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Història i estructura química 
dels corticoides tòpics.



L’estructura química d’un corticoide tòpic determina      
l’ activitat anti-inflamatòria, l’afinitat pel receptor, la 

seva potència, la tolerància local i l’absorció 
sistèmica,  i com a conseqüència la seguretat 

sistèmica d’aquest corticoide.

Prakash A, Benfield P. Topical mometasone. A review of its pharmacological properties and  therapeutic use in 
the treatment of dermatological disorders. Drugs 1998: 55: 145–163.



1952: Sulzberger i Witten sintetitzen la hidrocortisona (1).

(1) Sulzberger MB, Witten VH: The effect of topically applied compound F 

in selected dermatoses. J Invest Dermatol 1952;19: 101-102

Anell bàsic dels corticoides és el 
ciclo-pentano-perhidro-fenatreno, 
és modificat per millorar efectivitat.



• Permet a la molècula augmentar molt la potència. 

• Consisteix en afegir un àtom de clor o de fluor en 
posició C6 o C9 del anell bàsic, amb el propòsit de 
protegir-lo de l’acció dels enzims epidèrmics, amb bons 
resultats antiinflamatoris en les diferents dermatosis. 

HALOGENACIÓ



• La halogenació amb fluor o clor protegeix l’anell i augmenta la 
lipofília, la duració d’acció i l’afinitat per receptors esteroidals
permetent a la molècula una activitat PERLLONGADA. 

HALOGENACIÓ

• 1955 apareix la primera forma halogenada, la 9-alfa fluorada: fluorohidrocortisona, 
que incrementa la potència anti-inflamatòria però també el risc d’efectes adversos.

• Més endavant es veié que afagint un acetònid entre C16 
i C17, amb hidroxilació en C16  tenim la Triamcinolona
= augmenta l’activitat antiinflamatoria i pràcticament no 
te activitat mineralcorticoidea.

• Primeres molècules obtingudes amb aquest mètode : 
fluocinolona i beclometasona.  
Els derivats fluorats tenen major efecte mineralcorticoide
cosa que els limita a us únicament tòpic.



HALOGENACIÓ

• Els canvis continuaren, obtenint corticoides amb major 

penetrabilitat degut a la introducció de grups lipofílics en 

C16, C17 y C21 resultant: 

17 valerato de betametasona 

17, 21 dipropionato de betametasona   i el

17 propionato de clobetasol

Com a expressió d’alta potència 



HALOGENACIÓ

• També s’utilitzà la doble halogenització, resultant:  

el clobetasol,

la diflucortolona, 

la diflorasona i

la mometasona

com  exponents de la màxima potència



ESTERIFICACIÓ

• Canvis en posició d’enllaços i dels grups OH que
permeten augmentar la liposolubilitat i penetració dels
corticoides. 

• Aquest procés els dona als cortocosteroides la propietat
de ser metabolitzats a la pell pels enzims epidèrmiques a 
metabolits inactius I són aquest els que arriben a la 
circulació sistèmica i per tant amb escassos efectes
adversos. 



ESTERIFICACIÓ

La esterificació simple o doble ha estat aplicada a molècules ja

existents:

-Prednisolona  Prednicarbato

-Metilprednisolona  Aceponato de metilprednisolona

-Hidrocortisona  Aceponato de hidrocortisona

Butirato-propionato de hidrocortisona



HALOGENACIÓ

ESTERIFICACIÓ

Adicionar un àtom de Fluor o clor en  
posicions C6 o C9 de l’anella bàsica

Protegeix l’anell de l’acció
d’enzims epidèrmiques

Augmenta Lipofília

Duració de l’acció

Afinitat per receptors

Potència

Activitat perllongada

Canvis de posició dels
enllaços i dels grups OH

Són metabolitzats a la pell pels enzims
epidèrmics a metabolits inactius que no 
tenen efectes a nivell sistèmic

Liposolubilitat
Penetrabilitat

Augmenta



Fluorados Clorats

fluocinolona

fluocortolona

triamcinolona

betametasona prop

betametasona valerato

difluocortolona

clobetasol propionato

clobetasona

betametasona

mometasona

hidrocortisona

hidrocortisona aceponat

hidrocortisona propionat

hidrocortisona butirat

prednicarbato

metilprednisolona
aceponato

Halogenados No halogenados
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Classificació dels corticoides 
segons potència.



La potència es determina mesurant la 
vasoconstricció produïda pel corticoide tòpic: 

• A major vasoconstricció major potència anti-inflamatòria

• Mètodes de mesura: 
• Test Mckenzie i Stoughton
• La mesura d’aquesta propietat actualment es fa per 
tècniques sofisticades com:  espectrofotometría de 
reflexió, colorimetria, Doppler, termografia, etc.





• Factors que augmenten potència d’un preparat:

– Dependientes del paciente

– superfície corporal a tratar : a > superficie, < potencia

– localització anatomica

– Dependientes de la forma de aplicación. 

– Cura oclusiva con plástico aumenta la absorción entre 5 y 500 veces)

PREPARAT
1-Additius i excipients
2-Concentració de p. actiu
3-Efecte reservori capa còrnia

Vehicle greixós augmenta absorció

Major capa còrnia= menor absorció
 compte parpelles, escrot i plecs

PACIENT
1-Superfície corporal a tractar
2-Localització corporal
3-Edat

4-Integritat de la zona
5-Humitat
6-Oclusió corporal

A més superfície donar menys potència
Conèixer absorció cada regió (gruix)
Infants (> superfície corporal) i ancians 
(pell més fina) utilitzar potència baixa.

Pell hidratada absorbeix més.



• Absorció de preparat tòpic segons 
LOCALITZACIÓ CORPORAL.
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En palmells i plantes: 

Podem augmentar 

l’absorció d’un principi 

actiu utilitzant 

combinació amb urea o 

salicilats, o aplicant-lo en 

teràpia oclusiva.

*Hengge UR, Ruzicka T, Schwartz RA, et al. Adverse effects of topical glucocorticosteroids. 

J Am Acad Dermatol 2006;54:1-15. 



Quin corticoide indicar?



• INDICACIÓ de tractament amb Corticoid tòpic

S’utilitzen pel tractament de processos inflamatoris de 
la pell que no siguin de causa infecciosa

Les principals indicacions són: 
• Dermatosis inflamatòries:  psoriasi, dermatitis 
seborreica, dermatitis atòpica, liquen simple crònic, 
liquen pla, lupus...

• Èczemes de tot tipus:  èczema de contacte, esteatòsic, 
èstasi, dishidròtic, numular. 



• INDICACIÓ de tractament amb Corticoid tòpic

Potència 
molt alta i 
alta

Palmells, 
plantes, cuir 
pilós, colzes i 
genolls.

Reservar-los per dermatosis 
resistents com lupus eritematos
crònic discoide , liquen simple crònic, 
liquen pla hipertròfic, psoriasi, 
pustulosi palmoplantar. 

Potència 
intermèdia

Esquena, pit, 
cuixes, cames, 
braços, dors de 
mans i peus

Psoriasi, inflamació per picades o 
cremades, i èczemes en aquestes 
localitzacions.



• Abans de prescriure’l haurem de tenir en compte: 

 Diagnòstic

o S’utilitzen per al tractament de processos 
inflamatoris de la pell que no siguin de causa infecciosa.

o Són el tractament d’elecció per a qualsevol èczema. 

o No són útils per tractar la urticària ni l’acné.

o Contraindicats en la rosàcia i en la dermatitis perioral



• Abans de prescriure’l haurem de tenir en compte: 

 Concentració del preparat (Potència).

La relació concentració-potència en corticoteràpia tòpica és 
certa  només fins a cert punt,  donat que la pell té capacitat 
de saturació, cosa que fa que augmentar determinades 
concentracions resulti totalment ineficaç.



• Abans de prescriure’l haurem de tenir en compte: 

 Factors que poden influir en l’absorció.
o Vehicle
o Altres factors: gruix de dermis o de lesió , 
integritat cutània, forma d’aplicació..



• Abans de prescriure’l haurem de tenir en compte: 

o Vehicle. 

Important escollir-lo correctament, el vehicle: 

• Aporta les propietats cosmètiques del preparat, de les quals dependrà el 
compliment i la penetrabilitat del producte.

• Del vehicle dependrà l’absorció del principi actiu.

• Determina també de forma important la potència del principi actiu.



• Vehicles



• Indicació del preparat EN FUNCIÓ DE:  

LESIÓ A TRACTAR:   segons l’estadiatge de l'Èczema , la lesió serà 

més gruixuda i queratòsica (com més crònica) o més fina i exsudativa
(aguda), això ens determina sobretot la potència del Corticoide a utilitzar, 
tot i que també en funció d’aquestes característiques haurem de triar 
correctament el vehicle.

LOCALITZACIÓ CORPORAL:  ens determina sobretot el vehicle 

a escollir, tot i que també la potència del corticoide.

















































Com indicar l'ús del 
corticoide tòpic?



• Durada del tractament: 

Potència del 
corticoide

Duració del tractament Quantitat màxima a 
aplicar/ nombre aplic.

POTÈNCIA MOLT 
ALTA

< 4 setmanes d’ús diari < 40 g. setmanals
1 aplicació / dia

POTÈNCIA ALTA < 4 setmanes d’ús diari
(< 3mesos, tret plecs i cara) 
en tract. llargs és preferible 
teràpia intermitent. 

< 100 g semanales
1 aplicació/ dia

POTÈNCIA BAIXA Rarament produeixen
efectes secundaris. 2 aplicacions/ dia

Hem d’instruir el pacient en que 0,5 gr de pomada (pulpell del dit) és 

suficient per tractar una superfície corporal de 10x10 cm



• Quantitat que s’ha d’aplicar

Unitat del dit índex (UDI): equival a 0,5 g i és la quantitat necessària
per a cobrir la superfície del doble del palmell del pacient.

Hengge UR, Ruzicka T, Schwartz RA, et al. Adverse effects of topical glucocorticosteroids.

J Am Acad Dermatol 2006;54:1-15. 

Quantitat suficient per 
tractar una SC = 1 palmell

Quantitat suficient per 
tractar una SC = 2 palmells



• Normes d’us correcte dels corticoides tòpics

 En general, abans d’iniciar un tractament amb corticoide cal descartar 
infecció cutània.

 Emprar corticoides de baixa potència en nens, cara, parpelles, plecs, 
dermatosis extenses o amb solució de continuïtat.

 Emprar corticoides de potència mitjana en adolescents i gent gran.

 Reservar l’ús de corticoides potents per dermatosis a palmells i 
plantes i per a lesions liquenificades.

 Restringir l’ús dels corticoides potents i de la cura oclusiva a períodes 
curts de temps.

 En general,  no tractarem amb corticoides potents dermatosis que 
ocupin més del 10% de la superfície corporal total.



 No utilitzar la cura oclusiva en nens ni ancians.

 No aplicar corticoides d’elevada potència en dermatosis extenses, 
exsudatives o fissurades.

 No aplicar corticoides al voltant de ferides o úlceres.

 En quan la dermatosi hagi millorat, substituir el corticoide prescrit per 
altre de menor potència o per crema hidratant.

 L’aplicació del corticoide tòpic després del bany o de l’us d’emolient a 
la pell, pot augmentar fins tres o quatre cops la seva potència. 

 En teràpies llargues podem utilitzar una pauta intermitente: 
- una o dos aplicacions del corticoide a la semana, o 
- tractament diari durant dos setmanes, seguit d’una setmana de 
descans



 No s’ha aplicar corticoides:

 durant més de 4 setmanes seguides

 ni més de 40-50 g. de corticoide potent cada setmana

 ni més de 90-100 g. setmanals de corticoide de potència moderada. 

 Si no hi ha milloria després de 4 setmanes de tractament, hem 
d’assatjar altre tipus de teràpia.

 Controlar periòdicament les dermatosis cròniques i intercalar períodes de 
descans per evitar els efectes secundaris i la taquifilàxia. 

 Informar al pacient de que els tractaments tòpics també són fàrmacs i 
detallar-li bé la pauta de tractament concreta (quantitat a aplicar en cada 
lesió, forma d’aplicació,  nombre d’aplicacions al dia, durada del 
tractament), fins i tot per escrit.   

 No utilitzar corticoides en acne ni rosàcia.

 No suspendre’ls de cop (efecte rebot)



Efectes secundaris locals dels 
corticoides tòpics



Com a conseqüència de l’acció sobre les diferents estructures cutànies: 

fibroblastes-

atrofia i estries (no reversibles)

melanòcits-

hipopigmentació



cèlules endotelials-

púrpura 

telangiectàsies

Com a conseqüència de l’acció sobre les diferents estructures cutànies: 



Com a consecuencia de l’acció sobre les diferents estructures cutànies: 

receptores androgénicos-

hirsutismo/hipertricosis,

acné

rosácea, 

foliculitis



receptors androgènics-

dermatitis perioral

Com a conseqüència de l’acció sobre les diferents estructures cutànies: 



Dermatitis de contacte al·lèrgica al corticoide tòpic. 

Prevalença a Europa 2,6% (alta variabilitat entre paisos), Espanya 1% al 2001.

El corticoide que ho provoca amb més freqüència és la Budesonida

Hem de sospitar una dermatitis de contacte al ·lèrgica per corticoides en tota dermatitis crònica 
d'evolució tòrpida tot i tractament, que no responguin als corticoides, o en els casos menys 
freqüents en què aparegui un empitjorament després del seu ús. La clínica d'aquesta sensibilització 
sol ser discreta i crònica, amb èczema mantingut, fàcil de confondre amb un altre de causa 
endògena, motiu pel qual es creu que està infradiagnosticada.

Pérez Crespo M et al. Dermatitis de contacto alérgica por corticoides. Piel 2008;23(8):415-420



Altres efectes secundàris locals

miliària,  retard de la cicatrització, granuloma gluti

dermatitis de contacte  (budesonida)

exacerbar o afavorir les infeccions cutànies. 



Errors més freqüents. 



• Diagnòstic incorrecte de la dermatosis

• Selecció de la potència inapropiada

• Selecció del vehícle inapropiat

• Prescripció de la quantitat incorrecta 

• Uso continu del corticoide tòpic per un temps massa llarg.

• Error en el reconeixement dels efectes adversos

• Abús de la oclusió

• Elevada potència en relació a l’ària de pell tractada



CONCLUSIONS



 Els corticoides són els fàrmacs antiinflamatoris més prescrits en les consultes 
dermatològiques. 

 L’us tòpic d’aquests fàrmacs requereix un coneixement complert de les seves 
diferents formulacions, potència i duració local del seu efecte. 

 No podem prescriure’ls sense conèixer els efectes secundaris i el seu us 
correcte, així com tots aquells factors que poden modificar l’absorció i potència.

 Igualment haurem de donar aquesta informació, de forma entenedora, al 
pacient, instruint-lo en l’us correcte del corticoide tòpic. Sempre tractament 
pautat  (per escrit). 

 Els seus efectes secundaris locals i sistèmics estan ben reconeguts i se sap bé 
com prevenir-los. Les guies d’us clínic són relevants alhora d’utilitzar de forma 
correcte aquests fàrmacs en tractaments tant a curt com a llarg plaç.




