
De combinatie van erythromycine en een 

corticosteroïd in de dermatologie. 

De officina-apotheker wordt vaak geconfronteerd met bereidingen die 

erythromycine associëren met een corticoïd ester in één crème. Hoe moeten we 

dergelijke combinatie aanpakken? 

Erythromycine
  

Erythromycine is een bacteriostatisch antibioticum dat behoort tot familie der macroliden. In 

de dermatologie wordt het bijvoorbeeld gebruikt voor de behandeling van bepaalde types 

acné.1 

Het gaat om een zwakke base (pKa 8,82) die inactief is in zuur milieu. Bij een lage pH vindt 

er een intramoleculaire cyclisatie plaats tussen de ketonfunctie op C9 en de hydroxylfunctie 

op C6 (zie figuur). Deze wijziging neutraliseert het antibiotisch effect van erythromycine.3  De 

optimale pH zone om de stabiliteit van de molecule te garanderen ligt tussen 6 en 9,5.2 

 

Figuur : Erythromycine 3 

Wanneer erythromycine moet verwerkt worden in een crème, is de ideale basis dus de niet 

gebufferde cetomacrogolcrème aangezien deze een pH heeft van minimaal 6,5.4  

Corticoïd-esters 

Corticosteroïden voor lokaal gebruik, ook dermocorticoïden genoemd, worden frequent 

verwerkt in magistrale bereidingen. Ze worden onder andere gebruikt voor hun anti-

inflammatoire eigenschappen (bv bij eczeem), hun antiproliferatief effect (zoals bij psoriasis) 

en ook voor hun effect op de mediatoren die jeuk veroorzaken.1 

Deze dermocorticoïden worden vaak gebruikt onder de vorm van esters. Esterificatie zorgt 

namelijk voor een lipofieler karakter waardoor ze beter geresorbeerd kunnen worden door 



de epidermis dan hun overeenkomstige alcoholen. Esterificatie maakt de corticosteroïden 

echter pH gevoelig. Hoe hoger de pH (vanaf pH 5), hoe sneller de esterfunctie 

gehydrolyseerd zal worden met als gevolg een alcohol dat veel minder actief is, en in 

sommige gevallen zelfs totaal inactief.5 Af en toe treedt er ook een intramoleculaire 

herorganisatie op die leidt tot de vorming van een ander, minder actief ester. Dit is   

bijvoorbeeld het geval bij betamethason-17-valeraat. De degradatieproducten zijn dan 

betamethason-21-valeraat, een stabieler maar 15 keer minder actief ester en betamethason 

base, 100 keer minder actief.1 

De ideale crème-basis voor verwerking van deze esters is dus de gebufferde 

cetomacrogolcrème TMF waarvan de pH ingesteld is op 5.4 

Associatie 

Gelet op het voorafgaande is het dus niet mogelijk erythromycine te combineren met een 

corticoïd-ester en tegelijkertijd de stabiliteit bewaren. Er bestaan echter enkele 

uitzonderingen op deze regel.  

Sommige esters zijn inderdaad stabieler. Dit is het geval voor hydrocortisonacetaat, 

prednisolonacetaat, triamcinolonacetonide en betamethasondipropionaat. Hun 

associatie met erythromycine wordt als stabiel beschouwd gedurende 4 weken bij 

kamertemperatuur6, en kan gerealiseerd worden in een niet gebufferde 

cetomacrogolcrème. 

Wanneer toch een niet-stabiel dermocorticoïd moet gebruikt worden, is het nodig om twee 

afzonderlijke preparaten te bereiden en aan te raden minstens een uur te laten tussen het 

aanbrengen.1 

Gebruikelijke concentratie en optimale pH 
1,7

 

De onderstaande tabel herneemt de gebruikelijke en/of maximaal aanbevolen concentraties, 

alsook de optimale pH zone voor erythromycine en de verschillende dermocorticoïden 

(veresterd of niet) die beschikbaar zijn op de Belgische markt. 

 

Molecule Therapeutische 
concentratie  (%) 

pH gebied voor optimale 
stabiliteit 

Erythromycine 0,5 - 4 6-9,5 

Zwak werkzame bereidingen 

Dexamethason 0,01 - 0,1 2-7 

Dexamethasonacetaat 0,05 
Max. 0,19 

- 

Hydrocortisone 0,25 - 1 4-5 

Hydrocortisonacetaata 0,25 - 1 4-7 

Prednisolone 0,5 - 18 4-5 

Prednisolonacetaata 0,5 4-7 

Vrij sterk werkzame bereidingen 

Clobetasonbutyraat 0,05 3-5 

Hydrocortisonbutyraat 0,1 3,5-4,5 

Triamcinolonacetonidea 0,05 - max. 0,1 2-9 



Sterk werkzame bereidingen 

Betamethasonvaleraat 0,05 - 0,121  
Max. 0,15 

2-5 

Diflucortolonvaleraat 0,1 - 

Zeer sterk werkzame bereidingen 

Betamethasondipropionaata 0,05 à 0,064 
Max. 0,1 

4-8 

Clobetasolpropionaat Max. 0,05 3-5 

Diflucortolonvaleraat 0,3 - 
a Relatief stabiele esters die eventueel gecombineerd kunnen worden met erytromycine. 

Conclusie 

Wanneer een apotheker geconfronteerd wordt met een voorschrift waar erythromycine 
geassocieerd wordt in één crème met een dermocorticoïd dat instabiel is in een basisch 
milieu kan hij/zij hetvolgende voorstellen aan de voorschrijver: 

 Een van de vier esters met een betere stabiliteit, namelijk hydrocortisonacetaat, 
prednisolonacetaat, triamcinolonacetonide of betamethasondipropionaat 
gebruiken. De bereiding kan dan gerealiseerd worden in een basis die compatibel is 
met erythromycine (niet gebufferde cetomacrogol crème). De houdbaarheidtermijn is  
dan 4 weken bij kamertemperatuur. 

 Twee verschillende crèmes bereiden waarbij erythromycine geïncorporeerd wordt in 
de niet gebufferde cetomacrogolcrème terwijl de corticosteroïd ester verwerkt 
wordt in de gebufferde cetomacrogolcrème TMF. In dit geval moet ook een interval 
van minimaal een uur tussen het aanbrengen van beide crèmes gerespecteerd 
worden. 

 

Apr Valérie Schaus 
Centrum voor Farmaceutische Informatie ; APB 
redactiedatum: 05 februari 2014 

Referenties 
1. Therapeutisch Magistraal Formularium, editie 2010. Consulteerbaar via http://www.fagg-

afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/distributie_aflevering/Therapeutisch

_Magistraal_Formularium/ 

2. Blaschek W. et al. Hagers Enzyklopädia der Arzneistoffe und Drogen, 6. Auflage.WVG. Stuttgart 2007. 

3. Van Bambeke F. Erythromycine et néomacrolides actuels, usages cliniques et perspectives. Louv Med. 

2000;119(10):259-286. 

4. Newsletter. Fagron. April 2007. 

5. Herné P. La nouvelle édition du F.T.M. Formation générale SSPF 2010. 

6. Erythromycin zur Anwendung auf der Haut. Neues Rezeptur-Formularium. Ed. Govi-Verlag 2013. 

7. Schöffling U. Corticosteroide in der Rezeptur. PTA Heute 2010;24(1+2):30-35. 

8. Barbé J. Docufaq – In welke concentratie worden prednisolon of methylprednisolon gebruikt in 

dermatologische toepassing ? Korte berichten 2005;10:12-12. 

9. Kligmansche Salbe. Neues Rezeptur-Formularium. Ed. Govi-Verlag 2009. 

 

http://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/distributie_aflevering/Therapeutisch_Magistraal_Formularium/
http://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/distributie_aflevering/Therapeutisch_Magistraal_Formularium/
http://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/distributie_aflevering/Therapeutisch_Magistraal_Formularium/

