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Kliniczna ocena skutecznoci piroluzanu mometazonu
w wodnym aerozolu do nosa u chorych z ca³orocznym
alergicznym nie¿ytem nosa
PAWE£ GÓRSKI, CEZARY P A£CZYÑSKI, JOLANTA WALUSIAK
Klinika Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w £odzi, ul. w. Teresy 8, 90-950 £ód
Alergiczny nie¿yt nosa wystêpuje u 5 do 22% populacji generalnej i jest najczêstsz¹ postaci¹ kliniczn¹ alergii. Preparaty
glikokortykosteroidów o dzia³aniu miejscowym s¹ najskuteczniejszymi lekami w terapii tego schorzenia. Celem badania by³o
ustalenie skutecznoci i bezpieczeñstwa stosowania nowego preparatu piroluzanu  mometazonu w wodnym aerozolu do
nosa w leczeniu ca³orocznego alergicznego nie¿ytu nosa. Badanie wykonano w 5 orodkach w Polsce u 105 pacjentów metod¹
randomizowanej podwójnie lepej próby  pacjenci przyjmowali donosowo 200µg piroluzanu mometazonu lub placebo raz
dziennie przez 8 tygodni. Oceny stanu zdrowia pacjentów dokonano w trakcie wizyty wstêpnej oraz po tygodniu, 4 i 8 tygodniach
terapii. Przez ca³y okres badania pacjenci prowadzili karty samoobserwacji wpisuj¹c stopieñ nasilenia objawów oceniany
codziennie rano. 89 pacjentów ukoñczy³o badanie zgodnie z protoko³em. Piroluzan mometazonu w aerozolu wodnym do
nosa okaza³ siê skuteczniejszy od placebo w zmniejszaniu nasilenia objawów ca³orocznego alergicznego nie¿ytu nosa (p=0,05).
Wyrana poprawa stanu klinicznego wystêpowa³a ju¿ w pierwszym tygodniu terapii (p<0,005). Lek by³ dobrze tolerowany
przez chorych.
Wyniki badania wskazuj¹, ¿e piroluzan mometazonu w wodnym aerozolu do nosa stosowany w dawce 200µg raz na dobê jest
odpowiednim lekiem w terapii pacjentów z ca³orocznym alergicznym nie¿ytem nosa.

Alergiczny nie¿yt nosa wystêpuje u 5 do 22%
populacji ogólnej i jest najbardziej rozpowszechnion¹
postaci¹ kliniczn¹ alergii [1]. Wed³ug niektórych autorów
u ponad po³owy chorych objawy maj¹ charakter
ca³oroczny [2].
Glikokortykosteroidy o dzia³aniu miejscowym s¹
najskuteczniejszymi lekami w terapii alergicznego
zapalenia nosa [2, 3]. Raport Miêdzynarodowej Grupy
Ekspertów ds. Diagnostyki i Postêpowania w Nie¿ycie
Nosa zaleca donosow¹ terapiê glikokortykosteroidami
w ca³orocznym alergicznym nie¿ycie nosa [2].
Piroluzan mometazonu charakteryzuje siê
silnym dzia³aniem przeciwzapalnym przy s³abym
wp³ywie supresyjnym na o podwzgórzowoprzysadkowo-nadnerczow¹ [4-8]. Podawany donosowo
lub doustnie w dawce wielokrotnie przewy¿szaj¹cej
zalecan¹ dawkê lecznicz¹ nie wywiera wp³ywu na
poziom kortyzolu w osoczu [7,8]. Ponadto preparat ten
bardzo s³abo wch³ania siê z przewodu pokarmowego
(8%) i po podaniu do¿ylnym lub doustnym jest
praktycznie ca³kowicie metabolizowany w w¹trobie
w wyniku efektu pierwszego przejcia. Biodostêpnoæ
preparatu ocenia siê na 0,1% [9]. Cechy te wskazuj¹, ¿e
lek jest odpowiedni w miejscowej terapii schorzeñ
alergicznych dróg oddechowych. Dotychczas
przeprowadzone próby kliniczne piroluzanu

mometazonu u pacjentów zarówno z sezonowym, jak
i ca³orocznym alergicznym nie¿ytem nosa potwierdzaj¹
tê hipotezê [10-14].
Celem badania by³o ustalenie skutecznoci
i bezpieczeñstwa stosowania piroluzanu mometazonu
(mometasone furoate) w wodnym aerozolu do nosa
(Nasonex, Schering-Plough) w leczeniu ca³orocznego
alergicznego nie¿ytu nosa.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badanie przeprowadzono w 5 orodkach
w Polsce. Do udzia³u w próbie klinicznej kwalifikowano
chorych w wieku od 18 do 65 lat, z ca³orocznym
alergicznym nie¿ytem nosa trwaj¹cym od co najmniej
2 lat. Do badania w³¹czono 105 pacjentów.
Charakterystykê grupy badanej przedstawiono w tabeli I.
Do badañ nie kwalifikowano kobiet w ci¹¿y lub w okresie
laktacji, w okresie rozrodczym w przypadku nie
stosowania doustnych rodków antykoncepcyjnych lub
nieprzestrzegania abstynencji seksualnej, a ponadto
chorych na astmê lub przewlek³¹ obturacyjn¹ chorobê
uk³adu oddechowego osób z polipami nosa lub innymi
wyranymi anomaliami w obrêbie nosa pacjentów, którzy
przebyli ostr¹ infekcjê górnych dróg oddechowych
w okresie 2 tygodni bezporednio poprzedzaj¹cych
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badanie lub te¿ uczestniczyli w innych próbach klinicznych
w przeci¹gu ostatniego miesi¹ca. Ponadto do badania nie
w³¹czono pacjentów poddawanych immunoterapii swoistej
przeciwko alergenom ca³orocznym w okresie zmiennych
dawek alergenu. Chorzy przyjmuj¹cy sta³e dawki
preparatów odczulaj¹cych w okresie obejmuj¹cym
3 miesi¹ce bezporednio poprzedzaj¹ce próbê kliniczn¹
mogli w niej uczestniczyæ. Wymagane okresy odstawienia
leków przed w³¹czeniem do badania wynosi³y: dla
kromoglikanów 1 tydzieñ, glikokortykosteroidów
uk³adowych i dzia³aj¹cych miejscowo - 4 tygodnie, leków
antyhistaminowych o krótkim i d³ugim okresie dzia³ania,
prócz astemizolu, - odpowiednio 12 i 72 godziny,
astemizolu - 6 tygodni, leków zmniejszaj¹cych obrzêk
stosowanych miejscowo i doustnie - 24 godziny.
Tabela I. Charakterystyka grupy badanej
liczba pacjentów
wiek
redni±SD
przedzia³
p³eæ
kobiety
mê¿czyni
masa cia³a
rednia±SD
przedzia³
czas trwania choroby (lata)
redni±SD
przedzia³

lek
54

placebo
51

37,3±12,3
18-64

32,7±10,2
18-52

32
22

32
19

67,7±13,9
44-102

70,1±12,1
48-100

10,5±8,6
2-34

10,6±5,5
4-18

Wszyscy pacjenci bior¹cy udzia³ w próbie
klinicznej zostali szczegó³owo poinformowani o celu
i warunkach badania (zapoznali siê z Informacj¹ dla
Pacjenta) oraz wyrazili wiadom¹ zgodê podpisuj¹c
odpowiedni formularz. Realizacja badania zosta³a
podjêta po uzyskaniu akceptacji odpowiednich
terenowych Komisji Etycznych Badañ Naukowych.
METODY
Zasady ogólne
U ka¿dego chorego bior¹cego udzia³ w badaniu
rozpoznanie ca³orocznego alergicznego nie¿ytu nosa
musia³o byæ potwierdzone dodatnim wynikiem testu
punktowego z alergenem ca³orocznym lub obecnoci¹
odpowiednich alergenowo-swoistych IgE w surowicy.
Badanie wykonano metod¹ podwójnie lepej próby,
z randomizacj¹ chorych do dwóch ramion:
- I ramiê badania - chorzy przyjmowali piroluzan
mometazonu w wodnym aerozolu 1 raz dziennie (2 x
50 µg do ka¿dego otworu nosowego) przez 8 tygodni,
- II ramiê badania - chorzy przyjmowali placebo przez
okres 8 tygodni przy zachowaniu schematu
dawkowania jak powy¿ej.

Piroluzan mometazonu w roztworze wodnym (w dawce
uwalnianej z dozownika 50µg substancji czynnej) oraz
pojemniki z dozowanym placebo dostarczy³a firma
Schering-Plough.
Ocena stanu klinicznego
Oceny stanu zdrowia pacjentów dokonano
w trakcie 4 kolejnych wizyt - wstêpnej (rozpoczêcie
leczenia), a nastêpnie po tygodniu, 4 i 8 tygodniach
terapii. Nasilenie dolegliwoci i objawów
przedmiotowych okrelono w skali liczbowej od 0 do 3,
a ocenie podlega³y objawy ze strony nosa (iloæ
wydzieliny, zatkanie nosa, wi¹d, kichanie) i objawy
pozanosowe (³zawienie, swêdzenie i zaczerwienienie
oczu). Do udzia³u w badaniu kwalifikowano tylko tych
chorych, u których ³¹czna nota objawów nosowych
w chwili rozpoczêcia badania wynosi³a co najmniej
6 punktów, a iloæ wydzieliny z nosa i nasilenia jednego
z pozosta³ych objawów nosowych zosta³y ocenione jako
co najmniej rednie (liczba punktów ≥ 2 dla ka¿dego
z nich). Skalê oceny natê¿enia objawów przedstawiono
w tabeli II.
Tabela II. Skala oceny natê¿enia objawów
0

Brak

Objaw nie jest obserwowany ani przez lekarza
ani przez pacjenta i nie jest odczuwany przez
pacjenta

1

£agodne Objaw jest dostrzegany przez lekarza lub/i
pacjenta. Dolegliwoæ jest odczuwana przez
pacjenta, ale nie wp³ywa na jego normaln¹
aktywnoæ ¿yciow¹

2

rednie

Objaw i/lub dolegliwoæ wystêpuje na pewno
i s¹ zauwa¿alne. Okresowo przeszkadza
pacjentowi

3

Ciê¿kie

Objaw jest bardzo wyrany lub dolegliwoæ
pojawia siê wielokrotnie w ci¹gu dnia,
zak³ócaj¹c normaln¹ aktywnoæ ¿yciow¹.

Ponadto w trakcie wizyt II-IV oceniono równie¿
skutecznoæ leczenia w skali od 1 do 5 (skalê oceny
reakcji na leczenie podano w tabeli III). Przez ca³y okres
badania chorzy prowadzili karty samoobserwacji
(dzienniczki) wpisuj¹c codziennie stopieñ nasilenia
Tabela III. Skala oceny reakcji na leczenie
1
2
3
4
5

bardzo dobra wszystkie objawy ust¹pi³y
dobra
nast¹pi³a poprawa, dolegliwoci
zmniejszy³y siê, ale niektóre z nich nadal
wystêpuj¹ jako ³agodne
dostateczna reakcja na leczenie widoczna, ale
wiêkszoæ z objawów nadal wystêpuje
s³aba
nast¹pi³a niewielka reakcja na leczenie
brak
leczenie nieskuteczne lub stan gorszy ni¿
przy ocenie wstêpnej (wizyta 1)
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objawów oceniany rano przed przyjêciem leku. W razie
utrzymywania siê lub nasilenia objawów alergii pacjenci
mogli w czasie badania za¿ywaæ loratadynê (Claritine,
Schering-Plough) w dawce 10 mg dziennie (1 tabl.).
Przyjêcie dodatkowych leków i wszystkie zmiany
w stanie zdrowia odnotowywane by³y przez pacjentów
w dzienniczkach. W trakcie badania nie wolno by³o
przyjmowaæ glikokortykoidów (prócz preparatów
dermatologicznych - te ostatnie nie d³u¿ej ni¿ 14 dni),
leków rozszerzaj¹cych oskrzela, preparatów
zawieraj¹cych teofilinê, kromoglikanów, leków
zmniejszaj¹cych obrzêk luzówki, preparatów
antyhistaminowych (prócz loratadyny) oraz aspiryny i
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Ocena objawów niepo¿¹danych
Informacje o efektach ubocznych dokumentowano w karcie dzia³añ niepo¿¹danych stanowi¹cej
integraln¹ czêæ formularza danych chorego. Zwi¹zek
pomiêdzy objawem niepo¿¹danym a badanym lekiem
ocenia³ lekarz wed³ug nastêpuj¹cej skali - niezale¿ny (0),
mo¿liwy (1), prawdopodobny (2), zale¿ny (3).
Analiza statystyczna
Analizy statystycznej dokonano za pomoc¹
programu SPSS/PC stosuj¹c test Wilcoxona dla par do
oceny skutecznoci wyra¿onej odsetkiem osób, u których
nast¹pi³a poprawa oraz test t-Studenta do porównania
rednich wartoci not. Wp³yw czynnika grupowego
i czasu oceniono przy u¿yciu dwuczynnikowej analizy
wariancji dla zmiennych zale¿nych. Analizê przeprowadzano przy poziomie istotnoci wynosz¹cym 0,05.
WYNIKI
Nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic
dotycz¹cych danych demograficznych i wartoci
ca³kowitej noty objawów nosowych (Wn) i ocznych (Wo)
ocenianej podczas wizyty wstêpnej pomiêdzy grup¹
przyjmuj¹c¹ lek (Wn = 7,7±1,3, Wo = 0,87± 0,96) a grup¹
placebo (Wn = 7,9±1,3, Wo = 0,86 ± 0,99). 89 pacjentów
ukoñczy³o badanie zgodnie z protoko³em
(51 przyjmuj¹cych lek, 38 placebo). Przyczyny
wykluczenia chorych w trakcie przebiegu badania
i dyskwalifikacji wyników do koñcowej analizy
przedstawiono w tabeli IV.
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8 pacjentów zosta³o wycofanych z badania
z powodu nieskutecznoci terapii (2 z grupy przyjmuj¹cej
lek i 6 z grupy placebo), za 5 z powodu objawów
niepo¿¹danych (1 z grupy aktywnie leczonej i 4 z grupy
placebo).
rednia dzienna nota objawów nosowych
stwierdzona w badaniu wstêpnym wynosi³a 7.8±1.3,
z tego u 27 osób przekracza³a 8, co wskazywa³o na nie¿yt
nosa o ciê¿kim przebiegu. rednie procentowe spadki
noty objawów nosowych w porównaniu z wartoci¹
wyjciow¹ dla ka¿dego z 7-dniowych okresów badania
wynosi³y od 30% do 70% w grupie aktywnie leczonej
w porównaniu z wartociami od 20% do 60% w grupie
placebo (ryc. 1). W obydwu grupach ju¿ podczas wizyty 2
rednia nota objawów nosowych by³a znamiennie ni¿sza
w porównaniu z wizyt¹ 1, a odsetek pacjentów, u których
odnotowano poprawê znamiennie wy¿szy (p<0,005)
(ryc. 2). Pacjenci aktywnie leczeni wykazywali

Ryc.1. redni spadek wartoci ca³kowitych not nasilenia
objawów nosowych w porównaniu z wartoci¹ wyjciow¹
u pacjentów otrzymuj¹cych piroluzan mometazonu lub
placebo

Tabela IV. Przyczyny wykluczenia pacjentów z badania

Objawy niepo¿¹dane
Nieskutecznoæ terapii
Niedotrzymanie
terminu wizyty

Grupa aktywnie Grupa placebo
leczona n=3
n=13
1
4
2
6
0
3

Ryc. 2. rednie wartoci ca³kowitych not nasilenia objawów
nosowych w czasie kolejnych wizyt kontrolnych na podstawie
dzienniczków prowadzonych przez pacjentów otrzymuj¹cych
piroluzan mometazonu lub placebo.
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znacz¹c¹ poprawê w porównaniu z grup¹ placebo
(p<0.05) (ryc. 2, 3). W trakcie realizacji próby u ¿adnego
z chorych nie zaobserwowano zjawiska tachyfilaksji
w stosunku do badanego preparatu.
7
6

*

* - p<0.05

punkty

5
4

*

3

*

*

*

*

*

*

2
1
0
d1-7

d8-14

d15-21

piro lu zan mometazonu

d22-28

d29-35

d36-42

d43-49

d50-56

placebo

Ryc. 5. Odsetek pacjentów otrzymuj¹cych piroluzan
mometazonu lub placebo przyjmuj¹cych dodatkowo loratadynê

Ryc. 3. rednie wartoci ca³kowitych not nasilenia objawów
nosowych z kolejnych tygodni badania na podstawie
dzienniczków prowadzonych przez pacjentów otrzymuj¹cych
piroluzan mometazonu lub placebo

Wyniki oceny skutecznoci leczenia dokonanej
przez lekarzy i pacjentów w czasie poszczególnych wizyt
by³y przewa¿nie jednakowe i odpowiada³y trendom
zachowania siê wartoci ca³kowitej noty objawów
nosowych w kartach samoobserwacji (ryc. 4). rednia

Ryc. 6. rednie wartoci not objawów ocznych z kolejnych
tygodni badania na podstawie dzienniczków prowadzonych
przez pacjentów otrzymuj¹cych piroluzan mometazonu lub
placebo
Ryc. 4. Ocena reakcji na leczenie dokonana przez lekarzy
i pacjentów na podstawie nasilenia objawów nosowych
w czasie kolejnych wizyt kontrolnych (efekt terapeutyczny
oceniany jako dobry - ≤2) u pacjentów przyjmuj¹cych
piroluzan mometazonu lub placebo.

oceny skutecznoci leczenia wzrasta³a od 3.1±1.3 podczas
wizyty 2 do 2.0±1.2 podczas wizyty 4 w grupie aktywnie
leczonej i odpowiednio od 3.6±1.2 do 2.4±1.1 w grupie
placebo. Piroluzan mometazonu by³ statystyczne
skuteczniejszy od placebo podczas ka¿dej z wizyt
kontrolnych (p<0,005). 24 pacjentów (27%) zastosowa³o
loratadynê przynajmniej raz w trakcie badania (11 z grupy
leczonej aktywnie i 13 z grupy placebo). Odsetek osób
przyjmuj¹cych loratadynê w poszczególnych dniach terapii
waha³ siê od 2 do 9,8% w grupie aktywnie leczonej i od
2,6 do 21,1% w grupie placebo (ryc. 5). Ró¿nica
miêdzygrupowa w tym przypadku osi¹gnê³a poziom
znamiennoci statystycznej (p<0,05).
W grupie aktywnie leczonej i grupie placebo
nast¹pi³y znamienne spadki nasilenia objawów ze strony
oczu odzwierciedlone zarówno zmian¹ wartoci noty

objawów jak i ocen¹ skutecznoci leczenia (P<0,005)
(ryc.6). Nie stwierdzono jednak statystycznie istotnych
ró¿nic w stopniu nasilenia objawów ze strony oczu
pomiêdzy grupami.
Czêstoæ objawów niepo¿¹danych by³a nieco
ni¿sza w grupie osób przyjmuj¹cych piroluzan
mometazonu. 13 osób (25.5%) aktywnie leczonych
i 13 osób (34,2%) otrzymuj¹cych placebo zg³asza³o
objawy niepo¿¹dane kwalifikowane jako mo¿liwe,
prawdopodobne lub zale¿ne od leku. Najczêciej
zg³aszanymi objawami niepo¿¹danymi by³y: krwawienia
z nosa, ból g³owy i gard³a (tab. V). Stopieñ nasilenia
objawów niepo¿¹danych okrelany by³ jako niewielki
lub umiarkowany. Najczêstszym objawem bêd¹cym
przyczyn¹ wycofania chorego z próby by³a infekcja
górnych dróg oddechowych (n=4). W jednym przypadku
pacjenta przyjmuj¹cego placebo by³y to dolegliwoci
bólowe ze strony jamy brzusznej. W przebiegu próby
nie
odnotowano
objawów
niepo¿¹danych
klasyfikowanych wed³ug zasad Dobrej Praktyki
Klinicznej jako powa¿ne.
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Tabela V. Zestawienie objawów niepo¿¹danych w grupie
pacjentów, którzy ukoñczyli badanie.

227

lub dipropionianem beklometazonu w dawce 200 µg lub
168 µg dwa razy dziennie). Wskanikiem skutecznoci
terapeutycznej w cytowanych badaniach by³a zmiana
Grupa aktywnie Grupa placebo
leczona
³¹cznej noty objawów nosowych w pierwszych 15 dniach
leczenia w porównaniu z wartoci¹ noty wyjciowej.
n
51
38
Piroluzan mometazonu i leki kontrolne w podobnym
liczba osób zg³aszaj¹cych
13
13
objawy niepo¿¹dane
stopniu istotnie redukowa³y ³¹czn¹ punktacjê objawów
krwawienie z nosa
3
3
dotycz¹cych nosa znamiennie przewy¿szaj¹c efekt
placebo. Stopieñ spadku ³¹cznej noty objawów nosowych
brak powonienia
1
3
u leczonych piroluzanem mometazonu by³ zbli¿ony
suchoæ nosa
1
3
(37-63%) lub mniejszy (25-52%) od stwierdzonego
wi¹d b³. l. nosa
1
2
w obecnie przedstawionym badaniu natomiast efekt
pokrzywka
1
3
placebo by³ s³abiej wyra¿ony (odpowiednio 22-39%,
ból gard³a
2
5
15-38%) [13, 14]. Silniejszy efekt placebo odnotowany
pieczenie gard³a
2
1
w obecnie prezentowanej próbie klinicznej mo¿na
suchoæ gard³a
2
0
prawdopodobnie w du¿ej mierze przypisaæ czêstszemu
ból g³owy
5
5
przyjmowaniu leku ratunkowego - loratadyny przez
zawroty g³owy
0
1
chorych z grupy placebo.
ból zatok
1
0
Oceniaj¹c okrelon¹ farmakoterapiê nale¿y braæ
chrypka
1
0
pod uwagê, oprócz jej skutecznoci, ³atwoæ aplikacji
ból ucha
1
0
leku i zdolnoæ chorego do przestrzegania zaleceñ
zatkanie uszu
1
0
dotycz¹cych dawkowania. U wiêkszoci chorych
wi¹d uszu
0
1
nasilenie objawów ca³orocznego alergicznego nie¿ytu
kaszel
2
2
nosa ma miejsce rano. W³anie wtedy, przed przyjêciem
bóle brzucha
0
1
kolejnej dawki leku, pacjenci uczestnicz¹cy w badaniu
bóle miêniowe
0
1
oceniali objawy choroby. Jak wskazuj¹ wyniki
infekcja
0
2
przedstawionej próby klinicznej tj. ocena skutecznoci
dzia³ania leku i zmiany wartoci ca³kowitej noty
objawów nosowych dzia³anie badanego preparatu
DYSKUSJA
utrzymywa³o siê przez ca³y 24-godzinny okres dziel¹cy
Wyniki badania wskazuj¹, ¿e piroluzan kolejne dawki. Zjawisko to zosta³o zaobserwowane
mometazonu w wodnym aerozolu do nosa stosowany równie¿ przez innych autorów [9-14]. Koniecznoæ
w dawce 200µg raz na dobê jest skuteczny w leczeniu przyjmowania leku tylko w jednorazowej dawce dobowej
pacjentów z ca³orocznym alergicznym nie¿ytem nosa w skojarzeniu z silnie wyra¿onym efekt terapeutycznym
o umiarkowanym lub ciê¿kim przebiegu. Analiza zdecydowanie przyczynia siê do ³atwiejszego
statystyczna wykaza³a wyraniejszy efekt terapeutyczny przystosowania siê chorego do re¿imu leczniczego i jego
leku w porównaniu z placebo. W grupie aktywnie leczonej pe³nej akceptacji.
znacz¹c¹ poprawê stanu klinicznego zaobserwowano ju¿
Piroluzan mometazonu by³ przynajmniej równie
w pierwszym tygodniu terapii. Piroluzan mometazonu
dobrze
tolerowany przez pacjentów jak placebo.
wywo³ywa³ zmniejszenie nasilenia wszystkich objawów
W
grupie
aktywnie leczonej czêstoæ objawów
nie¿ytu nosa takich jak: wydzielina z nosa, zatkanie nosa,
niepo¿¹danych
w tym efektów miejscowych, by³a
swêdzenie i kichanie. Brak ró¿nicy w nasileniu objawów
ocznych pomiêdzy badanymi grupami pacjentów mo¿e zbli¿ona lub nieco ni¿sza ni¿ w badaniach
wynikaæ z czêstszego przyjmowania loratadyny w grupie przeprowadzonych przez innych autorów [9-14]. Rzadsze
placebo, co przyczyni³o siê do z³agodzenia wszystkich wystêpowanie objawów niepo¿¹danych mo¿na wi¹zaæ
z krótszym czasem trwania prezentowanej próby.
objawów alergii.
Niektóre z miejscowych objawów niepo¿¹danych jak np.
Skutecznoæ piroluzanu mometazonu krwawienia z nosa przypisuje siê przewlek³emu
w wodnym aerozolu do nosa w jednorazowej dawce stosowaniu donosowemu roztworów wodnych (w tym
dobowej 200 µg w leczeniu ca³orocznego alergicznego tak¿e placebo) i dlatego te¿ mo¿na oczekiwaæ wy¿szej
nie¿ytu nosa oceniono w dwóch krótkoterminowych, czêstoci tego objawu u osób stosuj¹cych d³ugotrwale
trwaj¹cych 12 tygodni badaniach [13, 14]. W ka¿dym donosowo piroluzan mometazonu [15]. Niewielki lub
z nich dzia³anie piroluzanu mometazonu porównywano umiarkowany stopieñ nasilenia zanotowanych objawów
z placebo i lekiem kontrolnym (propionianem niepo¿¹danych i szybkie ich ustêpowanie wiadczy
flutykazonu stosowanym w dawce 200 µg raz dziennie równie¿ o dobrej tolerancji badanego leku.
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Ze wzglêdu na szybko ujawniaj¹cy siê efekt
terapeutyczny, wysok¹ skutecznoæ i dobr¹ tolerancjê
oraz wygodny schemat dawkowania piroluzan
mometazonu stanowi dobr¹ alternatywê w leczeniu
chorych na ca³oroczny alergiczny nie¿yt nosa
o umiarkowanym i ciê¿kim przebiegu.
Podziêkowanie
Koordynator badania sk³ada podziêkowania g³ównym
badaczom i orodkom realizuj¹cym próbê kliniczn¹.
W realizacji próby klinicznej uczestniczy³y nastêpuj¹ce orodki
i g³ówni badacze:
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A clinical efficacy of mometasone furoate aqueous nasal spray in patients
with perennial allergic rhinitis
PAWE£ GÓRSKI , CEZARY PA£CZYÑSKI, JOLANTA WALUSIAK
Summary
Once-daily mometasone furoate nasal spray is a new intranasal glucocorticoid for the treatment of allergic
rhinitis. The aim of the study was to evaluate the effectiveness and tolerability of mometasone furoate
aqueous nasal spray in comparison to placebo vehicle, in patients with perennial allergic rhinitis. This
was a randomised, double - blind, placebo - controlled parallel group study in 105 patients at 5 centres in
Poland. Patients allergic to at least one perennial allergen, confirmed by medical history, skin prick test
results or presence of allergen - specific IgE in the serum and adequate symptoms were eligible to
receive for 8 weeks mometasone furoate, 200µg once daily or placebo vehicle control. Physician evaluation
of symptoms was performed after 1, 4 and 8 weeks of treatment and the patients kept daily (morning)
symptom diaries. 89 patients were valid for efficacy. Mometasone furoate was significantly (p=0.05)
more effective than placebo and well tolerated. Active treated patients demonstrated significant improvement
at 1 week of therapy (p<0.005). The results of the study indicate that mometasone furoate aqueous nasal
spray adequately controls of perennial allergic rhinitis, offers the advantage of once daily treatment, and
is well tolerated.

