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Acne vulgaris is a common dermatological condition with
complex pathogenesis and significant negative effects on quality
of life. Now we have a significant increase of acne in adults,
especially in the female sex.
The authors present a retrospective study conducted over
a period of five years, on Department of Dermatology Emergency University Hospital Elias - Bucharest.

Rezumat
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Acneea vulgară reprezintă o afecțiune dermatologică frecventă,
cu fiziopatologie complexă și cu efecte negative importante
asupra calității vieții pacienților. În ultima perioadă se constată
o creștere importantă a acneei la persoana adultă, în special în
cazul sexului feminin.
Autorii prezintă un studiu retrospectiv, efectuat pe o perioadă
de 5 ani, în Clinica de Dermatologie a Spitalului Universitar de
Urgență Elias - București, studiu în care au fost evaluate atât
repartiția din punct de vedere al diagnosticului, cât și analiza
cazurilor de acnee.
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I. Introducere
Acneea vulgară, una dintre cele mai întâlnite
afecțiuni dermatologice, cu maxim de incidență
în adolescență(1), reprezintă cel mai frecvent
diagnostic precizat de către medicii dermatologi(2,
3)
. La nivel global, date recente indică faptul că din
ce în ce mai multe persoane de sex feminin sunt
afectate de acnee după vârsta de 25 de ani(4, 5, 6).

II. a) Definiție
Deși, tradițional, acneea vulgară este privită ca o
afecțiune a adolescenților, ea poate persista către
viața adultă sau se poate dezvolta, de novo, la
vârsta adultă(7).
Acneea la femeia adultă se diferențiază de forma
din adolescență prin aspecte clinice și evolutive, și de
aceea abordarea acneei la femeia adultă trebuie să fie
diferită atât în ceea ce privește algoritmul de evaluare,
cât și al schemei de tratament.
Acneea - forma tardivă a femeii adulte se
definește ca fiind forma de acnee prezentă după
vârsta de 25 de ani(5, 8).
Vârsta medie a femeilor cu forma tardivă de acnee
care se prezintă pentru consult variază, după diverse
studii, între 36 de ani(9), 31,8 ani(10) și 26,5 ani(4), iar 10%
din vizitele medicale erau solicitate de persoane între
35 și 44 ani(11).

II. b) Impact asupra qol (Quality of Life)
Acneea moderată spre severă localizată la nivelul feței
are efecte negative importante sociale și economice,
pacienții prezintă mari dificultăți în găsirea unui loc de
muncă(12), concomitent cu o stimă de sine redusă și
depresie(13, 14, 15).
Aspectul cutanat determină modificări la nivelul
imaginii corporale, cu consecințe imediate de tip
furie, frică, jenă, anxietate, depresie, stânjeneală sau
stigmatizare(16, 17, 18).
Impactul avut asupra calității vieții exercitat de acnee
este similar cu impactul exercitat de afecțiuni grave
de tip epilepsie, astm, diabet sau artrită(19) și bolnavii
cu acnee la vârsta adultă prezintă o comorbiditate
psihiatrică de circa 40%(20), inclusiv ideație suicidală(21).
Impactul asupra calității vieții este asociat în mod
direct cu durata de evoluție a bolii(21, 22, 23), iar unii autori
indică o mai mare prevalență la pacienții cu acnee a
unor modificări de tip anorexie și bulimie nervoasă(24).

II. c) Tipuri de acnee la femeia adultă
Femeile reprezintă 2/3 din totalul vizitelor făcute la
medicul dermatolog pentru acnee, în timp ce 1/3 din
totalul consultațiilor sunt acordate femeilor în vârstă
de peste 25 de ani(25).Interesant, Epstein(26) a stabilit în
1968 o prevalență a acneei de 42% la femeile cu vârsta
cuprinsă între 26 și 45 de ani.
În general, acneea la vârsta adultă are tendința să
fie mai inflamatorie, cu mai puține comedoane, iar
localizarea de preferință a leziunilor este diferită de
forma din adolescență, respectiv leziunile se localizează

în special în zona inferioară a feței(27), cu prezența de
leziuni polimorfe de tip comedoane, papule, chisturi,
noduli(28, 29).
Referitor la frecvența bolii după 20 de ani asociată
cu leziuni vizibile de acnee, aceasta a fost de 64% la
persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani și
43% la grupa de vârstă 30-39 ani(30).
Din punct de vedere al vârstei de debut și al evoluției
se descriu forma de tip “continuu” sau “persistent” în
care acneea la femeia adultă reprezintă o continuare
fără pauză a formei din adolescență (forma cea mai
comună)(9, 31, 32) și forma de tip “debut tardive” sau “late
onset” în care leziunile de acnee apar prima dată după
vârsta de 25 de ani(10, 28).

III. Fiziopatologie, cauze și factori de risc
Acneea este o afecțiune multifactorială, în care
intervin factori de tip genetic(33-36), stres(37), hormoni
androgeni(38) care influențează atât dezvoltarea bolii,
cât și severitatea acesteia(39).
Mai intervin sușele rezistente de Propi-onibacterium
acnes, utilizarea anumitor produse cosmetice și
folosirea unor medicamente, inclusiv contraceptive
orale(40). Expunerea la ultraviolete(41), obezitatea
,creștereanivelului de LDL colesterol(42) și anumite
alimente(43, 44) au fost implicate în procesul de dezvoltare
a bolii.
Studiile au evidențiat legătura nivel de stres, hormoni
androgeni, număr de leziuni de acnee la femei cu o
viață profesională solicitantă (fast paced professional
careers)(45).
Datele clinice sugerează o agregare familială
importantă(10, 32, 45, 46) și se consideră că sunt implicate
gene legate de imunitatea înnăscută și de metabolismul
hormonilor androgeni.
O legătură importantă este cea reprezentată de
acnee și utilizarea de anumite ACO de tip progestine
pro androgenice(32) și unele studii au subliniat legătura
puternică dintre folosirea de ACO orale și creșterea
frecvenței acneei(31).
Datele din literatură sugerează că mai degrabă
modificări la nivelul foliculului pilossebaceu (“endorgan hypersensitivity”) și nu nivelul de androgeni
poate reprezenta factorul central în dezvoltarea acneei
la femeia adultă(45).
Există un nivel ridicat al activității enzimatice a 5
alfa reductaza tip 1 în glandele sebacee la femeile
cu acnee comparativ cu femeile fără acnee și valorile
androgenilor sangvini sunt în mod semnificativ și
constant mai mari la femeile cu acnee DAR tot în limite
normale(46 bis).
Acneea are o evoluție nefavorabilă la fumători(30), iar
fumatul crește riscul de a dezvolta acnee și de apariție
a unor forme severe după un model liniar doză număr de țigări fumate zilnic(4, 5, 6, 30, 47) și a fost introdus
conceptul de “smokers acne”(47).
Stresul este considerat un factor trigger major de
exacerbare a leziunilor în acnee vulgară(28, 48, 49), iar
Kligman(50) consideră stresul ca fiind factorul etiologic
major al acneei la femeia adultă, practic nivelurile
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ridicate de stres conduc în final la creșterea producției
de androgeni la nivel adrenal.
Absența leziunilor de acnee la populația din Papua
New Guinea și Paraguay a condus la ideea că dieta
“high glycaemic load” caracteristică alimentației de tip
western poate avea un rol în dezvoltarea leziunilor de
acnee(51.)
În cazul femeilor adulte, creșterea nivelului seric de
insulin-like growth factor 1 (IGF 1) se corelează în mod
direct cu numărul leziunilor de acnee(52), iar dieta de tip
„low glycaemic load” poate reduce în mod semnificativ
numărul de leziuni de acnee și să îmbunătățească
sensibilitatea la insulină(53-55).
Studiile observaționale au evidențiat o legătură
între aportul de lapte și prevalența acneei și a
severității acesteia(56), precum și între alimentele
cu index glicemic ridicat și durata acneei(57), iar
Robinson(58) a descris pentru prima dată posibila
implicare a laptelui în agravarea leziunilor de
acnee.
O posibilă legătură lapte/acnee este repre-zentată
de prezența în lapte a variate substanțe cu efect
hormonal like, a derivaților de tip 5alfa, a precursorilor
de testosteron precum și a IGF1 (care stimulează în
mod direct sinteza de androgeni)(59-62).
În momentul de față se consideră că hiperactivarea
nutrient-sensitive kinase mTOR complex 1 (mTORC1)
este principala cale de „mediere” a leziunilor de acnee
de către alimente(63-65).

Criteriile care au stat la baza alegerii variatelor
tipuri de diagnostic principal sunt frecvența și
prevalența afecțiunii respective în populația
generală, impactul avut de boala respectivă asupra
QOL, caracterul de boală cronică, cu tratament de
lungă durată.
În ceea ce privește diagnosticul principal de „Acnee
vulgară” am urmărit următorii parametri: număr total
de internări, repartiția pe sexe B – bărbați / F- femei,
repartiția cazurilor de la F pe grupe de vârstă (sub
20 de ani, 20-29 ani, 30-49 ani, 40-49 ani). La sexul
feminin, grupele de vârstă peste 20 de ani, au fost
analizate și antecedentele personale patologice
(APP) și antecedentele heredo-colaterale (AHC)
(în special afecțiuni endocrine, diabet zaharat (DZ),
obezitate, variate forme de cancer, afecțiuni cardiace și
hipertensiunea arterială - HTA).

IV. b) Rezultate
Rezultate obținute au fost următoarele: număr total
de internări 2009-2013 = 7559, număr de internări
variate tipuri de cancer de piele = 1403 (18,56/%),
număr de internări psoriazis = 1167 (15,43%), număr
de internări cu afecțiuni buloase = 188 (2,48%) și număr
de internări cu acnee (sex masculin și feminin) = 381
(5,04%) – Tabelul 1.
În ceea ce privește diagnosticul principal de
„Acnee vulgară”, am obținut următoarele date:
număr total de internări cu acnee = 381, iar

An

Nr. total
internĂri

2009

1.450

213

14,68%

202

13,93%

33

2,27%

93

6,41%

2010

1.500

226

15,06%

236

15,73%

50

3,33%

66

4,40%

2011

1.199

219

18,26%

214

17,84%

21

1,75%

51

4,25%

2012

1.564

194

12,40%

271

17,32%

35

2,23%

67

4,28%

2013

1.846

315

17,06%

480

26,00%

49

2,65%

104

5,63%

Total

7.559

1167

15,43%

1403

18,56%

188

2,48%

381

5,04%

Psoriazis

Tumori

Maladii Buloase

Acnee Vulgară

Tabelul 1. Număr total de internări și repartiția pe grupe de afecțiuni

IV. a) Material și metodă
Am realizat un studiu retrospectiv, pe pacienții
internați în Clinica de Dermatologie a Spitalului
Universitar de Urgență ELIAS București în perioada
01.01.2009 – 31.12.2013.
Indicatorii care au fost colectați sunt: număr total
de internări, număr de internări având ca diagnostic
principal variate forme de tumori cutanate (epiteliom
bazocelular, epiteliom spinocelular, melanom), număr
total de internări având ca diagnostic principal variate
forme de psoriazis, număr total de internări având
ca diagnostic principal variate forme de afecțiuni
buloase (pemfigus vulgar, pemfigoid bulos, dermatită
herpetiformă).
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repartiția pe sexe: B = 140 ( 36,75 %), F = 241 (
63,25 %) – Tabelul 2.
Referitor la repartiția pe grupe de vârste
a cazurilor de acnee la sexul feminin, s-au
identificat următoarele date: sub 20 de ani = 68
(17,85%), iar peste 20 de ani = 173 (45,41%).
Raportarea s-a făcut la numărul total de cazuri
de acnee, respectiv sex B și F luate împreună Tabelul 3.
În ceea ce privește repartiția pe grupe de vârstă
în cazul persoanelor feminine în vârstă de peste 20
de ani, aceasta a fost: 20-29 ani = 148 ( 61,41%),
30-39 ani = 22 (9,13 %) și 40-49 ani = 3 (1,24%),
cu mențiunea că analiza s-a făcut la cazurile totale
de acnee la sexul feminin - Tabelul 4.
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An

Nr. total

Acnee B

Acnee F

2009

93

24

25,80%

69

74,20%

2010

66

35

53,03%

31

46,97%

2011

51

22

43,14%

29

56,86%

2012

67

29

43,28%

38

56,72%

2013

104

30

28,84%

74

71,16%

Total

381

140

36,75%

241

63,25%

Tabelul 2. Repartiția pe sexe a cazurilor de acnee
Departe de a fi o simplă problemă de piele, acneea
este o afecțiune complexă, cu o patogenie departe de a fi
elucidată pe deplin și cu implicarea mai multor specialități
medicale și chirurgicale, respectiv dermatologia,
endocrinologia, gine-cologia, chirurgia plastică etc.
Repartiția pe sexe, respectiv B = 140 (36,75%), F = 241
(63,25%), reflectă, pe de o parte, importanța factorului
hormonal și, pe de altă parte, preocuparea mai mare pe
care o are sexul F față de aspectul fizic în general și față
de aspectul feței (al tenului) în particular. De asemenea,
aceste date confirmă datele din literatură referitoare la
localizarea predilectă a leziunilor de acnee la persoana
adultă, torace la bărbați și față la femei.

Din punct de vedere al APP (antecedente personale
patologice)/diagnostice concomitente (grupele de
vârstă peste 20 de ani – 173 de paciente), am obținut
următoarele informații: SOPC / chist ovarian = 20
(11,56%), afecțiuni tiroidiene = 7 (4,04%) și dislipidemie
= 22 (12,71%) - Tabelul 5.
Referitor la AHC (antecedentele heredocolaterale) (grupele de vârstă peste 20 de ani – 173
de paciente), s-au găsit următoarele: hipotiroidie
(4 - 2,31%), hipertiroidie (1 - 0,57%), diabet zaharat
tip 2 = 13 (7,51%), HTA (15 - 8,67%), BCI (12 6,93%), AVC (3 - 1,73%), acnee (7 - 4,04%), variate
neoplazii (13 - 7,51%) - Tabelul 6.

An

Nr.
total
B+F

B

F

2009

93

24

69

16

17,20%

8

8,60%

16

17,20%

53

56,98%

2010

66

35

31

17

25,75%

18

27,27%

8

12,12%

23

34,85%

2011

51

22

29

13

25,49%

9

17,65%

10

19,61%

19

37,25%

2012

67

29

38

14

20,89%

15

22,39%

7

10,45%

31

46,27%

2013

104

30

74

15

14,42%

15

14,42%

27

25,96%

47

45,19%

Total

381

140

241

75

19,68%

65

17,06%

68

17,85%

173

45,41%

B <20

B >20

F <20

F >20

Tabelul 3. Repartiția pe grupe de vârstă (sub/peste 20 de ani) și pe sexe

V. Discuții
Deși percepția generală este “acneea este o
problemă cosmetică”, procentul de internări într-o
clinică universitară de dermatologie este de 5,04%
(comparativ cu 18,56% pentru tumori și 15,43%
pentru psoriazis).
F <20

Repartiția pe grupe de vârste la F, respectiv 20-29 ani
= 148 (61,41%), 30-39 ani = 22 (9,13%) și 40-49 ani =
3 (1,24%), sugerează aspectul “epidemic” al formei de
acnee la femeia adultă. Pe de altă parte, „concentrarea”
cazurilor pe grupa de vârstă 20-29 de ani subliniază
implicarea majoră a factorului stres și a unor disfuncții
endocrine asociate stresului.

An

F

F >20

F 20/29

F 30/39

F 40/49

2009

69

16

23,19%

53

76,81%

46

66,66%

7

10,14%

0

0%

2010

31

8

25,81%

23

74,19%

19

61,29%

4

12,90%

0

0%

2011

29

10

34,48%

19

65,52%

17

58,62%

2

6,89%

0

0%

2012

38

7

18,42%

31

81,58%

25

65,79%

3

7,89%

3

7,89%

2013

74

27

36,49%

47

63,51%

41

55,40%

6

8,10%

0

0%

Total

241

68

28,22%

173

71,78%

148

61,41%

22

9,13%

3

1,24%

Tabelul 4. Repartiția pe grupe de vârstă (sub 20/20-29/30-39, 40-49) a cazurilor de acnee la sexul feminin
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Afecţiuni asociate F >20 ani (total = 173)
SOPC / chist ovarian

20

11,56%

Afecţiune tiroidiană

7

4,04%

Dislipidemie

22

12,71%

Afecţiuni de tip BCI/HTA/AVC

0

0%

Neoplazii

0

0%

Tabelul 5. Afecțiuni asociate la paciente cu acnee, peste 20 ani
precoce al unor afecțiuni asociate, cât și pentru instituirea
unui set de măsuri („life style health and beauty”) pentru
reducerea unor consecințe ulterioare (inclusiv pentru
reducerea activării mTORC1).

Aplicarea în practica de zi cu zi a acestor date
reprezintă o importantă oportunitate, respectiv
tratamentul correct (inclusiv modificările stilului de
viață legate de fumat și alimentație), pe lângă efectele
benefice față de acnee, poate să determine prevenirea
unor afecțiuni de tip cardiovascular sau diabet zaharat.
Antecedentele personale patologice la pacienta cu
acnee în vârstă de peste 20 ani au evidențiat o asociere
importantă cu modificări endocrine, ginecologice
și metabolice, respectiv asocierea de SOPC/chist
ovarian = 20 (11,56%), afecțiuni tiroidiene = 7 (4,04%),
dislipidemie = 22 (12,71%), implică adoptarea unui
comportament activ („agresiv” în sensul bun) de
evaluare extinsă a pacientelor cu acnee – forma tardivă
a femeii adulte.
Prezența cu o frecvență ridicată a unor afecțiuni de
tip DZ (13 - 7,51%), HTA (15 - 8,67%) și Boală Cardiacă
Ischemică (BCI) (12 - 6,93%), AVC (3 - 1,73%) și
variate forme de cancer (13 - 7,51%), în cadrul AHC a
pacientelor cu acnee la vârsta adultă implică adoptarea
unui stil de viață destinat prevenției active a acestor
afecțiuni, cât și a unui diagnostic precoce al acestor boli.
De asemenea, se ridică o întrebare legitimă legată
de aceste asocieri, respectiv asocierile sunt rezultatul
unor factori genetici, ale stilului de viață sau ale unei
combinații factori genetici + stil de viață (cel mai
probabil scenariu).
Diagnosticul de „acnee – forma tardivă a femeii adulte”
reprezintă o bună oportunitate atât pentru diagnosticul

VI. Concluzii
Managementul acneei la femeia adultă nu este
numai de tip „intervenție acută”, ci și de tip „intervenție
pe termen lung, de menținere”, iar abordarea va trebui
să fie centrată pe caracteristicile particulare ale acneei
la femeia adultă.
Rata de aderență la tratament este mai mare la femeia
adultă comparativ cu bărbații sau adolescenții(66),
iar educația pacientului(4), utilizarea de tratamente
combinate, satisfacția pacientului și răspunsul la
tratament sunt factori importanți care determină
aderența la tratament în cazul femeilor adulte cu acnee.
Conceptul actual de acnee trebuie să fie de tip
„afecțiune cronică” cu evoluție de lungă durată și aspecte
clinice care se modifică permanent de-a lungul vieții,
și nu de tipul acneea este o boală acută, autolimitată
care afectează adolescenții. Acneea la femeia adultă
este frecventă, cu variate forme clinice, rezistentă la
tratament(45, 46) și necesită o abordare individualizată.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4 .0 Unported
License. The images or other third party material in this article are included in the
article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in the credit line; if
the material is not included under the Creative Commons license, users will need to
obtain permission from the license holder to reproduce the material. To view a copy
of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

AHC F > 20 ani (total = 173)
AfecȚiuni

Grad 1

Grad 2

Total

Hipotiroidie

2

1,15%

2

1,15%

4

2,31%

Hipertiroidie

1

0,57%

0

0%

1

0,57%

DZ 2

8

4,62%

5

2,89%

13

7,51%

Osteoporoză

1

0,57%

0

0%

1

0,57%

HTA

11

6,35%

4

2,31%

15

8,67%

BCI

9

5,20%

3

1,73%

12

6,93%

AVC

2

1,15%

1

0,57%

3

1,73%

Dislipidemie

4

2,31%

0

0%

4

2,31%

Afecțiuni
hepatice

7

4,04%

0

0%

7

4,04%

Acnee

7

4,04%

0

0%

7

4,04%

Neoplazii

10

5,78%

3

1,73%

13

7,51%

Tabelul 6. Antecedente heredocolaterale la persoanele cu acnee, sex F, peste 20 ani
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