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REZUMAT
Acneea este o afecţiune foarte des întâlnită în cabinetul medicului de familie, care de obicei tratează formele 

uşoare de acnee. Este foarte important de depistat cât mai repede acneea fulminans. Aceasta este o formă rară, 
însă foarte distructivă, cu implicaţii sistemice, care necesită tratament de specialitate imediat, necesitând de 
cele mai multe ori internarea bolnavului.
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ABSTRACT
Acne is a common affection in the family doctor's office, usually treating light acne forms. It is very impor-

tant to detect acne fulminans as soon as possible. This is a rare but very destructive form, with systemic impli-
cations, requiring immediate specialist treatment, usually requiring hospitalization. 
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INTRODUCERE

Abordarea acneei, atât de des întâlnită în 
practica medicală, în mod deosebit la adoles-
cenţi, este un subiect comun în rândul medici-
lor. Cu toate acestea, există și forme grave de 
acnee care necesită instituirea terapiei specifice 
de către medicul specialist.

Pacientul este afectat în principal din cauza 
aspectului, nu tocmai plăcut, ce poate duce la 
afectarea calităţii vieţii. Gradul de afectare a ca-
lităţii vieţii pacientului cu acnee este în general 
direct proporţional cu severitatea bolii. 

De obicei, formele ușoare și cele moderate 
se vindecă fără complicaţii majore (pot rămâne 

cicatrici în unele cazuri). Trebuie să conștienti-
zăm posibilitatea exacerbării formelor ușoare și 
complicaţiile care pot surveni o dată cu formele 
severe de acnee.

Deși o afecţiune comună, acneea se înca-
drează în bolile inflamatorii ale foliculului pilos 
și rezultă dintr-o interacţiune complexă a diferi-
ţilor factori patogeni.

Este o boală cronică caracterizată prin epi-
soade de exacerbare și de remisie. Tratamentul 
este astăzi înţeles ca abordare pe termen lung 
(luni sau ani).

În literatura de specialitate sunt menţionate 
numeroase forme și clasificări ale acneei, o par-
te din acestea sunt prezentate în Tabelul 1.
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TABELUL 1. Exemplificarea formelor de acnee

Formă Observaţii
Acneea 
vulgară

Cea mai frecventă formă de acnee. Apare 
în perioada pubertăţii și se remite (de obi-
cei) după 20 ani. Este caracteristi c excesul 
de sebum și prezenţa comedoanelor închi-
se și/sau deschise, papule, pustule, noduli, 
cicatrici. 

Acneea 
fulminans

Formă severă de acnee. Predominant la se-
xul masculin. Debut exploziv cu leziuni de 
dimensiuni mari. Sunt specifi ce leziunile ul-
cerati ve cu cruste hemoragice. Este însoţită 
de simptomatologie sistemică specifi că. 

Acneea 
conglobată

Formă severă de acnee. Afectează faţa, 
trunchiul, fesele. Apar abcese care drenea-
ză prin sinusuri, dar și comedoane, papule, 
pustule și noduli. 

Acneea 
medica-
mentoasă

Apare în urma medicaţiei cu corti costeroizi, 
ioduri, bromuri, săruri de liti u, steroizi ana-
bolici etc.

Acneea la 
nou-născut 
și sugar

Afectează în general copiii până la vârsta de 
3 ani. Frecvenţă mai redusă. Apar comedoa-
ne și papulo-pustule. Se remite spontan.

ACNEEA FULMINANS

Deși o formă rară de acnee, acneea fulmi-
nans este cea mai severă și distructivă formă, cu 
debut exploziv și simptomatologie sistemică 
(1,2). Reprezintă o urgenţă medicală, cu inter-
venţia medicului specialist (medicul dermato-
log, iar în unele cazuri și medicul internist), de 
cele mai multe ori fiind necesară internarea.

Afectează cu precădere sexul masculin în pe-
rioada pubertăţii, având ca tipar preexistenţa 
acneei ușoare sau moderate timp de 1-2 ani îna-
inte de debutul brusc al acneei fulminans.

ETIOPATOGENIE

Etiologia acneei fulminans este rămasă încă 
incertă; cu toate acestea, mai multe variante 
(teorii) au fost evidenţiate în literatură. Un rol 
important în etiologia acneei fulminans este 
foarte probabil să fie jucat de infecţie, de factori 
imunologici și/sau factori genetici.

În urma studiilor efectuate, s-au evidenţiat 
următoarele teorii:

• Dezvoltarea acneei fulminans este asocia-
tă cu o reacţie de hipersensibilitate medi-
ată imunologic de tip III și/sau de tip IV la
antigenii Propionibacterium acnes (3)

• Tratamentul cu izotretinoin poate induce
acneea fulminans; în cazuri rare, poate fi in-
dusă și de tetraciclină sau eritromicină (4)

• O altă ipoteză este că modificarea geneti-
că a activităţii neutrofilelor – hiperreacti-
vitatea la chemoatractanţi – poate influ-
enţa scăderea fagocitozei de P. acnes (5)

Sunt cazuri în care, prin administrarea doze-
lor mari de testosteron, a fost declanșată acne-
ea fulminans – în unele cazuri, testosteronul a 
fost administrat concomitent cu steroizi anabo-
lizanţi (6-8). În unele cazuri, excesul de andro-
geni poate fi incriminat în declanșarea acneei 
fulminans. 

Într-o altă ordine de idei, din cauza scăderii 
complementului C3 la unii pacienţi, creșterea 
gama globulinelor și răspunsul bun la terapia cu 
steroizi conduc către perspectiva încadrării în 
bolile complexe autoimune.

La unele persoane, infecţia poate să predis-
pună declanșarea acneei fulminans.

Se mai presupun, ca factori declanșatori, fac-
torii ereditari și cei genetici (predispoziţia gene-
tică se pare a fi asociată cu gena HLAcw6) (9).

Nivelul testosteronului crește în perioada 
pubertăţii, fiind corelat cu trendul de apariţie a 
acneei fulminans cu precădere la sexul masculin 
în perioada de adolescenţă.

Un studiu de caz relatează cazul a doi fraţi, 
ambii în tratament cu izotretinoin. La unul din-
tre ei, izotretinoinul a indus pe parcursul unei 
acnee severe granuloame piogenice eruptive, 
iar la celăla lt a dus la apariţia acneei fulmi nans 
(10).

În ceea ce privește administrarea de izotreti-
noin ca posibilitate de declanșare a acneei ful-
minans, au fost relatate doze cuprinse între 40 
mg/zi și 80 mg/zi pe o perioadă de la 1 săptămâ-
nă până la 7 săptămâni (15).

MANIFESTĂRI CLINICE

Plecând de la ideea general acceptată, prin 
care majoritatea pacienţilor care dezvoltă acne-
ea fulminans au deja o formă ușoară sau mode-
rată de acnee, cel mai probabil tratată cu izotre-
tinoin, ajungem la momentul debutului, care 
este brusc și exploziv.

Se prezintă ca o acnee foarte gravă ulcerativă 
având prezenţi noduli inflamatori și hemoragici, 
acoperiţi de cruste hemoragice, cel mai frecvent 
localizaţi pe faţă, umeri și partea superioară a 
trunchiului și spatelui (11,12).

Drenarea este o variantă a unui nodul der-
mo-hipodermic ce fistulează, de obicei in forme 
severe de acnee, cum ar fi acneea fulminans, 
care este mai probabil să se dezvolte pe faţă și 
pe gât decât pe trunchi și se manifestă ca o lezi-
une persistentă, care se extinde liniar și elibe-
rează periodic puroi sau sânge (13).

Caracteristice acestei forme de acnee sunt 
manifestările sistemice care apar aproape în 
toate cazurile.
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Simptomele sistemice evidenţiate la debutul 
bolii sunt: febră, frisoane, slăbiciune, artralgii, 
mialgii, oboseală, dureri musculo-scheletice, 
anemie, leucocitoză și creșterea ratei de sedi-
mentare a eritrocitelor.

Cu o frecvenţă crescută, au fost raportate la 
acești pacienţi artralgia, inflamaţia articulară și 
leziuni osoase osteolitice. 

Afectarea osoasă este comună la acești paci-
enţi, deși cauza este necunoscută, fiind utilizată 
biopsia osoasă pentru a exclude malignitatea 
sau infecţia. Analiza probelor de biopsie a leziu-
nilor osoase arată numai modificări reactive; cu 
toate acestea, un infiltrat de neutrofile și celule 
mononucleare cu ţesut de granulare poate imi-
ta osteomielita (13).

În acneea fulminans putem să întâlnim: he-
patosplenomegalie, eritem nodos sau miozită 
(14).

TABELUL 2. Caracteristici generale în acneea fulminans 
(15)

Sex Predominant masculin
Vârstă 13-22 ani
Patogeneză Incertă
Debut Acut și spontan
Localizare Trunchi, spate, umeri, faţă
Clinic Leziuni ulcerati ve, acoperite cu cruste he-

moragice
Sistemic Stare generală alterată, febră, oboseală, 

scădere ponderală, artralgii și mialgii, le-
ziuni osoase osteoliti ce, splenomegalie, 
hepatomegalie, indispoziţie 

Investi gaţii 
de laborator

Leucocitoză, viteza de sedimentare a eri-
trocitelor crescută, anemie, proteinurie, 
hematurie microscopică

Tratament Corti costeroizi sistemici combinaţi cu izo-
treti noin

Au fost descrise patru forme de acnee fulmi-
nans: 1. Acnee fulminans cu simptomatologie 
sistemică; 2. Acnee fulminans fără simptomato-
logie sistemică; 3. Acnee fulminans indusă de 
izotretinoin, cu simptomatologie sistemică; 4. 
Acnee fulminans indusă de izotretinoin, fără 
simptomatologie sistemică (16).

DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL

Este important să fie făcut diagnosticul dife-
renţial între acneea fulminans și acneea conglo-
bată. Deși au o localizare similară, acneea fulmi-
nans este mai distructivă, rezistentă la tratament 
cu antibiotice, limitată în timp și necesită o tera-
pie aparte, în timp ce acneea conglobată apare 
la o vârstă mai înaintată, are un curs cronic și 
debut mai puţin exploziv (15).

FIGURA 1. Acnee ulcerativă severă (acnee fulminans) 
extinsă ce afectează partea superioară a trunchiului (17)

TRATAMENT

De obicei, pacientul este internat pe o peri-
oada de 3-5 săptămâni, necesitând repaus la 
pat. Pe lângă debridarea chirurgicală, se va utili-
za local uree pentru a preveni formarea cruste-
lor. 

Tratamentul de elecţie este reprezentat de 
steroizii sistemici. Răspunsul este bun la trata-
ment, iar în cazul întreruperii prea rapide sau 
bruște a terapiei sunt frecvente recurenţele, 
care apar la 2-8 săptămâni de la întrerupere. 
Durata optimă de tratament pentru a evita recă-
derile este de 3-5 luni.

Terapia orală cu izotretinoin este recoman-
dată pentru tratamentul acneei severe, în ciuda 
unor posibile efecte adverse care trebuie luate 
în considerare la fiecare pacient în parte (18).

De asemenea, combinaţia de steroizi orali și 
izotretinoin aduce un beneficiu sporit pacientu-
lui, aceasta fiind considerată cea mai bună vari-
antă terapeutică cu cel mai bun răspuns (19).

Mai nou, tratamentul cu infliximab poate fi 
considerat ca o variantă terapeutică pentru pa-
cienţii care nu răspund la terapiile convenţiona-
le (20).

Studiile au arătat că, în cazul imposibilităţii 
administrării steroizilor, dapsona poate fi o bună 
opţiune terapeutică (21).

În cazurile de acnee fulminans fără afectare 
sistemică, ar trebui luată în considerare schim-
barea conduitei terapeutice, răspunsul la izotre-
tinoin la acești pacienţi fiind mic (22).

DISCUŢII

Prognosticul pentru pacienţii trataţi cu corti-
costeroizi și izotretinoin este bun. 

Leziunile osoase se remit de obicei dacă tra-
tamentul a fost efectuat corect, însă pot rămâne 
modificări radiologice reziduale, cum ar fi scle-
roza și hiperostoza. 

Cicatricile și fibroza pot fi rezultatul procesu-
lui inflamator acut. 
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Pot să apară recăderi, mai ales când trata-
mentul cu steroizi este redus, dar, după un tra-
tament de 1 an, riscul de recădere este mic.

Acneea este un model interesant pentru stu-
dierea interacţiunilor dintre hormoni, imunita-
tea înnăscută, inflamaţie și cicatrizare, pentru a 
explora mecanismele de inducere a acneei în 
diferite boli/sindroame asociate cu acneea, pen-
tru care sunt necesare studii suplimentare (23).

CONCLUZII

Recunoașterea promptă a acestei afecţiuni 
va ajuta la gestionarea adecvată a cazurilor. Dia-
gnosticarea propice cu iniţierea rapidă a terapiei 

adecvate, de lungă durată, permite pacienţilor 
să evite consultaţii multiple, tratamente farma-
cologice inutile, cicatrici reziduale și alte compli-
caţii. Apare necesitatea constituirii echipei mul-
tidisciplinare, cu identificarea atât a impactului 
negativ al acneei fulminans, cât și a tratamentu-
lui de lungă durată asupra calităţii vieţii pacien-
tului, și, nu în ultimul rând, elaborarea și aplica-
rea strategiilor pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii acestor pacienţi. Medicul de familie este 
primul aflat în contact cu pacientul, fiind impor-
tant ca acesta să recunoască acneea fulminans 
pentru a direcţiona pacientul cât mai rapid către 
medicul specialist.
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