaszlem.
W piÊmiennictwie dotyczàcym skutecznoÊci
mometazonu w leczeniu ANN na szczególnà
uwag´ zas∏uguje metaanaliza przeprowadzona przez Penagosa i jego wspó∏pracowników
wed∏ug standardów Cochrane Collaboration
(Penagos i in. 2008). Autorzy przeprowadzili
metaanaliz´ randomizowanych badaƒ z podwójnie Êlepà próbà, porównujàcych skutecznoÊç
furoinianu mometazonu z placebo, korzystajàc
z czterech baz danych (MEDLINE, LILACS,
SCOPUS i Cochrane Library).
Do analizy w∏àczano prace, w których badano wp∏yw mometazonu na przebieg ANN u
pacjentów z alergicznym nie˝ytem nosa, z uczuleniem na alergeny ca∏oroczne lub sezonowe potwierdzonym testami skórnymi lub odpowiednim
poziomem swoistych IgE. Dodatkowo analizowano
prace wykorzystujàce prowokacj´ donosowà
z alergenem. Wszystkie uwzgl´dnione badania
by∏y poddane analizie statystycznej (podane wartoÊci istotnoÊci statystycznej i odchylenia standardowego). ZgodnoÊç wyników badaƒ oceniano
za pomocà testu κ. Wynik testu waha si´ od 1
(wynik bardzo dobry) do 0 (ca∏kowity brak zgodnoÊci wyników mi´dzy dwoma badaniami).
SpoÊród 113 badaƒ oceniajàcych skutecznoÊç
mometazonu w leczeniu ANN rygorystyczne kryteria w∏àczenia do metaanalizy wed∏ug standardów

Takie dzia∏anie donosowych GKS po d∏u˝szym ich stosowaniu t∏umaczy si´ mi´dzy innymi hamowaniem tzw. odruchu nosowo-ocznego,
przebiegajàcego za poÊrednictwem nerwu trójdzielnego. Objawy spojówkowe wyst´pujà
u wi´kszoÊci pacjentów z ANN uczulonych
na py∏ki roÊlin i sierÊç, a prawie nie wyst´pujà
u uczulonych na roztocze kurzu domowego.
Analiza czterech badaƒ klinicznych z podwójnie Êlepà próbà (∏àcznie 492 badanych
otrzymywa∏o placebo, a 491 furoinian mometazonu) wykaza∏a du˝à skutecznoÊç mometazonu
w zmniejszaniu nasilenia objawów ocznych
(Bielory 2008).
JeÊli objawy wyst´pujà sporadycznie i majà
ma∏e nasilenie, a blokada nosa nie jest dominujàcym objawem (ANN okresowy i ∏agodny), zalecane sà miejscowo dzia∏ajàce leki przeciwhistaminowe, które dzia∏ajà natychmiast po podaniu
(Bousquet 2008).
Dzia∏anie donosowych glikokortykosteroidów w pe∏ni rozwija si´ po oko∏o 7-10 dniach
systematycznego ich przyjmowania (Bousquet
i in. 2008). Mniej znany jest fakt, ˝e dzia∏anie
tych leków zaczyna si´ ju˝ po kilku godzinach
od rozpocz´cie przyjmowania. Ponadto istniejà
te˝ przes∏anki do wnioskowania, ˝e dzia∏ajà one
nie tylko na faz´ póênà (komórkowà) odpowiedzi
alergicznej, ale równie˝ na faz´ wczesnà, IgE-zale˝nà (Bousquet i in. 2008, Frieri i in. 1998).
W wydzielinie nosowej pacjentów otrzymujàcych mometazon dwa tygodnie przed prowokacjà
donosowà alergenem stwierdzono mniejsze st´˝enie histaminy w porównaniu z badanymi, którzy
otrzymywali placebo (Frieri i in. 1998).
W badaniu na grupie ponad 200 pacjentów
udowodniono, ˝e furoinian mometazonu stosowany w dawkach zalecanych w ANN wywo∏uje
wyraênà popraw´ po 36 godzinach od poczàtku
przyjmowania leku (Berkowitz i in. 1999). W
innym badaniu naturalnà ekspozycj´ na alergen
poprzedzono pojedynczà dawkà terapeutycznà
furoinianu momoetaznu (200 µg). Po pi´ciu
i siedmiu godzinach od ekspozycji pacjenci,
którzy otrzymali lek, zg∏aszali wyraênie mniejsze
nasilenie dolegliwoÊci w porównaniu z badanymi otrzymujàcymi placebo (Berkowitz i in.
1999a).
Stwierdzono równie˝ du˝à skutecznoÊç
furoinianu mometazonu podawanego przed
sezonem pylenia. Zwi´kszone st´˝enie py∏ków
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Analiza wyników dla poszczególnych objawów dost´pna dla 1582 pacjentów, objawów
dodatkowych („nienosowych”), dost´pna dla
1009 pacjentów, mierzona tym samym wskaênikiem (SMD) równie˝ wykaza∏a znaczàce ró˝nice
mi´dzy pacjentami otrzymujàcymi mometazon
i placebo. WartoÊci SMD wynosi∏y: -0,41 dla blokady nosa, -0,44 dla wycieku wydzieliny, -0,4 dla
kichania, -0,39 dla Êwiàdu nosa oraz -0,3 dla
objawów „nienosowych”.
Objawy niepo˝àdane analizowano dla dziewi´ciu badaƒ, ∏àcznie u 1041 pacjentów otrzymujàcych furoinian mometazonu i u 1031 otrzymujàcych placebo.
Nie stwierdzono istotnych statystycznie
ró˝nic mi´dzy wyst´powaniem objawów niepo˝àdanych w obu grupach.
Podsumowujàc, furoinian mometazonu jest
silnie i szybko dzia∏ajàcym, bezpiecznym, miejscowo dzia∏ajàcym lekiem glikokortykosteroidowym o udowodnionej du˝ej skutecznoÊci
w leczeniu ANN. ●

Cochrane Collaboration spe∏ni∏o szesnaÊcie. ¸àczna liczba pacjentów bioràcych udzia∏ w tych szesnastu badaniach wynosi∏a 2998. Liczba badanych
doros∏ych bioràcych udzia∏ w badaniach oceniajàcych skutecznoÊç furoinianu mometazonu
na przebieg ANN wynosi∏a 1878. Pozosta∏e badania dotyczy∏y dzieci (271 badanych), uwzgl´dnia∏y
ocen´ prowokacji donosowej (634 badanych),
a jedno ocenia∏o wp∏yw leczenia przed sezonem
pylenia (215 badanych).
W opisywanych badaniach stosowano dawki
dobowe mometazonu: dla doros∏ych 200 µg, dla
dzieci 100 µg.
Wyniki metaanalizy potwierdzi∏y du˝à
skutecznoÊç mometazonu w leczeniu ANN,
a zgodnoÊç wyników analizowanych badaƒ oceniana testem κ wynosi∏a 0,9.
Ocena sumy objawów ze strony nosa – TNSS
(ang. Total Nasal Symptom Score; skala obejmujàca sum´ nasilenia: wycieku wydzieliny, Êwiàdu,
blokady nosa, kichania) wykaza∏a znaczàcà,
istotnie statystycznà popraw´ wyra˝onà tzw.
standaryzowanà Êrednià ró˝nic (ang. standardized mean difference, SMD) w wysokoÊci -0,56,
przy poziomie istotnoÊci p < 0,00001 (poziom
ufnoÊci 95%).

Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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