ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Χ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ
ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ – ΑΦΡΟΔΙΙΟΛΟΓΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΤΠΟΣΡΟΦΟ
Βϋ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΓΝΑ  ΑΣΣΙΚΟΝ

ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ANTIBIOTIKA ΣΗΝ ΑΚΜΗ
 δεκαετία ϋ60 : ςυςτθματικά αντιβιοτικά ςτθ κεραπεία τθσ ακμισ
 κακιερωμζνθ κεραπεία για τθ μζτρια ζωσ ςοβαρι ακμι
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ :

- μζτρια ζωσ ςοβαρι φλεγμονϊδθ ακμι
- ακμι ανκεκτικι ςτισ τοπικζσ κεραπείεσ
- φλεγμονϊδθ μορφι ακμισ ςε εκτεταμζνθ επιφάνεια ςϊματοσ
- ακμι που προκαλεί δυςχρωμίεσ ι μόνιμεσ ουλζσ
Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al.
Semin Cutan Med Surg 27:183-187 2008

ANTIBIOTIKA : ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΔΡΑΗ
ΑΝΣΙΒΑΚΣΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΗ (αναςτολι πολλαπλαςιαςμοφ p.acnes)
αναςτζλουν: - τθ ςφνκεςθ των πρωτεïνϊν του βακτθριδίου
- το ςχθματιςμό φυλλικοφ οξζοσ ςτο p.acnes (TMP/SMZ)

ΑΝΣΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΡΑΗ
αναςτζλουν: - τθ παραγωγι λιπαςϊν από το p.acnes
- τθ μίτωςθ των λεμφοκυττάρων
- τθ χθμειοταξία των λευκοκυττάρων
- τθν απελευκζρωςθ ελευκζρων ριηϊν Ο2
- τισ προφλεγμονϊδεισ κυτταροκίνεσ (ΣΝF-α,IL-1,IL-6)
- τθν ενεργοποίθςθ του ςυμπλθρϊματοσ (τετρακυκλίνεσ)
αυξάνουν : - τθν ζκκριςθ αντιφλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν (IL-10)
Systemic antibiotic therapy of acne vulgaris
F. Ochsendorf JDDG; 2006 4:828–841

ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ
ΦΑΓΕΩΡΙΚΗ ΑΚΜΗ
ΗΠΙΑ – ΜΕΣΡΙΑ
ΒΛΑΣΙΔΟΦΛΤΚΣΑΙΝΩΔΗ
ΑΚΜΗ * εκτεταμζνθ μορφι νόςου
ΟΒΑΡΗ ΒΛΑΣΙΔΟΦΛΤΚΣΑΙΝΩΔΗ – ΜΕΣΡΙΑ
ΚΤΣΙΚΗ ΑΚΜΗ

ΟΒΑΡΗ ΚΤΣΙΚΗ –
ΤΡΡΕΟΤΑ ΑΚΜΗ
* περιπτϊςεισ με εκτεταμζνθ μορφι νόςου

ΑΡΝΗΣΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ
ΤΣΑΗ
ΑΡΝΗΣΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ
ΤΣΑΗ
* ΜΕΑΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ
ΤΣΑΗ
ΧΑΜΗΛΗ - ΜΕΑΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ
ΤΣΑΗ

ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ
ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ +
ΒΡΟ
ι
ΣΟΠΙΚΑ
ΡΕΣΙΝΟΕΙΔΗ
ι
ΑΖΕΛΑΪΚΟ ΟΞΤ

Evidence-based (S3) Guidelines for the Treatment of Acne
JEADV 2012, 26 (Suppl. 1), 1–29

ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ ΣΗΝ ΑΚΜΗ
ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ

- Οξυτετρακυκλίνθ
- Σετρακυκλίνθ υδροχλωρικι
- Δοξυκυκλίνθ
Σετρακυκλίνεσ
- Μινοκυκλίνθ
2ησ γενιάσ
- Λυμεκυκλίνθ

ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ

- Ερυκρομυκίνθ
- Αηικρομυκίνθ
- Ροξικρομυκίνθ

ΟΤΛΦΟΝΑΜΙΔΕ - Σριμεκοπρίμθ/ουλφαμεκοξαηόλθ
ΚΙΝΟΛΟΝΕ

- Λεβοφλοξαςίνθ

ΡΙΦΑΜΠΙΚΙΝΗ,ΔΑΨΟΝΗ  αναφορζσ ςτθ βιβλιογραφία

ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ
τα πιο ςυχνά ςυνταγογραφοφμενα αντιβιοτικά ςτθν ακμι
ΙΔΙΟΣΗΣΕ
βακτθριοςτατικά - βακτθριοκτόνα (ςε υψθλζσ δόςεισ )
διακζτουν διπλό μθχανιςμό δράςθσ :

ΑΝΣΙΒΑΚΣΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΗ
ΜΗΧΑΝΙΜΟ: ενϊνονται με τθν 30S υπομονάδα των ριβοςωμάτων
αναςτζλλεται θ πρωτεϊνικι ςφνκεςθ του p.acnes
 ΑΝΣΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΡΑΗ

- αναςτζλλουν τθν χθμειοταξία των ουδετερόφιλων
- μειϊνουν τθν παραγωγι ελευκζρων ριηϊν οξυγόνου
Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al.
- μειϊνουν το οξειδωτικό stress
Semin Cutan Med Surg 27:183-187 2008

ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ
ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ
- φωτοευαιςκθςία - φωτοτοξικζσ δερματικζσ αντιδράςεισ
- διαταραχζσΓΕ (ναυτία, ζμετοσ, διάρροια)
- λοιμϊξεισ από Candida περιπρωκτικισ ι περιγεννθτικισ περιοχισ
- αφξθςθ ενδοκράνιασ πίεςθσ , ίλιγγοσ (κυρίωσ με μινοκυκλίνθ)
ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ
- προςοχι ςε : νεφρικι ανεπάρκεια
θπατικι ανεπάρκεια (δοξυκυκλίνθ)
ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ
- δε χορθγοφνται ςτθ κφθςθ, παιδιά < 8ετϊν

ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ
ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΗ υδροχλωρικι

 δοςολογία: 500mg 2 φορζσ θμερθςίωσ - 1 h πριν ι 2 h μετά από γεφμα
(θ λιψθ με τροφι - ιδιαίτερα γαλακτοκομικά- μπορεί να εμποδίςει
τθν απορρόφθςι τθσ ςτον εντερικό ςωλινα)

ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ
- ςυχνά γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ - ςπάνια οιςοφαγίτιδα , παγκρεατίτιδα

- φωτοευαιςκθςία ι ψευδοπορφυρία - ςπάνια επϊδυνθ φωτο-ονυχόλυςθ
ΔΟΞΤΚΤΚΛΙΝΗ 2θσ γενιάσ τετρακυκλίνθ

 δοςολογία: 50 - 100mg 2 φορζσ θμερθςίωσ
(μπορεί να λαμβάνεται μαηί με τα γεφματα)

ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ
- φωτοτοξικζσ αντιδράςεισ

Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al.
Semin Cutan Med Surg 27:183-187 2008

ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ
ΜΙΝΟΚΤΚΛΙΝΗ 2θσ γενιάσ τετρακυκλίνθ

 δοςολογία: 50 - 100mg 2 φορζσ θμερθςίωσ
ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ

- διαταραχζσ του αικουςαίου (ηάλθ, ίλιγγοσ, αταξία)
- εντοπιςμζνθ ι γενικευμζνθ κυανόφαιθ χρϊςθ του δζρματοσ –
βλεννογόνων (ςε φλεγμονϊδεισ βλάβεσ ι ουλζσ ακμισ , ςτο ςκλθρό
των οφκαλμϊν, ςτθν κοίτθ των νυχιϊν, ςτα δόντια)

ςπανιότερα:

- ςφνδρομο τφπου λφκου
- ςφνδρομο ορονοςίασ (αρκραλγίεσ, κνίδωςθ, πυρετόσ, λεμφαδενοπάκεια)
- αυτοάνοςεσ αντιδράςεισ (αγγειίτιδα, θπατίτιδα)
Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al.
- καλοικθ ενδοκρανιακι υπζρταςθ
Semin Cutan Med Surg 27:183-187 2008

ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ
ΜΙΝΟΚΤΚΛΙΝΗ ER (Extended Release)
μινοκυκλίνθ ςε διςκία παρατεταμζνθσ αποδζςμευςθσ:

ΔΕΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

45, 55, 65, 80, 90, 105, 115, 135 mg – δυνατότθτα προςαρμογισ ςτο Β

 δοςολογία : 1 φορά τθν θμζρα για 12 εβδομάδεσ
ςε 2 πολυκεντρικζσ μελζτεσ φάςθσ III , διάρκειασ 12 εβδομάδων

- αςφαλισ και αποτελεςματικι ςτθ κεραπεία των φλεγμονωδϊν
βλαβϊν ςε μζτρια ζωσ ςοβαρι ακμι

- οι AE ιταν παρόμοιεσ με εκείνεσ του εικονικοφ φαρμάκου
Extended-release Formulation of Minocycline in the Treatment of
Moderate-to-severe Acne Vulgaris in Patients Over the Age of 12 Years
H. M. TOROK J Clin Aesthet Dermatol. 2013;6(7):19–22.

ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ
ΛΤΜΕΚΤΚΛΙΝΗ 2θσ γενιάσ τετρακυκλίνθ

ΔΕΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

δοςολογία: 150 - 300mg / θμζρα για 12 εβδομάδεσ
διακζτει: - καλφτερθ απορρόφθςθ
- ενιςχυμζνθ διείςδυςθ ςτουσ ιςτοφσ
- βραδεία απομάκρυνςθ
ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ
- γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ (διάρροια, κολίτιδα, ναυτία, ζμετο)

- οιςοφαγίτιδα (ςε μακροχρόνια χοριγθςθ)
- αντιδράςεισ υπερευαιςκθςίασ
- οπτικζσ διαταραχζσ A. Katsambas & C. Dessinioti New and emerging treatments in dermatology: acne
Dermatologic Therapy, Vol. 21, 2008, 86–95.

ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΝΚΟΖΑΜΙΔΕ
- ερυκρομυκίνθ
- αηικρομυκίνθ
- ροξικρομυκίνθ
- κλινδαμυκίνθ

- ευρφ φάςμα δραςτικότθτασ
- καλά απορροφιςιμα με λιψθ από το ςτόμα
- λιποδιαλυτά φάρμακα-καλι διείςδυςθ ςτο δζρμα

ΙΔΙΟΣΗΣΕ
- αντιβακτθριακι δράςθ
- βακτθριοςτατικι δράςθ (κλινδαμυκίνθ)
ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΔΡΑΗ
ςυνδζονται με τθν 50S ριβοςωμικι υπομονάδα
αναςτζλλουν τθν πρωτεϊνικι ςφνκεςθ των βακτθρίων
ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ : θπατικι ι νεφρικι ανεπάρκεια

ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ
ΕΡΤΘΡΟΜΤΚΙΝΗ
 δοςολογία: 250-500 mg δφο ζωσ τζςςερισ φορζσ θμερθςίωσ
ςυςτινεται λιψθ με τροφι  μείωςθ γαςτρεντερικϊν ΑΕ
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ
καλι κεραπευτικι επιλογι ςε: - αντζνδειξθ λιψθσ τετρακυκλινϊν

- κεραπεία τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ
- περίπτωςθ εγκυμοςφνθσ
ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ
αυξθμζνθ αντοχι ςτο p. acnes

ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ
ΑΖΙΘΡΟΜΤΚΙΝΗ
καλό φαρμακοκινθτικό προφίλ: - ταχεία πρόςλθψθ ςτουσ ιςτοφσ
- ςυγκεντρϊςεισ Χ10 τθσ ερυκρομυκίνθσ
- χρόνοσ θμίςειασ ηωισ : ~ 68 ϊρεσ
δοςολογία: 250 - 500mg/θμζρα για 3 θμ./εβδ. για 12 εβδομάδεσ
500mg 3-4 ςυνεχ. θμ./1 εβδ. το μινα για 3 μινεσ κ.α.
- λιγότερεσ γαςτρεντερικζσ ΑΕ (από τθν ερυκρομυκίνθ)

- εξίςου αποτελεςματικι - καλά ανεκτι όπωσ (οι τετρακυκλίνεσ)
- βολικό δοςολογικό ςχιμα  υψθλι ςυμμόρφωςθ
- κατάλλθλθ επιλογι για αςκενείσ με δυςανεξία ι αντζνδειξθ ςτισ
τετρακυκλίνεσ
A Review of Azithromycin for the Treatment of Acne Vulgaris
C. C. Riddle et al , Cosmetic Dermatology VOL. 20 NO. 5 MAY 2007

ΛΙΝΚΟΖΑΜΙΔΕ
ΚΛΙΝΔΑΜΤΚΙΝΗ

- Αποτελεςματικι δράςθ ςτθ κεραπεία τθσ ακμισ
 δοςολογία : 150mg 3 φορζσ τθν θμζρα
- περιοριςμζνθ χριςθ λόγω του προφίλ ΑΕ (20%-30% των αςκενϊν
παρουςιάηουν διάρροια από Cl. difficile - ψευδομεμβρανϊδθσ κολίτιδα)

ΟΤΛΦΟΝΑΜΙΔΕ
ΣΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜΗ ΟΤΛΦΑΜΕΘΟΞΑΖΟΛΗ

- δεν ζχει επίςθμθ ζνδειξθ ςτθ κεραπεία τθσ ακμισ

- περιοριςμζνθ χριςθ: - επιλεγμζνεσ περιπτϊςεισ ανκεκτικισ ακμισ
- Gram (-) κυλακίτιδα

- πικανότθτα ανάπτυξθσ ςοβαρϊν αντιδράςεων

(ζωσ 3% των
αςκενϊν πολφμορφο ερφκθμα, ςφνδρομο Stevens-Johnson, TEN )

- αιματολογικζσ αντιδράςεισ (ακοκκιοκυτταραιμία, κρομβοπενία,
πανκυτταροπενία)

- γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ (ναυτία, ζμετοι, διάρροια)
B. Dréno et al , European recommendations on the use of
oral antibiotics for acne Eur J Dermatol 2004; 14: 391-9

ΚΙΝΟΛΟΝΕ
δεν χρθςιμοποιοφνται ςτθν ακμι εξαιτίασ:

- μικροφ όγκου δεδομζνων αποτελεςματικότθτασ
- των ανεπικφμθτων ενεργειϊν (3-6% των αςκενϊν)
(διζγερςθ, κεφαλαλγία, παραιςκιςεισ, γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ,
αρκραλγίεσ , τενοντίτιδα, και φωτοευαιςκθςία)

- ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ
- υψθλοφ κόςτουσ
- ακατάλλθλεσ για εφιβουσ (λόγω των πικανϊν επιπτϊςεων ςτον
αρκρικό χόνδρο)
B. Dréno et al , European recommendations on the use of
oral antibiotics for acne Eur J Dermatol 2004; 14: 391-9

ΚΙΝΟΛΟΝΕ
ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΙΝΗ

- παρουςιάηει υψθλι βιοδιακεςιμότθτα
- μακρφ χρόνο θμίςειασ ηωισ
- καλι ανοχι
δοςολογία: 500 mg άπαξ θμερθςίωσ για 2 εβδομάδεσ
ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

- ανκεκτικά ςτελζχθ του P. acnes ςτθν LVFX

Clinical effectiveness of once-daily levofloxacin for inflammatory acne with high
concentrations in the lesions. Kawada A et al , J Dermatol. 2012 Jan;39(1):94-6.

ΤΝΔΤΑΣΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ
- ςυνδυαςμόσ ςυςτθματικϊν αντιβιοτικϊν + τοπικϊν κεραπειϊν
υπερζχει τθσ μονοκεραπείασ - διαφορετικοί μθχανιςμοί δράςθσ
ΤΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΒΕΝΖΟΫΛΙΟΤ

 ερυκρομυκίνθ + BPO 5%
- βελτίωςθ μετά από 4 εβδομάδεσ (41% ζναντι μονοκεραπείασ 35%)
και μετά από 6 εβδομάδεσ (63% ζναντι μονοκεραπείασ 53%)
ΣΟΠΙΚΑ ΡΕΣΙΝΟΕΙΔΗ

 τετρακυκλίνθ+ τρετινοΐνθ
 δοξυκυκλίνθ + αδαπαλζνθ
 λυμεκυκλίνθ + αδαπαλζνθ

ςυγκριτικά με τθ μονοκεραπεία
- ταχφτερη μείωςη του P.acnes,
- ςυντομότερη ανταπόκριςη
- μεγαλφτερη αποτελεςματικότητα

F. Ochsendorf Systemic antibiotic therapy of acne vulgaris
JDDG; 2006 • 4:828–841

ΑΚΜΗ ΣΗΝ ΚΤΗΗ KAI ΓΑΛΟΤΧΙΑ
ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΤΗΗ : κεραπεία 2θσ γραμμισ
- ερυκρομυκίνθ
κατ. B κατά FDA
- αηικρομυκίνθ
κατ. B κατά FDA
- κλινδαμυκίνθ:
- τετρακυκλίνεσ

κατ. B κατά FDA
κατ. D κατά FDA
(2ο και 3ο τρίμθνο: δυςχρωμία οδόντων, υποπλαςία
αδαμαντίνθσ, ελαττωμζνθ ανάπτυξθ οςτϊν)
- λεφοφλοξαςίνθ : κατ. C κατά FDA
- τριμεκοπρίμθ - ςουλφομεκοξαηόλθ : κατ. C κατά FDA
ΓΑΛΟΤΧΙΑ
- ερυκρομυκίνθ : λιψθ τισ 2 πρϊτεσ εβδομάδεσ τθσ ηωισ ςυνδζεται
με πυλωρικι ςτζνωςθ
Treatment of Acne Vulgaris During Pregnancy and Lactation
Y. L. Kong , H. L. Tey Drugs, 2013 Jun;73(8):779-87

ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ P.acnes
ΤΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΝΘΕΚΣΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ
- να μθν γίνεται χριςθ αντιβιοτικϊν, εάν άλλθ κεραπευτικι
επιλογι μπορεί να επιφζρει το ίδιο κεραπευτικό αποτζλεςμα

- χριςθ αντιβιοτικϊν ανάλογα με τθν κλινικι ανάγκθ
- να μθν χορθγοφνται τα αντιβιοτικά ωσ μονοκεραπεία
- ςυνδυαςμόσ με ΒΡΟ για τθν αποφυγι ανάπτυξθσ αντίςταςθσ

- να διακόπτεται θ αντιβιοτικι αγωγι όταν δεν υπάρχει βελτίωςθ ι
όταν αυτι είναι μικρι
- αποφυγι τθσ χοριγθςθσ αντιβιοτικϊν πζραν των ζξι μθνϊν
- να μθν γίνεται αλλαγι ςτα αντιβιοτικά χωρίσ επαρκι αιτιολόγθςθ
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ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ ΣΗΝ ΑΚΜΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΩΝ - ΤΣΑΕΙ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 ζναρξθ αντιβιοτικισ αγωγισ (ςυνδυαςμόσ με BPO ή τοπικό ρετινοειδζσ)
 αρχικι αξιολόγθςθ 6-8 εβδ. από τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ
 ςε μερικι βελτίωςθ, ςυνζχιςθ τθσ τρζχουςασ κεραπείασ για
επιπλζον 6-8 ζξι εβδ. και επανεκτίμθςθ – max κεραπείασ ζωσ 6 μινεσ

 ςε ζλλειψθ αποτελεςματικότθτασ

αλλαγι αντιβιοτικισ αγωγισ
άλλθ κεραπευτικι επιλογι

 ςυντιρθςθ με ςυνζχιςθ τθσ τοπικισ αγωγισ (BPO, ρετινοειδζσ )

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
- τα ςυςτθματικά αντιβιοτικά (τετρακυκυκλίνεσ 2θσ γενιάσ και τα
μακρολίδια) αποτελοφν αςφαλι και αποτελεςματικι επιλογι
ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ φλεγμονϊδουσ μζτριασ - ςοβαρισ ακμισ

- θ κατάλλθλθ επιλογι φαρμάκου και κεραπευτικοφ ςχιματοσ
εξαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ  αποτελεςματικότθτα ςτθ κεραπεία

- απαραίτθτθ θ τακτικι παρακολοφκθςθ του αςκενοφσ – κλινικι
αξιολόγθςθ / εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
- απαραίτθτθ θ ςυνδυαςτικι κεραπεία με τοπικά φάρμακα
(BPO, ρετινοειδι - ΟΧΙ ΣΟΠΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ) για τθν αποφυγι
ανκεκτικότθτασ από το p.acnes και τθ μεγιςτοποίθςθ του
κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ

- ςυνζχιςθ τθσ τοπικισ αγωγισ - ςυντιρθςθ μετά τθ κεραπεία

ασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ

