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Acne Treatment and Therapeutic Strategies

One of the most common skin diseases 

presenting to physicians

Considerable psychological impact on the 

quality of life

No cure, but the disease can be controlled 

through medications



و ن ی آ ک وژ ول ی م د ی پ :ا

در نوجوانان%90هر سنی اما 

اغلب یک اختالل ارثی و در مرحله بعد عوامل محیطی

خانم ها اغلب در سن کمتر  و عالیم )سالگی  16-14: بیشترین سن شیوع

نسبت به آقایان خفیف تر

د رافراد با پوست تیره شیوع آن کمتر 



و ن ی آ ک وژ ول زیی ف و  ت ا :پ
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و ن ی آ ک د ن ب می  قس  ت

(    vulgaris)آکنه والگاریس  -1

متداولترین

جوشهای غرور جوانی

( rosacea) آکنه روزاسه  -2

سال 30افراد باالی 

عامل بوجود آورنده آن پرخون گشتن غدد چربی میباشد که افزایش ترشح غدد چربی را در پی 

. دارد



آکنه روزاسه





س  ری ا گ ل وا ی  ا ي وش ج ع  وا ن ا

جوشهای غیر التهابی -1

 white head = closed) جوشهای سر سفید 

comedo )

 هنگامی که کانال فـولـیـکول مو کـامـال مـسـدود 

. و جـوش زیـر سـطـح پـوسـت واقــع اسـتبـوده 

مـرده   جوش حاوی سبـــوم، باکتری و سلولهای 

.                                    پوست می باشد 



black head = open comedoجوشهای سر سیاه  ) )

هـنـگامـــی که اندکی از جوش سر باز کرده و به

بططه     رنططس سططیاه    .سطططح پوسططت نیططز رسططیده اسططت

اکسططی    بططا ( رنگدانططه پوسططت)ترکیططم مالنططی  علططت 

(                           اکسید مالنی . )میباشدهوا 





جوشهای التهابی -2

( papule) پاپول 

رنطس، کــوچـطـ  ، وطورتی بــه جـوش هــای 

وانــدکـطططـی سطططوت و تطططـوپر، حسطططا  بطططه لمططط  

پطططططی پاپیولهطططططا در . اططططططالر میگطططططرددبرجسطططططته 

عوونت )به پروسه  کنه ایجاد میگردند واکــنش 

خطططـراشیدپی پوسطططت، تجـمطططـع تـطططـرشحات و یطططا 

سططططلولهای و یططططـا هطططایپرتروفی نسطططوـ پـوسطططـت 

       . فاقد چرک میباشندای  جوشها (. پوست



= pustule) جوش قرمز –پاستول  pimple )

شکننده و رنس قرمز .میباشند چرکی جوشهای

به    انتشار و جوش ترکید     علت .مـیباشند

 سمت به سوید پلبولهای هجوم و ضایعه اطراف

پلبولهای از قرمز های جوش .بـاشـد می جوش

تشکیل سبوم و پوست مرده سلولهای سـوید،

                                   .اند یافته





= nodule) کیست = ندول  cyst )

موارد شدید  کنه میباشند که مشخوه  نها جوشطهای 

بطه . و ملتهطم میباشطدعمیر،دردناک،سوت بزرگ و 

ایطط  ضططایعه نططدول مططی پوینططد و اپططر حالططت چططرکی  

.                         داشطططططططططططته باشطططططططططططد کیسطططططططططططت مطططططططططططی پوینطططططططططططد 

                     



( ACNE CONGLOBATE)کونگلوبتا 

شططدیدتری  فططرم  کنططه والگططاری  میباشططد کططه در 

مشخوطات    چنطی  . مردا  بیشطتر رایطا اسطت

ضططایعات جططوش ماننططد متعططدد، وسططیع و : اسططت

پیوسته  که در دستها، وورت، پشت و زانوها 

.                                   مشاهده میگردد







ی  ا ج و  ا  ى و  ک مخل ز

( macule) ماکول  -1

نقطاط مسططح و قرمطز رنططس مطوقتی مطی باشططد 

. کطططه در واقطططع باقیمانطططده زخطططم جطططوش هسطططتند 

هوتطه اررشطا  روی پوسطت بطاقی  2-3معموال 

مططاه  6مططی مانططد امططا ممکطط  اسططت ایطط  مططدت 

.                                  بطول انجامد 



(   pigmentation) تجمع رنگدانه ها  -2

سال می  2تجمع رنگدانه ها در جوشگاه تا 

.                        تواند باقی بماند 

:درما  

کرمهای الیه بردار و ساینده

کرمهای حاوی هیدروکینو 

( scars )جوشگاه یا اسکار  -3

افزایش تولید نسا

از دست رفت  نسا

:درمان 

لیزر -1

( collagen injection)تزریر کال    -2

(  chemical peeling)الیه برداری شیمیایی  -3

( dermabration) سایش پوست  -4

( microdermabration) ریز سایش پوست  -5

(  exfoliating cleanser)شوینده های الیه بردار  -6











Combined Acne Severity 

Classification

Mild                                                                                                                     

                       <20 comedones; or <15 papules; or <30 lesions total; no nodules 

Moderate                                                                                                          

                      20–100 comedones; or 15–50 inflammatory lesions; or 30–125       

                       lesions total; nodules may be present 

Severe         

                                                                                                                               

                      >5 nodules; or >100 comedones; or >50 inflammatory lesions;       

                      or >125 lesions total 



PERTINENT HISTORICAL COMPONENTS TO BE 

OBTAINED FROM A PATIENT WITH ACNE

• Duration, including onset and peak severity 

• Location and distribution 

• Seasonal variation 

• For female patients, relation to menstrual periods, pregnancy status, 

scalp hair thinning, contraceptive method (if used) 

• Present and past treatments, topical and systemic, prescription and over 

the counter 





یی رو ا د ری  غ ی  ا هن ا رم د

مرل وابو  ) بار در روز بوورت مالیم  با  م ولرم  و ی  تمیز کننده مالیم  2شستشوی پوست •

(پنتوکسی بنزوات 

(سایش سطح پوست ) scrubعدم استواده از •

پرهیز از فشاز داد  یا دست کاری کرد  ضایعات  کنه•

  oil-basedعدم استواده از داروهای ایجاد کننده  کنه و ترکیبات  رایشی حاوی •

.داروی موضعی پ  از شست  بال فاوله استواده نشود •

استعمال فراورده موضعی در تمامی نواحی مستعد  کنه•

استواده ار لیزر و کرایوتراپی ودرم ابرشی  زیر نظر متخوص پوست•



DRUG THERAPY

• normalizing follicular 

keratinization 

retinoids, benzoyl peroxide, 

azelaic acid

• decreasing sebum 

production

isotretinoin, hormonal 

therapies

• suppressing 

P.acnes

antibiotics, benzoyl peroxide, 

azelaic acid, systemic 

isotretinoin

• reducing 

inflammation

antibiotics, 

benzoyl peroxide, azelaic acid



 درمان Mild to moderate acne

:داروهای موضعی مرل 

•Retinoid  برایcomedonal acne 

•Benzoyl peroxide  برایmild inflammatory acne

moderate acneبرای  Topical antibioticsاستواده از ی  دوره •

vehicleروش انتخاب نوع 

Oily skin

Dry / sensitive skin

Gels & solutions

Creams & lotions



درمان Moderate to severe acne

• Combination therapy  ) e.g., topical benzoyl peroxide and/or a topical 

retinoid plus a systemic antibiotic )

• Hormonal therapies (e.g., oral contraceptives)

• Severe acne requires oral isotretinoin



AHA  (Α- هیدروکسی اسید ها)

:موارد استفاده 

( scarمناسم در درما  ) الیه بردار پوست 1.

.که می تواند بدو  تجویز پزش  مورف شود% 10غلظت تا 2.

.که در مواردی مانند پیلینس شیمیایی با تجویز پزش  کاربرد دارد% 50تا  10های غلظت 3.

.در موارد خاص پیلینس کرد  توسط پزش  تجویز میشود% 70تا  50های غلظت 4.

پوستبی  برد  چی  و چروک های دور چشم و از 5.

:نکات 

.کامال تمیز پردداستواده ، پوست از قبل 1.

.در دورا  استواده از ای  محووالت باید پوست به نحو مناسبی از نور خورشید محافظت شود2.

.اپر برای اولی  بار ازای  فراورده ها استواده می کنید تست حساسیت پوستی انجام دهید3.



BENZOYL PEROXIDE

(با  زاد کرد  رادیکالهای  زاد در محل تجمع باکتری ) ارر  نتی باکتلایر •

ارر ضد التهام•

ارر کراتولیتی •

هوته بهبودی مشاهده می شود ، در حالی که  4پ  از ) ارر سریع بر بهبودی موضع •

(هوته نشا  می دهد  12ایزوترتینوی  همی  ارر را پ  از 

مشابه رتینوییدها در بهبود  کنه کمدونی مورر است به عالوه در  کنه التهابی نیز مورر •

.است

:نکات 

درود 10و  5،  2.5با غلظتهای  cleansers , lotions , creams , gelsدارای اشکال  •

مرتبه د رمناطر  کنه دار 2الی -1•

استواده از ترکیبات ضد  فتام بدلیل مستعد بود  پوست برای سوخت  پ  از استواده از ای  دارو•

خاویت بی رنس کنندپی: عارضه •

.  هنوز مطالعات کافی برای تعیی  ترا نوسیتی انجام نشده بنابرای  نباید در بارداری مورف شود•







AZELAIC ACID

:موارد استفاده 

ارر ضد التهابی•

ارر ضد میکروبی•

ارر کراتولیتی •

در از بی  برد  جای  کنه بدلیل ایجاد هایپو پیگمانتاسیو •

:نکات 

  (®Finacea)%  15که بر  کنه والگاری  مؤرر است و کرم  ) ®Azelex% )20دارای کرم •

.که بر روزاسه مؤرر است 

.باید ارر تحری  کنندپی پوستی    بررسی شود •

.بار در روز است  2نحوه مورف    بوورت •

.در خانمهای باردار مناسم است  Bبدلیل رده بارداری •

.باید از فراورده های ضد  فتام نیز در کنار ای  دارو استواده شود •

و قیمت باال در موارد عدم تحمل بنزوئیل پراکساید و رتینوئید ,بدلیل اررات ضعیف بر  کنه •

.موضعی استواده می شود

در بیمارا  با هایپرپیگمانتاسیو  ضایعه به دلیل کاهش تولید مالنی  انتخام مناسم یمی باشد•







RETINOIDS

موارد مصرف  ترتینویین 

:موضعی
کاهش  چسبندپی الیه های کراتینیزه شده•

سلولی turn overافزایش •

بسیار مؤرر در  کنه های متوسط غیر التهابی •

severeدر  کنه های  combination  therapyبوورت •

افزایش نووذ پذیری دیگر فراورده های موضعی•

:نکات 

.بار استواده می شود  1بوورت شبها •

بر خالف نوع  خوراکی خاویت ضد میکروبی ندارد•

(بار دارو  1علت مورف شبها ) استواده مکرر ضد افتام در طول روز •

.بهنگام ایجاد خشکی پوست از کرم مرطوم کننده استواده شود •

هوته اول پ  از استواده از دارو عوارض قرمزی ، سوزش ، خشکی و بدتر شد   کنه مشاهده  6تا •

.هوته وضعیت بهتر می شود  6می شود ، بعد از 

.هستند ، در حاملگی توویه نمی شوند  Aبدلیل اینکه از مشتقات ویتامی  •



:انواع رتینوئید ىای موضعی   

•: (Retin-A®) Tretinoin  درود 0.1،   0.025،  0.05کرم و  ل

•Adapalene (Differin % 0.3و  ل %  0.1 ل ، کرم و محلول ( : Galadermaو  ®

•Tazarotene   (Tazorac ® : ) 0.1و % 0.05 ل و کرم%

:نکات 

، اررات ضد التهابی بیشتر ... ( خشکی ، قرمزی و )  داپال  عوارض کمتر : تواوت ترتینوئی  و  داپال  •

هر دو روی سبوم ارر نمی پذارند و از لحاظ . ، برخالف ترتینوئی  اررات  نتی میکروبیال هم دارد 

.کراتولیتی  بود  مرل هم هستند 

مورف بیش از حد ترتینویی  در افراد با پوست تیره میتواند منجر به تیرپی بیشتر شوداما  داپال  در ای  •

.پروه از بیمارا  سبم کاهش هایپرپیگمانتاسیو  می شود

.تازاروت  از بقیه رتینوئید ها بهتر تحمل می شود و نسبت به دیگر رتینوییدها موررتر است •

ارر ترتینوئی  را از بی  می برد ، از استواده با هم ای  دو دارو باید اجتنام  بدلیل اینکه بنزوئیل پراکساید•

.  شود ، ای  در حالی است که می توا  ای  دارو را با دو داروی دیگر استواده کرد 









:ایزوترتینوئنی خورایک 

 ای  دارو ایزومر ترتینوئی  است که دارای فعالیت فارماکولو یکی وسیعتری دارد.

 ای  دارو تنها داروی مؤرر درsevere nodular acne  است.

 میلی پرمی در  40و  30کپسول ) میلی پرمی در ایرا  است  20و  10ای  دارو دارای کپسول

( .خارـ از ایرا  نیز موجود است 

:مصرف در بارداری 

Female patients of child-bearing potential must use two forms of 

contraception for at least a month before, all during, and for at least a 

month following isotretinoin therapy.





Guidelines for Isotretinoin Use in Acne

Patient Selection

Severe nodular acne

Moderate acne, but resistant to combination conventional therapies or inducing significant 

scarring

Unusually severe acne variants (conglobata, fulminans)

Dosage and Duration of Therapy

0.5–1 mg/kg/day in two divided doses with food; use lower initial dose to minimize flaring

Usual course about 20 weeks (best results if cumulative dose reaches 120–150 mg/kg)

Use higher dosage in young patients, males, those with severe acne, patients with acne involving 

the trunk (up to 2 mg/kg/day)

Consider pretreatment or concomitant oral corticosteroids for severely inflamed acne

Relapse Rate

Repeat courses required in 10%–20% of patients, often younger patients or patients who 

received lower doses

Allow 2–3 months between courses

Very rarely, patients may require three to five courses



Adverse Effects of Systemic Retinoids

Body System 

              

Adverse Effect Management

Common , Pharmacologic

Reproductive

Skin

Hair, nails

Mucous 

membranes

Metabolic

Teratogenicity (birth defects, 

premature birth, neonatal death)

Dryness, peeling, pruritus, 

photosensitivity

Hair dryness, hair 

thinning, nail fragility

Cheilitis, dry mouth, dry 

nose, nosebleeds, dry 

eyes, 

blepharoconjunctivitis

Elevated triglycerides, 

cholesterol; lowered HDL 

(rare reports of pancreatitis)

Avoid pregnancy; patients should 

not donate blood during therapy

Use moisturizers, sunscreens, protective 

clothing; avoid skin waxing, dermabrasion, and 

other dermatologic procedures during and 6 

months following therapy

None; discontinue drug if severe

Use lip balms, sugarless gum/candy, saline 

nasal spray, artificial tears or ophthalmic 

ointment; avoid contact lenses; lower 

dosage if severe or bothersome

Reduce/eliminate alcohol; consume low-fat 

diet; consider dosage reduction or drug 

discontinuation



ا ى ک  ی وت ی ب یت  آ ن

 Antibiotics do not resolve existing lesions, but they can prevent future lesions 

by decreasing P. acnes colonization

oآنتی بیوتیکهای موضعی

 شامل محلولهای الکلی و  ل کلیندامایسی  و اریترومایسی  و ترکیم با بنزوئیل پراکساید یا ترتینویی

مورر در ضایعات خویف تا متوسط التهابی یا اضافه کرد  به بیمارانی که به بنزوییل پاسخ نداده اند.

در مطالعات موررتر از پالسبو اما ارجحیتی را نسبت به مونوتراپی به بنزوییل پراکساید نشا  نداد.

ترکیم ای  دو موررتر از هرکدام به تنهایی است  .

دارای ارر  نتی میکروبیال و ارر ضد التهابی

 اریترومایسی  در بارداری ردهB  است و می تواند درخانمهای باردار استواده شود.

 ماه ، پ  از شستشوی وورت استواده می شوند  2-3بار در روز برای  1-2معموال.











oآ نیت بیوتیکيای خورایک

  بوورت ترکیبی با بنزوئیل پراکساید و رتینوئید موضعی در درماmoderate to severe acne

شامل تتراسایکلی  ، داکسی سایکلی  ، مینوسایکلی  ، اریترومایسی  ،  زیترومایسی   و کوتریموکسازول

 انتخام اول ومؤررتری   نتی بیوتیکها تتراسایکلی  و داکسی سایکلی  هستند.

 تتراسایکلینها در بچه ها بدلیل عوارضشا  و زنا  باردار نباید استواده شوند.

 اریترومایسی  در خانمهای باردار ارجحتر است.

 مینوسایکلی   نتنها از دیگر تتراسایکلینها مؤررتر نیست بلکه عوارض بیشتری نیز دارد.

 بیشتری  مقاومت با اریترومایسی  دیده شده است.

 کلیندامایسی  بدلیل عارضهpseudomembranous colitis  بوورت سیستمی  استواده نمی شود.

 هوته است ، در وورت بهبودی  دوز  8تا  6بار در روز برای  2دوز شروع ای  داروها بوورت

.بار در روز است  1نگهدارنده بوورت 

 برای کم کرد  مقاومت ، پ  از بهبودی دارو تا چند ماه نباید استواده شود ، بوورت

monotherapy  استواده نشود ، از همراه کرد   نتی بیوتی  دیگر خودداری شود.









Frequently Used Oral Antibiotics

Doxycycline

Tetracycline

Minocycline

Erythromycin

Trimethoprim/sulfa

methoxazole

Drug Initial Dose Maintenance Dose

100 mg PO BID

500 mg PO BID

50–100 mg PO BID

250–500 mg PO BID

160/800 mg PO BID

100 mg PO daily

250–500 mg PO daily

50–100 mg PO daily

250–500 mg PO daily

160 mg/800 mg PO 

daily



داروىای ىورموین

(سیپروترون  ، اسپیرینوالکتون ) آنتاگونیستهای رسپتور آندروژن •

کنتراسپتیوهای خوراکی•

:نکات

 ماه دیده خواهد شد  3پاسخ درمانی ای  داروها معموال بعد از.

  میلیگرم روزانه 50تا  200: دوز مناسم اسپیرینوالکتو

Flutamide (Eulexin®)  بدلیل هپاتوتوکسیسیتی استواده نمی شود.

 نتی  ندرو نها بدلیل  ینکوماستی در مردا  استواده نمی شود .

 بخش استرو نیocp  ها در  کنه مؤرر است.











 ا ى د ی ئ رتو س وا ک ی ت ر و ک

 اپرچه خود ای  داروها باعث  کنه می شوند ولی در  کنهsevere   بهمراه  ایزوترتینوئی  خوراکی

(میلیگرم روزانه  40تا  60در دو هوته اول درما  با ایزوترتینوئی  ) استواده می پردند 

 فراورده های موضعی کورتیکواستروئید ها در  کنه مؤرر نیست.

 از تریامسینولو  بوورتIntralesional  برای  بهبودیsevere nodules  استواده می شود

.





د ی اس  ک  ی ل ی یس  ل ا س

 معموال جز اقالم ساختنی است.

 دارای ارر کومدولیتی  است که در  کنه هایmild  استواده می شود.

 دقیقه روی پوست بماند زیرا عوارض    فرد را اذیت می کند  30ای  فراورده نباید بیش از.

 در بارداری ردهC  است.

 ارر و عوارض ای  دارو وابسته به دوز است.

 ارر ای  دارو ازplacebo  بیشتر و از بنزویل پراکساید و ترتینوی  کمتر است.

دیگر فراورده ىا

ارر کومدولیتی ... ( : کرم ، وابو  و ) ترکیبات سولوور •

اررات ضد التهابی و  نتی باکتلایر( : وابو  و محلول )  [ tea tree ] روغ  درخت چای •

•GLYCOLIC ACID  : سبم پاکسازی سلولهای مرده پوست و همچنی  تحری  پوست برای تولید

سلولهای جدید میگردد



CASE:

 L .y – 15 years  o ld

 CC:  worsening o f  her  acne

 Problem began when she  was 1 3  and  progress  f rom that  t ime

 She uses  benzoy lperoxide 10% as  needed when her  les ion becomes worse

 She t r y  medical  soap sometimes

 No medical  p roblems

 No c hronic  use o f  d rugs

 Normal  menstura l per iods

 Family  h is tor y :  +    2  b rothers

 She works  par t  t ime in  fast  food resturant

 Play  tennis

 Examinat ion:  3  pustules  -2  c lose comedones on forehaed

3  papules  on  her  c heeks (we l l  coverd wi th  makeup)

2  wel l -heal ing areas on  her  nose

no  open comedones or  noduls

c hest  , bach and  arm are  c lear

No fac ia l  ha i r



What subjective and obj data support acne 

vulgaris?

Type of acne?



EVALUATE L.Y CURRENT ACNE MEDICATION?



 Penzoyl peroxide is excellent for mild to moderate 

inflammatory acne

 2.5% -5% is lees irritating than 10%

 Fail to control acne due to infrequently use

 Routine use over the entire area is requred for long 

time



THE OTHER OPTIONS?

Tertinoin?

Topical AB ?

Oral AB?

OCP?



HOW CAN SHE REDUCE THE RISK OF SKIN 

IRRITATION?

 Adverse drug reaction:  warmth or stinging

significant drying

 mild skin reaction or drying is accepeble

 Factors worsen irritation:  
increased concentration and contact time 

gel vehicle

thin and sensitive skin

low environmental humidity   

increased application frequency

 Suggestion:       use cream with lower concentration2.5%

every other day for 1-2 first week at bedtime

use 1.5 h after washing her face with mild cleaner

wash her face in the morning

use sunscreen                                           



WHO WE ACCESS TREATMENT ?

 No improvement after 6-8  weeks of consistent BD 

use 

 She can change the product to gel or increase the 

concentration

 No improvement?



 Add topical antibiotic 

 If 2- 3month-corse is effective, then she should 

continue the maintenance therapy just with benzoyl

peroxide



QUESTIONS?













جمع بندی

بنزوئیل پراکساید ، سالیسیلی  اسید ، : می توانند مورف شوند شامل  OTCترکیباتی که بوورت •

.می باشند ( معموال فرم ساختنی اش را نداریم ) ، سولواستاماید  AHAترکیبات سولوور ، ترکیبات 

های ارجاع هستند  caseرا شخوا درما  کند ، بقیه انواع  کنه  mildداروساز فقط می تواند  کنه •

.



:OTC THERAPY

                                 :                                                           از بیمار تاریخچه می پیریم 1.

 یا دارو قبال استواده کرده یا خیر ؟ ،  یا هم اکنو  دارو استواده می کند یا خیر؟ ، بیماری های دیگر ، ر یم 

محیط های حاوی مواد هالو   دار ) غذایی ، فراورده های  رایشی که استواده می کند ، فعالیتهای اجتماعی 

و محیط های روغنی

                                                                                                                              :  تشخیص نوع  کنه 2.

comedones; or <15 papules; or <30 lesions total; no nodules  20<                           

.است که داروساز اجازه درما     را دارد  mildمشخوه  کنه ای  

:                                                                                غیر دارویی  توضیح روشهای 3.

بار در روز با  م ولرم بدو  وارد کرد  فشار به وورت با شوینده مالیم  ، توضیح در  2پوست شستشوی 

oil-basedمورد عدم استواده از فراورده های 

به بیمار و توضیح راجع به نحوه استواده از    OTCدر وورت نیاز داد  ی  داروی موضعی 4.

       Retinoid  برایcomedonal acne 

       Benzoyl peroxide برایmild inflammatory acne


