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Miejscowo stosowane
preparaty zawierające
mometazon w terapii
chorób skóry
Furoinian mometazonu to syntetycznie otrzymywany związek chemiczny zaliczany do grupy glikokortykosteroidów o silnym efekcie działania.
Znalazł zastosowanie w terapii licznych dermatologicznych jednostek
chorobowych odpowiadających na leczenie glikokortykosteroidami
miejscowymi. Podobnie jak inne kortykosteroidy mometazon działa
przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, przeciwświądowo i/lub immunosupresyjnie. Związane jest to z hamowaniem uwalniania mediatorów reakcji zapalnej. Mometazon wykazuje szybki początek działania, wysoką
skuteczność oraz posiada bardzo korzystny indeks terapeutyczny.
Miejscowe glikokortykosteroidy zostały
wprowadzone do terapii dermatologicznej
ponad 50 lat temu, jednak nadal są szeroko
wykorzystywane w wielu jednostkach chorobowych: dermatozach zapalnych, autoimmunologicznych i hiperproliferacyjnych. Wykazują działanie przeciwzapalne, antyproliferacyjne oraz immunosupresyjne[1]. Pobudzają syntezę lipokortyny 1 i wazokortyny, hamują produkcję cytokin prozapalnych, proliferację limfocytów T, B i komórek Langerhansa, zmniejszają ekspresję cząstek adhezyjnych, zwiększają aktywność endonukleaz
i obojętnej endopeptydazy, regulują funkcję
eozynofilów oraz hamują migrację makrofa-

gów[1]. Furoinian mometazonu jest syntetycznie otrzymywanym glikokortykosteroidem, analogiem 16-a-methyl beklometazonu. Po podaniu miejscowym w niewielkim
stopniu wchłania się ze skóry do krwi (ok.
0,7% 8 godz. po podaniu). Na skutek tego
mometazon wykazuje niewielki wpływ na
działanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza[2]. Mometazon przy dłuższym stosowaniu w mniejszym stopniu powoduje zaniki
skóry, w porównaniu z innymi silnie działającymi kortykosteroidami[2]. Dużą zaletą mometazonu jest sposób jego aplikowania raz
na dobę. Zgodnie z klasyfikacją europejską
miejscowych kortykosteroidów w zależności
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od siły działania mometazon 0,1% należy do
III grupy silnych glikokortykosteroidów. Dostępny jest w postaci płynu, kremu i maści.
Może być stosowany zarówno na skórę
gładką, jak i owłosioną skórę głowy. Zgodnie
z charakterystyką produktu leczniczego furoinian mometazonu może być stosowany od
2 roku życia.
Zastosowanie mometazonu
w schorzeniach dermatologicznych
W leczeniu łuszczycy wykorzystujemy
działanie przeciwzapalne, antymitotyczne
oraz przeciwświądowe mometazonu. Lek
ten znajduje zastosowanie zarówno w leczeniu aktywnych zmian łuszczycowych, jak
i w leczeniu podtrzymującym (stosowany
jest wtedy miejscowo co 2-3 dni)[3]. Prakash
i wsp. w swoim badaniu[4] wykazali, że mometazon 0,1% stosowany raz dziennie
przez 2-8 tygodni był bardziej skuteczny niż
inne glikokortkosteroidy, takie jak betametazon 0,1%, flucynolon 0,025%, flutikazon
0,005%, triamcynolon 0,1% i hydrokortyzon 1% i tak samo skuteczny co difluokortolon 0,1% w leczeniu łuszczycy skóry gładkiej, jak i owłosionej.
Glikokortykosteroidy miejscowe, w tym
furoinian mometazonu, stanowią podstawę
leczenia atopowego zapalenia skóry zarówno
u dorosłych, jak i u dzieci[3]. Mometazon
szybko redukuje takie objawy atopowego zapalenia skóry jak: rumień, lichenizacja, złuszczanie i świąd[3]. Faergemann i wsp.[5] wykazali skuteczność mometazonu zarówno w leczeniu, jak i w terapii podtrzymującej remisję
atopowego zapalenia skóry. Viglioglia i wsp.[9]
porównywali bezpieczeństwo i skuteczność
mometazonu oraz betametazonu w terapii
pacjentów z alergicznym kontaktowym zapaleniem skóry, atopowym zapaleniem skóry
oraz w innych dermatozach. Autorzy wykazali porównywalną skuteczność obu preparatów, jednak przewagą mometazonu była je-

go aplikacja raz dziennie. W grupie badanych
dzieci z atopowym zapaleniem skóry Vernon
i wsp.[7] wykazali wyższą skuteczność mometazonu 0,1% w porównaniu z hydrokortyzonem 1% w redukcji takich objawów jak lichenizacja, rumień, złuszczanie i świąd. Badanie
przeprowadzono u 48 dzieci, u których
zmiany chorobowe zajmowały więcej niż
25% powierzchni ciała. Autorzy stwierdzili
u jednego dziecka stosującego hydrokortyzon obniżenie poziomu kortyzolu we krwi,
podczas gdy efektu tego nie obserwowano
u dzieci stosujących terapię mometazonem.
W badaniu prowadzonym przez DahnhardtPfeiffer i wsp.[8] stwierdzono dodatkowo korzystny wpływ mometazonu na stan bariery
naskórkowej, jednak porównanie furoinianu
mometazonu 0,1% z inhibitorem kalcyneuryny – takrolimusem wykazało, że takrolimus
w większym stopniu wpływał na wzrost nawilżenia i odbudowę płaszcza lipidowego
skóry u chorych na atopowe zapalenie skóry.
Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry przewlekle stosujący glikokortykosteroidy należą
do grupy ryzyka alergii kontaktowej na steroidy stosowane miejscowo. Furoinian mometazonu jest lekiem rzadko wywołującym alergię kontaktową, a dzięki specyficznej budowie cząsteczki w zasadzie nie wywołuje alergii krzyżowej, co pozwala na zastosowanie
mometazonu w terapii miejscowej u chorych
ze stwierdzoną alergią kontaktową na inne
glikokortykosteroidy[3,9].
Bielactwo (vitiligo) to nabyte zaburzenie
barwnikowe, w którym pewne rejony skóry
są pozbawione melanocytów, co skutkuje
powstaniem odbarwionych plam. Choroba
zaczyna się zwykle między 10 a 30 rokiem
życia. Bielactwo występuje u 1-2% populacji
na świecie[10]. Istnieje wiele teorii tłumaczących powstawanie zmian: genetyczna, biochemiczna, autoimmunologiczna, nerwowa.
Kose i wsp.[11] oceniali skuteczność działania
mometazonu w bielactwie ograniczonym
ogniskowym u dzieci. W badaniu jedna gru-
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pa pacjentów była leczona mometazonem
0,1% w kremie aplikowanym raz dziennie
przez 3 miesiące. Druga grupa stosowała na
zmiany 1-procentowy pimekrolimus w kremie 2 razy dziennie. Repigmentacja zmian
była obserwowana w 65% w pierwszej grupie pacjentów oraz w 42% w grupie leczonej pimekrolimusem. Stwierdzono większą
skuteczność mometazonu w porównaniu
z pimekrolimusem w leczeniu ograniczonego bielactwa ogniskowego u dzieci. Shrestha
i wsp.[10] w swoim badaniu wykazali skuteczność mometazonu w połączeniu z takrolimusem 0,1% w leczeniu bielactwa (zmiany
skórne zajmowały mniej niż 10% powierzchni ciała).
Łysienie plackowate (alopecia areata) należy do niebliznowaciejących postaci łysienia.
Charakteryzuje się nagłym początkiem,
a przebieg schorzenia jest trudny do przewidzenia. Dotyczy głównie osób młodych poniżej 25 roku życia[12]. Przyczyna choroby jest
niejasna, najczęściej rozważa się tło autoimmunologiczne zależne od limfocytów T, predyspozycje genetyczne oraz predyspozycje
psychologiczne[12]. Lekami pierwszego rzutu
są m.in. miejscowe preparaty glikokortykosteroidów stosowanych w postaci kremów,
żeli, maści i płynów[12]. W badaniu Zaher
i wsp.[13] pacjenci z łysieniem plackowatym
leczeni byli mometazonem 0,1% w kremie
lub roztworem bimatoprostu 0,03%. Autorzy zaobserwowali istotną redukcję punktów
w skali SALT (Severity of Alopecia Tool)
w obydwu przypadkach. Szybszy odrost
włosów autorzy jednakże obserwowali
w przypadku zastosowania bimatoprostu.
Łojotokowe zapalenie skóry należy do
najczęstszych chorób skóry, występuje zarówno u niemowląt, dzieci jak i dorosłych
osób. Prakash i wsp.[4] wykazali w przypadku
leczenia pacjentów z łojotokowym zapaleniem skóry w trakcie 4-6 tygodniowej terapii
większą skuteczność mometazonu 0,1%
w porównaniu z 2-procentowym ketokona-
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zolem i 1-procentowym hydrokortyzonem.
W dwóch randomizowanych badaniach klinicznych[14,15] wykazano skuteczność mometzonu 0,1% w roztworze w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry. Mometazon charakteryzował się szybkim początkiem działania, jednocześnie szybciej niż ketokonazol
znosił uczucie świądu, złuszczania i rumień.
W wyprysku kontaktowym o różnej
etiologii zastosowanie w ostrej fazie zwykle
znajdują glikokortykosteroidy miejscowe
i ogólne. Veien i wsp.[16] badali skuteczność
mometazonu w terapii przewlekłej wyprysku rąk. Pacjenci leczeni byli mometazonem
do chwili redukcji zmian skórnych – maksymalnie przez 9 tygodni. W początkowej fazie
leczenia zmiany skórne ustąpiły u 50 pacjentów z 106 po 3 tygodniach, u 29 pacjentów
wymagały 6 tygodni leczenia, a u 27 osób 9
tygodni terapii. Osoby, u których zmiany
skórne ustąpiły po leczeniu wstępnym (106
osób z 120 badanych, tj. 88,3%), zostały
włączone do 36-tygodniowego randomizowanego badania. Pacjenci zostali podzieleni
na trzy grupy: pierwsza grupa pacjentów leczona była mometazonem 3 razy w tygodniu, druga grupa 2 razy w tygodniu, trzecia
pozostała bez leczenia. W fazie leczenia
podtrzymującego zaobserwowano remisję
u 83% pacjentów w grupie A, u 68% pacjentów w grupie B oraz tylko u 26% osób
w grupie pozostającej bez dalszego leczenia.
Abolitz-Rivera i wsp.[17] opisali przypadek
6-letniego chłopca z kontaktowym alergicznym
zapaleniem skóry po wykonaniu tatuażu
z czarnej henny z dodatkiem parafenylenodiaminy. U pacjenta zanotowano szybką poprawę po leczeniu mometazonem w silikonowym żelu.
Liszaj twardzinowy jest przewlekłą zapalną chorobą skóry, najczęściej okolicy urogenitalnej. Przebieg choroby jest przewlekły,
obserwuje się bliznowacenie z okresami remisji. W leczeniu liszaja twardzinowego zaleca się m.in. silne maści glikokortykosteroido-

we. Cattaneo i wsp.[18] w swoim badaniu wykazali skuteczność mometazonu w leczeniu
liszaja twradzinowego sromu. W badaniu 31
kobiet leczonych było mometazonem 0,1%
raz dziennie przez 4 tygodnie. Następnie
przez 8 tygodni 2 razy w tygodniu. W badanej grupie zaobserwowano znacząca poprawę zarówno objawów towarzyszących liszajowi twardzinowemu, jak i samych zmian
chorobowych. Autorzy wykazali taką samą
skuteczność w redukcji zmian chorobowych
jak w przypadku zastosowania kolbetazolu,
ale przy lepszej tolerancji preparatu i występowaniu mniejszej ilości działań niepożądanych. Virgili i wsp.[19] dokonali przeglądu dostępnego piśmiennictwa dotyczącego leczenia liszaja twardzinowego. Autorzy zaobserwowali porównywalną skuteczność i bezpieczeństwo mometazonu i kolbetazolu w leczeniu tej jednostki chorobowej. Murina
i wsp.[20] porównywali skuteczność mometazonu i kolebtazolu w leczeniu liszaja twardzinowego w grupie 96 kobiet. Pacjentki leczone były przez 8 tygodni codziennie, następnie doraźnie w razie pojawiania się objawów. Oceny klinicznej dokonywano po 3, 6
i 12 miesiącach od rozpoczęcia terapii. Znaczącą redukcję świądu zaobserwowano
w grupie pacjentek leczonych mometazonem po 3 miesiącach, natomiast zmniejszenie innych objawów towarzyszących liszajowi twardzinowemu było porównywalne
w obydwu grupach.
Mometazon znalazł także zastosowanie
profilaktyczne w trakcie radioterapii raka
piersi. Shaw i wsp.[21] w swoim badaniu udowodnili, że miejscowo zastosowane glikokortykosteroidy redukują częstość występowania popromiennego zapalenia skóry
u osób leczonych radioterapią. Hindley
i wsp.[22] w badaniach potwierdzili skuteczność mometazonu jako terapii ograniczającej
wystąpienie reakcji popromiennych. Mometazon nanoszony był na miejsce poddane radioterapii od początku leczenia przez 5 tygo-

dni. Autorzy uważają, że profilaktyka taka
powinna być zalecana u kobiet leczonych radioterapią po zabiegu mastektomii z powodu raka piersi.
Pandey i wsp.[23] opisali zastosowanie
mometazonu w leczeniu naczyniaków powierzchownych u dzieci. Autorzy do badania
włączyli pacjentów z naczyniakami o średnicy do 5 cm. Jedna grupa pacjentów leczona
była za pomocą mometazonu nanoszonego
na zmiany skórne 2 razy dziennie. W drugiej
grupie pacjentów stosowano triamcynolon
w dawce 1-2 mg/kg m.c. w iniekcjach w odstępach miesięcznych. W pierwszej grupie
pacjentów uzyskano 86,5% odpowiedź na
leczenie (u 50% bardzo dobrą, a u 36,5%
dobrą), w drugiej grupie leczonej za pomocą iniekcji z triamcynolonu uzyskano odpowiedź na leczenie u 95,7% (bardzo dobrą
u 63,8%, dobrą u 31,9%) pacjentów. Autorzy zalecają stosowanie mometazonu
w przypadku leczenia naczyniaków powierzchownych u dzieci jako alternatywę dla leczenia triamcynolonem, którego stosowanie
obarczone jest dolegliwościami bólowymi
podczas iniekcji oraz znacznie większą liczbą
powikłań.
Mometazon znalazł także zastosowanie
w leczeniu wielu innych jednostek dermatologicznych, np. świerzbiączki guzkowej, neurodermitu, zmian skórnych występujących
w przebiegu chorób układowych, melasy.
Podsumowanie
Mometazon jest bardzo dobrze tolerowanym i skutecznym gilkokorytykosteroidem w terapii różnych jednostek chorobowych, w tym atopowego zapalenia skóry, łuszczycy skóry owłosionej, jak i gładkiej, łojotokowego zapalenia skóry, kontaktowego
zapalenia skóry oraz wielu innych jednostek
dermatologicznych[10]. Podobnie jak inne
kortykosteroidy mometazon działa przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, przeciwświądo-
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wo i/lub immunosupresyjnie. Mometazon
wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne
niż betametazon, jednocześnie wywołując
mniejsze działanie hamujące na oś
podwzgórze-przysadka-nadnercza[4]. Parkash i wsp[4] podczas stosowania monetazonu wykazali mniejsze efekty uboczne pod
postacią atrofii skóry niż w przypadku stosowania betametazonu. Mometazon w porównaniu z innymi glikokortykosteroidami
stosowanymi 2 razy dziennie aplikowany jest
raz dziennie, przez co sprzyja utrzymaniu systematyczności leczenia, a także ułatwia stosowanie innych preparatów zewnętrznych
o działaniu złuszczającym, redukującym czy
nawilżającym. Mometazon dzięki swojej
charakterystycznej budowie nie wykazuje
reakcji krzyżowych, dlatego rekomendowany jest do stosowania u pacjentów z potwierdzoną alergią kontaktową na inne glikokortykosteroidy[3,9]. Mometazon wykazuje
szybki początek działania, wysoką skuteczność oraz posiada bardzo korzystny indeks
terapeutyczny.
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