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dermatologia

Miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy zo sta ły
wpro wa dzo ne do te ra pii der ma to lo gicz nej
po nad 50 lat te mu, jed nak nadal są sze ro ko
wy ko rzy sty wa ne w wie lu jed no st kach cho -
ro bo wych: der ma to zach za pal nych, au to im -
mu no lo gicz nych i hi per pro li fe ra cyj nych. Wy -
ka zu ją dzia ła nie prze ciw za pal ne, an ty pro li fe -
ra cyj ne oraz im mu no su pre syj ne[1]. Po bu dza -
ją syn te zę li po kor ty ny 1 i wa zo kor ty ny, ha -
mu ją pro duk cję cy to kin pro za pal nych, pro li -
fe ra cję lim fo cy tów T, B i ko mórek Lan ge r -
han sa, zmniej sza ją eks pre sję czą stek ad he zyj -
nych, zwięk sza ją ak tyw ność en do nu kle az
i obo jęt nej en do pep ty da zy, re gu lu ją funk cję
eo zy no fi lów oraz ha mu ją mi gra cję ma kro fa -

gów[1]. Fu ro i nian mo me ta zo nu jest syn te -
tycz nie otrzy my wa nym gli ko kor ty ko ste ro i -
dem, ana lo giem 16-�-me thyl be klo me ta zo -
nu. Po po da niu miej sco wym w nie wiel kim
stop niu wchła nia się ze skóry do krwi (ok.
0,7% 8 godz. po po da niu). Na sku tek te go
mo me ta zon wy ka zu je nie wiel ki wpływ na
dzia ła nie osi podwzgórze-przy sad ka-nad ner -
cza[2]. Mo me ta zon przy dłuż szym sto so wa -
niu w mniej szym stop niu po wo du je za ni ki
skóry, w po rów na niu z in ny mi sil nie dzia ła ją -
cy mi kor ty ko ste ro i da mi[2]. Du żą za le tą mo -
me ta zo nu jest spo sób je go apli ko wa nia raz
na do bę. Zgo dnie z kla sy fi ka cją eu ro pej ską
miej sco wych kor ty ko ste ro i dów w za leż no ści
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od si ły dzia ła nia mo me ta zon 0,1% na le ży do
III gru py sil nych gli ko kor ty ko ste ro i dów. Do -
stęp ny jest w po sta ci pły nu, kre mu i ma ści.
Mo że być sto so wa ny za rów no na skórę
gład ką, jak i owło sio ną skórę gło wy. Zgo dnie
z cha rak te ry sty ką pro duk tu lecz ni cze go fu ro -
i nian mo me ta zo nu mo że być sto so wa ny od
2 ro ku ży cia. 

Za sto so wa nie mo me ta zo nu 
w scho rze niach der ma to lo gicz nych  

W le cze niu łu szczy cy wy ko rzy stu je my
dzia ła nie prze ciw za pal ne, an ty mi to tycz ne
oraz prze ciw świą do we mo me ta zo nu. Lek
ten znaj du je za sto so wa nie za rów no w le cze -
niu ak tyw nych zmian łu szczy co wych, jak
i w le cze niu pod trzy mu ją cym (sto so wa ny
jest wte dy miej sco wo co 2-3 dni)[3]. Pra kash
i wsp. w swo im ba da niu[4] wy ka za li, że mo -
me ta zon 0,1% sto so wa ny raz dzien nie
przez 2-8 ty go dni był bar dziej sku tecz ny niż
in ne gli ko kort ko ste ro i dy, ta kie jak beta me ta -
zon 0,1%, flu cy no lon 0,025%, flu ti ka zon
0,005%, triam cy no lon 0,1% i hy dro kor ty -
zon 1% i tak sa mo sku tecz ny co di flu o kor to -
lon 0,1% w le cze niu łu szczy cy skóry gład -
kiej, jak i owło sio nej.

Gli ko kor ty ko ste ro i dy miej sco we, w tym
fu ro i nian mo me ta zo nu, sta no wią pod sta wę
le cze nia ato po we go za pa le nia skóry za rów no
u do ro słych, jak i u dzie ci[3]. Mo me ta zon
szyb ko re du ku je ta kie ob ja wy ato po we go za -
pa le nia skóry jak: ru mień, li che ni za cja, złu -
szcza nie i świąd[3]. Fa er ge mann i wsp.[5] wy ka -
za li sku tecz ność mo me ta zo nu za rów no w le -
cze niu, jak i w te ra pii pod trzy mu ją cej re mi sję
ato po we go za pa le nia skóry. Vi glio glia i wsp.[9]

po rów ny wa li bez pie czeń stwo i sku tecz ność
mo me ta zo nu oraz be ta me ta zo nu w te ra pii
pa cjen tów z aler gicz nym kon tak to wym za pa -
le niem skóry, ato po wym za pa le niem skóry
oraz w in nych der ma to zach. Au to rzy wy ka -
za li po rów ny wal ną sku tecz ność obu pre pa ra -
tów, jed nak prze wa gą mo me ta zo nu by ła je -

go apli ka cja raz dzien nie. W gru pie ba da nych
dzie ci z ato po wym za pa le niem skóry Ver non
i wsp.[7] wy ka za li wy ższą sku tecz ność mo me -
ta zo nu 0,1% w po rów na niu z hy dro kor ty zo -
nem 1% w re duk cji ta kich ob ja wów jak li che -
ni za cja, ru mień, złu szcza nie i świąd. Ba da nie
prze pro wa dzo no u 48 dzie ci, u których
zmia ny cho ro bo we zaj mo wa ły wię cej niż
25% po wierzch ni cia ła. Au to rzy stwier dzi li
u jed ne go dziec ka sto su ją ce go hy dro kor ty -
zon ob ni że nie po zio mu kor ty zo lu we krwi,
pod czas gdy efek tu te go nie ob ser wo wa no
u dzie ci sto su ją cych te ra pię mo me ta zo nem.
W ba da niu pro wa dzo nym przez Dah nhardt-
Pfe if fer i wsp.[8] stwier dzo no do dat ko wo ko -
rzy st ny wpływ mo me ta zo nu na stan ba rie ry
na skór ko wej, jed nak po rów na nie fu ro i nia nu
mo me ta zo nu 0,1% z in hi bi to rem kal cy neu -
ry ny – ta kro li mu sem wy ka za ło, że ta kro li mus
w więk szym stop niu wpły wał na wzrost na -
wil że nia i odbu do wę pła szcza li pi do we go
skóry u cho rych na ato po we za pa le nie skóry.
Pa cjen ci z ato po wym za pa le niem skóry prze -
wle kle sto su ją cy gli ko kor ty ko ste ro i dy na le żą
do gru py ry zy ka aler gii kon tak to wej na ste ro -
i dy sto so wa ne miej sco wo. Fu ro i nian mo me -
ta zo nu jest le kiem rzad ko wy wo łu ją cym aler -
gię kon tak to wą, a dzię ki spe cy ficz nej bu do -
wie czą stecz ki w za sa dzie nie wy wo łu je aler -
gii krzy żo wej, co po zwa la na za sto so wa nie
mo me ta zo nu w te ra pii miej sco wej u cho rych
ze stwier dzo ną aler gią kon tak to wą na in ne
gli ko kor ty ko ste ro i dy[3,9].

Bie lac two (vi ti li go) to na by te za bu rze nie
barw ni ko we, w którym pew ne re jo ny skóry
są po zba wio ne me la no cy tów, co skut ku je
po wsta niem odbar wio nych plam. Cho ro ba
za czy na się zwy kle mię dzy 10 a 30 ro kiem
ży cia. Bie lac two wy stę pu je u 1-2% po pu la cji
na świe cie[10]. Ist nie je wie le te o rii tłu ma czą -
cych po wsta wa nie zmian: ge ne tycz na, bio -
che micz na, au to im mu no lo gicz na, ner wo wa.
Ko se i wsp.[11] oce nia li sku tecz ność dzia ła nia
mo me ta zo nu w bie lac twie ogra ni czo nym
ogni sko wym u dzie ci. W ba da niu jed na gru -
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pa pa cjen tów by ła le czo na mo met azo nem
0,1% w kre mie apli ko wa nym raz dzien nie
przez 3 mie sią ce. Dru ga gru pa sto so wa ła na
zmia ny 1-pro cen to wy pi me kro li mus w kre -
mie 2 ra zy dzien nie. Re pig men ta cja zmian
by ła ob ser wo wa na w 65% w pierw szej gru -
pie pa cjen tów oraz w 42% w gru pie le czo -
nej pi me kro li mu sem. Stwier dzo no więk szą
sku tecz ność mo me ta zo nu w po rów na niu
z pi me kro li mu sem w le cze niu ogra ni czo ne -
go bie lac twa ogni sko we go u dzie ci. Sh re stha
i wsp.[10] w swo im ba da niu wy ka za li sku tecz -
ność mo me ta zo nu w po łą cze niu z ta kro li -
mu sem 0,1% w le cze niu bie lac twa (zmia ny
skór ne zaj mo wa ły mniej niż 10% po -
wierzch ni cia ła). 

Ły sie nie plac ko wa te (alo pe cia are a ta) na -
le ży do nie bli zno wa cie ją cych po sta ci ły sie nia.
Cha rak te ry zu je się na głym po cząt kiem,
a prze bieg scho rze nia jest trud ny do prze wi -
dze nia. Do ty czy głów nie osób mło dych po -
ni żej 25 ro ku ży cia[12]. Przy czy na cho ro by jest
nie ja sna, naj czę ściej roz wa ża się tło au to im -
mu no lo gicz ne za leż ne od lim fo cy tów T, pre -
dy spo zy cje ge ne tycz ne oraz pre dy spo zy cje
psy cho lo gicz ne[12]. Le ka mi pierw sze go rzu tu
są m.in. miej sco we pre pa ra ty gli ko kor ty ko -
ste ro i dów sto so wa nych w po sta ci kre mów,
że li, ma ści i pły nów[12]. W ba da niu Za her
i wsp.[13] pa cjen ci z ły sie niem plac ko wa tym
le cze ni by li mo me ta zo nem 0,1% w kre mie
lub roz two rem bi ma to pro stu 0,03%. Au to -
rzy za ob ser wo wa li istot ną re duk cję punk tów
w ska li SALT (Se ve ri ty of Alo pe cia To ol)
w oby dwu przy pad kach. Szyb szy odrost
wło sów au to rzy jed nak że ob ser wo wa li
w przy pad ku za sto so wa nia bi ma to pro stu. 

Ło jo to ko we za pa le nie skóry na le ży do
naj czę st szych cho rób skóry, wy stę pu je za -
rów no u nie mow ląt, dzie ci jak i do ro słych
osób. Pra kash i wsp.[4] wy ka za li w przy pad ku
le cze nia pa cjen tów z ło jo to ko wym za pa le -
niem skóry w trak cie 4-6 ty go dnio wej te ra pii
więk szą sku tecz ność mo me ta zo nu 0,1%
w po rów na niu z 2-pro cen to wym ke to ko na -

zo lem i 1-pro cen to wym hy dro kor ty zo nem.
W dwóch ran do mi zo wa nych ba da niach kli -
nicz nych[14,15] wy ka za no sku tecz ność mo met -
zo nu 0,1% w roz two rze w le cze niu ło jo to -
ko we go za pa le nia skóry. Mo me ta zon cha -
rak te ry zo wał się szyb kim po cząt kiem dzia ła -
nia, jed no cze śnie szyb ciej niż ke to ko na zol
zno sił uczu cie świą du, złu szcza nia i ru mień. 

W wy pry sku kon tak to wym o róż nej
etio lo gii za sto so wa nie w ostrej fa zie zwy kle
znaj du ją gli ko kor ty ko ste ro i dy miej sco we
i ogól ne. Ve ien i wsp.[16] ba da li sku tecz ność
mo me ta zo nu w te ra pii prze wle kłej wy pry -
sku rąk. Pa cjen ci le cze ni by li mo me ta zo nem
do chwi li re duk cji zmian skór nych – ma ksy -
mal nie przez 9 ty go dni. W po cząt ko wej fa zie
le cze nia zmia ny skór ne ustą pi ły u 50 pa cjen -
tów z 106 po 3 ty go dniach, u 29 pa cjen tów
wy ma ga ły 6 ty go dni le cze nia, a u 27 osób 9
ty go dni te ra pii. Oso by, u których zmia ny
skór ne ustą pi ły po le cze niu wstęp nym (106
osób z 120 ba da nych, tj. 88,3%), zo sta ły
włą czo ne do 36-ty go dnio we go ran do mi zo -
wa ne go ba da nia. Pa cjen ci zo sta li podzie le ni
na trzy gru py: pierw sza gru pa pa cjen tów le -
czo na by ła mo me ta zo nem 3 ra zy w ty go -
dniu, dru ga gru pa 2 ra zy w ty go dniu, trze cia
po zo sta ła bez le cze nia. W fa zie le cze nia
pod trzy mu ją ce go za ob ser wo wa no re mi sję
u 83% pa cjen tów w gru pie A, u 68% pa -
cjen tów w gru pie B oraz tyl ko u 26% osób
w gru pie po zo sta ją cej bez dal sze go le cze nia.
Abo litz-Ri ve ra i wsp.[17] opi sa li przy pa dek 
6-let nie go chłop ca z kon tak to wym aler gicz nym
za pa le niem skóry po wy ko na niu ta tu a żu
z czar nej hen ny z do dat kiem pa ra fe ny le no -
dia mi ny. U pa cjen ta za no to wa no szyb ką po -
pra wę po le cze niu mo me ta zo nem w si li ko -
no wym że lu. 

Li szaj twar dzi no wy jest prze wle kłą za pal -
ną cho ro bą skóry, naj czę ściej oko li cy uro ge -
ni tal nej. Prze bieg cho ro by jest prze wle kły,
ob ser wu je się bli zno wa ce nie z okre sa mi re -
mi sji. W le cze niu li sza ja twar dzi no we go za le -
ca się m.in. sil ne ma ści gli ko kor ty ko ste ro i do -



we. Cat ta neo i wsp.[18] w swo im ba da niu wy -
ka za li sku tecz ność mo me ta zo nu w le cze niu
li sza ja tw ra dzi no we go sro mu. W ba da niu 31
ko biet le czo nych by ło mo me ta zo nem 0,1%
raz dzien nie przez 4 ty go dnie. Na stęp nie
przez 8 ty go dni 2 ra zy w ty go dniu. W ba da -
nej gru pie za ob ser wo wa no zna czą ca po pra -
wę za rów no ob ja wów to wa rzy szą cych li sza -
jo wi twar dzi no we mu, jak i sa mych zmian
cho ro bo wych. Au to rzy wy ka za li ta ką sa mą
sku tecz ność w re duk cji zmian cho ro bo wych
jak w przy pad ku za sto so wa nia kol be ta zo lu,
ale przy lep szej to le ran cji pre pa ra tu i wy stę -
po wa niu mniej szej ilo ści dzia łań nie po żą da -
nych. Vir gi li i wsp.[19] do ko na li prze glą du do -
stęp ne go pi śmien nic twa do ty czą ce go le cze -
nia li sza ja twar dzi no we go. Au to rzy za ob ser -
wo wa li po rów ny wal ną sku tecz ność i bez pie -
czeń stwo mo me ta zo nu i kol be ta zolu w le cze -
niu tej jed no st ki cho ro bo wej. Mu ri na
i wsp.[20] po rów ny wa li sku tecz ność mo me ta -
zo nu i ko leb ta zo lu w le cze niu li sza ja twar dzi -
no we go w gru pie 96 ko biet. Pa cjent ki le czo -
ne by ły przez 8 ty go dni co dzien nie, na stęp -
nie do ra źnie w ra zie po ja wia nia się ob ja -
wów. Oce ny kli nicz nej do ko ny wa no po 3, 6
i 12 mie sią cach od roz po czę cia te ra pii. Zna -
czą cą re duk cję świą du za ob ser wo wa no
w gru pie pa cjen tek le czo nych mo me ta zo -
nem po 3 mie sią cach, na to miast zmniej sze -
nie in nych ob ja wów to wa rzy szą cych li sza jo -
wi twar dzi no we mu by ło po rów ny wal ne
w oby dwu gru pach. 

Mo me ta zon zna lazł tak że za sto so wa nie
pro fi lak tycz ne w trak cie ra dio te ra pii ra ka
pier si. Shaw i wsp.[21] w swo im ba da niu udo -
wo dni li, że miej sco wo za sto so wa ne gli ko -
kor ty ko ste ro i dy re du ku ją czę stość wy stę po -
wa nia po pro mien ne go za pa le nia skóry
u osób le czo nych ra dio te ra pią. Hin dley
i wsp.[22] w ba da niach po twier dzi li sku tecz -
ność mo me ta zo nu ja ko te ra pii ogra ni cza ją cej
wy stą pie nie re ak cji po pro mien nych. Mo me -
ta zon na no szo ny był na miej sce pod da ne ra -
dio te ra pii od po cząt ku le cze nia przez 5 ty go -

dni. Au to rzy uwa ża ją, że pro fi lak ty ka ta ka
po win na być za le ca na u ko biet le czo nych ra -
dio te ra pią po za bie gu ma stek to mii z po wo -
du ra ka pier si. 

Pan dey i wsp.[23] opi sa li za sto so wa nie
mo me ta zo nu w le cze niu na czy nia ków po -
wierz chow nych u dzie ci. Au to rzy do ba da nia
włą czy li pa cjen tów z na czy nia ka mi o śre dni -
cy do 5 cm. Jed na gru pa pa cjen tów le czo na
by ła za po mo cą mo me ta zo nu na no szo ne go
na zmia ny skór ne 2 ra zy dzien nie. W dru giej
gru pie pa cjen tów sto so wa no triam cy no lon
w daw ce 1-2 mg/kg m.c. w in iek cjach w od -
stę pach mie sięcz nych. W pierw szej gru pie
pa cjen tów uzy ska no 86,5% od po wiedź na
le cze nie (u 50% bar dzo do brą, a u 36,5%
do brą), w dru giej gru pie le czo nej za po mo -
cą in iek cji z triam cy no lo nu uzy ska no od po -
wiedź na le cze nie u 95,7% (bar dzo do brą
u 63,8%, do brą u 31,9%) pacjentów. Au to -
rzy za le ca ją sto so wa nie mo me ta zo nu
w przy pad ku le cze nia na czy nia ków po wierz -
chow nych u dzie ci ja ko al ter na ty wę dla le -
cze nia triam cy no lo nem, które go sto so wa nie
obar czo ne jest do le gli wo ścia mi bólo wy mi
pod czas in iek cji oraz znacz nie więk szą licz bą
po wi kłań. 

Mo me ta zon zna lazł tak że za sto so wa nie
w le cze niu wie lu in nych jed no stek der ma to -
lo gicz nych, np. świerz biącz ki guz ko wej, neu -
ro der mi tu, zmian skór nych wy stę pu ją cych
w prze bie gu cho rób ukła do wych, me la sy. 

Pod su mo wa nie

Mo me ta zon jest bar dzo do brze to le ro -
wa nym i sku tecz nym gil ko ko ry ty ko ste ro i -
dem w te ra pii róż nych jed no stek cho ro bo -
wych, w tym ato po we go za pa le nia skóry, łu -
szczy cy skóry owło sio nej, jak i gład kiej, ło jo -
to ko we go za pa le nia skóry, kon tak to we go
za pa le nia skóry oraz wie lu in nych jed no stek
der ma to lo gicz nych[10]. Podob nie jak in ne
kor ty ko ste ro i dy mo me ta zon dzia ła prze ciw -
za pal nie, prze ciw a ler gicz nie, prze ciw świą do -
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wo i/lub im mu no su pre syj nie. Mo me ta zon
wy ka zu je sil niej sze dzia ła nie prze ciw za pal ne
niż be ta me ta zon, jed no cze śnie wy wo łu jąc
mniej sze dzia ła nie ha mu ją ce na oś
podwzgórze-przy sad ka-nad ner cza[4]. Par -
kash i wsp[4] pod czas sto so wa nia mo ne ta zo -
nu wy ka za li mniej sze efek ty ubocz ne pod
po sta cią atro fii skóry niż w przy pad ku sto so -
wa nia be ta me ta zo nu. Mo me ta zon w po -
rów na niu z in ny mi gli ko kor ty ko ste ro i da mi
sto so wa ny mi 2 ra zy dzien nie apli ko wa ny jest
raz dzien nie, przez co sprzy ja utrzy ma niu sy -
ste ma tycz no ści le cze nia, a tak że uła twia sto -
so wa nie in nych pre pa ra tów ze wnę trz nych
o dzia ła niu złu szcza ją cym, re du ku ją cym czy
na wil ża ją cym. Mo me ta zon dzię ki swo jej
cha rak te ry stycz nej bu do wie nie wy ka zu je
re ak cji krzy żo wych, dla te go re ko men do wa -
ny jest do sto so wa nia u pa cjen tów z po -
twier dzo ną aler gią kon tak to wą na in ne gli ko -
kor ty ko ste ro i dy[3,9]. Mo me ta zon wy ka zu je
szyb ki po czą tek dzia ła nia, wy so ką sku tecz -
ność oraz po sia da bar dzo ko rzy st ny in deks
te ra peu tycz ny.
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