
 
 
 

Ακμή ςτην πρώτη παιδική ηλικία 
Διαγνωςτική προςζγγιςη 

 
 
 
 

Σάλια Σςιβιτανίδου - Κάκουρου 

φμβουλοσ παιδοδερματολογίασ  Α.Π.Κ. Παν/μίου 
Ακθνϊν  



   Κοινι Ακμι 
  (Acne vulgaris) 
 

 

 

• Διαταραχι τθσ 
τριχοςμθγματογόνου 
μονάδασ  

• Φαγζςωρεσ 

• Φλεγμονϊδεισ βλάβεσ 

• Ουλζσ 



Κοινι ακμι- εντόπιςθ 

• Πρόςωπο (99%) 

 

 

• Πλάτθ (60% of cases) 

 

 

• τικοσ (60% of cases) 



Σαξινόμθςθ ακμισ βάςει βαρφτθτασ  
Pediatrics in Review 2013, 34:479 

Στάδιο Τφποσ βλαβών Εντόπιςη Κλινική εικόνα 

Ήπια Φαγζςωρεσ,  λίγεσ 
βλατίδεσ 

<1/4 προςϊπου κυρίωσ 
ηϊνθ Σ 

Μζτρια Πολλζσ βλατίδεσ και 
φλυκταινίδια, 1-2 οηίδια , 
λίγεσ επιπολισ ουλζσ 

Περίπου 1/2πρό- 
ςωπο, πλάτθ ι 
ςτικοσ 

Βαριά Πολλζσ βλατίδεσ, 
φλυκταινίδια και οηίδια, 
κφςτεισ, ουλζσ 

Πρόςωπο πλάτθ ι/και 
ςτικοσ 



Ήπια ακμή 
• Φαγζςωρεσ 

• Κςωσ λίγεσ βλατίδεσ  

• Φλυκταινίδια 

• (<1/4 προςϊπου) 



Μζτρια ακμή 

• Φαγζςωρεσ 

• Βλατίδεσ 

•  Φλφκταινεσ 

•  Κςωσ 1-2 οηίδια 

• Λίγεσ επιπολισ 
ουλζσ 

   (1/2 προςώπου) 

• Λίγεσ βλάβεσ  
πλάτθ και ςτικοσ 

 

 



Βαριά ακμή 

 

Οηίδια 

Κφςτεισ 

……………………………………… 

Περίπου 20% των ατόμων 
με  ακμι ζχουν 
μζτρια/ςοβαρι ακμι 
 
Br J Dermatol 2013;168:474-85 

 



Ακμι- Πακογζνεια 

 

Βαςικοί 
πακογεν/ κοί 

μθχανιςμοί 

Ανϊμαλθ 
κερατινοποί-

θςθ 

Φλεγμονι 

↑ παραγωγι 
ςμιγματοσ 

↑ P. acnes 



Ακμι- Πακογζνεια 
• Ανδρογόνα 

 ▪↑ παραγωγι ςμιγματοσ 

 ▪ Ποιοτικζσ αλλαγζσ 
ςμιγματοσ (↓λινολεϊκό οξφ, ↑ 
ςκουαλζνια, lipid peroxides, 
↑κεκορεςμζνα/μονοακόρεςτα 
λιπαρά οξζα) 

• Ανδρογόνα, αυξθτικοί 
παράγοντεσ , NPs, Il- 1a 
→Ανϊμαλθ κερατινοποίθςθ/ 
πολ/ςμόσ  κερατινοκυττάρων 
→ ςμίκρυνςθ του αυλοφ του 
τριχοςμθγματογόνου πόρου  
→ φαγζςωρεσ 

 

 

 

 



Ακμι- Πακογζνεια 
• Αποικιςμόσ ςμιγματοσ από 

προπιονιβακτθρίδιο τθσ ακμισ (P 
acnes), επιδερμιδικό 
ςταφυλόκοκκο, demodex 
πιτυρόςπορο orbiculare  

 

• P acnes: gram+ αναερόβιο 
μικρόβιο → τριγλυκερίδια του 
ςμιγματοσ → γλυκερόλθ , 
ελεφκερα λιπαρά οξζα → 

• ριξθ επικθλιακοφ  τοιχϊματοσ  

    (J Invest Dermatol.2001;116(5):633–640) 

 

 



Ακμι- Πακογζνεια 
   ↑P acnes (gram+) 

P acnes μπορεί να διεγείρει: 

• A) ζκκριςθ κυττοκινϊν (π.χ.IL-6 and 
IL-8) από κερατινοκφτταρα του 
τριχ/πόρου και IL-8 and  IL-12  από 
μακροφάγα 

B) Παραγωγι αντιμικροβιακϊν 
πεπτιδίων από ςμθγματογόνα κφτταρα 
και κερατινοκφτταρα (οριςμζνα είδθ P. 
acnes) 

• → Φλεγμονι (βλατίδεσ φλυκταινίδια, 

 οηίδια,  κφςτεισ → ουλζσ)  

(Experimental Dermatology 2009; 18: 821-832) 

 

 

 

 



Ακμι- Πακογζνεια 

 

Γενετικοί παράγοντεσ 
Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ:  
 Σοπικά ςκευάςματα απόφραξθσ, Φάρμακα 
(π.χ. αναβολικά, λίκιο, ιςονιαηίδθ, υδαντοίνθ, 
χρυςόσ), τρεσ, Δίαιτα: ↑γλυκαιμικό φορτίο και γάλα 
Pediatrics in Review 2013; 34:479      
Dermatol Ther (Heidelb) 2017; 7 (Suppl 1):S43–S52  

Βαςικοί 
πακογενετικοί 

μθχανιςμοί 

↑ P. acnes 

Ανϊμαλθ 
κερατινοποί

θςθ 

↑ παραγωγι 
ςμιγματοσ 

Φλεγμονι 



Ακμι- Πακογζνεια 
• Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ 

– Stress: διεγείρει τον άξονα υποκάλαμοσ-
υπόφυςθ- επινεφρίδια με αποτζλεςμα να 
αυξάνεται θ παραγωγι ανδρογόνων →↑ ςμιγμα 
από ςμθγματογόνουσ αδζνεσ 

– Μθχανικά αίτια : π.χ. απόφραξθ των πόρων από 
κράνοσ, κθδεμόνα, χριςθ αποφρακτικϊν 
αλοιφϊν, αντιθλιακϊν  

– Λιψθ φαρμάκων:  αναβολικά ςτεροειδι, λίκιο, 
ιςονιαηίδθ, υδαντοϊνθ, χρυςόσ  

– Δίαιτα???? 

(Dermatol Ther (Heidelb) 2017; 7 (Suppl 1):S43–S52  

Pediatrics in Review 2013;.34: 479) 



 
 

 Experimental Dermatology 2009; 18: 821–832 

Dermatol Ther (Heidelb) 2017; 7 (Suppl 1):S43–S52  
 
 
 

 

 

• Δίαιτα: ↑γλυκαιμικό φορτίο ► ↑ ινςουλίνθ 
και αυξθτικοί  παράγοντεσ  (IGF-1)  ► 
επιδείνωςθ ακμισ  

• Ιςορροπθμζνθ δίαιτα ►βελτίωςθ ακμισ 

 

 



 
Dermatol Ther (Heidelb) 2017; 7 (Suppl 1):S43–S52 

Γάλα 

 

• Σρυπτοφάνθ ►θπατικι ςφνκεςθ IGF1 

•  Λευκίνθ, ιςολευκίνθ, βαλίνθ ► διεγείρουν τθν 
ζκκριςθ ινςουλίνθσ 

• Γλουταμίνθ ►αλανίνθ, ςερίνθ, γλυκίνθ 
►↑πολ/ςιαςμοφ επικθλιακϊν κυττάρων, 
λιπογζνεςθ ► επιδείνωςθ ακμισ 

 

 



υςχζτιςθ ακμισ και γαλακτοκομικϊν  
Αποβουτυρωμζνο 
γάλα 
 

Πλήρεσ γάλα  
 

Αναδρομικζσ μελζτεσ 
 

Acad Dermatol. 2005 ;52 : 207-14 
 

 
 
44% 

 
 
16% 

J Am Acad Dermatol. 2008; 58: 
787-93 
 

19% 10% 

Προοπτικζσ μελζτεσ 
 
Dermatol Online J. 2006 ;12:1  
 

 
  
19% 

 
 
19% 

J Am Acad Dermatol. 
2016;75:318-22  
 

Θετικι ςυςχζτιςθ  
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Κοινι ακμι  
(ταξινόμθςθ με βάςθ τθν θλικία ζναρξθσ) 

 
 

 

• Νεογνικι     0 – 4 εβδομάδεσ 

• Βρεφικι               1-12 μήνεσ 

• Μζςθσ παιδικισ θλικίασ   1-7 χρονών 

• Προεφθβικι      7-12 χρονών 

• Εφθβικι      12-18 χρονών 

• Μετεφθβικι     >18 χρονών 



 
 

Mid- childhood acne (1-7 years)?? 

 • 1 ζωσ 7- 8 χρονϊν  : Πρϊτθ παιδικι θλικία  

•                                 (early childhood) 

• 7- 8 ζωσ 12 χρονϊν :  Μζςθ παιδικι θλικία  
     (middle childhood)  

• (Nature 2011, 22:327 
https://en.wikipedia.org/wiki/Childhood#Age_ranges_of_
childhood) 

• Ακμι ςτθν θλικία των 1-7 χρονών : Ακμι μζςθσ ι 
πρϊτθσ παιδικισ θλικίασ ? 



 
 

Κοινι ακμι  
(ταξινόμθςθ με βάςθ τθν θλικία ζναρξθσ) 

 
 

 

• Νεογνικι     0 – 4 εβδομάδεσ 

• Βρεφικι               1-12 μήνεσ 

• Μζςθσ παιδικισ θλικίασ   1-7 χρονών 

• Προεφθβικι      7-12 χρονών 

• Εφθβικι      12-18 χρονών 

• Μετεφθβικι     >18 χρονών 



Νεογνικι ακμι 



Νεογνικι ακμι 

 

 

• Ακμοειδι εξανκιματα 
εμφανίηουν μζχρι 20% 
των νεογνϊν 

 

 

 

 



Νεογνικι ακμι 
• Ζναρξθ: ςτθ γζννθςθ (15 

μζρεσ)  
• Φαγζςωρεσ, φλεγμονϊδθ 

ςτοιχεία 
• Διάρκεια: μζχρι 3 μινεσ 
• φφλο:  ♂ 
• Πακογζνεια:  διζγερςθ των 

ςμθγματογόνων αδζνων 
απο:  

     α) μθτρικά ανδρογόνα : 
μεταφζρονται μζςω 
πλακοφντα  

    β)  νεογνικά ανδρογόνα : 
από τα επινεφρίδια ςτα 
κορίτςια και επινεφρίδια 
και όρχεισ ςτα αγόρια   



Νεογνικι ακμι:Δ.Δ. 



Νεογνικι φλυκταίνωςθ κεφαλισ 
(ΝΦΚ)(Neonatal Cephalic pustulosis) 

• Καλοικθσ οντότθτα 

• υχνά αναφζρεται 
ωσ νεογνικι ακμι 

• Φφλο:  ♂ 

• Εντόπιςθ 

• Όχι φαγζςωρεσ 



ΝΦΚ: πακογζνεια 

•  υςχζτιςθ με αποικιςμό δζρματοσ  από: 
Malassezia  species ( M. sympodialis, M. globosa, 
M.  dermatis) 

     (Ayhan M et al J Am Acad Dermatol 2007;57:1012-8 
Bernier V Arch Dermatol 2002; 138: 215-8) 

 

• ΝΦΚ : αντίδραςθ υπερευαιςκθςίασ ςτθν 
παρουςία Malassezia   ςε νεογνά με εντονότερθ 
παραγωγι ςμιγματοσ   

  ( Niamba et al. Arch Dermatol 1998; 134:995) 

 



ΝΦΚ:αντιμετϊπιςθ 

• Τποχωρεί αυτόματα μζχρι το δεφτερο μινα 
ηωισ 

• Όχι κεραπεία  

• Εάν οι βλάβεσ είναι πολλαπλζσ   τοπικι 
αγωγι με κετοκοναηόλθ (δφο φορζσ 
θμερθςίωσ για μία εβδομάδα)  

 

(Rapelanoro R et al. Arch Dermatol. 1996;132:190-3 

Marcoux  D et al. J  Cutan Med Surg 1998:2: 2–6) 



Νεογνικι ακμι:Δ.Δ. 
Παροδικά νεογνικά εξανκιματα 

Κεχρία  Ιδρϊα  Τπερπλαςία   
             ςμθγμ. αδζνων 



Νεογνικι ακμι:Δ.Δ. 
Θυλακίτιδα 

• ταφ. κυλακίτιδα  Μονιλιαςικι  
     κυλακίτιδα 



Νεογνικι ακμι:Δ.Δ. 
Λοίμωξθ από απλό ζρπθτα 



Νεογνικι ακμι: Δ.Δ. 
 

 

 

• Ακμοειδι εξανκιματα   

–  Σοπικι χριςθ αλοιφϊν και λαδιϊν  (acne 
venenata) 

– Φάρμακα μθτζρασ  (lithium, phenytoin, steroids). 

 



 Βρεφικι ακμι 



Βρεφικι ακμι 
• Ζναρξθ:  3-6 μινεσ ηωισ 

• Φλεγμονϊδεισ βλάβεσ 

• Διάρκεια: 2-4  χρονϊν 

• Φφλο:  ♂ 

• Οικ. Ιςτορ.: ςοβαρι ακμι 
ο ζνασ εκ των δφο γονιϊν   

• Κυςτικι βρεφικι ακμι 
ςοβαρι μορφι ακμισ 
ςτθν εφθβεία  

(Chew EW et al. Clin Exp Dermatol 
1990;15:376–7 

Herane  MI.  I.Dermatology 2003; 
206:24-8) 

•   

 



Νεογνικι/ βρεφικι  ακμι: 
πακογζνεια 
• Δικτυωτι ηϊνθ επινεφριδίων : ß-

hydroxysteroids (πρόδρομα ςτοιχεία 
ανδρογόνων) και DHEAS  μζχρι τον πρϊτο 
χρόνο ηωισ  

•  Αφξθςθ μεγζκουσ  των ςμθγματογόνων 
αδζνων  και παραγωγισ ςμιγματοσ 

•  ακμή 

• τα αγόρια από τθ γζννθςθ και μζχρι τον 6 
μινα ηωισ   LH   Testo  ακμι  

 

 

 



Βρεφικι ακμι : Δ.Δ. 
• Πυoδερμία   

• Ακμοειδζσ εξάνκθμα   

– Σοπικι χριςθ αλοιφϊν και λαδιϊν  (acne 
venenata infantum ) μονόμορφο εξάνθημα 

–  Χριςθ  κορτικοςτεροειδϊν (τοπικά, 
ειςπνεόμενα, ςυςτθματικά) 

 

 



    
    

 Ακμι μζςθσ παιδικισ                           
θλικίασ (1-7 χρονϊν) 



Ακμι μζςθσ παιδικισ θλικίασ 
• Ζναρξη: 1-7 χρονϊν  

• Παθογζνεια:  

• Σα επινεφρίδια εκκρίνουν 
ανδρογόνα μζχρι τθν θλικία των 
12 μθνϊν  

• επαναδραςτθριοποίθςθ 
δικτυωτισ ηϊνθσ, παραγωγι 
ανδρογόνων 
– Αγόρια: 7-8 χρονϊν 

– Κορίτςια: 6-7 χρονϊν 

• Μθ παραγωγι ανδρογόνων  από 
τουσ όρχεισ       

• Εμφάνιςθ ακμισ ςτθν θλικία 1- 7 
χρονϊν πρζπει να εγείρει 
υποψία υπερανδρογοναιμίασ   

 (Dermatol Ther 2006;19:202–9) 

 

 

  

 



Ακμι μζςθσ παιδικισ θλικίασ  



  Ακμι μζςθσ παιδικισ θλικίασ : Δ.Δ. 



Ακμι μζςθσ παιδικισ θλικίασ : Δ.Δ. 

      Ροδόχρουσ ακμι         Μολυςματικι  τζρμινκοσ    Ομαλζσ μυρμθκιζσ 

Θυλακ. υπερκεράτωςθ   Κεχρία       Αγγειοινϊματα   Ακμοειδ. Εξαν. 



Ακμή μζςησ παιδικήσ ηλικίασ. Κλινική 
εκτίμηςη 

• Ατομικό και κλθρονομικό αναμνθςτικό 

• Κλινικι εξζταςθ (ςωματομετρικά ςτοιχεία, 
ρυκμόσ ανάπτυξθσ, αρτθριακι πίεςθ, ςτάδιο 
Tanner) 

• Εκτίμθςθ για ενδείξεισ υπερανδρογοναιμίασ/ 
πρόωρθσ ιβθσ  (τρίχωμα ςτο εφιβαιο ι 
μαςχάλεσ, δυςοςμία μαςχαλών  ωσ ενιλικοσ, 
ανάπτυξθ ςτικουσ, μζγεκοσ όρχεων) 

• Μζγεκοσ κλειτορίδασ / πζουσ 

  

 



Ακμι μζςθσ παιδικισ θλικίασ:Κλινικι και 
εργαςτθριακι διερεφνθςθ 

   Horm Res Paediatr 2015;83:221–231 

Σρίχωμα ςτο εφιβαιο ι 
μαςχάλεσ δυςοςμία μαςχαλϊν  
ωσ ενιλικοσ, λαδερό μαλλί 

Εντονα ςθμεία 
υπερανδρογοναιμίασ, ↑οςτικι 
θλικία , κετικό οικογ. ιςτορικό 

Κορίτςια: Tanner για ςτικοσ 
≥2 
Αγόρια: μζγεκοσ όρχεοσ>3ml 

Κλιτοριδομεγαλία 
Μζγεκοσ πζουσ δυςανάλογο 
με μζγεκοσ όρχεοσ 

Πρϊιμθ 
αδρεναρχι 

LO-CAH 

Κεντρικι 
πρόωρθ 

ιβθ 

Αρρενοποι
θτικοί 
όγκοι 

DHEAS 
Δ4 A 
Testo-
sterone 
(F &T) 

17-ΟΗ- Pr 

LH,FSH, 
prolactin, 
TSH. (prn 
LHRH  test) 

DHEAS, Δ4 A 
 Testo-,  
 17-OH-Pr, hCG, 
Imaging 



               
 
 

 Προεφθβικι ακμι 
 
 



Προεφθβικι ακμι 
• Αδρεναρχι: 

– Αγόρια: 7-8 χρονϊν 

– Κορίτςια: 6-7 χρονϊν 

• Παραγωγι ανδρογόνων  

      ( DHEA, DHEAS)  

      Επαναδραςτθριοποίθςθ 
ςμθγματογόνων αδζνων 

•  Εμφάνιςθ ακμισ , προθγείται 
άλλων ςθμείων εφθβείασ 

•  Testo- και  DHEAS: άνω 
φυςιολογικά όρια 

• Ακμι: ςυχνι, 8 -11χρονϊν 

(Arch Dermatol.1994;130:308 –4) 

 



Προεφθβικι ακμι.Διερεφνθςθ 

• οβαρι ακμι 

• Ακμι που δεν ανταποκρίνεται ςτθν 
αγωγι  

• Δαςυτριχιςμόσ (αρν. οικ. ιςτορικό) 

• τάδιο Tanner  πιο ψθλά  ςε ςχζςθ με τθ 
χρονολογικι θλικία 

 ►ορμονολογικόσ ζλεγχοσ 



Προεφθβικι ακμι/ Δαςυτριχιςμόσ 



τάδια Tanner  



 

Εφθβικι ακμι  (12-18χρονϊν) 

(αφορά 85% των εφιβων) 



Θεραπευτική αντιμετώπιςη ακμήσ  
 

• Η κεραπευτικι προςζγγιςθ είναι θ ίδια 
ανεξάρτθτα θλικίασ 

 

     Επιλογι είδουσ κεραπείασ 

• Εξαρτάται από τον τφπο και βαρφτθτα των 
βλαβϊν, εντόπιςθ, φφλο, υποκείμενθ 
ορμονολογικι διαταραχι , ηλικία 

 

   

 



Θεραπευτική αντιμετώπιςη ακμήσ  

• Φαγζςωρεσ κερατινολυτικά / 
αντιφαγεςωρικι δράςθ (τοπικά retinoids, 
benzoyl peroxide, azelaic acid) 

 

• Φλεγμονϊδθ ςτοιχεία τοπικά ι 
ςυςτθματικά αντιβιοτικά , benzoyl peroxide, 
azelaic acid, dapsone (ειδικά ςε ενιλικεσ 
γυναίκεσ) 

• Δυςχρωμία  azelaic acid 

 



Θεραπευτική αντιμετώπιςη ακμήσ  

Τοπικά ςκευάςματα  

Επάλειψθ όλθσ τθσ περιοχισ  

Η μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα οποιαςδιποτε 
κεραπείασ είναι ςε 3-4 μινεσ 

 

• Προεφθβικι ακμι : τοπικά ρετινοειδι 
(adapalene, tretinoin) and benzoyl peroxide 



 
Θεραπευτική αντιμετώπιςη ακμήσ  

 Μζτρια/ ςοβαρή φλεγμονώδησ ακμή  

•Αντιβιοτικό από το ςτόμα  για αςθενείσ >8 χρονών 
Σετρακυκλίνεσ( tetracycline, doxycycline, minocycline) 

• Trimethoprim-sulfamethoxazole  (ςε αςκενείσ 
αλλεργικοφσ ςτθν τετρακυκλίνθ ι ανκεκτικοφσ ςτθ 
κεραπεία ) 

• Αντιβιοτικό από το ςτόμα  για αςθενείσ <8χρονών    
εγκφουσ, ςε αλλεργία ςτην τετρακυκλίνη
 Erythromycin, Azithromycin 

  

 

 



Θεραπευτική αντιμετώπιςη ακμήσ 

 

• Ποτζ δεν χορθγείται αντιβιοτικό ωσ 
μονοκεραπεία  

• Παράλλθλθ χοριγθςθ  ρετινοειδοφσ θ 
ςυνδυαςμοφ  ρετινοειδοφσ/ υπεροξειδίου του 
βενηολίου  

• Διάρκεια αγωγισ 3-4 μινεσ 

 

 



Ακμι/ υμπεράςματα 
• Η ακμι μπορεί να εμφανιςτεί ςε οποιαδιποτε 

θλικία 

• Νεογνικι ακμι : ιπια πορεία  

• Βρεφικι ακμι: √ ποικίλθ πορεία, √ ιςτορικό 

ςοβαρισ ακμισ ςτον ζνα ι και τουσ 2 γονείσ,  

   √ ςοβαρι μορφι ακμισ ςτθν εφθβεία 

• Ακμι μζςθσ παιδικισ θλικίασ: πικανότθτα 
υπερανδρογοναιμίασ  ►εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ 

• Προεφθβικι ακμι: πρϊτο ςθμείο εφθβείασ 

• Θεραπεία:τφποσ / βαρφτθτα βλαβϊν 

 

 

 



 

Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ  
 


