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Acneea vulgară - principii de 
tratament şi întreţinere

Prof. dr. Alexandru Tătaru
Medic primar dermatovenerolog UMF Cluj-Napoca

Centrul EsthetiQ Line - Cluj-Napoca

În articolele precedente am arătat că acneea vulgară 
este de bază o afecţiune cu determinare genetică a 
glandelor sebacee care produc un exces de sebum şi că 
în procesul inflamator intervine o populaţie bacteriană 
în mod normal prezentă în interiorul glandelor 
sebacee, aşa-numitul Propionibacterium acnes, care se 
înmulţeşte exagerat şi produce din sebum acizi graşi 
liberi cu efect inflamator direct.

Am mai arătat de asemenea ce nu este acneea: 
nu este o infecţie cronică pentru că intervine o 
bacterie saprofită (natural prezentă în piele), nu 

este o perturbare hormonală şi nu are un tratament 
definitiv, ci necesită îngrijiri repetate la fiecare puseu 
de evoluţie până când, odată cu înaintarea în vârstă, 
secreţia de sebum scade inevitabil şi boala ca atare se 
remite spontan. Pentru majoritatea persoanelor aceasta 
înseamnă în jurul vârstei de 25 - 30 ani, dar pot exista 
cazuri la care persistă până spre 40 de ani.

Tratamentele eficace sunt produsele dermatologice 
antiacneice de uz local (creme, geluri, soluţii) şi 
unele tratamente generale în cazurile rezistente la 
tratamentele locale. În perioadele de remisiune se 
recomandă produse antiacneice de tip cosmetic pentru 
menţinerea bunelor rezultate pe o perioadă mai lungă, 
acestea nefiind direct eficace în remisiunea puseului 
acneic.

Indiferent de tratament, acneea va recidiva până la 
o anumită vârstă, proprie fiecărui individ, astfel încât 
vorbim în cazul acneei de proceduri şi programe de 
întreţinere, pe cât posibil individualizate şi nu de un 
tratament definitiv.

Tratamentele dermatologice locale se bazează 
pe substanţe farmacologic active care reduc 
producţia de sebum (sebostatice), reduc populaţia 
de Propionibacterium acnes şi respectiv înlătură 
hiperkeratinizarea orificiilor foliculare de pe faţă prin 
efect keratolitic. Pentru a obţine ultimul obiectiv sunt 
foarte utile şi procedurile fizice de microdermabraziune 
(MDA) care se pot asocia cu tratamentele locale.

Efect sebostatic au toate produsele care conţin 
retinoizi, adică derivaţi de vitamină A acidă (tretinoin, 
izotretinoin şi respectiv retinaldehidă). Deoarece au 
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efect fotodinamic (cresc sensibilitate pielii la lumina 
solară şi razele ultraviolete), toate aceste produse se 
aplică numai noaptea şi se înlătură peste zi. Un efect 
secundar constant întâlnit este uscăciunea pielii, efect 
temporar însă şi care se şterge la o lună după încetarea 
aplicării.

Efectul antibacterian cel mai util se obţine cu 
produse conţinând benzoilperoxid, o substanţă cu 
acţiune specifică pe propionibacterium acnes care are 
marele avantaj că nu conduce la apariţia de rezistenţe 
în timp a acestei bacterii la tratament. Alternativ se 
utilizează antibiotice specifice pentru bacteria amintită, 
cum sunt  eritromicina şi clindamicina în aplicaţii locale, 
cu dezavantajul că se produc în timp frecvent fenomene 
de rezistenţă bacteriană la antibioticul folosit.

Substanţele numite alfa-hidroxi-acizi au un bun 
efect keratolitic (practic induc un „peeling” chimic lejer) 
cu deschiderea microchistelor şi comedoanelor. Dintre 

aceste substanţe se foloseşte mult la ora actuală acidul 
glicolic în combinaţie cu alte antiacneice. Alţi alfa-
hidroxi-acizi sunt acizii lactic, malic şi piruvic.

O substanţă particulară este acidul azelaic, cu triplă 
acţiune, fiind concomitent moderat sebostatic, moderat 
keratolitic şi moderat antibacterian, cu indicaţie de 
utilizare de elecţie în formele incipiente de acnee a 
tinerilor.

Tratamentul general urmăreşte aceleaşi obiective: 
reducerea secreţiei de sebum, reducerea populaţiei 
bacteriene saprofite şi acţiunea keratolitică la nivelul 
orificiilor foliculare. 
Antibioticele utilizate trebuie să aibă acţiune specifică 
pe propionibacterium acnes şi nu oricare sau, greşeala 
cea mai uzuală, să fie „cât mai puternice !”. Practic este 
vorba de antibiotice din clasa eritromicinei şi respectiv 
din clasa tetraciclinei. La ora actuală cel mai activ pare 
a fi o rudă a tetraciclinei numită minociclină, care 

urmează să apară şi pe 
piaţa românească în 
câteva luni.

Pentru sexul 
feminin este foarte 
util ca tratament 
general utilizarea de 
anticoncepţionale cu 
efect specific împotriva 
acneei; practic este vorba 
de Diane 35 şi Melleva 35, 
folosite, subliniem, nu în 
scop anticoncepţional, 
ci pentru tratamentul 
acneei pentru o perioadă 
între 3 şi 6 luni la 
recomandarea medicală.

Pentru ambele sexe, 
tratamentul general cel 
mai eficace recomandat 
cu prudenţă numai în 
formele grave sau ne-
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responsive la tratametul local de acnee, este retinoidul 
numit izotretinoin. Comercial denumirile sub care se 
găseşte sunt Roaccutane şi respectiv Sotret, identice ca 
substanţă activă.

 În legătură cu acest tratament general au 
apărut multe discuţii referitoare la efectele adverse, 
în mare măsură exagerate, în special cred că este o 
exagerare insistenţa cu care se subliniază efectul de 
depresie psihică, extrem de rar întâlnit. Efectul toxic 
pe ficat este de asemenea redus în cazul utilizării 
la pacienţi tineri la care ne-am asigurat că nu au o 
hepatită cronică. Efectul advers cel mai redutabil este 
cel teratogen (induce apariţia de malformaţii la copil 
în cazul unei sarcini); de aceea dacă este prescris la 
sexul feminin trebuie să ne asigurăm printr-un test de 
sarcină prealabil că respectiva pacientă nu este gravidă. 
Pe perioada standard de 4 luni de tratament este 
obligatorie utilizarea unui anticoncepţional care va mai 
fi continuat încă trei luni după încetarea tratamentului. 
În această situaţie este preferabilă utilizarea unuia din 
anticoncepţionalele cu efect antiacneic amintite, ceea ce 
potenţează rezultatele tratamentului.

 Chiar şi după o cură cu izotretinoin, acneea nu 
dispare definitiv, dar gravitatea ei se reduce de regulă 
cu mult şi următoarele recidive vor putea fi tratate şi 
îngrijite doar cu tratamente externe.

 Schemele de îngrijire pe termen lung în 
cazul acneei prevăd: utilizarea regulată de geluri pentru 

curăţarea feţei concepute special pentru ten gras şi 
acneic, tratamente locale indicate de dermatolog în 
care se alternează produse active pe propionibacterium 
acnes cu produse sebostatice şi produse cu efect 
keratolitic la care se adaugă din când în când proceduri 
fizice de microdermabraziune şi cosmetice pentru 
îndepărtarea punctelor negre. În perioadele de 
remisiune sunt indicate oricare din produsele pur 
cosmetice de întreţinere pentru ten gras sau/şi acneic 
(geluri de spălare a feţei, creme antiacneice şi loţiuni 
astringente).
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