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Peculiarities of topical therapy in pediatric
psoriasis
Particularitățile terapiei topice în psoriazisul pediatric
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Abstract

In children and adolescents, psoriasis affects between 0.5% and 1.2% of the population. Currently, at least
80 chromosomal loci have been discovered that are significantly linked to psoriasis, and some of these loci are
mainly linked to the onset of psoriasis in childhood. Pediatric psoriasis can be more difficult to diagnose due
to an easier course of the disease, with smaller and thinner plaques, which are less scalable and with atypical
manifestations. First-line therapy in psoriasis in both children and adults is represented by topical therapy.
Treatment options for psoriasis in children and adolescents are largely off-label, with little data available on
efficacy and safety.
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Rezumat

La copii și adolescenți, psoriazisul afectează între 0,5% și 1,2% din populație. În prezent, au fost
descoperite cel puțin 80 de loci cromozomiali care sunt legați în mod semnificativ de psoriazis, iar unii
dintre acești loci sunt legați în special de debutul psoriazisului în copilărie. Psoriazisul pediatric poate fi mai
dificil de diagnosticat din cauza unui curs al bolii mai ușor, cu plăci mai mici și mai subțiri, care sunt mai
puțin scalabile și cu manifestări atipice. Terapia de primă linie în psoriazis, atât la copii, cât și la adulți, este
reprezentată de terapia topică. Opțiunile de tratament pentru psoriazis la copii și adolescenți sunt în mare
parte off-label, cu puține date disponibile despre eficacitate și siguranță.
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INTRODUCERE
Psoriazisul este o boală cronică inflamatorie cutanată care afectează 2-3% din populația adultă, fără
predilecție către bărbați sau femei (1). La copii și
adolescenți, afectează între 0,5% și 1,2% (2). Debutul
bolii survine între 16-22 ani și 57-60 ani, iar aproximativ
o treime dintre pacienți au avut deja debutul bolii înainte de vârsta de 16 ani, cu o vârstă medie de 8-11 ani
(3).
Patogeneza psoriazisului este complexă și este cauzată de o interacțiune la nivel cutanat, sistemul imunitar, precum și de factori genetici și de mediu. La nivel
celular, este o boală inflamatorie mediată de celulele T
caracterizată prin hiperproliferare keratinocitară, proliferare endotelială vasculară, precum și infiltrarea celulară inflamatorie a dermei și epidermei, în care sunt
implicate celulele Th17 și citokinele interleukină (IL-17
și IL-23) (4,5).
În prezent, au fost descoperite cel puțin 80 de loci
cromozomiali care sunt legați în mod semnificativ de
psoriazis, iar unii dintre acești loci sunt legați în special
de debutul psoriazis în copilărie (6). Rata concordanței
este crescută de opt ori la gemenii monozigoți și de patru ori la gemenii dizigoți (7).
Cei mai importanți factori de mediu declanșatori ai
psoriazisului la copii sunt stresul mental, traumatismele
fizice (fenomenul Köbner) și infecția căilor respiratorii
superioare cauzată de streptococi (8).
Psoriazisul pediatric poate fi mai dificil de diagnosticat din cauza unui curs al bolii mai ușor, cu plăci mai
mici și mai subțiri, care sunt mai puțin scalabile și cu
manifestări atipice. Diagnosticul diferențial al psoriazisului pediatric, printre altele, se face cu dermatita atopică, dermatita seboreică și infecțiile fungice (9).
Severitatea psoriazisului la copii în general este măsurată utilizând scorul PASI, cu toate aceste trebuie
avut în vedere faptul că scorul PASI a fost dezvoltat
inițial pentru psoriazisul la adult și poate să aibă limitări
la copiii mici deoarece proporțiile corpului în acest
grup de pacienți sunt destul de diferite în comparație
cu adulții (10).
Tratamentul psoriazisului pediatric se bazează pe
aceleași principii ca la adulți, însă omologarea terapiei
pediatrice nu este întotdeauna realizată. Acest lucru
duce ca experții în domeniul sănătății să utilizeze eficacitatea și efectele adverse ale terapiilor actuale cu ajutorul seriilor de cazuri, în funcție de opiniile experților
sau de experiența siguranței și eficacității medicamentelor dobândite în studiile clinice care investighează
alte tulburări pediatrice.
Terapia de primă linie în psoriazis, atât la copii, cât și
la adulți, este reprezentată de terapia topică. În cazul
copiilor, se ridică problema aprobării pentru uzul pediatric, deoarece nu toate terapiile topice au aprobare

pentru utilizare în pediatrie (11). Agenții topici utilizați
în terapia psoriazisului sunt de tipul creme, unguente,
spume, geluri și loțiuni (12).

CORTICOSTEROIZI TOPICI
Corticosteroizii topici reprezintă terapia cel mai des
utilizată, indiferent de grupa de vârstă. Corticosteroizi
topici cu potență mică până la medie sunt utilizați în
general în cazul leziunilor faciale, flexurale și genitale,
în timp ce corticosteroizii topici cu potență mare și
foarte mare în zonele cu piele groasă, cum ar fi palmele
și tălpile.
Studiile au arătat că crema de halobetasol 0,05% și
emulsia de propionat de clobetasol 0,05% sunt eficiente în psoriazisul pe plăci pediatric, iar efectele secundare raportate au fost relativ ușoare în perioada de tratament de 2 săptămâni, fiind raportate cel mai frecvent
senzația de arsură la locul de aplicare sau atrofia pielii
(13,14,15).
Corticosteroizii trebuie utilizați cu precauție, utilizare intermitentă sau prin rotație pentru a limita posibilele efecte secundare, care la adulți sunt reprezentate de
atrofie, telangiectaziile, dermatita acneiformă, tahifilaxia, dermatita periorală, hipertricoza și, mai rar, suprimarea axului hipotalamic-hipofizar-suprarenal (16).

ANALOGI AI VITAMINEI D
Analogii vitaminei D și analogii vitaminei D în
combinație cu corticosteroizi topici reprezintă o alternativă topică.
Studiile care au urmărit calcipotriol administrat local și calcitriol au arătat eficacitate la pacienții cu psoriazis pediatric cu efecte secundare ușoare. Efectele secundare raportate cel mai frecvent în urma utilizării
analogilor vitaminei D au fost iritația locală și pruritul,
fiind necesară evitarea aplicării pe zonele cu pielea mai
subțire (fața, zonele genitale și flexurale) (17). Dintre
formele analogilor vitaminei D, unguentul cu calcipotriol pare să fie mai iritant decât unguentul cu calcitriol,
iar absorbția sistemică a vitaminei D și creșterea nivelului de calciu sunt puțin probabile dacă tratamentul este
utilizat corespunzător (12,18).
Analogii vitaminei D nu sunt recomandați copiilor
cu vârsta sub 2 ani, iar utilizarea până la 45 g/m2/săptămână la copii și adolescenți cu psoriazis nu pare să
influențeze nivelul de calciu la copiii de la 3 la 14 ani
(12,19).
În practică, este utilizată și combinația analogilor de
vitamina D cu corticosteroizi topici (calcipotriol și betametazonă dipropionat), ceea ce duce la o complianță
mai mare a pacientului la tratament, nemaifiind necesară aplicarea lor separată (20).
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Administrarea la copii a unguentului cu calcipotriol/
betametazonă dipropionat o dată pe zi timp de 4 săptămâni și 4 zile pe săptămână după aceea, cu o durată
medie a tratamentului de 35 săptămâni, a arătat
eficiență în primele săptămâni de administrare și, ulterior, o stabilitate a psoriazisului (21).
Un alt studiu a arătat că aplicarea cutanată de dipropionat de calcipotriol/betametazonă o dată pe zi
timp de 8 săptămâni la copii cu vârsta cuprinsă între 12
și 17 ani ce aveau psoriazis în plăci moderat până la
sever a fost bine tolerată și eficientă (22).
Administrarea de dipropionat de calcipotrienă/betametazonă la copii cu vârsta între 4 și 17 ani la nivelul
scalpului a fost eficientă în primele 12 săptămâni de
tratament, iar efectul tratamentului a fost menținut 48
de săptămâni după aceea (23).

INHIBITORI AI CALCINEURINEI
Inhibitori ai calcineurinei care au fost utilizați la
adulți, precum tacrolimus 0,03% sau 0,1% și pimecrolimus 1%, s-au dovedit a fi eficienți în leziunile psoriazisului de la nivelul feței, organele genitale și zonele de
flexie, reprezentând o alternativă bună pentru tratamentul psoriazisului în aceste zone sensibile la efectele
adverse pe termen lung în utilizarea topică a steroizilor
(24).
La pacienții pediatrici, s-a evidențiat o îmbunătățire
semnificativă în primele 30 de zile de utilizare a tacrolimus 0,1%, cu un singur efect advers raportat, reprezentat de prurit (25,26). Pentru pimecrolimus 1% nu sunt
suficiente date care să susțină utilizarea sa în psoriazisul pediatric.

ANTRALIN
Antralin reprezintă un agent local cu proprietăți antiinflamatorii și antiproliferative și fără absorbție sistemică semnificativă.
Ditranolul cu contact scurt la concentrații mai mari
de 0,1%-3%, aplicat pentru perioade mai scurte de
timp, 10-30 min., își menține eficacitatea cu un risc diminuat de iritație și colorare, fiind o opțiune terapeutică bună în cazul psoriazisului pediatric. Această terapie
a demonstrat o eficacitate de 73,2% la pacienții pediatrici după o administrare medie de 2 luni și o durată
medie de remisie de 5,5 luni (27).
Un alt studiu a demonstrat o reducere semnificativă
a scorului severității și a indicelui PASI de 69,3%, iar singurul eveniment advers raportat a fost iritarea pielii
(28).
Pe lângă eficacitatea si siguranța utilizării în pediatrie, este necesar de remarcat că ditranolul poate pata
hainele și poate provoca iritații cutanate locale, în special atunci când este utilizat la nivel facial, flexural, în
psoriazisul eritrodermic sau pustular.

CONCLUZII
Opțiunile de tratament pentru psoriazis la copii și
adolescenți sunt în mare parte off-label, cu puține date
disponibile despre eficacitate și siguranță. Majoritatea
copiilor și adolescenților au psoriazis în forme ușoare,
existând o mare necesitate de studii clinice care să investigheze eficacitatea și siguranța pe termen lung a
tratamentelor topice.
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