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A hidradenitis suppurativa gyermekkorban ritkán, elsősorban pubertás után lévő
lányokban fordul elő, de kivételesen 10 éven aluliakat is érinthet. A betegség
megjelenésében az elhízás, a pozitív családi anamnézis rizikófaktornak számít.
Jellemző, hogy az intertriginózus régiókban fájdalmas, gyulladásos csomók,
abszcesszusok alakulnak ki, bűzös váladékozással, hegesedéssel. Kezelése
komoly kihívást jelent. A betegség súlyosságától függően több gyógyszer közül
is választhatunk.

A

hidradenitis suppurativa (HS) egy krónikus
gyulladásos megbetegedés, amely primeren
az intertriginózus régiókban a szőrtüszőket
és az apokrin mirigyeket érinti, epizodikus fájdalom,
purulens váladékozás, abscessusok, sipolyok kialakulása, következményes hegesedés jellemzi. Általában a pubertás után kezdődik, elsősorban a lányokban, de nagyon ritkán 10 éves életkor előtt is megjelenhet, ilyen esetben valamivel gyakrabban a fiúkban (1). A HS etiológiája nem tisztázott, genetikai
tényezők, hormonális hatások, elhízás bizonyosan
szerepet játszanak kialakulásában (1, 2), de a szoros öltözet, a verejtékezés, a dohányzás is provokáló
hatású lehet. A HS krónikus lefolyása, a különböző
kórokozókkal történő felülfertőződés, az odorózus
váladékképződés a betegek életminőségét nagymértékben befolyásolja, nemegyszer izolálódást,
depressziót eredményez (3). A HS kezelése minden
esetben nagy kihívást jelent, a hagyományos lokális
sebkezelések, különböző szisztémásan alkalmazott
gyógyszerek (antibiotikumok, finasteride, acitretin)
adása, újabban biológiai készítmények (adalimubab, infliximab), lézer, sebészi excízió alkalmazása
hozhat a beteg számára javulást, tünetmentesedést,
kivételesen gyógyulást (4).

családi anamnézise negatív. 15 éves korától kezdve a
mellek alatt, a lágyékhajlatban és a farpofák között
visszatérően fájdalmas szubkután csomók, abscessusok alakultak ki, amelyek miatt ismételten lokális
sebészi kezelésben és orális antibiotikumterápiában
részesült. A sebváladékból baktériumleoltással először kórokozót nem sikerült azonosítani, később
Staphylococcus aureus tenyészett ki. A hasi UH- és a
vérvizsgálatok negatív eredményt adtak. Mivel lokális
és szisztémás clindamycin alkalmazása sem hozott
tartós javulást, orális acitrecinkezelést kezdtünk 0,25
mg/kg/nap dózisban (Neotigason®), valamint lokálisan dezinficiáló lemosást és antibiotikumkenőcsöt
kapott (Betadine®, Bactroban®). Állapota fokozatosan javult, a csomó- és az abscessusképződések
megszűntek, a váladékozó sebek minden régióban
hegesen gyógyultak (1. ábra). Három hónap eltelte
után fenntartó kezelésre tétünk át: hetente kettő
alkalommal orálisan acitretint, lokálisan naponta
1 × Bactroban kenőcsöt vagy testápolót használ.
1.

á b r a : M e l l e k a l at t k i a l a k u lt f u ru n c u l u s o k ,
abscessusok heges gyógyulása.

Ese tisme rtetések

1. beteg

18 éves obes (BMI: 31,5) lánybeteg születése óta
rendszeres ellenőrzésünk és kezelésünk alatt állt
Down-kór, congenitalis vitium, hypothyreosis és cöliákia miatt. Első menzesze 13 éves korában volt,
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2. beteg

14 éves, mérsékelten túlsúlyos (BMI: 27,7) lánybeteg
mindkét hónaljában fájdalmas szubkután csomók
jelentkeztek, amelyek spontán megnyíltak, és purulens váladékozás alakult ki. Dezinficiáló ecsetelés
(Betadine®), lokális és orális antibiotikumkezelés
(Fucidin®, Augmentin®) nem hozott javulást, ezért
sebészeti ambulanciánkon jelentkezett. A hónaljakban az egymással közlekedő sipolyjáratokból odorózus, purulens váladékürülést észleltünk, kezdődő
hegesedéssel, felszíni macerációval (2. ábra).
Arcán közepesen súlyos aknéra jellemző tüneteket,
comedókat, papulákat, papulopustulákat észleltünk.
Belső szervi kórjele nem volt, a menzesze rendben.
Családi anamnézise negatív. Bakteriológiai vizsgálattal kórokozót nem sikerült azonosítanunk, a hasi
UH negatív eredményt adott, a vérvizsgálatok során
a mérsékelten emelkedett vvt.-süllyedésen (40 mm/
óra) kívül kórosat nem találtunk (CRP, lipidek, inzulin-,
immunglobulin-értékek, hormonszintek normálisak
voltak, autoantitesteket nem tudtunk kimutatni). A
lokális sebészi kezelések (dezinficiáló lemosás, öblítés) mellett orális acitretin- (Neotigason®-) terápiát
kezdtünk 0,25-0,50 mg/kg/nap dózisban. A kezelés
második hónapjában a fájdalmas szubkután csomók
regrediáltak, a váladékozás mérséklődött, a sipolyjárat
mélysége csökkent, azonban mellékhatásként az ajkak
kifejezett szárazságát, hámlását, valamint mindkét
hónaljban széles striák kialakulását észleltük (3. ábra).
Ezt követően, a nem várt kellemetlen bőrtünetek
fokozódásának elkerülése céljából, az acitretinkezelést elhagytuk, majd clindamycin orális adását
kezdtük el. Amennyiben a következő hónapokban a
bőrfolyamat stagnálását vagy újbóli rosszabbodását
tapasztaljuk, akkor vagy biológiai szer (adalimubab,
infliximab), vagy hormonkészítmény (finasteride)
adása mérlegelendő.
2.

á b r a : H ó n a l j b a n k i a l a k u lt a b s c e s s u s ,
s i p o ly n y í l á s , v á l a d é k o k o z ta k ö r n y é k i d e r m at i t i s .
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Megb es z él és

A HS gyermekkorban szerencsére csak ritkán, általában a pubertás után, legtöbbször lányokban fordul
elő, ami arra utal, hogy a betegség patogenezisében
az ovariumhormonok bizonyosan szerepet játszanak
(5). A betegek jelentős részében menstruációasszociált fellángolás figyelhető meg. Jelenleg még vitatott,
hogy a HS kezdetének van-e jelentősége a betegség
súlyossága szempontjából, néhány tanulmány szerint a korai kezdet pozitív családi anamnézissel
van összefüggésben, és rosszabb prognózist valószínűsít (1). Mindkét betegünkben a HS a pubertás
után kezdődött, a családi anamnézisük negatív volt,
menstruációval összefüggő fellángolást nem tapasztaltunk. Számos tanulmány igazolta, hogy az elhízás
rizikófaktornak számít a betegség megjelenésében.
Legutóbb Balgobind és munkatársai (2) számoltak
be arról, hogy a HS-ben szenvedő gyermekek és adoleszcensek obesitasgyakorisága 68,7%, szemben a HS
nélküli populáció 29,8%-os obesitasfrekvenciájával.
Mindkét betegünk túlsúlyos volt, valószínűsíthető,
hogy az obesitast kísérő metabolizmuseltérések hozzájárulhattak a HS kialakulásához.
A jellegzetes klinikai tünetek rendszerint a hónaljban,
az ingvinálisan, perianálisan és perineálisan, infraés intermammálisan, esetleg gluteálisan észlelhetők.
A tünetek súlyossága a Hurley-féle besorolás alapján
három stádiummal jellemezhető: enyhe, közepesen
súlyos és súlyos stádiummal (1. táblázat) (6).
A diagnózis felállításában minden esetben az anamnézis (krónikus lefolyás, pubertás utáni kezdet) és
a klinikai tünetek (szimmetrikus elrendeződésben
multiplex gyulladásos léziók az intertriginózus régiókban) helyes értékelése alapvetően fontos. A betegeknek nincsen lázuk, a laboratóriumi eredmények
normálisak, beleértve a baktérium- és gombaleoltásokat is.
1. t á b l á z at . A h i d r a d e n i t i s s u p p u r at i va
– H u r l e y s z e r i n t i b e o s z t á s (6).
Súlyosság
foka
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stádiumai

Jellegzetes tünetek

I. stádium

Abscessusképződés (szoliter vagy
multiplex) – sinusjáratok és hegesedés
nélkül.

II. stádium

Rekurráló abscessusok, sinusjáratok,
hegesedés; szoliter vagy multiplex
kiterjedésű léziók.

III. stádium

Diffúz vagy közel diffúz érintettség;
egymással kapcsolatban lévő sinusjáratok,
abscessusok a teljes régióban.
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3.

ábra : H eges gyógyulás , záródóban lévő
sipolynyílás , acitretinkezelés kapcsán kialakult striák .

Differenciáldiagnosztikai szempontból a hasonló
morfológiai megjelenésű kórképeket kell számba
vennünk: nodularis acne, epidermoid, dermoid, pilonidális és Bartholini-ciszta; különböző fertőző betegségeket: furunculus, carbunculus, abscessus, actinomycosis, macskakarmolási betegség, granuloma
inquinale, tuberkulózis, szifilisz – ezek kizárása céljából bakteriológiai és mikológiai vizsgálatok végzése
szükséges (7). Gyulladásos bélbetegség, elsősorban a
Crohn-betegség, kután manifesztációjának lehetőségét is mérlegelnünk kell (8), különösen, ha a HS-betegnek recidiváló hasi fájdalma, krónikus hasmenése,
véres széklete és súlycsökkenése is van.
A HS terápiája nagy kihívás a beteg és az orvos
számára egyaránt. Nagyon fontos a beteggel (szülővel) megértetni a betegség természetét, krónikus,
rekurráló jellegét, hogy elfogadja a javasolt eljárásokat, és együttműködő legyen azok végrehajtásában.
A kezelést mindig a stádiumnak megfelelően és
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egyénre szabottan kell folytatni (4, 9, 10). Lokalizált, enyhe esetben (Hurley I. stádium) fertőtlenítő
lemosás és helyi clindamycinoldatos ecsetelés, orális
doxycyclin- vagy clindamycinkezelés, valamint a
mechanikai irritációval szembeni védelem javasolt.
Közepesen súlyos esetben (Hurley II. stádium) clindamycin orális adása, esetleg dapson, finasteride
(lányokban) és acitretin jöhet szóba (9, 10, 11). Az
acitretinre jól reagáló esetekben tartós remissziót
figyeltek meg, egy évnél is hosszabb recidívamentes állapotot sikerült elérni (9). Az első betegünk
jól reagált az acitretinterápiára, hetenként kettő
alkalommal adott fenntartó kezelés mellett jelenleg
panaszmentes. Egyelőre még nagy kérdés, hogy az
acitretin elhagyása után jelentkezik-e exacerbáció.
Második betegünk állapota is biztatóan alakult az
acitretinkezelés mellett, de a kellemetlen, nem várt
mellékhatások miatt a retinoidkezelését megszakítottuk. A szakirodalomban az acitretin mellékhatásai között a szájszárazságot, a cheilitist gyakorinak,
míg a bőr repedezettségét, a striák kialakulását nem
gyakorinak (1000 betegből 1-10) tüntetik fel (12),
markáns megjelenésük esetén a kezelés nem folytatható. Az ilyen betegekben és a súlyos csoportba
sorolhatókban (Hurley III. stádium) biológiai szerrel (adalimumab, infliximab), hormonkészítmén�nyel (finasteride) vagy más immunoszuppresszív
készítménnyel (methotrexate, cyclosporin, dapson,
kortikoszteroid) történő kezelés jöhet szóba (4, 7,
10). A terápiarezisztens betegek esetében a parciális vagy a komplett sebészi excízió és a frakcionált
CO2-lézerkezelés mérlegelendő (10). Természetesen
a HS minden stádiumában van lehetőség a lokális
és szisztémás gyógyszeres terápia sebészi kezeléssel
történő kiegészítésére. A stigmatizáció és a jelentős
lelki teher miatt a terápia fontos része a pszichés
vezetés, valamint a hatásos fájdalomcsillapítás.
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A teljes irodalomjegyzék megtalálható a szerkesztőségben és a gyermekorvostovabbkepzes. hu oldalon.

