
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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Rok 1952 był jed nym z waż niej szych
w dzie dzi nie te ra pii cho rób der ma to lo gicz -
nych – w tym cza sie Sul zber ger i Wit ten po
raz pierw szy za sto so wa li miej sco wo hy dro -
kor ty zon w le cze niu cho ró b skóry. Udo wo -
dnio ne mu dzia ła niu prze ciw za pal ne mu,
prze ciw świą do we mu, prze ciw o brzę ko we -
mu i an ty mi to tycz ne mu star szych pre pa ra -
tów to wa rzy szy ło dzia ła nie atro fo gen ne. Na
prze strze ni lat do le cze nia wpro wa dza no
no we, ulep szo ne pre pa ra ty, pod da jąc mo -
dy fi ka cjom czą stecz kę hy dro kor ty zo nu na
dro dze flu o ro wa nia, me ty la cji czy estry fi ka -
cji. Obe cnie po wsta ją ce pre pa ra ty two rzy
się z my ślą łą cze nia sku tecz no ści z do brą to -
le ran cją oraz bez pie czeń stwem dzia ła nia.
Przez bez pie czeń stwo ro zu mie się ogra ni -
cze nie do mi ni mum dzia łań nie po żą da nych
miej sco wych (atro fia, to ro wa nie za ka żeń),

jak też ogól nych (ha mo wa nie osi przy sad ka-
podwzgórze-nad ner cze). Two rze nie pre pa -
ra tów, które wy ka zu ją ko rzy st ny pro fil dzia -
ła nia, w tym mo gą być sto so wa ne je den raz
dzien nie, sprzy ja po pra wie współ pra cy pa -
cjen ta z le ka rzem, a tym sa mym zwięk sza
praw do po do bień stwo suk ce su te ra peu tycz -
ne go.

Gli ko kor ty ko ste ro i dy do sto so wa nia
miej sco we go

Me cha nizm dzia ła nia gli ko kor ty ko ste ro i -
dów jest od lat przedmio tem sze ro ko pro -
wa dzo nych ba dań. Na po zio mie ko mór ko -
wym mGKS po przej ściu przez bło nę ko -
mór ko wą łą czy się ze swo i stym re cep to rem
cy to pla zma tycz nym GKR (glu co cor ti co id re -
cep tor) i w po sta ci tak utwo rzo ne go kom -
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ple ksu prze mie szcza się do ją dra ko mór ko -
we go, gdzie ule ga zwią za niu ze swo i stą se -
kwen cją DNA zwa ną GRE (glu co cor ti co id re -
spon se ele ment). Umoż li wia to trans ak ty wa -
cję (po bu dze nie) lub trans su pre sję (ha mo -
wa nie) eks pre sji po szcze gól nych ge nów. Na
dro dze trans ak ty wa cji po wsta ją prze ciw za -
pal ne biał ka, ta kie jak li po kor ty na 1 i wa zo -
kor ty na. 

Li po kor ty na, bę dą ca biał kiem prze ciw -
za pal nym z gru py an ne ksyn, dzia ła ha mu ją co
na fo sfo li pa zę A2 i re du ku je uwal nia nie kwa -
su ara chi do no we go, pre kur so ra wie lu me -
dia to rów re ak cji za pal nej, ta kich jak pro sta -
glan dy ny i leu ko trie ny. Wa zo kor ty na jest
czyn ni kiem re gu lu ją cym mo to ry kę na czyń
krwio no śnych, a po śre dnio od gry wa ro lę
w po wsta wa niu lo kal nej re ak cji obrzę ko wej.  

Re gu la cja trans kryp cji ge nów na stę pu je
tak że w wy ni ku od dzia ły wa nia kom ple ksu
GKS-GKR na czyn ni ki trans kryp cyj ne, ta kie
jak czyn nik ją dro wy NF-�B (nuc le ar fac tor
�B), czyn nik ją dro wy ak ty wo wa nych lim fo -
cy tów T (NF-AT), ak ty wo wa ne biał ko AP-1.
Te czyn ni ki trans kryp cyj ne wpły wa ją mo du -
lu ją co na ak tyw ność ge nów, wa run ku ją cych
roz wój re ak cji za pal nej. 

Gli ko kor ty ko ste ro i dy dzia ła ją po nad to
przez szyb kie me cha ni zmy nie zwią za ne
z ge no mem, które od gry wa ją ro lę w ich
dzia ła niu prze ciw za pal nym[4].

W prak ty ce kli nicz nej wy ko rzy sty wa ne
jest dzia ła nie prze ciw za pal ne, im mu no su -
pre syj ne oraz an ty pro li fe ra cyj ne gli ko kor ty -
ko ste ro i dów. Dzia ła nie prze ciw za pal ne wa -
run ko wa ne jest za ha mo wa niem syn te zy
wie lu cy to kin pro za pal nych jak IL-1, Il-3, IL-
4, IL-5, IL-6, IL-8, TNF-� (tu mor ne cro sis
fac tor al fa) i GM-CSF (gra nu lo cy te-ma cro -
pha ge co lo ny sti mu la ting fac tor). Le ki te sty -
mu lu ją skurcz na czyń i ogra ni cza ją ich prze -
pu szczal ność, co do dat ko wo ogra ni cza na -
pływ ko mórek za pal nych do miej sca zmie -
nio ne go za pal nie. Im mu no su pre syj ne dzia ła -
nie mGKS, za leż ne od zmniej sze nia pro li fe -

ra cji lim fo cy tów T, B, ko mórek Lan ge rhan sa
i ma sto cy tów, re du ku je re ak cje nadwraż li -
wo ści ty pu na tych mia sto we go, jak i opóź -
nio nego (ty pu I i IV). 

Si ła dzia ła nia gli ko kor ty ko ste ro i dów za le -
ży od wie lu czyn ni ków, w tym: bu do wy
che micz nej i trwa ło ści sub stan cji, ro dza ju
podło ża uży te go w pre pa ra cie, spo so bu za -
wie sze nia sub stan cji czyn nej w podło żu
(struk tu ry mi ce lar ne, na no czą stecz ki), obe -
cno ści do dat ko wych sub stan cji czyn nych
w pre pa ra cie oraz bu do wy i sta nu fi zjo lo -
gicz ne go (w tym na tłu szcze nia) skóry.

Eu ro pej ska kla sy fi ka cja miej sco wych gli -
ko kor ty ko ste ro i dów dzie li te sub stan cje na
czte ry gru py (Tab. I). Gru pa I obej mu je sub -
stan cje sła bo dzia ła ją ce, zaś IV – związ ki
o naj więk szej si le dzia ła nia. Pod sta wą do
kwa li fi ka cji sub stan cji do po szcze gól nych
grup był test wa zo kon stryk cji (test „zble -
dnię cia”), który po le ga na oce nie zble dnię cia
skóry po za sto so wa niu da ne go pre pa ra tu
(oce na opar ta na skur czu na czyń wa łu pa -
znok cio we go ob ser wo wa ne go w ba da niu
ka pi la ro sko po wym lub na ba da niu ka lo ry -
me trycz nym)[5]. 

Mo me ta zon ja ko sub stan cja czyn na

Mo me ta zon 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. Jest
to syn te tycz nie otrzy ma na sub stan cja, wy ka -
zu ją ca sil ne dzia ła nie, co kla sy fi ku je ją w III
kla sie eu ro pej skiej kla sy gli ko kor ty ko ste ro i -
dów. 

Mo me ta zon jest po chod ną 16 �-me ty -
lo be klo me ta zo nu (Ryc 1.). Mo dy fi ka cja, po -
le ga ją ca na przy łą cze niu gru py me ty lo wej
w po zy cji 16 �, zmniej sza dzia ła nie na go -
spo dar kę mi ne ral ną, zaś re ak cja estry fi ka cji
związ ku w po zy cji 17 wa run ku je sil niej sze
od dzia ły wa nie mo me ta zo nu z re cep to rem
cy to pla zma tycz nym. Re ak cja estry fi ka cji ule -
ga od wróce niu przez re ak cję hy dro li zy,
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która za cho dzi w głęb szych war stwach na -
skór ka. Pro ces hy dro li zy grup estro wych
zmniej sza po wi no wac two związ ku do re -
cep to ra, co ob ni ża ry zy ko wy stę po wa nia
miej sco wych, jak i ogól nych dzia łań nie po żą -
da nych.

Z uwa gi na moż li we dzia ła nia nie po żą -
da ne i pro fil bez pie czeń stwa, w Pol sce do
sto so wa nia u dzie ci przed ukoń cze niem 
1. ro ku ży cia za re je stro wa ne są wy łącz nie
pre pa ra ty hy dro kor ty zo nu (octan i ma ślan),
na to miast fu ro i nian mo me ta zo nu i pro pio -
nian flu ti ka zo nu mo gą być sto so wa ne od 
2. ro ku ży cia (z uwa gi na swo ją wy so ką se -
lek tyw ność i po wi no wac two re cep to ro we).
Po zo sta łe GKS są za re je stro wa ne do sto so -
wa nia u dzie ci od 12. ro ku ży cia.

Mo me ta zon w te ra pii ato po we go 
za pa le nia skóry

W ato po wym za pa le niu skóry od wie lu
lat sto su je się le ki z gru py gli ko kor ty ko ste ro -
i dów. W związ ku z po ja wia niem się na ryn -
ku no wych sub stan cji lecz ni czych, jak rów -
nież no wa tor skich po sta ci le ków oraz form

te ra pii, pro wa dzo ne są ba da nia po rów nu ją -
ce efek ty sto so wa nia środ ków już zna nych
z no wy mi.

Ba da nie gru py chor wac kich der ma to lo -
gów wy ka za ło ko rzy st niej szy pro fil te ra peu -
tycz ny mo me ta zo nu w po rów na niu z be ta -
me ta zo nem[6,7,8]. Ob ser wo wa no szyb sze
ustę po wa nie ob ja wów cho ro bo wych, zaś
okre sy re mi sji by ły dłuż sze, co po zwa la ło na
szyb kie prze cho dze nie z te ra pii cią głej na te -
ra pię prze ry wa ną. W opi nii au to rów, du żym
wa lo rem by ła moż li wość sto so wa nia pre pa -
ra tu tyl ko je den raz dzien nie, co po lep sza ło
współ pra cę pa cjen ta z le ka rzem, jak rów -
nież przy czy nia ło się do moż li wo ści pro wa -
dze nie dłu go trwa łej te ra pii prze ry wa nej bez
wy stę po wa nia dzia łań nie po żą da nych le ku.
W in nej pra cy wy ka za no, że miej sco wy pre -
pa rat mo me ta zo nu 0,1%, apli ko wa ny raz
dzien nie u pa cjen tów z ato po wym za pa le -
niem skóry, wy ka zy wał więk szą sku tecz ność
niż in ne środ ki o podob nej si le dzia ła nia (di -
pro pio nian be ta me ta zo nu 0,05% sto so wa -
ny dwa ra zy w cią gu dnia czy ace po nian me -
ty lo pre dni zo lo nu 0,1% sto so wa ny je den raz
dzien nie)[9].

Ryc. 1. Struktura chemiczna mometazonu
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W od nie sie niu do ato po we go za pa le nia
skóry, przedmio tem ba dań by ła tak że oce na
wpły wu mo me ta zo nu na je go ob ja wy, jak
rów nież ba rie rę na skór ko wą[10]. W pi lo ta żo -
wym ba da niu Dähnhard ta-Pfe if fe ra i wsp.
po rów na no efek ty miej sco we go le cze nia fu -
ro i nia nem mo me ta zo nu w kre mie z ta kro li -
mu sem w ma ści. Stwier dzo no, że w obu
gru pach pa cjen tów wska źnik SCO RAD uległ
zmniej sze niu w podob nym stop niu. U osób
sto su ją cych ta kro li mus, zwią zek ten po wo -
do wał do dat ko wo istot niej sze zwięk sze nie
za war to ści sub stan cji tłu szczo wych w prze -
strze ni mię dzy ko mór ko wej oraz po pra wiał
sto pień uwo dnie nia po wierz chow nych
warstw skóry. 

Fu ro i nian mo me ta zo nu oka zał się tak że
być sku tecz nym i bez piecz nym środ kiem
w le cze niu ato po we go za pa le nia skóry
o cięż kim prze bie gu u dzie ci po ni żej 10. ro -
ku ży cia[11]. W ba da niu gru py Jan mo ha me da
i wsp. mo me ta zon był za sto so wa ny w te ra -

pii me to dą mo krych opa trun ków (wet-wrap
dres sings). W ba da niu za sto so wa no maść
0,1% w roz cień cze niu 1:19 na skórę twa rzy
i w roz cień cze niu 1:3 na re sztę skóry. Po -
pra wa kli nicz na mie rzo na wska źni kiem
SCO RAD oraz wska źni kiem ja ko ści ży cia
by ła więk sza w gru pie le czo nej GKS niż
emo lien ta mi, a naj więk szą po pra wę od no -
to wa no w gru pach wie ko wych 0-3 la ta oraz
u dzie ci mię dzy 6. a 9. ro kiem ży cia. 

Wy ni ki in ne go ba da nia sku tecz no ści GKS
w le cze niu dzie ci z ato po wym za pa le niem
skóry przed sta wio no w pra cy Le bwoh la
i wsp.[12]. Po rów ny wa no sku tecz ność te ra -
peu tycz ną 0,1% kre mu z fu ro i nia nem mo -
me ta zo nu sto so wa ne go raz dzien nie,
z efek tem 0,2% kre mu z wa le ria nia nem hy -
dro kor ty zo nu, który był apli ko wa ny dwa ra -
zy dzien nie. W po cząt ko wym okre sie ob -
ser wa cji (dzień 8) nie stwier dzo no róż nic
po mię dzy gru pa mi pa cjen tów, jed nak przy
później szych wi zy tach kon trol nych (dzień

Europejska klasyfikacja glikokortykosteroidów 
w zależności od siły działania

Hydrokortyzon 0,5 i 1,0% 
Octan hydrokortyzonu 1,0%

Deksametazon 0,1-0,2% 
Metyloprednizolon 0,25% 

Acetonid fluocinolonu 0,0025%
Benzoesan betametazonu 0,025%
Dipropionian betametazonu 0,05%

Piwalan flumetazonu 0,02% 
Walerianian betametazonu 0,025% 

Acetonid triamcinolonu 0,04%
Furoininian mometazonu 0,1% 

Dipropionian betametazonu 0,05%
Acetonid triamcinolonu 0,1% 
Acetonid fluocinolonu 0,1% 

Amcynonid 0,1% 
Benzoesan betametazonu 0,25% 

Budezonid 0,025% 
Dezonid 0,05% 

Propronian flutikazonu 0,05% 
Walerianian betametazonu 0,1 i 0,05%

Propionian klobetazolu 0,05% 
Acetonid fluocinolonu 0,2%

Halcynonid 0,1% 

I Słabe

II Średnio silne

III Silne

IV Bardzo silne

Ta b. 1. Europejska klasyfikacja miejscowych glikokortykosteroidów 
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15 i 22) re duk cja ob ja wów AZS by ła istot nie
więk sza w gru pie pa cjen tów, u których sto -
so wa no pre pa rat mo me ta zo nu. 

W no wych ba da niach oce nia się tak że
pre fe ren cje pa cjen tów od no śnie do for my
ko sme tycz nej pre pa ra tów GKS, w tym mo -
me ta zo nu. W ba da niu Ru zic ki i wsp. wy ka -
za no podob ną sku tecz ność i to le ran cję
dwóch pre pa ra tów mo me ta zo nu, z których
je den był kre mem o wy so kiej za war to ści
wo dy się ga ją cej 33%, zaś dru gi – tłu stym
kre mem. Stwier dzo no jed nak, że oso by
bio rą ce udział w ba da niu du żo le piej oce nia -
ły krem o 33% za war to ści wo dy ze wzglę -
du na je go wa lo ry ko sme tycz ne[13].  

Pod su mo wu jąc, na le ży pod kre ślić, że
mo me ta zon wy ka zu je sku tecz ne dzia ła nie
prze ciw za pal ne przy mi ni mal nym za gro że niu
ogól no u stro jo wy mi dzia ła nia mi nie po żą da -
nym, jak ha mo wa nie osi podwzgórze-przy -
sad ka-nad ner cza[8]. Co wię cej, miej sco we
dzia ła nie atro fo gen ne jest bar dzo ogra ni czo -
ne, co wią że się ze sto sun ko wo du żym bez -
pie czeń stwem sto so wa nia te go pre pa ra tu. 
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