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Τα κορτικοστεροειδή αρχικά χρησι-
μοποιήθηκαν συστηματικά για τη 
θεραπεία ρευματικών νόσων, αλλά 

σύντομα αναπτύχθηκε η τοπική χρήση 
τους, με μεγάλη αποτελεσματικότητα 
στη θεραπεία ενός μεγάλου φάσματος 
δερματολογικών βλαβών.

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή είναι αποτελε-
σματικά στη μείωση των συμπτωμάτων της 
φλεγμονής, δεν προκαλούν ίαση της νόσου 
και δεν αντιμετωπίζεται η αιτία που μπορεί 
να προκάλεσε τη νόσο.

Γενικά, η εφαρμογή (για μία εβδομάδα) 
ενός βασικού κορτικοστεροειδούς είναι συ-
νήθως καλά ανεκτή.

Εξαιτίας όμως των κατασταλτικών επιδρά-
σεων, τόσο στο ανοσοποιητικό σύστημα όσο 
και στη φλεγμονή, η χορήγηση από το στό-
μα και σε μερικές περιπτώσεις η τοπική χρή-
ση των κορτικοστεροειδών, οδηγεί σε αυξη-
μένη ευαισθησία στις λοιμώξεις.

Για το λόγο αυτό, η απόφαση εφαρμογής 
της θεραπείας απαιτεί προσεκτική ανάλυση 
των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων 
των κορτικοστεροειδών. Επομένως, οι ιατροί 
πρέπει να γνωρίζουν την κεντρική δράση των 
κορτικοστεροειδών. Επίσης, πρέπει να ανα-
γνωρίζουν τις βακτηριδιακές και μυκητιασικές 
λοιμώξεις, οι οποίες είναι ασύμβατες με την 
εφαρμογή κορτικοστεροειδών. Όταν η χρη-
σιμοποίηση των κορτικοστεροειδών δεν εί-
ναι κατάλληλη, η εφαρμογή εναλλακτικής 
θεραπείας θα πρέπει να μελετηθεί.

Τελικά, οι παρενέργειες οι οποίες συνοδεύ-
ουν τη θεραπεία μπορούν να ελαχιστοποι-
ηθούν με τη συνεχή παρακολούθηση των 
ασθενών.

Τοπικά κορτικοστεροειδή
Τα κορτικοστεροειδή μπορούν να διαιρε-

θούν σε 2 ομάδες, σύμφωνα με τη δράση 
τους: στα γλυκοκορτικοειδή και στα αλατο-
κορτικοειδή.

Τα γλυκοκορτικοειδή ρυθμίζουν το μετα-
βολισμό των υδατανθράκων, ενώ τα αλα-
τοκορτικοειδή ρυθμίζουν το ισοζύγιο των 
ηλεκτρολυτών.

Στον άνθρωπο, το βασικό γλυκοκορτικο-
ειδές είναι η κορτιζόνη, η οποία ονομάζεται 
υδροκορτιζόνη. Η πλειοψηφία των τοπικών 
κορτικοστεροειδών τα οποία χρησιμοποιού-
νται θεραπευτικά είναι ανθεκτικά παράγωγα 
της υδροκορτιζόνης.

Η επιδίωξη να αυξηθεί το θεραπευτικό απο-
τέλεσμα των κορτικοστεροειδών διαμέσου 
της χημικής τροποποίησης της υδροκορτιζό-
νης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας 
μεγάλης ποικιλίας φαρμάκων με διαφορετι-

κά φαρμακολογικά χαρακτηριστικά. Με την 
αλλαγή της χημικής δομής της υδροκορτιζό-
νης, οι χημικοί έχουν τη δυνατότητα να αλ-
λάξουν τη δύναμη, δραστικότητα και μερικές 
φορές την ειδικότητα των φαρμάκων. Για πα-
ράδειγμα, η εισαγωγή επιπλέον double bond 
στον Α δακτύλιο μεταξύ του άνθρακα 1 και 
2 στη βηταμεθαζόνη και στη τριαμσινολόνη 
μειώνει το μεταβολισμό των ανωτέρω φαρ-
μάκων και αυξάνεται εκλεκτικά η δραστηρι-
ότητα των γλυκοκορτικοστεροειδών περίπου 
στο 4πλάσιο της υδροκορτιζόνης.

Η αυτοκαταστολή και η καταστολή της φλεγ-
μονής αποτελούν τις δύο βασικές ιδιότητες 
των τοπικών κορτικοστεροειδών.

Εξαιτίας των αυτοκατασταλτικών ενεργει-
ών, τα κλασικά κορτικοειδή χρησιμοποιού-
νται βασικά στη θεραπεία των φλεγμονωδών 
καταστάσεων του δέρματος.

Τα γλυκοκορτικοειδή, εισερχόμενα στα κύτ-
ταρα, προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς-
πρωτεΐνες και το σύμπλεγμα αυτό εισέρχεται 
στη χρωματίνη του πυρήνα, όπου προκαλεί 
μέσω επίδρασης επί του RNA, σύνθεση πρω-
τεϊνών-ενζύμων που επιδρούν στο μεταβολι-
σμό, είτε αναβολικά είτε καταβολικά.

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή είχαν συντα-
γογραφηθεί από το 1989-1991 σε περίπου 
14.000 ασθενείς, από γενικούς ιατρούς. Η ευ-
ρεία εφαρμογή των τοπικών κορτικοστεροει-
δών οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων μορ-
φών όπως ointments, creams, gels, sprays 
και solutions, με καλύτερη αποτελεσματικό-
τητα στην εφαρμογή τους.

Όπως τα περισσότερα φάρμακα, τα κορτι-
κοστεροειδή συνοδεύονται από ειδικές εν-
δείξεις και αντενδείξεις.

Για παράδειγμα, τα παιδιά είναι πιο ευπαθή 
απ’ ό,τι οι ενήλικες στις παρενέργειες των το-
πικών κορτικοστεροειδών, γιατί η συστηματι-
κή απορρόφηση είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον, 
τα τοπικά κορτικοστεροειδή μπορεί να μην εί-
ναι αποτελεσματικά ή και να επιδεινώσουν 
τη βασική φλεγμονή.

χρήση 
των τοπικών κορτικοστεροειδών

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή χρησιμοποιού-
νται κυρίως σε δερματολογικές καταστάσεις 
που συνοδεύονται από φλεγμονή όπως:
• ψωρίαση,
• ατοπική δερματίτιδα,
•  δερματίτιδα εξ επαφής,
• εξωτερική ωτίτιδα.

Η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο 
νόσημα, με ποσοστό προσβολής 2,6% στις 
ΗΠΑ. Οι βλάβες του δέρματος αφορούν σε 
καλά περιγεγραμμένα όρια και πάνω σε αυ-

τές υπάρχουν προσκολλημένα λέπια. Κάτω 
από τα λέπια υπάρχει ένα ερύθημα και το 
σημείο Auspitz.

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή είναι αποτε-
λεσματικά στη μείωση των βλαβών της ψω-
ρίασης.

Η ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) είναι μία χρό-
νια φλεγμονώδης νόσος του δέρματος, αγνώ-
στου αιτιολογίας. Το βασικό χαρακτηριστι-
κό είναι ο κνησμός που έχει ως αποτέλεσμα 
λειχηνοποιημένες και εκζεματοειδείς βλάβες. 
Φλεγμονώδεις παράγοντες όπως IgE, ισταμί-
νη και κυτοκίνες μπορεί να είναι αυξημένοι 
στην ατοπική δερματίτιδα.

Επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι το πο-
σοστό προσβολής από ΑΔ είναι από 2,6% 
έως 4,1%, ενώ στα παιδιά κυμαίνεται από 
7% έως 17%.

Η χρησιμοποίηση των κορτικοστεροειδών 
στην ΑΔ έχει καλά αποτελέσματα για τον έλεγ-
χο της νόσου, ειδικότερα η εφαρμογή fluti-
cazone propionate, betamethazone valerate 
και υδροκορτιζόνης. Αυτά τα φάρμακα χρη-
σιμοποιούνται σε ποσοστό 46-66%. 

Η δερματίτιδα εξ’ επαφής αποτελεί φλεγμο-
νή του δέρματος, ερεθιστικής ή αλλεργικής 
αιτιολογίας. Στις κοινές αιτίες ανήκουν το νικέ-
λιο, οι αμινογλυκοσίδες, τα απορρυπαντικά, 
τα φυτά, παράγωγα φυτών (paison - latex). Η 
εμφάνιση ποικίλλει και εξαρτάται από τη θέ-
ση και τη διάρκεια. Γενικά, το οξύ ερύθημα 
χαρακτηρίζεται από κηλιδοβλατιδώδες εξάν-
θημα με φυσαλίδες και πομφόλυγες.

Θεραπευτικά, χρησιμοποιούμε τα τοπικά 
κορτικοστεροειδή, τα οποία είναι αποτελεσμα-
τικά γιατί μειώνουν τη φλεγμονή. Για παρά-
δειγμα, 7 ημέρες θεραπείας με τοπικά κορτι-
κοστεροειδή (betamethazone valerate) έδειξε 
μεγάλη μείωση στο ερύθημα του δέρματος. 
Επίσης, τοπικά κορτικοστεροειδή όπως mo-
metasone furoate, clobetasol butyrate και 
clobetasol propionate προκάλεσαν μεγάλη 
μείωση στην πάχυνση του δέρματος.

Τέλος, η εξωτερική ωτίτιδα είναι μία φλεγ-
μονώδης νόσος του έξω ακουστικού πόρου, 
με πύο και σχετική ακουοτική απώλεια.

Στα αίτια της εξωτερικής ωτίτιδας ανήκουν 
η Pseudomonas aeuroginosa και Staphylo-
coccus aureus.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία πρόσφατη 
έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ, η οποία έδειξε 
ότι τα τοπικά κορτικοστεροειδή σε συνδυα-
σμό με αντιβιοτικά συνταγογραφούνται περί-
που στο 70% των παιδιατρικών ασθενών με 
αυτό το νόσημα. 

Αυτός ο δημοφιλής συνδυασμός φαρμά-
κων συνήθως περιέχει το αντιβιοτικό νεο-
μυκίνη και το κορτικοστεροειδές υδροκορ-

τιζόνη.Τα ωτικά παρασκευάσματα που πε-
ριέχουν το κορτικοστεροειδές δεξαμεθαζό-
νη έχουν περιγραφεί στο 30% των ασθενών 
με εξωτερική ωτίτιδα. Τελικά, δεν έχει βρε-
θεί εάν η δεξαμεθαζόνη υπερέχει της υδρο-
κορτιζόνης όταν χρησιμοποιείται ως μονοθε-
ραπεία, ή σε συνδυασμό με αντιβίωση στην 
εξωτερική ωτίτιδα.

Ανεξάρτητα από το αν τα κορτικοστεροει-
δή χρησιμοποιούνται με αντιβίωση ή όχι, η 
χρήση τους σε μία φλεγμονώδη αντίδραση 
που εμπλέκεται και ο μικροβιακός παράγο-
ντας φαίνεται παράδοξη, λόγω της καταστο-
λής της φλεγμονώδους αντίδρασης. Είναι γνω-
στός, άλλωστε, ο ρόλος της φλεγμονής στην 
εκρίζωση του παθογόνου αιτίου.

Τα οφέλη του συνδυασμού των κορτικο-
στεροειδών με αντιβιοτικά δεν έχουν ακόμη 
καθοριστεί. Μόνο μία κλινική μελέτη έδειξε 
ότι ο συνδυασμός (κορτικοστεροειδές + αντι-
βίωση) μείωσε το χρόνο του πόνου κατά μία 
ημέρα (όταν προστέθηκε υδροκορτιζόνη και 
τοπική αντιβίωση σε σταγόνες).

Βασικές παρενέργειες των τοπικών 
κορτικοστεροειδών

Όπως πολλά φάρμακα, έτσι και τα τοπικά 
κορτικοστεροειδή ενοχοποιούνται για υπε-
ρευαισθησία.

Παρόλο ότι η υπερευαισθησία είναι σπάνια, 
στην κλινική πράξη σημειώνεται στα patch 
tests ένας αρκετά υψηλός αριθμός αλλεργι-
κής αντίδρασης στα τοπικά κορτικοστεροει-
δή. Στους εξεταζόμενους ασθενείς έχει ανα-
φερθεί ένα ποσοστό ασθενών από 2,2% έως 
4,9% θετικών στα κορτικοστεροειδή. Στους 
ασθενείς με χρόνια δερματίτιδα το ποσοστό 
υπερευαισθησίας είναι υψηλότερο και φτά-
νει το 13,3%.

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει οι ιατροί να 
λαμβάνουν υπόψη τους όταν χορηγούν το-
πικά κορτικοστεροειδή, είναι η διαδερμική 
απορρόφηση. Πολλές κλινικές μελέτες έδει-
ξαν ότι πολύ μεγάλες ποσότητες κορτικοστε-
ροειδών απορροφώνται συστηματικά μετά 
την τοπική θεραπεία ενηλίκων ασθενών για 
δερματικές βλάβες. Για παράδειγμα, ο Aalto-
Korte και ο Turpeinem βρήκαν ότι 4% έως 
19% των τοπικών δόσεων υδροκορτιζόνης 
απορροφάται συστηματικά μετά 24 ώρες από 
την εφαρμογή του.

Στα παιδιά, η απορρόφηση είναι μεγαλύ-
τερη συγκριτικά με τους ενήλικες, γιατί τα 
παιδιά έχουν μεγαλύτερη αναλογία επιφά-
νειας/όγκου. Αυτό αποτελεί πρόβλημα, γι-
ατί οι ασθενείς μπορεί να είναι πιο ευάλω-
τοι στις συστηματικές παρενέργειες των κορ-
τικοστεροειδών. 

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή έχουν βελτιώσει την πορεία πολλών φλεγμονωδών δερματικών παθήσεων, όπως της ψωρίασης και της 
ατοπικής δερματίτιδας. Παρόλα αυτά, αυτά τα φάρμακα συνοδεύονται από ενδεχόμενες παρενέργειες. Η ισχυρή αντιφλεγμονώδη 
δράση αυτών των φαρμάκων αυξάνει την ευπάθεια σε βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις. Επιπλέον, τα παιδιά ίσως είναι 
περισσότερο ευπρόσβλητα απ’ ό,τι οι ενήλικες στις συστηματικές επιδράσεις των τοπικών κορτικοστεροειδών και αυτό γιατί η διαδερμική 
απορρόφηση είναι σχετικά μεγαλύτερη. Οι ιατροί χρειάζεται να συγκρίνουν τις παρενέργειες και τα οφέλη τα οποία συνοδεύουν αυτά τα 

φάρμακα πριν την έναρξη κάθε θεραπείας. Αυτό συνεπάγεται μία προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης των ασθενών (ποιοι ασθενείς είναι 
υψηλού κινδύνου, σε ποιες βλάβες του δέρματος αντενδείκνυται η τοπική θεραπεία με κορτικοστεροειδή), λαμβάνοντας υπόψη και ποια 
άλλα, εναλλακτικά, μη στεροειδή φάρμακα είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία των φλεγμονών του δέρματος.

Χρήση και κατάχρηση των τοπικών 
κορτικοστεροειδών σε λοιμώξεις-φλεγμονές 

του δέρματος και άλλων οργάνων
         Μ. ΝΙΚΟλΟΠΟΥλΟΥ

Νοσοκομείο «α. Συγγρός»



Οι συστηματικές παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν:
• οστεοπόρωση
•  καταστολή του αμυντικού συστήματος το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των λοιμώξεων
•  καταστολή της επινεφριδιακής λειτουργίας.

Μία μελέτη έδειξε καταστολή της επινεφριδιακής λειτουρ-
γίας στα 5 από τα 13 βρέφη με ατοπική ή σμηγματορροϊ-
κή δερματίτιδα, τα οποία είχαν θεραπευτεί τοπικά με υδρο-
κορτιζόνη.

Σε παιδιά με άσθμα που κάνουν χρήση κορτικοστεροειδών 
για περισσότερο από 1 χρόνο, έχει παρατηρηθεί καθυστέρη-
ση στην ανάπτυξή τους.

Η ταχυφυλαξία εμφανίζεται μετά την επαναλαμβανόμενη 
εφαρμογή των κορτικοστεροειδών.

Η ατροφία του δέρματος είναι άλλη μία επιπλοκή, η οποία 
συνήθως αυξάνεται με τη μακρόχρονη εφαρμογή των τοπι-
κών κορτικοστεροειδών. Μία μελέτη έδειξε ότι η εφαρμογή 
με clobetasol propionate μειώνει το πάχος του δέρματος στο 
15% μετά από εφαρμογή θεραπείας 16 ημερών.

Η ατροφία δημιουργείται συχνότερα στα παιδιά και σπανιό-
τερα στους ενήλικες, αλλά συνήθως η βλάβη είναι αναστρέ-
ψιμη όταν η εφαρμογή του φαρμάκου διακοπεί.

Προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση 
των κορτικοστεροειδών

Καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται τα τοπικά κορτικοστε-
ροειδή κατά τη διάρκεια λοιμώξεων, ακόμα και στα υγιή άτο-
μα (ανοσοεπαρκή άτομα). Για παράδειγμα, η εφαρμογή των 
τοπικών κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια λοίμωξης του 
ατόμου από τον ιό της ανεμευλογιάς έγινε η αιτία να επιδει-
νωθεί η λοίμωξη και να διασπαρεί ο S. Aureus.

Στις μυκητιάσεις, τα κορτικοστεροειδή είναι λιγότερο απο-
τελεσματικά απ’ ό,τι τα αντιμυκητιασικά φάρμακα. Επιπλέον, 
όταν συνδυάζονται αντιμυκητιασικά με τοπικά κορτικοστεροει-
δή, μπορεί να εισέρχονται τα τελευταία στη θεραπευτική δρά-
ση των αντιμυκητιασικών και να επιδεινώνουν τη λοίμωξη. 

Μία τελευταία μελέτη έδειξε ότι ιατροί άλλων ειδικοτήτων 
(μη δερματολόγοι) συνταγογραφούν ακριβότερους και λιγό-
τερο αποτελεσματικούς συνδυασμούς αντιμυκητιασικών και 
τοπικών κορτικοστεροειδών, σε σχέση με τους δερματολό-
γους που έχουν ειδικευτεί στην αντιμετώπιση τέτοιων νόσων. 
Οι βασικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των τοπικών κορτικο-
στεροειδών μπορούν να παρακωλύσουν την επούλωση του 
δέρματος και την εκρίζωση των βακτηριακών λοιμώξεων.

Έτσι, αυτά τα φάρμακα δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται 
σε μία ανοιχτή πληγή ή σε βλάβες του δέρματος που προ-
καλούνται από βακτηριακές λοιμώξεις.

Όταν είναι πιθανές οι παρενέργειες από την τοπική χρή-
ση κορτικοστεροειδών, τότε ο ιατρός θα πρέπει να σκεφτεί 
εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους, όπως την εφαρμογή 
μη στεροειδών τοπικών θεραπευτικών μεθόδων. Για παρά-
δειγμα η καλσιτριόλη, η οποία είναι συνθετικό ανάλογο της 
βιταμίνης D3, έχει καλά αποτελέσματα στη θεραπεία της ψω-
ρίασης. Το τοπικό ρετινοειδές ταζαροτένη, αποτελεί μία άλλη 
εναλλακτική θεραπεία της ψωρίασης. Επιπλέον, πρόσφατες 
μελέτες έδειξαν ότι η τοπική αναστολείς καλσινευρίνης πιμε-
κρόλιμους και τακρόλιμους είναι αποτελεσματικοί στην αντι-
μετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας και ψωρίασης.

Αυτά τα φάρμακα έδειξαν να είναι αποτελεσματικά όπως 
η clobetasol propionate oint στη θεραπεία της χρόνιας κα-
τά πλάκας ψωρίασης και περισσότερο αποτελεσματικό από 
το placebo στη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας. Φυσικά 
και αυτά τα φάρμακα συνοδεύτηκαν από τις δικές τους πα-
ρενέργειες (ήπιες και ανεκτές).

Τα συνταγογραφούμενα μη κορτικοστεροειδή τοπικά φάρ-
μακα μπορεί να είναι αποτελεσματικά στα παιδιά με βακτη-
ριακές λοιμώξεις του δέρματος, όπως η εξωτερική ωτίτιδα. 
Το πιο κοινό φαρμακευτικό σκεύασμα που συνταγογραφεί-
ται στους παιδιατρικούς ασθενείς με εξωτερική ωτίτιδα είναι 
ο συνδυασμός υδροκορτιζόνης και του αντιβιοτικού νεομυ-
κίνη sulfate και πολυμυξίνη Β.

Η ciprofloxacin είναι επίσης διαθέσιμη για τοπική εφαρμο-

γή σε φλεγμονές των ώτων, σε μορφή που περιέχει κορτιζό-
νη. Μελέτες έδειξαν ότι η ofloxacin otic είναι εξίσου αποτελε-
σματική με τη νεομυκίνη - πολυμυξίνη Β υδροκορτιζόνη, στη 
θεραπεία εξωτερικής ωτίτιδας σε ενήλικες και παιδιά.

Σε μία μελέτη από τους Jones και συν. επιτεύχθηκε ένα πο-
σοστό 97% και 95% θεραπευμένων παιδιατρικών ασθενών 
με ofloxacin otic όταν δινόταν 2 φορές την ημέρα και νεο-
μυκίνη - πολυμυξίνη Β υδροκορτιζόνη όταν δινόταν 4 φορές 
την ημέρα αντίστοιχα. Γι’ αυτό, οι παρενέργειες των κορτικο-
στεροειδών μπορούν να αποφευχθούν όταν χρησιμοποιού-
νται εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη 
φαρέτρα των ιατρών.

Συμπεράσματα
Τα τοπικά κορτικοστεροειδή είναι αποτελεσματικά στη θε-

ραπεία πολλών φλεγμονωδών καταστάσεων του δέρματος. 
Έχουν καλά αποτελέσματα σε φλεγμονώδεις καταστάσεις, 
των οποίων η αιτία είναι άγνωστη. Παρόλα αυτά, τα κορτι-
κοστεροειδή συνοδεύονται από αρκετές παρενέργειες. Οι ια-
τροί θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς για τις παρε-
νέργειες των φαρμάκων. Οι κατηγορίες των ασθενών που εί-
ναι επιρρεπείς στις παρενέργειες είναι τα παιδιά, οι προσβλη-
θέντες από λοιμώξεις, οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, οι 
ηλικιωμένοι και οι διαβητικοί.

Επιπλέον, πολλά νοσήματα είναι χρόνια και χρειάζονται μα-
κροπρόθεσμες θεραπείες με κορτικοστεροειδή. Αυτό σημαί-
νει ότι οι ασθενείς χρειάζονται follow up (συχνή παρακολού-
θηση και επανέλεγχο). Η γνώση σχετικά με τη δράση των το-
πικών μη κορτικοστεροειδών αποδεικνύει ότι είναι εξίσου ση-
μαντικά και αποτελεσματικά στη θεραπεία των χρόνιων πα-
θήσεων. Χρησιμοποιούνται όταν δεν θέλουμε να βρεθούμε 
μπροστά στην πιθανότητα εμφάνισης των παρενεργειών των 
κορτικοστεροειδών.
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