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Ορισμός

Η κοινή ακμή είναι μία θυλακιώδης 
δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από 
περιβάλλουσα φλεγμονή των σμηγμα-
τογόνων θυλακίων.

Εκτός από α) το μέγεθος των θυλακίων, 
στην εμφάνιση της ακμής (πρόσωπο, 
στήθος και άνω μέρος της πλάτης) συμ-
βάλλει και β) η αυξανόμενη παραγωγή 
σμήγματος και γ) η διαταραχή των κερα-
τινοκυττάρων που από κοινού προκα-
λούν απόφραξη του τριχοσμηγματογό-
νου πόρου. Αντίθετα, στα φυσιολογικά 
θυλάκια το ημίρρευστο υγρό βοηθά στην 
εξασφάλιση μαλακού δέρματος. Τέλος, 
δ) και το προπιονικό βακτήριο της ακμής 
ενοχοποιείται.
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Κοινή ακμή
ΣΠΑΝΟΥ χΡΥΣΟΥΛΑ

Ε’ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Συχνό κλινικό περιστατικό

Δερματολογικά ευρήματα:
• Φαγέσωρες
• Βλατίδες
• Φλύκταινες
• Οζίδια-κύστεις (επώδυνες)
• Ουλές

2 Επιδημιολογία

Ηλικία: • θήλυ: 10-17( )…25( )
 • άρρεν: 14-19( )…25( )
 • σπάνια σε νεογνά και παιδιά
Φύλο:  • άρρεν κυρίως
Φυλή: • Λευκοί >μαύροι 
 • Αμερικ. Μαύροι> Γιαπων.>
  Καυκάσιοι
Τόπος διαμονής: πόλη ή εξοχή;

3 Παράγοντες που επηρεάζουν 
την ακμή

• Γενετική:
α) κληρον. πολυπαραγοντικότητα
β) σύνδρομο ΧΥΥ

•  Καταμήνιος κύκλος (στα 2/3 των γυ-
ναικών)

• Ενδοκρινικές διαταραχές:
α) Σύνδρομο Π.Μ.Θ.Ω
β) Σύνδρομο Cushing
γ) Συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων
δ) Υποφυσιακά αδενώματα
ε) Όγκοι επινεφριδίων

• Συγκινησιακό stress
• Διατροφή: αποτελεί μύθο ή αλήθεια;
• Παχυσαρκία
•  Φάρμακα (γλυκοκορτικοειδή, αντισυλ-

ληπτικά κ.ά.)
• Κλίμα: βελτίωση τους θερινούς μήνες
•  Επιπλέον ακνεογόνοι παράγοντες: 

κορτικοστεροειδή, καλλυντικά λάδια, 
πετρελαιοπαράγωγα κ.ά.
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Διάγνωση

Α) Ιστορικό
Β) Κλινική εξέταση (πρόσωπο, στήθος, 
πλάτη, ώμοι)
Γ) Εργαστηριακός έλεγχος:
•  Σε υποψία συνδρ. Π.Μ.Θ.Ω: α) Free 

τεστοστερόνη (και σε CA ωοθηκών), Δ4 
ανδροστενδιόνη, SHBG, PRL, οιστρογό-
να, προγεστερόνη β)DHEA-S γ)FSH-LH. 
Εάν LH/FSH>3/1: ισχυρή ένδειξη δ) U/S 
ωοθηκών

•  Fe και φερριτίνη
•  Εξέταση επιχρίσματος δέρματος για P. 

ή C. acnes

5 Δημιουργία και εξέλιξη ακμής

α) Φλεγμονώδης
•  Σμηγματογόνος 

αδένας: φυσιολο-
γικός

•   Παραγωγή σμήγ-
ματος

•  Ανώμαλη θυλακική 
κερατινοποίηση

•  Κλειστός φαγέσω-
ρας

•   Ανοιχτός φαγέσω-
ρας (σε βάθος) 

6 Κλινικές μορφές κοινής ακμής 
(εφήβων)
Α)  Φαγεσωρική ακμή

i) κλειστοί φαγέσωρες (λευκές βλατίδες)
ii) ανοιχτοί φαγέσωρες (μαύρα στίγματα)

Αποτελούνται από:
•   Σμήγμα
•   Κερατίνη
•   Τμήματα τριχών
•   Υπολείμματα σμηγματογόνων αδένων
Β) Βλατιδοφλυκταινώδης ακμή

I) Bλατίδες:
•   Μη φλεγμονώδεις ή φλεγμονώδεις 

(ερυθρές) επιφανειακές αλλοιώσεις
•   Το μωβ χρώμα αποτελεί ένδειξη στο 

στάδιο της αποδρομής
•   Διαρκούν 1-2 εβδομάδες
ΙΙ)  Φλυκταινύδια ή και βλατιδοφλυ-

κταινύδια:
•   Επιφανειακές ή σε βάθος αλλοιώσεις

Γ) Κυστική ακμή (Ι)
Οζίδια 

•    Δευτερογενείς φαγέσωρες λόγω ρήξεων 
και επαναγκυστώσεων με φλεγμονή 
και απόστημα

•   Στρογγυλά, επώδυνα
•    Διαρκούν 2-4 εβδομάδες
Κύστεις
•    Εξαιτίας συνένωσης οζιδίων
•   Σχηματίζουν επάρματα και συρίγγια
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Α)  Φαγεσωρική 
ακμή

Β) Βλατιδο-
φλυκταινώδης 
ακμή

Γ)   Κυστική 
ακμή 

8

Στις 22 Απριλίου 2007 και στα πλαίσια του 13ου Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος είχα την ιδιαίτερη τιμή να συντονίσω 
το Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο: «Συχνές Δερματοπάθειες», στο οποίο οι εισηγητές ήταν φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. 
Οι εισηγητές απέδωσαν εξαιρετικά τα θέματα που τους ανέθεσα και νομίζω ότι αποτελεί ελάχιστη αναγνώριση της δουλειάς 
τους η δημοσίευση στο Info Derma των εισηγήσεών τους.

Επικ. Καθηγ. Π.Γ. Σταυρόπουλος
Α’ Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ  ΦΟ Ι ΤΗΤΩΝ  Ι Α ΤΡ ΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ13ο

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ13

ο
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Φλεγμονώδης ή κυστική ακμή 
(ΙΙ)

Ουλές
•  Ποσοστό εμφάνισης 

17%
•   Κυρίως στον κορμό
•  Υπερτροφικές ή ατ-

ροφικές ή ως περι-
γεγραμμένο βαθού-
λωμα (ice-pick)

•   Έντονη σμηγματορ-
ροϊκή δερματίτιδα

•  Αυξημένης βαρύτητας 
και μεγάλης διάρκει-
ας ακμή
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Σταδιοποίηση ακμής
1. Κλινική μορφή
•  Ανοιχτοί και κλειστοί φαγέσωρες: μη 

φλεγμονώδης
2. Εντόπιση (πλάτη, στήθος, πρόσωπο)
•  Βλατίδες και φλύκταινες (ενεργός ή 

λιγότερο ενεργός): επιφανειακή φλεγ-
μονώδης

•  Οζίδια και βαθιές φλύκταινες (προχω-
ρημένη φλεγμονή)

Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Grade 1: πρώιμοι φαγέσωρες
Grade 2: φλύκταινες εντοπίζονται μόνο 
στο πρόσωπο
Grade 3: ακολούθως εξαπλώνονται και 
στο ανώτερο μέρος του κορμού
Grade 4: (συρρέουσα ακμή): βλάβες ή 
κύστεις

10

11

grade 1,5 grade 2 grade 3 grade 4
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Ειδικές κλινικές μορφές

1) Ακμή conglobata ή συρρέ-
ουσα
•  Σπάνια μορφή. Κυρίως στους 

άντρες ηλικίας 18-30 χρό-
νων.

•  Παρουσία μεγάλων φαγέσω-
ρων, θολωτών οζιδίων, συ-
ριγγίων και ουλών.

•  Στο πρόσωπο, λαιμό, ώμους, 
κορμό, γλουτούς.

•  Ευαισθησία στην πίεση.
•  Κεραυνοβόλος ακμή: εμπύρε-

τες επώδυνες αλλοιώσεις
•  Αιτιολογία: άγνωστη.

12 Νεογνική ακμή15Ακμή conglobata 
ή συρρέουσα

13 2) Νεογνική ακμή

Νεογνά: Εμφάνιση τις πρώτες 
εβδομάδες ζωής
•  Μέτριας βαρύτητας (φαγέσω-

ρες μόνο) 
• Στα μάγουλα και μέτωπο
Βρεφική και παιδική ακμή: 
•  Aργότερα κατά τη διάρκεια του 

πρώτου χρόνου
• Και βλατιδοφλύκταινες
Αιτιολογία: άγνωστη αλλά πι-
θανόν να οφείλεται στην αύξηση 
των ανδρογόνων

14 3) Πυόδερμα προσώπου

•  Κυρίως στις γυναίκες, 20-
35 χρονών.

•   Α ι φ ν ί δ ι α  έ ν α ρ ξ η . 
Πολυάριθμες σε βάθος 
βλατίδες και οζίδια σε 
κόκκινο-πορφυρό δέρ-
μα. Όχι φαγέσωρες.

• Μόνο στο πρόσωπο.

• Ευαισθησία στην ψηλά-
φηση.

•  Αιτιολογία: Άγνωστη. 
Πιθανή παρόξυνση από 
σοβαρό συναισθηματικό 
στρες.

16

Πυόδερμα προσώπου17 4) Τροπική ακμή

•  Μη εγκλιματιζόμενα άτομα εκτε-
θειμένα σε τροπικό κλίμα.

•  Αιφνίδια έναρξη. Πολυάριθμες 
οζώδεις, κυστικές αλλοιώσεις.

•  Πλάτη, λαιμός, ώμοι, στήθος, 
γλουτοί, χέρια, μηροί. Προσβολή 
προσώπου σε μικρότερο βαθ-
μό.

•  Ευαίσθητες και επώδυνες αλλοι-
ώσεις στην πίεση και τριβή.

18 Τροπική ακμή19 Διαφορική διαγνωστική

Ι) Περιστοματική δερματίτιδα
•  Σχετικά συχνή ιδιαίτερα στις γυναίκες 

20-40 χρόνων.
•  Έντονες κόκκινες βλατίδες ή μικρές 

φλύκταινες σε σκοτεινή, ροζ επιδερμί-
δα προσώπου.

•  Γύρω απ’ το στόμα και επέκταση στο 
προχειλίδιο.

•  Αίσθημα καύσου και ελαφρύς κνη-
σμός.

•  Αιτιολογία: άγνωστη

20

Περιστοματική δερματίτιδα21 ΙΙα) Ροδόχρους ακμή

•  Έφηβοι, 30-50 χρόνων πιο συχνά 
στις γυναίκες.

•  Προοδευτικό ερύθημα. Βλατίδες, 
φλύκταινες, ατελαγγειακτασίες. 
Απουσία φαγέσωρων.

•  Πρόσωπο: μύτη, μάγουλα, μέτω-
πο, πώγων.

•  Ελάχιστη συμπτωματολογία. 
Βλεφαρίτιδα, επίσχαση, κερατίτιδα 
είναι πιθανόν να εκδηλωθούν.

•  Άγνωστη η αιτία.

22 Ροδόχρους ακμή23 ΙΙβ) Ρινόφυμα24

Σταφυλοκοκκική λοίμωξη26ΙΙΙ) Σταφυλοκοκκική λοίμωξη

•   Μερικές φορές δημιουργείται 
σύγχυση μεταξύ της λοίμωξης 
αυτής και των μεγάλων φλεγμο-
νωδών αλλοιώσεων της ακμής. 
Ωστόσο η διαφορά έγκειται στο 
ότι οι ογκώδεις κόκκινες αλλοιώ-
σεις της λοίμωξης είναι επώδυνες 
και περιέχουν τον gram- κόκκο 
staphylococcus aureus.

25 Ιατρογενής ακμή28IV) Ιατρογενής ακμή
•  Αυξανόμενης συχνότητας λόγω της 

χρήσης τοπικών και συστηματικών 
κορτικοστεροειδών.

•  Έναρξη: Πρώιμο στάδιο, βλατίδες, 
αργότερα φαγέσωρες και βλατιδο-
φλύκταινες.

•  Τοπικά: πρόσωπο. Συστηματικά: 
στήθος, πλάτη, αργότερα στο πρό-
σωπο.

•  Ασυμτωματική.
•  Αιτία: Επίδραση του φαρμάκου στη 

σμηγματογόνο ομάδα. 

27

V) Επαγγελματική ακμή

•  Σχετικά συχνή. Ποικίλλει ανά-
λογα με την επιφάνεια δέρματος 
έκθεσης.

•  Φαγέσωρες, βλατίδες, κύστεις, 
περιστασιακά μελάνωμα.

•  Ελαιοπαράγωγα, έκθεση των 
ρούχων. Χλωροδιφαινύλιο, 
πρόσωπο, οπίσθια επιφάνεια 
ωτός, ευαίσθητες περιοχές.

•  Αιτία: Λάδια, πετρελαιοπαρά-
γωγα, χλωροπαράγωγα, χλω-
ροβενζόλιο.

29 Επαγγελματική ακμή30
VI) Ακμή cosmetica

•  Πρωταρχικά στις γυναίκες στην εφηβεία. 
Αλλά και στους μαύρους άντρες.

•  Λίγοι ανοιχτοί και λίγοι κλειστοί φαγέ-
σωρες και βλατιδοφλύκταινες.

•  Μάγουλα και πώγων.

31 Ακμή cosmetica32
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VΙΙ)  Ακμή Majorca33 VIII) AIDS
• Σε μεγάλο ποσοστό η ακμή αποτελεί 
από τις πρώτες εκδηλώσεις σε ασθενείς 
ηλικίας>50 ετών με AIDS.

34

Κιπροφλοξασίνη

•  Μοναδική βακτηριοκτόνος δράση στην 
ακμή

•  Αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσμα-
τικότητα

•  Απουσία μικροβιακής αντοχής
•  Αντιανδρογόνος δράση
•  Αντιφλεγμονώδης δράση
•  Πολύ καλή ανοχή-ασφάλεια
•  Κλινική εμπειρία

37

Τοπική θεραπεία35 Συστηματική θεραπεία36

Κιπροφλοξασίνη   Κατάλληλο 
αντιμικροβιακό φάσμα

38 Αποτελεσματική μείωση
βλατιδο-φλυκταινωδών εκδηλώσεων

39

Ανεπιθύμητες ενέργειες τοπικής αγωγής

•  Ερυθρότητα και απολέπιση λαιμού και 
περιοχής γύρω από τα μάτια (σχεδόν όλες 
οι αλοιφές, gel, lotion)

•  Αλλεργικές αντιδράσεις (υπεροξείδιο 
του  βενζολίου:1/500, ρετινοειδή: πολύ 
σπανιότερα)

•  Συστηματική απορρόφηση (μικρού βαθ-
μού)

•  Διακοπή αγωγής κατά την εγκυμο-
σύνη

42 Ενδείξεις χορήγησης της 
ισοτρετινοΐνης

•  Προχωρημένη παραμορφωμένη ακ-
μή.

•  Ενδιάμεσου σταδίου ακμή μη ανταπο-
κρινόμενη σε συστηματική θεραπεία 
12-18 μηνών.

• Θυλακίτιδα από gram- βακτήρια.
•  Σοβαρή συναισθηματική διαταραχή 

εξαιτίας της ακμής.

43 Τι επιτυγχάνει η ισοτρετινοΐνη44

Με ποιο τρόπο δρα η 
ισοτρετινοΐνη στην ακμή

•  Μειώνει την αυξημένη παραγωγή 
σμήγματος.

•  Διορθώνει την ανώμαλη θυλακική 
κερατινοποίηση και προλαμβάνει τη 
δημιουργία φαγεσώρων.

•  Ελαττώνει τον πληθυσμό των βακτηρίων 
στον τριχοσμηγματογόνο θύλακα.

•  Μειώνει τη φλεγμονή.

45 Ανεπιθύμητες ενέργειες (1)

Δέρμα και βλεννογόνοι Τρόποι αντιμετώπισης
Ξηρά και σκασμένα χείλη,  Χρήση ειδικής αλοιφής για χείλη και 
Ξηροφθαλμία για οφθαλμούς ή οφθαλμικές σταγόνες 
Ξηρότητα του δέρματος προσώπου  Χρήση μη λιπαρής λοσιόν
και αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο για δέρμα και χρήση αντηλιακού 
 με αυξημένο δείκτη προστασίας
Ξηρή και σκασμένη επιδερμίδα,  Αποφυγή ντους μεγάλης διάρκειας, 
κνησμός πολύ ζεστού νερού και λιπαρών κρεμών
Ξηρότητα και κνησμός του τριχωτού Αποφυγή συχνών λουσιμάτων 
της κεφαλής, πιτυρίδα και στεγνώματος μαλλιών με πιστολάκι
Ξηρότητα βλεννογόνου ρινός, στόματος,  Χρήση ειδικού ζελ για μύτη
πρωκτού και κόλπου ή σπρέι ή σταγόνων φυσιολογικού ορού, 
 λιπαντικά ζελ στις ευαίσθητες περιοχές

47Ξηρότητα των χειλέων

•  Κρίνεται απαραίτητη η χρήση ειδικής 
ενυδατικής αλοιφής

46

Ανεπιθύμητες ενέργειες (2)

•  Κατάθλιψη, ψυχωσικά συμπτώ-
ματα

•  Αύξηση των λιπιδίων του αίμα-
τος

•  Αύξηση των ηπατικών ενζύμων
•  Πόνοι των μυών και των αρθρώ-

σεων
•  Μερική απώλεια των μαλλιών ή 

αυξημένη ανάπτυξη των τριχών
•  Επιδείνωση της ακμής

48

Τετρακυκλίνη Ι40

Ανεπιθύμητες ενέργειες των 
αντιβιοτικών
Α) Τετρακυκλίνες και ερυθρομυκίνη

•  Γαστρεντερικές διαταραχές
•  Καντιντίαση κόλπου

Β) Δοξυκυκλίνη
•  Ονυχόλυση
•  Οισοφαγίτιδα με εξέλκωση 
•  Σταθερά φαρμακευτικά και φωτοτοξικά 

εξανθήματα, πορφυρία
Γ) Μινοκυκλίνη

•  Αντιδράσεις υπερευαισθησίας και τύπου 
ορονοσίας

49

Τετρακυκλίνη ΙΙ41

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ13

ο

Ανεπιθύμητες ενέργειες των 
ορμονικών σκευασμάτων

Α)  Σπιρονολακτόνη 
• Διαταραχή έμμηνου κύκλου
•  Παροδική κατακράτηση υγρών 
•  Μέλασμα

Β)  Κιπροστερόνη και οιστρογόνα 
•  Παρόξυνση

Δ) Συμβατικά αντισυλληπτικά
•    Σωματικού βάρους
•  Υποτροπή

50 Θεραπευτική αντιμετώπιση 
της ακμής

51

Η ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία εξαρτάται

Παράγοντες  Επιβαρυμένη
 κατηγορία

Ηλικία <20 ετών
Το φύλο Άνδρες
Εντόπιση της ακμής Κορμός
Σμηγματορροϊκή Δερματίτιδα +
Στάδιο  >grade 5
Χορηγούμενη δοσολογία 
αντιβιοτικών Χαμηλή

52

Πρόγνωση

•  Κοινή ακμή: Χρόνια μορφή. Ίσως αποδράμει αυτόματα στην ηλικία των 25 και 30 χρόνων 
στους άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

•  Ακμή συρρέουσα και ροδόχρους και καλλυντικών και επαγγελματική και τροπική: χρόνιες 
μορφές προοδευτικά εξελισσόμενες.

•  Πυόδερμα προσώπου: Χρόνια εξέλιξη. Συχνά διαρκεί 2 (δύο) ή περισσότερα χρόνια.
•  Νεογνική ακμή: επουλώνεται αυτόματα.
•  Ακμή από κορτικοστεροειδή: Χρόνια μορφή. Βαθμιαία βελτίωση με τη διακοπή των στερο-

ειδών.
•  Περιστοματική δερματίτιδα: Επίσης χρόνια με περιόδους ύφεσης και έξαρσης.
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Συμπεράσματα

1) Η κοινή ακμή ουσιαστικά αποτελεί την πιο συχνή διαταραχή. Στο 15%: βαριά κλινική μορφή.
2) Διάγνωση σπάνια δύσκολη: Η πλειοψηφία εκδηλώνει πολύ εντοπισμένη σμηγματόρροια (και 
από τα δυο είδη φαγεσώρων), ενώ μερικοί σε βάθος οζίδια και τέλος ένα 7,5% ουλοποίηση. 
Ωστόσο, υπάρχουν δερματοπάθειες που προσεγγίζουν κλινικά την εικόνα της ακμής αλλά ωστόσο 
αποτελούν ξεχωριστές κλινικές οντότητες: σύκωση γενείου, σταφυλοκοκκική λοίμωξη, ροδόχρους 
ακμή, έκζεμα κ.ά.
3) Το % ποσοστό επιτυχίας θεραπευτικής αγωγής στα ύψη. Η ψυχολογική υποστήριξη διαδραματίζει 
κυρίαρχο ρόλο (η τοπική θεραπεία χρήζει χρόνιας χορήγησης).
4) Οι πιο επιτυχημένες τοπικές θεραπείες: i) ρετινοειδή ii) υπεροξείδιο του βενζολίου και iii) αντιβιο-
τικά. 
Σε προχωρημένο στάδιο: α) αντιβίωση per os (500mg, 2:1) (τετρακυκλίνη ή κλινδαμυκίνη), μετά 
από 6 μήνες (βελτίωση 80%).
β) βαθμιαία διακοπή της σε 1 μήνα και 
γ) συντήρηση με τοπική αγωγή. Μόνο ένα ποσοστό 30-50% θα χρειαστεί επανάληψη της αντιβιοτικής 
θεραπείας αργότερα για την αποφυγή υποτροπής.

54 Στόχοι για το μέλλον

α) Η ουλοποίηση
Έγκαιρη αντιμετώπιση ώστε η ενσωμά-
τωση κολλαγόνου και η απόξεση να 
είναι αποτελεσματικές 100%!
β) Επιτάχυνση της έρευνας γιατί τα τε-
λευταία 20 χρόνια λόγω της επιτυχίας 
της θεραπείας υπάρχει εφησυχασμός 
που έχει ανασταλτικό ρόλο!
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