
 
CAT bespreking: Dominique van Rappard 28-2-2013 
 
Aanleiding:  
Tijdens de overdracht rees de vraag of amorolfine (Loceryl) nagellak effectief was voor de 
behandeling van onychomycose. Evidence beschikbaar? 
 
CAT vraag: 
Is amorolfine nagellak effectief voor de behandeling van onychomycose? 
 
PICO: 
P: Patiënten met onychomycose 
I: Behandeling met amorolfine nagellak 
C: Geen behandeling met amorolfine nagellak 
O: Genezing  
 
Zoektermen:  
-Onychomycosis OR Onychomycose OR Tinea 
unguium 
-Amorolfin OR Amorolfine OR Loceryl  
 
1e trede: Evidence Based richtlijnen 
(Zoekterm breed: Onychomycosis) 
 
CBO richtlijnen: 0 hits 
National Guideline Clearinghouse: 4 hits, 0 relevant  
NHG standaarden: 1 hit: Richtlijn dermatomycose:  
ONYCHOMYCOSE: In de Verenigde Staten en in een 
aantal Europese landen is amorolfine- en 
ciclopiroxnagellak op de markt, die een positief resultaat kan hebben bij de behandeling van 
onychomycosen. Voor ciclopiroxnagellak worden genezingspercentages van 34 tot 66% 
genoemd [Gupta 2000]. In Nederland is dit middel niet verkrijgbaar. In ons land is wel 
miconazol in applicatievloeistof beschikbaar, maar er zijn geen onderzoeken gevonden 
waarin gekeken is naar de effectiviteit van dit middel bij een onychomycose.  
Oncoline: 0 hits 
 
2 e trede: Syntheses/Synopsissen 
(Zoektermen: onychomycosis AND amorolfine)  
 
Clinical evidence database (best medical practice): 16 hits (1 relevant systematic review) 
 
Zoekactie: Maart 2011. Medline, Embase, and The Cochrane Database of Systematic 
Reviews. GRADE evaluation of the quality of evidence. 
Amorolfine (topical): We found no clinically important results from RCTs about the effects of 
topical amorolfine in fungal toenail infection.  
We found one systematic review (search date 2005), which identified no RCTs*. We found no 
subsequent RCTs comparing topical amorolfine versus placebo or other topical antifungal 
treatments.(Geen GRADE toegepast) 



* Crawford F, Hollis S, et al. Topical treatments for fungal infections of the skin and nails of 
the foot. In: The Cochrane Library, Issue 1, 2011. Search date 2005.   
 
 3e trede: Systematische reviews 
 
Cochrane Library: 1 hit 
Crawford F, Hollis S, et al. Topical treatments for fungal infections of the skin and nails of 
the foot. In: The Cochrane Library, Issue 1, 2011.  
Search: 2005 
Selectie criteria: RCT’s 
6 RCTs over topicale behandeling van onychomycose. 1 RCT met amorolfine: 
Mensing H, Polak-Wyss A, Splanemann V. Determination of the subungual antifungal activity 
of almorolfine after 1 months treatment in patients with onychomycosis. Clinical and 
Experimental Dermatology 1992;17 (suppl):29–32. 
 
Vergelijking: Amorolfine 5% + methylene versus amorolfine 5% + ethanol 
Aantal personen: 34 
Behandelingsduur: 2 x per week, gedurende 4 weken 
Resultaat: relatief risico (RR) van therapiefalen: 1.00; 95% CI 0.85 to 1.18  
(6%  therapiefalen na 1 maand behandelen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie: 
Evidence voor topicale behandeling van onychomycose is schaars. Ciclopiroxolamine heeft 
slechte genezingspercentages (60% therapie falen), amorolfine is mogelijk veel effectiever 
(6% therapie falen), maar dit is gebaseerd op een kleine studie en meer onderzoek om dat te 
onderbouwen is nodig. 



 
 
 
 

Geaggregeerde Evidence  
NHS Evidence: 35 hits (5 relevant) 
- Cochrane review (reeds besproken) 
-3 RCTs: amorolfine icm met orale therapie (echter ook op Pubmed te vinden dus wordt 
besproken bij oorspronkelijke studies) 
 
-Guideline: Summary of Guidelines for the Management of onychomycosis. Roberts et al. 
2003 
Topical treatment can be recommended only for treating Superficial White Onychomycosis, 
very early Distal and Lateral Subungal Onychomycosis or where systemic therapy is 
contraindicated: Amorolfine (Loceryl®) nail lacquer is effective in around 50% of fingernail 
and toenail dermatophyteinfections (Strength of recommendation B; Quality of evidence II-ii). 
(Ref: Zaug et al. 1992) 
 
 

TRIP database: 30 hits (5 relevant) 
- Cochrane review (reeds besproken) 
-3 RCTs: amorolfine icm met orale therapie (echter ook op pubmed te vinden dus wordt 
besproken bij oorspronkelijke studies) 
 
-TRIP answers (gebaseerd op prodigy richtlijn): 
“If topical treatment is appropriate, there is limited evidence that amorolfine nail lacquer, 
applied for 6 months, is most effective “ 

*Lauharanta et al.1992: RCT (n = 727) amorolfine 2% vs 5%, 1x per week, gedurende 6 
maanden bij pt met mild/matige onychomycose. Genezing na 9 maanden=12% in de 2% 
amorolfine group en 38% in the 5% amorolfine groep. 

*Reinel et al. 1992: RCT (n = 456)behandeld met 1 of 2 x per week amorolfine 5% gedurende 
6 maanden. Na 9 maanden: geen significant verschil tussen beide groepen. 

 

 



4e trede Oorspronkelijke studies:  
Pubmed: 93 hits (10 relevant)  
COMBINATIE THERAPIEN 
Lecha et al. 2001 (n=131) amorolfine nagellak+ itraconazol is significant beter dan 
itraconazol  monotherapie. 
Baran et al. 2001 (n=147) amorolfine nagellak + orale terbinafine is significant beter dan 
terbinafine monotherapie. 
Rigopoulos et al. 2003 (n=85) amorolfine nagellak+ itraconazol pulse significant beter dan 
itraconazol pulse monotherapie. 
Baran et al. 2007 (n=249)  amoroline nagellak + orale terbinafine is significant beter dan 
terbinafine monotherapie 
Jaiswal et al 2007 (n=96)  amorolfine nagellak + terbinafine niet significant beter dan 
terbinafine monotherapie 
 
PROFYLAXE 
Sigurgeirsson et al. 2010: single-centre, randomized, open-label, comparison study 
52 patienten die voorheen succesvol waren behandeld met antimycotica. 
26 patienten 1x per 2 weken amorolfine 
26 patienten geen behandeling 
Uitkomst: na 1 jaar was 70.8% van de interventie groep nog genezen en maar 50% van de 
controle groep. 
Conclusie: Amorolfine is veilig en effectief als profylaxe. 
 
CASE REPORTS 
Downs et al 1999: 62 jarige man, gedurende 2 maanden, 2dd behandeld met 5% amorolfine 
nagellak zeer goede respons. 
Hsu et al 2006: 20 maanden oude baby, 2x per week, gedurende 2 maanden behandeld met 
5% amorolfine nagellak  zeer goede respons. 
 
 
 
 
 
 
 
Antwoord op de vraag:  

• Amorolfine lijkt een effectieve lokale behandelmethode.  
• Amorolifne kan een goede optie zijn indien orale antimycotica gecontraindiceerd zijn. 
• In combinatie met orale antimycotica kan het succespercentage worden verhoogd. 
• Amorolfine kan ook goed worden gebruikt om recidief tegen te gaan, door amorolfine 

te gebruiken als profylaxe. 
• Evidence: Matig 

 
 
 
 
 
 
 
 


