
dermatologia

Glikokortykosteroidy do stosowania miejscowego (mGKS) od wielu
lat należą do kanonu leków dermatologicznych. Zgodnie z wytycznymi
wielu organizacji (takich jak Polskie Towarzystwo Dermatologiczne,
Europejska Akademia Dermatologii i Wenerologii czy Amerykańska
Akademia Dermatologii) od ponad 50 lat zajmują one główne miejsce
w terapii wielu ostrych i przewlekłych schorzeń dermatologicznych,
jak atopowe zapalenie skóry, wyprysk czy łuszczyca[1,2,3]. 
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Mometazon w dermatologii 
– jaki preparat wybrać?

Mo me ta zon – cha rak te ry sty ka

Mo me ta zon to syn te tycz nie otrzy my -
wa ny zwią zek (po chod na 16 �-me ty lo be -
klo me ta zo nu), za li cza ny do gru py kor ty ko -
ste ro i dów o śre dnio sil nym efek cie dzia ła -
nia, co po zwo li ło za kla sy fi ko wać go do III
eu ro pej skiej kla sy gli ko kor ty ko ste ro i dów[1].
W pre pa ra tach der ma to lo gicz nych wy stę -
pu je naj czę ściej pod po sta cią fu ro i nia nu
(pi ro ślu za nu) mo me ta zo nu. Wy ka zu je
dzia ła nie prze ciw za pal ne, prze ciw a ler gicz -
ne, prze ciw świą do we i/lub im mu no su pre -
syj ne, co jest zwią za ne z ha mo wa niem
uwal nia nia me dia to rów re ak cji za pal nej.
Sto so wa ny miej sco wo wchła nia się w nie -
wiel kim stop niu ze skóry do krwi (oko ło
0,7% 8 h po po da niu), wy wie ra jąc tym sa -
mym nie wiel ki wpływ na dzia ła nie osi

podwzgórze–przy sad ka–nad ner cza. Do -
stęp ne są tak że wy ni ki ba dań far ma ko lo -
gicz nych wska zu ją ce, że uo gól nio ne
wchła nia nie po za sto so wa niu miej sco wym
mo no me ta zo nu fu ro i nia nu w po sta ci 0,1%
kre mu jest nie wiel kie i wy no si, w przy pad -
ku lu dzi, oko ło 0,4% za sto so wa nej daw ki.
Więk szość daw ki zo sta je wy da lo na wcią gu
72 go dzin po za sto so wa niu.

Na le ży za zna czyć, że mo me ta zon po
dłuż szym cza sie sto so wa nia po wo do wał
w mniej szym stop niu 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. 

Wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych na
my szach wska zu ją, że mo me ta zon wy ka zu -
je rów nie sil ne dzia ła nie jak wa le ria nian be -
ta me ta zo nu po jed no ra zo wym za sto so wa -
niu i 8 ra zy sil niej sze dzia ła nie po pię ciu apli -
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ka cjach. Z ko lei w in nych ba da niach
pro wa dzo nych na świn kach mor skich
ha mo wał on pra wie dwu krot nie ro go -
wa ce nie na skór ka in du ko wa ne przez
Ma las se zia ova lis (tj. dzia ła nie prze ciw -
łu szczy co we) niż wa le ria nian be ta me -
ta zo nu.

Wska za niem do sto so wa nia mo -
me ta zo nu są der ma to zy wraż li we na
dzia ła nie kor ty ko ste ro i dów (aler gicz ne
cho ro by skóry: AZS, der ma to zy kon -
tak to we, li szaj po krzyw ko wy, łu szczy -
ca, od czy ny po uką sze niu owa dów,
po krzyw ka, wy prysk, to czeń ru mie -
nio wa ty).

Mo me ta zon jest prze zna czo ny
m.in. do miej sco we go na kła da nia na
skórę w po sta ci kre mu, ma ści lub pły -
nu. Ob szar zmie nio ny cho ro bo wo na -
le ży sma ro wać raz na do bę bez za kła -
da nia opa trun ku oklu zyj ne go. Le cze -
nie trwa zwy kle 7-10 dni. W przy pad -
ku owło sio nej skóry gło wy sto su je się
mo me ta zon w po sta ci pły nu, na no sząc
je go kil ka kro pli raz na do bę na ob sza -
ry zmie nio ne cho ro bo wo[2].

Do stęp ne pre pa ra ty 
– cha rak te ry sty ka i po rów na nie

Do stęp ne na ryn ku pre pa ra ty mo -
me ta zo nu to kre my, ma ści oraz pły ny
do sto so wa nia na skórę. Róż nią się
one mię dzy so bą za war to ścią sub stan -
cji po moc ni czych. W ta be li I przed sta -
wio no cha rak te ry sty kę do stęp nych na
ryn ku kre mów za wie ra ją cych mo me -
ta zon.

Scha rak te ry zo wa ne w ta be li I pre -
pa ra ty mo me ta zo nu w po sta ci kre mu
róż nią się skła dem sub stan cji po moc ni -
czych. Trzy spo śród wy mie nio nych
pre pa ra tów – Ez tom, Ede lan i Elo com
ma ją bar dzo zbli żo ny skład i róż nią się
je dy nie stę że niem za war te go w nich

Substancje pomocnicze
glikol propylenowy
monopalmitynostearynianu
promulgen G
butylohydroksytoluen
glikol heksylenowy
woda oczyszczona
wosk biały
tytanu dwutlenek (E171)
glinu oktenylobursztynian skrobi
kwas fosforowy stężony 
wazelina biała
glikol propylenowy
monopalmitynostearynianu 
promulgen G 
butylohydroksytoluen 
glikol heksylenowy 
woda oczyszczona 
wosk biały 
tytanu dwutlenek (E 171) 
glinu oktenylobursztynian skrobi 
kwas fosforowy rozcieńczony 
wazelina biała 
glikol heksylenowy
woda oczyszczona 
wosk biały
tytanu dwutlenek
glinu oktenylobursztynian skrobi
kwas fosforowy
wazelina biała 
uwodorniona lecytyna sojowa
glikol heksylenowy
karbomer 1342
pemulen TR1
parafina ciekła
hydroksybenzoesan metylu
hydroksybenzoesan propylu
trietanoloamina
wersenian disodowy
woda oczyszczona
woda oczyszczona 
wazelina biała 
parafina ciekła
2-metylopentan-2,4-diol
alkohol cetostearylowy emulgujący (typ A),
zawierający wodorofosforan
disodowy/potasowy do ustalenia pH
makrogolu eter cetostearylowy
alkohol cetylowy
glicerol
kwas cytrynowy bezwodny
sodu cytrynian
guma ksantanowa
glikol propylenowy
monopalmitynostearynianu 
wazelina biała 
wosk biały 
alkohol stearylowy 
eter cetostearylowy makrogolu 20 
tytanu dwutlenek (E 171) 
woda oczyszczona 
glikol heksylenowy 
glinu oktenylobursztynian skrobi
kwas fosforowy rozcieńczony 10%

Preparat
Eztom 

Edelan 

Elocom

Elosone 

Ivoxel 

Momecutan
Fettcreme

Dawka

1 mg/g

1 mg/g

1 mg/g

1 mg/g

1 mg/g

1 mg/g

Ta b. 1. Charakterystyka preparatów mometazonu 
w postaci kremów. W oparciu o źródło[3].
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kwa su fo sfo ro we go. W przy pad ku po -
zo sta łych pre pa ra tów w skład sub stan -
cji po moc ni czych wcho dzą do dat ko -
wo niewy stę pu ją ce w przy pad ku wy -
mie nio nych wcze śniej pre pa ra tów:
kar bo mer 1342 (śro dek wią żą cy), pe -
mu len TR1 (emul ga tor emul gu ją cy do
30% fa zy ole jo wej, cha rak te ry zu ją cy
się wy so ką lep ko ścią, zwięk sza ją cy
przy le ga nie pro duk tu, po sia da ją cy sze -
ro kie pH dzia ła nia 4-9), pa ra fi na cie kła,
hy dro ksy ben zo e san me ty lu, hy dro ksy -
ben zo e san pro py lu (środ ki kon ser wu -
ją ce, mo gą po wo do wać re ak cje aler -
gicz ne), trie ta no lo a mi na (re gu la tor pH,
mo że wy wie rać dzia ła nie draż nią ce na
skórę), we rse nian di so do wy (wła ści -
wo ści kom ple ksu ją ce), 2-me ty lo pen -
tan-2,4-diol (roz pu szczal nik), al ko hol
ce to ste a ry lo wy emul gu ją cy (typ A, sta -
bi li za tor emul sji), eter ce to ste a ry lo wy
ma kro go lu i al ko hol ce ty lo wy (mo gą
po wo do wać miej sco we re ak cje skór -
ne, np. kon tak to we za pa le nie skóry),
kwas cy try no wy bez wod ny i cy try nian
so du (re gu la to ry kwa so wo ści), gu ma
ksan ta no wa (sta bi li za tor i sub stan cja
na wil ża ją ca) i al ko hol ste a ry lo wy
(emo lient, mo że po wo do wać miej -
sco we re ak cje skór ne, np. kon tak to we
za pa le nie skóry).

Z ko lei w ta be li 2 scha rak te ry zo -
wa no do stęp ne na ryn ku ma ści za wie -
ra ją ce mo me ta zon, które rów nież
róż nią się za war to ścią sub stan cji po -
moc ni czych – pre pa ra ty Ede lan, Elo -
com, Elo so ne i Ivo xel ma ją odmien ny
skład od pre pa ra tu Ez tom i za wie ra ją
m.in. gli kol he ksy le no wy (dzia ła nie
oklu zyj ne), ste a ry nian gli ko lu pro py le -
no we go, gli kol pro py le no wy (bar dzo
ła two pe ne tru je skórę, na ru sza jąc jej
ba rie rę ochron ną i tym sa mym mo że
wy wo ły wać podraż nie nia i aler gię
kon tak to wą), al ko hol ce to ste a ry lo wy,

Ta b. 2. Charakterystyka preparatów mometazonu 
w postaci maści. W oparciu o źródło[3].

Substancje pomocnicze
alkohol izopropylowy
glikol propylenowy
hypromeloza
sodu diwodorofosforan dwuwodny
kwas fosforowy
woda oczyszczona
alkohol izopropylowy
glikol propylenowy
sodu diwodorofosforan dwuwodny
hydroksypropyloceluloza
woda oczyszczona
kwas fosforowy rozcieńczony 10%

Preparat

Elocom

Momecu-
tan  

Dawka

1 mg/g

1 mg/g

Ta b. 3. Charakterystyka preparatów mometazonu 
w postaci płynów do stosowania na skórę. 
W oparciu o źródło[3].

glikolu propylenowego
monopalmitynostearynian
2-metylopentan-2,4-diol
alkohol cetostearylowy emulgujący (typ
A, zawierający wodorofosforan
disodowy/potasowy do ustalenia pH)
wazelina biała
parafina ciekła
wosk biały
woda oczyszczona,
kwas cytrynowy bezwodny
cytrynian sodu 

1 mg/gIvoxel

Elocom

glikol propylenowy
alkohol cetostearylowy
alkohole sterolowe z lanoliny
monostearynian 40-55 glicerolu
parafina ciekła
kwas cytrynowy jednowodny
wazelina biała

1 mg/g

Eztom

Elosone

Substancje pomocniczePreparat

glikol heksylenowy
kwas fosforowy stężony
glikolu propylenowego
monopalmitynostearynian
wosk biały 
wazelina biała
butylohydroksytoluen (E321) 
woda oczyszczona
monopalmitynostearynian glikolu
propylenowego 
butylohydroksytoluen 
glikol heksylenowy 
woda oczyszczona 
wosk biały 
kwas fosforowy 10% 
wazelina biała 

glikol heksylenowy
woda oczyszczona
kwas fosforowy
wosk biały
wazelina biała
stearynian glikolu propylenowego 

Dawka

1 mg/g

1 mg/gEdelan

1 mg/g
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al ko ho le ste ro lo we z la no li ny, mo no ste a ry -
nian 40-55 gli ce ro lu (emul ga tor), pa ra fi nę
cie kłą, kwas cy try no wy jed no wod ny, 2-me -
ty lo pen tan-2,4-diol, al ko hol ce to ste a ry lo wy
emul gu ją cy, kwas cy try no wy bez wod ny
i cy try nian so du.

Na ryn ku do stęp ne są je dy nie dwa pre -
pa ra ty mo me ta zo nu w po sta ci pły nów do
sto so wa nia na skórę, które scha rak te ry zo -
wa no w ta be li 3. Wy mie nio ne pre pa ra ty
ma ją bar dzo podob ny skład sub stan cji po -
moc ni czych i róż nią się je dy nie obe cno ścią
w jed nym z nich hy dro ksy pro py lo ce lu lo zy
(sub stan cja prze ciw zbry la ją ca, sta bi li zu ją ca,
emul gu ją ca i za gę szcza ją ca).

Jed nym z po le ca nych pre pa ra tów jest
Ez tom – wska za ny w le cze niu sta nów za -
pal nych i świą du skóry w łu szczy cy (z wy jąt -
kiem roz le głej łu szczy cy plac ko wa tej)
i w ato po wym za pa le niu skóry u pa cjen tów
do ro słych i dzie ci w wie ku 6 lat i star szych,
którego zalety w porównaniu z innymi
dostępnymi na rynku preparatami
przedstawiono w tabeli 4. Pre pa ra tu nie na -
le ży sto so wać u cho rych z trą dzi kiem różo -
wa tym, trą dzi kiem po spo li tym, za ni kiem
skóry, za pa le niem skóry wo kół ust, świą -
dem oko li cy odby tu i na rzą dów płcio wych,
a tak że w przy pad ku pie lu szko we go za pa le -
nia skóry, w za ka że niach bak te ryj nych (np.
li sza jec, rop ne za pa le nie skóry), w za ka że -
niach wi ru so wych (np. bro daw ki zwy kłe,
kłyk ci ny koń czy ste, mię czak za ka źny, opry -
szcz ka zwy kła, ospa wie trz na, pół pa siec),
w za ka że niach pa so żyt ni czych oraz grzy bi -

czych (np. droż dża ki lub za ka że nia wy wo ła -
ne przez der ma to fi ty), a tak że na zmia ny
skór ne w ospie wie trz nej, gru źli cy, ki le lub
na od czy ny po szcze pien ne. Nie na le ży go
rów nież sto so wać na ra ny lub na owrzo -
dze nia skóry, a tak że u pa cjen tów
z nadwraż li wo ścią na fu ro i nian mo me ta zo -
nu lub na in ne gli ko kor ty ko ste ro i dy czy
którą kol wiek sub stan cję po moc ni czą za -
war tą w pre pa ra cie. W przy pad ku ko biet
w cią ży czy kar mią cych Ez tom moż na sto -
so wać tyl ko wte dy, gdy le cze nie za le ci le -
karz, uni ka jąc rów nież sto so wa nia kre mu na
du że po wierzch nie skóry lub przez dłuż szy
okres cza su. W po rów na niu z in ny mi pre -
pa ra ta mi za wie ra ją cy mi mo me ta zon nie za -
wie ra sub stan cji po moc ni czych, które mo -
głyby na ru szać ba rie rę ochron ną skóry i tym
sa mym wy wo ły wać podraż nie nia i aler gię
kon tak to wą, co nie wąt pli wie prze ma wia za
je go wy bo rem[4].
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krem.

Nie zawiera hydroksybenzoesanu propylu 

Nie zawiera trietanoloaminy

Nie zawiera eteru cetostearylowego makrogolu,
alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego

Nie powoduje reakcji alergicznych

Nie działa drażniąco na skórę

Nie powoduje miejscowych reakcji skórnych, np.
kontaktowego zapalenia skóry

Zalety Skutek

Ta b. 4. Zalety preparatu Eztom w porównaniu do innych dostępnych na rynku i zawierających
momentazon.
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