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Observational and biological data provide compelling 

evidence of the importance of sexually transmitted 

infections (STIs) in HIV transmission, but only one of 

nine intervention trials has shown an effect. This article 

reviews the observational studies, critically examines 

the nine randomized controlled trials evaluating the 

impact of STI treatment interventions on HIV incidence, 

and discusses implications for HIV prevention policy, 

programs and future research. 

The role of other vaginal infections is also briefly 

considered. In aggregate, the evidence strongly supports 

the concept that STI treatment prevents HIV infection. 

However, issues in trial design and conduct, including 

HIV epidemic phase, STI prevalence, intervention in 

comparison groups, and power have affected five of 

the six trials of treatment of curable STIs. In the three 

herpes intervention trials, antivirals for HSV suppression 

were insufficiently potent to alleviate persistent genital 

inflammation in HIV-negative HSV2-positive persons, 

and the reduction in HIV levels in HIV-positive persons 

was insufficient to reduce HIV transmission. It is time 

for a new phase of exploration of how, when, and in 

whom to include STI control as a key component of 

HIV prevention, driven by basic research to elucidate 

the mechanisms by which STIs and vaginal infections 

facilitate HIV transmission. From a policy perspective, 

treatment of curable STIs is an essential part of 

primary healthcare and is a cheap, simple, and effective 

intervention when appropriately targeted and delivered. 

It should be promoted as an essential component of 

HIV control programs in communities in which the 

burden of STIs is substantial.
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Δεδομένα από μελέτες παρατήρησης και βιολογικά δεδομένα πα-

ρέχουν αδιάσειστα στοιχεία για τη σημασία των σεξουαλικώς με-

ταδιδόμενων λοιμώξεων (STIs) στη μετάδοση του HIV, αλλά μό-

νο μία από τις εννέα μελέτες παρέμβασης έδειξε αποτελέσματα. 

Αυτό το άρθρο επανεξετάζει τις μελέτες παρατήρησης, περιεργά-

ζεται κριτικά τις εννέα τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες αξιο-

λογώντας το αντίκτυπο των θεραπευτικών παρεμβάσεων των STIs 

στην επίπτωση του HIV και συζητά τις επιπτώσεις της πολιτικής 

πρόληψης του HIV, τα προγράμματα και τις μελλοντικές έρευνες. 

Ο ρόλος των άλλων κολπικών λοιμώξεων, επίσης, αναφέρεται 

εν συντομία σε αυτό το άρθρο. Συνολικά, τα αποδεικτικά στοιχεία 

υποστηρίζουν σθεναρά την έννοια της πρόληψης από λοίμωξη 

του HIV με τη θεραπεία των STIs. Ωστόσο, διάφορα υπάρχοντα 

ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή σχετικών 

ερευνών, όπως η μελέτη της επιδημιολογίας του HIV, η διάδοση 

των STIs, η μελέτη ομάδων σύγκρισης, επηρεάζουν πέντε στις έξι 

μελέτες σχετικά με τη θεραπεία ιάσιμων STIs. Στις τρεις μελέτες 

παρέμβασης για τον έρπη, τα αντιϊκά φάρμακα για την καταστο-

λή του HSV ήταν ανεπαρκώς δραστικά για την ανακούφιση από 

την επίμονη φλεγμονή των γεννητικών οργάνων σε HIV αρνητικά 

και HSV2 θετικά άτομα, και η μείωση των επιπέδων του ΗIV σε 

HIV θετικά άτομα ήταν ανεπαρκής για να μειωθεί ο κίνδυνος με-

τάδοσης του HIV. Είναι καιρός για μία νέα φάση εξερεύνησης του 

πως, πότε και σε ποιον πρέπει να συμπεριληφθεί ο έλεγχος των 

STIs σαν το βασικό συστατικό της πρόληψης του HIV, οδηγούμε-

νος από βασική έρευνα για να διευκρινιστούν οι μηχανισμοί με 

τους οποίους τα STIs και οι κολπικές λοιμώξεις διευκολύνουν τη 

μετάδοση του HIV. Από πλευράς πολιτικής, η θεραπεία των ιάσι-

μων STIs είναι ένα ουσιώδες μέρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας και αποτελεί μία φθηνή, απλή και αποτελεσματική παρέμ-

βαση όταν στοιχειοθετούνται και διατυπώνονται κατάλληλα. Θα 

πρέπει να προωθηθεί σαν μία βασική συνιστώσα του ελέγχου των 

προγραμμάτων του HIV στις κοινότητες στις οποίες η επιβάρυνση 

των STIs είναι σημαντική.
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Acne fulminans (AF) is a rare severe form of acne 

vulgaris associated with systemic symptoms. It 

primarily affects male adolescents. Although the 

aetiology of AF remains unknown, many theories 

have been advanced to explain it. There have been 

reported associations with increased androgens, 

autoimmune complex disease and genetic pre-

disposition. 

The disease is destructive, with the acute onset of 

painful, ulcerative nodules on the face, chest and 

back. The associated systemic manifestations such 

as fever, weight loss and musculoskeletal pain are 

usually present at the onset. The patients are febrile, 

with leucocytosis and an increased erythrocyte 

sedimentation rate. They may require several weeks 

of hospitalization. 

The treatment of AF has been challenging; the 

response to traditional acne therapies is poor. The 

recommended treatment is aggressive and consists of 

a combination of oral steroids and isotretinoin. 

To avoid the relapses, duration of such treatment 

should not be less than 3-5 months. Although the 

prognosis for patients treated appropriately is good, 

these acute inflammatory nodules often heal with 

residual scarring.

©  2010 The Authors. Journal of the European 
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Η κεραυνοβόλος ακμή (AF) είναι μία σπάνια, σοβαρή μορφή 

της ακμής vulgaris που συνδέεται με συστηματικά συμπτώμα-

τα. Προσβάλλει κυρίως άρρενες εφήβους. Αν και η αιτιολο-

γία της AF παραμένει άγνωστη, πολλές θεωρίες έχουν προ-

χωρήσει για να την εξηγήσουν. Έχουν αναφερθεί ενώσεις με 

αυξημένα ανδρογόνα, αυτοάνοσες σύνθετες νόσοι και γενετι-

κή προδιάθεση. 

Η νόσος είναι καταστροφική με επώδυνη οξεία έναρξη, με ελ-

κώδη οζίδια στο πρόσωπο, στο στήθος και στην πλάτη. Οι 

συνδεόμενες με τη νόσο συστηματικές εκδηλώσεις, όπως ο 

πυρετός, η απώλεια βάρους και ο μυοσκελετικός πόνος εμ-

φανίζονται συνήθως με την έναρξη. Οι ασθενείς είναι εμπύρε-

τοι, με λευκοκυττάρωση και με αυξημένη ταχύτητα καθίζησης 

ερυθρών. Μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες νοσηλεί-

ας στο νοσοκομείο. 

Η θεραπεία της AF έχει προκλήσεις: η απάντηση στις παρα-

δοσιακές θεραπείες ακμής είναι φτωχή. Η συνιστώμενη θερα-

πεία είναι επιθετική και αποτελείται από ένα συνδυασμό στε-

ροειδών από του στόματος και ισοτρετινοΐνης. 

Για την αποφυγή των υποτροπών, η διάρκεια της κάθε θερα-

πείας δε θα πρέπει να διαρκεί λιγότερο από 3-5 μήνες. Αν και 

η πρόγνωση για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε κατάλλη-

λη αγωγή είναι καλή, οι οξείς φλεγμονώδη όζοι συχνά επου-

λώνονται με εναπομένουσες ουλές.
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