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Εξελίξεις στα τοπικά κορτικοστεροειδή
Ο ρόλος του Betatape® στις φλεγμονώδεις δερματοπάθειες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ισχύς τοπικών  
κορτικοστεροειδών 

•  Πολύ ισχυρά-Ι 
 Clobetasol propionate 0,05%
 Fluocinolone acetonide 0,2%
 Diflucortone Valerate 0,3% κ.ά.

•  Ισχυρά-ΙΙ 
 Betamethasone Valerate 0,1% και 0,0025%
 Desonite 0,05%
 Diflorasone diacetate 0.05%
 Mometasone furoate 0,1% κ.ά. 

•  Μέτρια-ΙΙΙ 
 Betamethasone bensoate 0,025%
 Betamethasone Valerate 
 Desoximethasone 
 Clobetazol butyrate 0,05%
 Trancinolone acetonile 0,04%

•  Ήπια-ΙV 
 Hydrocortisone acetate 1%
 Hydrocortisone 0,5% & 1%
  Methylprednisolone acetate 0,25% κ.ά. 

Katsambas AD, Lotti T. European Handbook of 
Dermatological Treatment, 2 ed. 2003.

Συνταγογραφούμενα τοπικά  
κορτικοστεροειδή σε ετήσια βάση

•  Πολύ ισχυρά 1,5 εκατ.  10%
•  Ισχυρά 5,0 εκατ. 34%
•  Μέτρια  6,0 εκατ. 41%
•  Ήπια  2,2 εκατ. 15%

Stern R, JAAD 1996; 38:183-186

Aνεπιθύμητες ενέργειες τοπικών 
κορτικοστεροειδών II

Συστηματικές
•  Γλαύκωμα

•  Καταρράκτης 

•  Καταστολή άξονα Υποθάλαμος-Υπόφυση-

Επινεφρίδια

•  Σύνδρομο Cushing 

•  Οστεοπόρωση 

•  Αναστολή σωματικής ανάπτυξης (παιδιά)

Στρατηγική για τον περιορισμό  
των ανεπιθύμητων ενεργειών

•  Κατάλληλη επιλογή ισχύος και εκδόχου 
•  Διάρκεια χρήσης 
•  Ανατομική περιοχή εφαρμογής
•  Συνολική ποσότητα 
•  Τρόπος χρήσης 
•  Έκταση και είδος (οξύ-χρόνιο) εξανθήματος

Ανατομική περιοχή εφαρμογής 

•  Περιοχές «κινδύνου»
 Πρόσωπο (3200 υποδοχείς)
 Πτυχές 
 Γεννητικά όργανα (5133 υποδοχείς)
•  Ηλικιακές ομάδες «κινδύνου»
 Παιδιά 
 Ηλικιωμένοι 
•  Απορρόφηση 
 Αντιβράχιο 1%
 Πρόσωπο 7%
 Βλέφαρα-γεν. περιοχές 30%
 Παλάμες-πέλματα 0,05%

Aνεπιθύμητες ενέργειες τοπικών 
κορτικοστεροειδών III

Ταχυφυλαξία
Η ανοχή που αναπτύσσει το δέρμα έναντι της 

αγγειοσυσπαστικής δράσης των τοπικών στε-

ροειδών. Παρατηρείται μετά από παρατεταμένη 

χρήση ενός τοπικού στεροειδούς, οπότε απαι-

τείται είτε ισχυρότερο σκεύασμα είτε συχνότερη 

επάλειψη. 

Aνεπιθύμητες ενέργειες τοπικών 
κορτικοστεροειδών I

Τοπικές 
•  Ατροφία επιδερμίδας 
•  Τηλεαγγειεκτασίες 
•  Ραγάδες, πετέχειες 
•  Υπερτρίχωση 
•  Λεύκανση επιδερμίδας
•  Ροδόχρους νόσος 
•  Περιστοματική δερματίτιδα 
•  Επιβράδυνση επούλωσης τραυμάτων 
•  Τοπικές λοιμώξεις (ιογενείς, μυκητισιακές)
•  Φαινόμενο rebound
•  Αλλεργική δερματίτιδα

Μηχανισμός δράσης τοπικών κορτικοστεροειδών

JAAD, 2005; 53:S17-25
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Διάρκεια χρήσης

•  Ισχυρά  Μέχρι 1 εβδομάδα 
•  Μέτρια-ήπια Μέχρι 3-4 εβδομάδες
•  Όριο για ισχυρά  45g / εβδομάδα 
•  Όριο για μέτρια  100g / εβδομάδα

Δοσολογία, φύλαξη

•  Εφαρμόζεται το Betatape στη δερματική περιοχή 
μια φορά την ημέρα

   (όχι για διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες) 

•  Δε χρησιμοποιούνται περισσότερο από 6 έ-
μπλαστρα ταυτοχρόνως

•  Κόβεται το φαρμακούχο έμπλαστρο, αν χρει-
άζεται, ώστε αυτό να ταιριάζει στην επιφάνεια 
που θα υποβληθεί σε θεραπεία 

•  Αφού ανοιχθεί ο φακελίσκος, το φαρμακούχο 
έμπλαστρο πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα 
σε ένα μήνα

Betatape® 2.250mg φαρμακούχο έμπλαστρο: 
Κόβεται ανάλογα με τις διαστάσεις των 
αλλοιώσεων και εφαρμόζεται μόνο σε αυτές.

Ενδείξεις

Φλεγμονώδεις δερματικές διαταραχές
•  Εντοπισμένη ψωρίαση
•  Έκζεμα
•  Δακτυλιοειδές κοκκίωμα
•  Ομαλός λειχήνας
•  Λειχηνοποίηση
•  Ακροφλυκταίνωση
•  Σπογγοειδής μυκητίαση

Φαρμακοκινητική

Η Cmax μετά από εφάπαξ ή επανειλημμένη εφαρ-
μογή του Betatape ήταν 1000 φορές χαμηλότερη 
από τα φυσιολογικά επίπεδα κορτιζόλης πλάσμα-
τος και περίπου 750 φορές μικρότερη από εκείνη 
που θα παρατηρούνταν αν είχε χορηγηθεί με 
ενδοφλέβια ένεση η ίδια δόση βηταμεθαζόνης.

Τα πλεονεκτήματα του Betatape I

Τεχνολογία Βioadhesive
•  Το Βetatape είναι ένα φαρμακευτικό έμπλαστρο 

που αποτελείται από μία βιοσυγκολλώμενη 
διαφανή ταινία 4 στρωμάτων.

•  Ο όρος βιοσυγκόλληση αναφέρεται στη συ-
γκόλληση ενός συνθετικού μακρομορίου με 
ένα βιολογικό ιστό.

•  Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία αυτή είναι το 
κέντρο του ενδιαφέροντος των φαρμακευτικών 
εταιρειών λόγω της ικανότητας να βελτιστοποιεί 
τη χορήγηση φαρμάκων.

Τα πλεονεκτήματα  
του Betatape II

•  Δραστικό μόριο (βηταμεθαζόνη βαλεριανική): 
ευρέως γνωστό

•  Νέα φαρμακοτεχνική: υψηλή αποτελεσματικό-
τητα, καθαρό, γρήγορη χρήση

•  Ακριβής δοσολογία: εφαρμογή μόνο στην 
πάσχουσα περιοχή, μείωση του κινδύνου υ-
περδοσολογίας

•  Προσφέρει τα κλινικά οφέλη της κλειστής πε-
ρίδεσης ( ταχύτερη ύφεση )

•  Σταθεροποιεί τη δόση της δραστικής ουσίας
•  Εύκολο στη χρήση και καλύτερο αισθητικά
•  Καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς
•  Δεν προκαλεί μεγαλύτερη ατροφία από τη 

βηταμεθαζόνη βαλεριανική κρέμα 0.1% σε 
κλειστή περίδεση

•  Προστατεύει τις βλάβες από τραυματισμούς 
και εκδορές

•  Το δέρμα περιμετρικά των αλλοιώσεων δεν 
εκτίθεται στη δραστική ουσία και δεν υπάρχει 
ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών 

Έκδοχα

•  Κρέμες  Υγρές βλάβες 
•  Αλοιφές  Ξηρές βλάβες 
•  Γέλες  Έντριχες περιοχές-

πρόσωπο
•  Διαλύματα Έντριχες περιοχές 
•  Αφρός Έντριχες περιοχές

Bηταμεθαζόνη Βαλεριανική

Γενικά στοιχεία
•  Η μητρική ουσία βηταμεθαζόνη αναπτύχθηκε το 

1961. Εν συνεχεία εξετάσθηκαν πολλά παράγω-

γά της. Από αυτά η βηταμεθαζόνη βαλεριανική 

παρατηρήθηκε ότι ήταν η δραστικότερη.

•  Η εισαγωγή της βηταμεθαζόνης βαλεριανικής το 

1967 στις ΗΠΑ αποτέλεσε ορόσημο για τη θε-

ραπεία των φλεγμονωδών δερματοπαθειών.

•  Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα είναι σημαντικές 

εντός 2 ωρών και στις 72 ώρες παρατηρήθηκε 

η μέγιστη.

•  Η απομάκρυνση γίνεται κυρίως δια των νεφρών 

και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις στους ιστούς 

παρατηρούνται στο ήπαρ.

•  Σε κλινικές μελέτες με τη βηταμεθαζόνη βα-

λεριανική δεν παρατηρήθηκε καταστολή του 

άξονα ΗΡΑ. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις της στο 

πλάσμα μπορεί να είναι αρκετά αυξημένες σε 

μακροχρόνια θεραπεία.

•  Μελέτες σύγκρισης της βηταμεθαζόνης βα-

λεριανικής με άλλα τοπικά κορτικοστεροειδή 

υποστηρίζουν σταθερά την αποτελεσματικότητα 

και ασφάλειά της.

Bηταμεθαζόνη Βαλεριανική

Χημικός Τύπος 

Ονομασία, συσκευασία

•   Βηταμεθαζόνη Βαλεριανική    
φαρμακούχο έμπλαστρο 2,250 mg

•  Κουτί που περιέχει 16 έμπλαστρα 
(16x2,250mg)

•  Κάθε φαρμακούχο έμπλαστρο έχει διαστάσεις 
7,5 x 10cm και περιέχει 2,250mg βηταμεθαζό-
νης βαλεριανικής που αντιστοιχούν σε 1,845mg 
βηταμεθαζόνης (έκδοχο: υαλουρονικό οξύ). 

•  Το έμπλαστρο είναι άχρωμο και καλύπτεται με 
αφαιρούμενη προστατευτική μεμβράνη.

Betatape 2.250mg 
φαρμακούχο έμπλαστρο

Εξωτερικό στρώμα υποστήριξης

Δραστικό συγκολλώμενο  στρώμα που 
περιέχει το δραστικό συστατικό

Δομικό στρώμα που απομακρύνεται 
πριν από την εφαρμογή
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Ευχαριστώ τον Αν. 
Καθηγητή Δερματολογίας 
Δ. Ρηγόπουλο για τη βο-
ήθειά του στην οργάνωση 
της διάλεξής μου. 
Π.Γ.Σ.
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Το καταλληλότερο τοπικό  
κορτικοστεροειδές σκεύασμα 

•  Αποτελεσματικό
 - Γρήγορη κάθαρση
 - Μακρά ύφεση
•  Ελαχιστοποίηση ανεπιθύμητων ενεργειών
 -  Βραχυπρόθεσμα (φλεγμονή, αποχρωματι-

σμός)
 -  Μακροπρόθεσμα (ατροφία, τηλεαγγειεκτα-

σίες)
•  Αισθητικά αποδεκτό
•  Εύκολο στη χρήση
•  Οικονομικά προσιτό

Αποτελεσματικότητα του Betatape® στην ψωρίαση III

Αποτελέσματα Μελέτης: Pacifico A. et al

Αποτελεσματικότητα 
του Betatape® στην ψωρίαση V

Συμπεράσματα:
•  Η θεραπεία με Betatape ήταν περισσότερο 

αποτελεσματική σε σύγκριση με την BMV cream 
στην ψωρίαση κατά πλάκας.

•  Οι ασθενείς θεωρούν το Betatape εύκολο και 
πιο συμφέρον στη χρήση.

•  Το Betatape εξασφαλίζει μια αποτελεσματική, 
καλά ανεκτή, εναλλακτική λύση στα υπάρχοντα 
τοπικά σκευάσματα των μεσαίας δυναμικότητας 
κορτικοστεροειδών.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Γιατί μια νέα μορφή της BMV; 

•  Βελτιωμένη αποδοχή από ασθενείς
 - Εφαρμογή μια φορά την ημέρα
 - «Φιλικό» στο χρήστη
 - «Μη ορατό»
•  Αποτελεσματικότητα 
 -  Λειτουργεί θετικά σε δύσκολες στη θεραπεία 

δερματικές βλάβες
 -  Κορτικοειδές μέσης ισχύος σε κλειστή περί-

δεση
•  Φροντίδα για το δέρμα
 - Ενίσχυση της ενυδάτωσης
  - Ελαττώνει την ανάγκη χρήσης μαλακτικών

Αποτελεσματικότητα του Betatape® στην ψωρίαση IV

Αποτελέσματα με το Betatape (n ΒΜV 0,12% cream, n Betatape® 2,250mg)

• PASI: μείωση 59.3% 

• SAPASI: μείωση 61.8% 

• Ενυδάτωση: αύξηση 38.8%

Αποτελεσματικότητα  
του Betatape® στην ψωρίαση II

Σχεδιασμός Μελέτης: Pacifico A. et al
•  Tοπική εφαρμογή: Μία φορά την ημέρα για 

30 ημέρες 
•  Οι ασθενείς δεν έκαναν μπάνιο ή κολύμπι όταν 

φορούσαν το έμπλαστρο 
•  Διάλειμμα 30 λεπτών μεταξύ των εφαρμο-

γών
•  Όχι ταυτόχρονη χορήγηση άλλων τοπικών, 

συμπεριλαμβανομένων και των μαλακτικών

Αποτελεσματικότητα 
του Betatape® στην ψωρίαση I

Σχεδιασμός μελέτης: Pacifico A. et al (J Eur 
Acad Dermatol Venereol 2006; 20:153-7)

•  Διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη, προοπτική 
•  Αμφίπλευρη σύγκριση
•  Ασθενείς 18-75 ετών με ήπια-μέτρια ψωρί-

αση 
 - Αμφίπλευρες όμοιες βλάβες
 - Βλάβες 1<cm2<75 (=μέγεθος plaster )
 -  Σταθεροποιημένες και μη θεραπευμένες για 

τουλάχιστον ένα μήνα 
 - Όμοια ανατομική εντόπιση
 - Όμοιος αρχικός δείκτης σοβαρότητας 
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