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Santrauka
Acne vulgaris yra lėtinė uždegiminė riebalinės liaukos 
ir plauko folikulo liga, dažnai siejama su hiperandro-
genizmu bei rezistentiškumu insulinui. Hiperandroge-
nizmo paplitimas dažnesnis tarp sergančių policistiniu 
kiaušidžių sindromu [1–6]. 6-20 proc. visų susirgimų di-
agnozuojami reprodukcinio amžiaus moterims [7]. PKS 
klinika siejama su hirsutizmu, akne ir alopecija [8]. Pa-
auglystėje aknė atsiranda apie 80 - 90 proc. visų paauglių 
dėl fiziologiškai padidėjusio androgenų kiekio ir daro 
didelę neigiamą įtaką paauglio psichosocialinei būklei 
[8,9]. Diagnozei svarbu kruopščiai surinkta anamnezė, 
fizinis ir biocheminiai tyrimai [3]. Pagal atliktus tyrimus, 
aknės gydymo pasirinkimas priklauso nuo ligos sunkumo 
ir gydymo toleravimo [4].  SKT yra pirmo pasirinkimo 
vaistas, gydant PKS sukeltą aknę. Nesant reikiamo at-
sako į monoterapiją SKT, galimas kombinuotas gydymas 
kartu su metforminu, jei nestebimos jo nepageidaujamos 
reakcijos. Šis medikamentų derinys reikšmingai mažina 
aknės ir PKS ligos sunkumą bei hiperlipidemiją. Izo-
tretinoinas skiriamas esant sunkiai papulopustulinei ar 
vidutinio sunkumo mazginei aknės formai gydyti, kai 
SKT bei metformino vartojimas yra kontraindikuotinas.

Įvadas
Acne vulgaris yra lėtinė ir uždegiminė riebalinės liaukos 

ir plauko folikulo liga, kuri dažnai siejama su pertekliniu 
androgenų išskyrimu ir rezistentiškumu insulinui. Hipe-
randrogenizmo paplitimas dažnesnis tarp premenopauzinio 
amžiaus moterų, sergančių policistiniu kiaušidžių sindromu 
(PKS) [1–6]. 6 – 20 proc. visų susirgimų diagnozuojama 
reprodukcinio amžiaus moterims [3,6,7]. Diagnozavus PKS 
ir pastebėjus aknės požymių, pradedamas gydymas. Medika-

mentinis gydymas gali būti sudarytas iš metformino, kom-
binuotų peroralinių kontraceptikų (SKT), izotretinoino bei 
vietinių preparatų, skirtų PKS ir aknės gydymui [3,8,10,11]. 

PKS diagnozavimui taikomi specifiniai kriterijai, tokie 
kaip nereguliarus menstruacijų ciklas, trunkantis > 45 arba 
< 21 dieną; menstruacijų nebuvimas ilgiau nei 90 dienų; 
pirminė amenorėja nuo 15 metų; hirsutizmas; aknė; policis-
tinių kiaušidžių nustatymas ultragarsinio tyrimo metu [6,12]. 
Ūmi aknės išraiška yra dažna klinikinė forma, sergant PKS 
vyresniame amžiuje [8]. Brendimo laikotarpiu aknė atsiranda 
apie 80 - 90 proc. visų paauglių dėl fiziologiškai padidėjusio 
androgenų kiekio [9,10]. Aknė turi didelę neigiamą įtaką 
paauglio psichosocialinei būklei [8]. Gydymo pasirinkimas 
priklauso nuo aknės ligos formos sunkumo [8]. Diagnozei 
svarbu kruopščiai surinkti paciento anamnezę bei išsamiai 
atlikti fizinį ištyrimą. Ši rekomendacija tinka jaunoms paci-
entėms, kurioms būdinga lengva komedoninė (nustatant >10 
veido pažeidimų) arba vidutinė - sunki komedoninė aknės 
forma [12]. Lyginant su pastarąja aknės forma, ankstyvojo 
brendimo laikotarpiu vidutinė - sunki uždegiminė aknė nu-
statoma rečiau (<5 proc.) [12]. Be anamnezės ir fizinio išty-
rimo, labai svarbus ir informatyvus biocheminis ištyrimas. 
Jo metu nustatomas laisvų androgenų indeksas (LAI), laisvo 
testosterono bei lytinius hormonus sujungiančio globulino 
kiekis kraujyje [12]. Pagal pasaulines rekomendacijas, LAI 
yra tiksliausias tyrimas, siekiant nustatyti ir diagnozuoti PKS 
sukeltą aknę [12]. Dėl savo jautrumo ir specifiškumo, LAI 
kiekis padidėja esant aknei, alopecijai, nutukimui, hirsutiz-
mui, skydliaukės disfunkcijai ar PKS [12].

Tyrimo tikslas – remiantis naujausiais klinikiniais ir 
moksliniais tyrimo duomenimis, atrinkti ir apžvelgti moks-
liškai pagrįstas aknės, sergant PKS, gydymo rekomendacijas.

Tyrimo medžiaga ir metodai  
Literatūros apžvalga atlikta PubMed duomenų bazėje pa-

gal pasirinktus MeSH terminus anglų kalba Acne, Polycystic 
ovaries syndrome, papildomai pridedant terminus, pavyz-
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džiui: (Acne) AND (Polycystic ovaries syndrome) AND 
(treatment) (liet. aknė IR policistinių kiaušidžių sindromas 
IR gydymas). Į literatūros apžvalgą įtraukta 14 straipsnių, 
publikuotų 2017–2022 metais. Pagal pirminius raktažodžius 
rasta daugiau nei 141 publikacija, pritaikant konkretesnius 
raktažodžius bei atrinkus aktualius tyrimus – išfiltruota iki 
pagrindinių, panaudotų šioje gydymo apžvalgoje. Įtraukimo 
kriterijai: visos publikacijos, aprašančios pacienčių, sergan-
čių policistinių kiaušidžių sindromu bei akne, naujausias 
gydymo rekomendacijas.

Tyrimo rezultatai
PKS etiologija nėra visiškai aiški, tačiau vienos iš pagrin-

dinių šio sindromo atsiradimo priežasčių yra hiperandroge-
nizmas, rezistentiškumas insulinui bei kiaušidžių disfunkci-
jos [6]. Sindromas dažnai siejamas su abdominaliniu riebalų 
pertekliumi, nutukimu, metaboliniu sutrikimu ar padidėjusia 
rizika sirgti kardiovaskuline liga [3,13,14]. Nustatyta, jog 
aknės sunkumas lemia gydymo pasirinkimą [14]. Pagrindinis 
gydymo tikslas yra mažinti riebalų gamybą, slopinti Propio-
nibacterium acnes dauginimąsi ir taip sumažinti uždegimą, 
siekiant išvengti randų susidarymo [8,14]. Sergančiųjų PKS 
ir akne gyvenimo kokybė yra žymiai prastesnė, lyginant su 
sergančiaisiais tik akne [13].

Lengva aknės forma gali būti gydoma naudojant nere-
ceptinius medikamentus, tokius kaip 0,1 proc./ 2,5 proc. 
benzoilo peroksidas arba vietinis retinoidas [8]. Galimas ir 
šių medikamentų derinys. Esant nustatytai vidutinei arba 
sunkiai aknės formai, rekomenduojama gydymą sistemi-
niais antibiotikais papildyti makrolidais. Gydymo trukmė 
priklauso nuo naujų uždegiminių pažeidimų atsiradimo odoje 
[8]. Vidutiniškai šis gydymas trunka apie 3-4 mėnesius. Ser-
gantiems vidutine ar sunkia aknės forma, SKT ir vietiniai 
retinoidai yra viena iš gydymo alternatyvų jauno amžiaus 
pacientams [8]. 

Izotretinoinas (13-cis-retinoinė rūgštis) priklauso reti-
noidų grupei [10]. Šis preparatas vartojamas sunkiai pa-
pulopustulinei (vidutinio sunkumo mazginei) aknei gydyti 
tada, kai kiti gydymo metodai yra kontrainduotini arba kai 
vartojant kitus medikamentus, tokius kaip antibiotikai ar 
vietiniai preparatai, paciento būklė negerėja [10,11]. Izo-
tretinoinas skatina sebocitų apoptozę, todėl mažėja riebalų 
sintezė odoje [11]. Pradinė šio preparato dozė yra 0,5 mg 
kilogramui kūno svorio (0,5 mg/kg) per parą. Gydymo kursas 
trunka nuo 16 iki 24 savaičių [9]. G. Acmaz ir bendraautoriai 
atliko retrospektyvinį tyrimą su 40 premenopauzinio amžiaus  
pacienčių, sergančių PKS bei sunkia cistine aknės forma 
[10]. Dėl diagnozuotos migrenos, trombofilijos bei rūkymo, 
pacientėms SKT buvo kontraindikuotina, todėl paskirtas 
gydymas izotretinoinu. Prieš pradedant ir baigus medika-

mentinio gydymo ciklą, buvo vertinami pacienčių kraujo 
tyrimai, kuriuose stebimi statistiškai reikšmingai sumažėję 
laisvo testosterono, insulino, hemoglobino kiekiai, stebimas 
aknės sunkumo lygis ir kiaušidžių dydis [10]. Šis preparatas 
yra kontraindikuotinas jaunesniems nei 12 metų vaikams bei 
nėščiosioms dėl jo teratogeninio poveikio [11]. Dėl šio vaisto 
nepageidaujamų reakcijų poveikio (padidėjusi savižudybių 
rizika, galima depresija) svarbu gerai apgalvoti bei įvertinti 
jo efektyvumą, naudos bei žalos santykį [9]. Pagal pasaulines 
rekomendacijas, šį preparatą rekomenduojama rinktis kaip 
alternatyvą sunkios aknės formos gydymui [10].

SKT yra vienas populiariausių vaistinių preparatų gydant 
PKS kartu su akne [6]. Dėl savo savybių reguliuoti menstrua-
cijų ciklą, mažinti hirsutizmą bei androgenų produkciją kiau-
šidėse, geriamieji kontraceptikai laikomi pirmo pasirinkimo 
priemone [2,4,6]. SKT sudaro 35 mg etinilestradiolio bei 2 
mg ciproterono acetato derinys [4]. Remiantis PSO rekomen-
dacijomis, dėl SKT sukeltos hipertrigliceridemijos, galimas 
kombinuotas gydymas kartu su metforminu [4,6]. Metfor-
minas yra vienas iš aknės gydymo būdų [5]. Šis preparatas 
priskiriamas biguanidų grupei, kurie mažina cukraus kiekį 
kraujyje, skatina insulino jautrumą bei mažina hiperandroge-
nizmą [5]. Paskyrus kombinuotą gydymą, metforminas papil-
domai mažina hiperglikemiją ir trigliceridų kiekį kraujyje [2]. 
Įprastinė metformino dozė - 500 mg tris kartus per dieną [5]. 
Remiants publikuota literatūra, monoterapija metforminu, 
kaip alternatyva SKT, yra mažiau efektyvus preparatas PKS 
ir aknei gydyti lyginant su SKT [4,6]. 2018 metais Indijoje 
atliktas atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas, kuriame 
lygintas trijų skirtingų medikamentų efektyvumas aknės ir 
PKS gydymui [4]. Tyrimų rezultatai parodė, jog taikant kom-
binuotą gydymą metforminu ir SKT,  reikšmingai sumažėjo 
lipidų kiekis, o kartu ir aknės sunkumo forma. Vis dėlto, dėl 
dažno nepageidaujamo metformino poveikio virškinama-
jam traktui, gydymas metforminu turi būti nutraukiamas. 
Šiuo atveju, dėl negalimo kombinuoto gydymo, SKT išlieka 
pirmo pasirinkimo preparatas [4]. Nesant teigiamo atsako 
į gydymą, rekomenduojama skubiai kreiptis į dermatologą 
dėl diagnozės ir gydymo koregavimo [8]. 

Išvados
1. SKT yra pirmo pasirinkimo vaistas, gydant PKS są-

lygotą aknę.
2. Nesant reikiamo atsako į monoterapiją SKT, galimas 

kombinuotas gydymas kartu su metforminu, jei nestebimos 
jo nepageidaujamos reakcijos. Šis medikamentų derinys 
reikšmingai mažina aknės ir PKS ligos sunkumą bei hiper-
lipidemiją. 

3. Izotretinoinas skiriamas esant sunkiai papulopustulinei 
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ar vidutinio sunkumo mazginei aknės formai gydyti, kai SKT 
bei metformino vartojimas yra kontraindikuotinas.
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Summary
Background: Acne vulgaris is a chronic and inflammatory dis-

ease of the pilosebaceous glands that is often associated with hype-
randrogenism and insulin resistance. The prevalence of hyperandro-
genism is higher among patients with polycystic ovary syndrome 
(PCOS) [1–6]. The PCOS is diagnosed 6 - 20 percent at the repro-
ductive age of a woman [7]. The PCOS has been associated with 
hirsutism, acne, and alopecia [8]. Acne occurs in adolescence in 
about 80-90 % in all adolescents due to physiologically elevated 
androgen levels and has a significant adverse effect on adolescent 
psychosocial status [8,9]. Carefully collected medical history, phy-
sical examination, and biochemical examinations are important for 
diagnosis [12]. Studies have shown that the choice of acne treat-
ment depends on the severity of the disease and the tolerability of 
the treatment [4].

Objectives: To review the guidelines for acnes medical treat-
ment caused by polycystic ovary syndrome.

Methods: Literature analysis were made using PubMed data-
bases by using MeSH keywords and their combinations: "acne", 
“polycystic ovaries syndrome”, additionally searching for “oral 
contraceptive pills" AND "metformin"AND "isotretinoine". The 
literature review includes 13 articles in English, published from 
2017 – 2022 which includes randomized studies, original obser-
vation studies, case reports and systematic reviews. 

Results and conclusions. 1. OCP is first line treatment for PCOS 
and acne. 2. In the absence of an appropriate response to OCP mo-
notherapy, combination therapy with metformin is possible if no 
adverse reactions are observed. This combination of drugs signi-
ficantly reduces the severity of acne, PCOS disease and hyperli-
pidemia. 3. Isotretinoin is indicated for the treatment of patients 
with severe papulopustular or moderate nodal acne when OCP and 
metformin are contraindicated.
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