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Özet

Akne Vulgaris Patogenezi Güncel

Akne vulgaris (AV), adolesanlarda sık görülen pilosebase ünite-
nin kronik inflamatuar bir bozukluğudur. Karakteristik lezyonları
açık veya kapalı komedonlar, inflamatuar papüller, püstüller ve
sikatris oluşumuna ve pigmentasyon değişikliklerine yol açabilen
nodül ve kistlerdir. 
AV patogenezi multifaktöryeldir. Hastalık patogenezi hormonal
ve immun sistemin etkileri ile düzenlenen ve anormal foliküler
hiperkeratinizasyon, aşırı sebum üretimi, P.acnes kolonizasyonu
ve inflamasyon şeklinde tanımlanan dört temel faktör üzerine
kurulmuştur. Yapılan çalışmalar yağ dokusunun sadece enerji de-
polayan bir organ olmadığını, aynı zamanda endokrinolojik ve
immünolojik fonksiyonlarının bulunduğunu da göstermiştir. Son
yıllarda gerek P.acnes kolonizasyonu ile ilişkili gerek diet vb fak-
törlerle tetiklenen akne inflamasyonunun mekanizması konu-
sunda bilgilerimiz artmış, inflamasyona da katkıları olduğu
düşünülen yeni faktörler ve sebosit üzerinde yeni reseptörler ta-
nımlanmış olup yayınımızda bu bilgiler ışığında aknenin güncel
etyopatogenezi sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: DAkne vulgaris, etyopatogenez, diyet, se-
base bez reseptörleri 

Abstract

Acne Vulgaris up-to Date

Acne vulgaris (AV) is a chronic inflammatory disorder of  the pi-
losebase unit, which is common in adolescents. Characteristic le-
sions are open or closed comedones, inflammatory papules,
pustules, and nodules and cysts that can lead to scarring and pig-
mentation changes. AV pathogenesis is multifactorial. The patho-
genesis of  the disease has been based on four major factors
regulated by hormonal and immunological effects and charac-
terized by abnormal follicular hyperkeratinization, excessive
sebum production, Propionibacterium acnes (P. acnes) coloniza-
tion and inflammation. Studies have shown that fat tissue is not
only an energy-storing organ, it also has endocrinological and
immunological functions. In recent years, we have increased our
knowledge about etiopathogenesis of  acne; the mechanism of
acne inflammation which is triggered by P. acnes colonization
or other factors such as diet; new factors that are thought to con-
tribute to inflammation are studied, and new receptors are de-
fined on sebaceous gland. Herein, we present current
etiopathogenesis of  acne in the light of  the literature.
Keywords: Acne vulgaris, etiopathogenesis, diet, sebaceous
gland receptors
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Giriş

Akne vulgaris (AV), adolesanlarda sık görülen pilo-
sebase ünitenin kronik inflamatuar bir bozukluğu-
dur. Karakteristik lezyonları açık veya kapalı
komedonlar, inflamatuar papüller, püstüller ve si-
katris oluşumuna ve pigmentasyon değişikliklerine
yol açabilen nodül ve kistlerdir (1). AV patogenezi
multifaktöriyeldir. Anormal foliküler keratinizayon,
sebum üretiminde artış, Propionibacterium acnes
(P. acnes) kolonizasyonu ve inflamasyon suçlanmak-
tadır.

Esas olarak adolesan ve genç erişkin dönemin has-
talığı olsa da yenidoğan, süt çocukluğu, prepubertal

dönem ve orta yaşlarda da görülebilmektedir (2).
İnsidansının zirveye ulaştığı dönem olan adolesan
çağda 12-24 yaş arasındaki genç popülasyonunun
%85’ini etkiler ve %15-20’sinde orta-şiddetli seyre-
der (3, 4). Kadın ve erkelerdeki sıklığı benzerdir;
ancak kadınlarda erkeklerden daha erken yaşta baş-
lamaktadır (5).

Hastalık patogenezi hormonal ve immun sistemin
etkileri ile düzenlenen ve anormal folliküler hiper-
keratinizasyon, aşırı sebum üretimi, P.acnes koloni-
zasyonu ve inflamasyon şeklinde tanımlanan dört
temel faktör üzerine kurulmuştur (6). Son yıllarda
gerek P. acnes kolonizasyonu ile ilişkili gerek diğer
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faktörlerle tetiklenen akne inflamasyonunun meka-
nizması konusunda bilgilerimiz artmış, inflamas-
yona da katkıları olduğu düşünülen faktörler ve
sebosit üzerinde yeni reseptörler tanımlanmış olup
yayınımızda bu bilgiler ışığında aknenin güncel et-
yopatogenezi sunulmaktadır. 

Folliküler Hiperkeratinizasyon 

Yakın zamana kadar AV başlangıç lezyonu mikrokomedo-
nun oluşumu folliküler hiperkeratinizasyon ile başladığı dü-
şünülmekteydi. Bununla birlikte çalışmalarda CD4+
lenfositleri ve makrofajları içeren immun aracılı inflamatuar
süreçlerin pilosebase bezdeki vaskülarizasyonu arttırarak
folliküler hiperkeratinizasyona öncülük ettiği gösterilmiştir
(4,7). 

Duktal keratinositlerin hiperproliferasyonu ve kohezyonla-
rındaki artış folliküler hiperkeratinizasyon patogenezinde
suçlanmaktadır. Hücrelerin sayısındaki ve yapışkanlığındaki
artış folliküler kanalda bir tıkaç oluşumuyla sonuçlanır ve
tıkacın gerisinde biriken keratin ve sebum kıl folikülünü ge-
nişleterek mikrokomedon oluşumuna neden olur (6). Ke-
ratinositler arasındaki adezyon artışında lameller granüller,
hücre membranları ve epidermal lipidler rol oynamaktadır
(3). 

Keratinosit hiperproliferasyonunun androjen stimülasyonu,
azalmış linoleik asit düzeyleri, artmış inerlökin-1 alfa (IL-
1?) aktivitesi ve P. acnes ile ilişkili olduğu düşünülmektedir
(6). Dihidrotestesteron (DHT) akne patogenezinde rol oy-
nayan potent bir androjendir. 17-β hidroksisteroid dehid-
rogenaz (HSD) ve 5-α redüktaz, dihidroepiandrosteron
sülfatın (DHEA-S) DHT’na dönüşümünü sağlayan enzim-
lerdir. Epidermal keratinositlerle karşılaştırıldığında folikü-
ler keratinositlerde 17-β HSD ve 5-α redüktaz düzeyinin
yüksek olması artmış DHT üretimi ile sonuçlanır ve DHT
de folliküler keratinosit proliferasyonunu uyarır (7,8).

Folliküler keratinosit proliferasyonu aynı zamanda linoleik
asit tarafından regüle edilir. Linoleik asit derideki esansiyel
yağ asididir ve akneli kişilerde düzeyi relatif  olarak azalır.
Linoleik asit düzeyinin normalin altında olması folliküler
keratinizasyonu ve proinflamatuar sitokinlerin üretimini in-
dükler. Bunun yanında sebum içeriğindeki serbest yağ asit-
leri ve sebum içerisinde P. acnes tarafından salgılanan hücre
dışı lipazın trigliseridleri parçalaması sonucu oluşan skualen
peroksitlerin artışı da folliküler hiperkeratinizasyonu tetikler
(4,6,8,9). 

Lokal sitokinlerden bir proinflamatuar sitokin olan IL-
1?’nın lokal irritasyona cevap olarak folliküler keratinosit-
lerden eksprese edildiği gösterilmiştir. IL1-α keratinosit

hiperproliferasyonuna katkıda bulunan faktörlerden biridir.
In vitro çalışmalarda IL1-α ile komedon gelişimi gözlenmiş
ve lezyonlar IL1-α reseptör antagonisti ile gerilemiştir (6,8).

Antibakteriyel tedaviyle komedon sayısında azalma görül-
mesi mikroorganizmaların özellikle de P. acnes’in komedo-
genezde rol oynadığını düşündürmüştür (10). Son yıllarda
yapılan çalışmalarda P. acnes’in insan keratinositlerinde IL-
1α, tümör nekrozis faktör-α (TNF- α) ve granülosit mak-
rofaj koloni stimüle edici faktör (GM-CSF) üretimini
uyardığı gösterilmiştir (11).

Aşırı Sebum Üretimi

HSebase bezler direkt ve indirekt antibakteriyel et-
kilere sahip bir organ olarak görev yaparlar. Anti-
bakteriyel peptitler ve proinflamatuar sitokinlerin
sentezinde görevli olan bu organ endokrin kontrol
altındadır. Sebase bezler holokrin bezlerdir ve bir-
çok reseptör proliferasyon, diferansiasyon ve lipid
sentezini kontrol eder (12). Sebase bez hücrelerinde
bulunan nükleer reseptörler iki gruba ayrılır: steroid
reseptör ailesi (androjen ve progesteron reseptör-
leri) ve tiroid reseptör ailesi (alfa ve beta östrojen
reseptörleri, retinoik asit reseptörü (RAR) alfa ve
gama, retinoid X reseptörü (RXR) alfa, beta ve
gama reseptörleri (13,14).

Yeni doğanlarda sebase bezler büyüktür ve anneden
plasental yol veya emzirme ile geçen ve çocuğun ad-
renal bez ve testislerinde sentezlenen androjenler ile
hormonal kontrol altındadır. Hayatın bu döneminde
akne gelişim riski oldukça yüksektir. Prepubertal dö-
nemde sebum sekresyonu azalmakla birlikte yedi ya-
şından itibaren adrenal korteksin aktivasyonu ile
tekrar bir artış görülür. Puberte boyunca sebum
sentezi maksimum düzeyine ulaşır. Androjen üreti-
minin azalmasıyla üretimi yavaşça düşer (15).

İnsan sebumu trigliseritler, serbest yağ asitleri
(FFA), balmumu esterleri, skualen ve kolesterol ve
onun esterlerinin karşımından oluşur. Trigliseritlerin
bakteriler tarafından hidrolizi sonucu oluşan serbest
yağ asitleri nedeniyle deri yüzeyindeki sebumun
oranı bez içerisindekinden farklıdır. Sebum sekres-
yonunun amacı epidermal bariyer oluşturmaktır
(16).
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Sebum akne etiyolojisinde önemli bir rol oynamakla
birlikte akne oluşumu için tek başına yeterli değildir.
Pubertenin başlangıcıyla adrenal ve gonadal andro-
jenlerin artışı sebase bezlerde büyümeye ve sebum
üretiminde artışa neden olur. Akneli hastalarda
sebum içeriğindeki birtakım değişiklikler suçlanmış-
tır.

Akneli hastalarda sebum içeriğindeki linoleik asitin
kontrol grubuyla kıyaslandığında görece daha düşük
olduğu tespit edilmiştir (8). Folliküler epitel diferan-
siasyonunun sebumdaki linolat seviyesinin düşük-
lüğünden etkilendiği öne sürülmüştür. Bununla
birlikte son yapılan çalışmalar sebumdaki sature yağ
asitlerininin monoansature yağ asitlerine oranının
artmasının akne gelişimine katkıda bulunduğunu
göstermiştir. Akne hastalarındaki sebum içeriğin-
deki bir diğer farklı özellik skualen peroksidasyo-
nuna bağlı oluşan lipoperoksitlerin varlığı ve bir
antioksidan olan E vitamininin azalmasıdır. Oluşan
bu monoansature serbest yağ asitleri ve peroksitler
aynı zamanda keratinosit proliferasyonu ve diferan-
siasyonunu da arttırma kapasitesine sahiptir. Perok-
sitler aynı zamanda proinflamatuar sitokinlerin
üretimini arttırırken PPAR yolağını da aktive ederler
(6-8).

Androjenik hormonlar sebosit proliferasyonu ve di-
feransiasyonu üzerinden sebum üretimini etkile-
mektedir. Androjenler hem sebase bez dışında,
pituiter bezin kontrolünde adrenal bezler ve gonad-
lar tarafından üretilir, hem de sebase bezlerde lokal
olarak bulunan 3β-HSD, 17β-HSD ve 5α-redüktaz
tip 1 enzimleriyle metabolize edilir. 3β-HSD ve 17β-
HSD enzimleri DHEA-S’den testosteron oluşu-
munda, 5α-redüktaz ise testosterondan DHT
oluşumunda görev alır. Androjen reseptörleri yoğun
olarak sebase bezlerin bazal tabaka hücrelerinde ve
kıl folikülünün dış kök kılıfında bulunur. Sebum
üretiminden esas sorumlu androjenler testosteron
ve ondan 5-10 kat daha güçlü etkiye sahip olan
DHT’dur. DHT aktivitesi özellikle akneye yatkın
olan bölgelerde (yüz, göğüs ve sırt) daha fazladır.
Bununla birlikte kadınlarda adrenal bez tarafından
üretilen ana androjenler olan DHEA ve DHEA-S
sebase bez üzerindeki androjen kontrolünü sağlar-
lar. Prepubertal kızlarda komedonal aknenin şiddeti

serum DHEA-S düzeyiyle koreledir. Akneli kadın
hastalarda kontrolle kıyaslandığında serbest testos-
teron düzeyi yüksek bulunmakla birlikte normal re-
ferans aralığında kalmıştır. Sebum üretimi artışından
androjenlerin üretim artışı, sebase bezlerin normal
androjen seviyelerine cevabında artış veya her ikisi
beraber sorumlu olabilir (6,8,17).

Östrojenin sebum üretimi üzerindeki rolü tam ola-
rak aydınlatılamamıştır. Sebum üretimini azaltmak
için gerekli olan östrojen miktarı ovulasyonu inhibe
etmek için gerekenden çok daha fazladır. Östrojenin
sebase bez üzerindeki etkisi direk androjenlerin et-
kisini tersine çevirmesi, negatif  feedback ile pituiter
gonadotropin salınımını baskılayarak androjen üre-
timini inhibe etmesi veya sebase bez gelişimini ve
lipid üretimini baskılayan genleri regüle etmesi yo-
luyla olabilir (6).

Progesteronun sebum üretimi üzerindeki etkisi net
değildir. Doğal progesteron fizyolojik şartlarda se-
boreyi arttırmazken; sentetik deriveleri sebum sek-
resyonunu uyarmaktadır(15)(28).

Son yıllarda sebase bezlerde sebum üretimini uyaran
farklı reseptörler de tanımlanmış olup sebosit biyo-
lojisini düzenleyen sebase bez reseptörleri şu şekil-
dedir:

İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF)-1: IGF-
1 reseptörlerinin akne ile diyet arasındaki ilişkide rol
oynadığı ve sütün doğrudan, glisemik indeksi yük-
sek gıdalarla beslenmenin ise hiperinsulinemiye yol
açarak, IGF-1 düzeylerini arttırdığı, bunun da
sebum üretimini uyardığı öne sürülmüştür (17).

Nöropeptid reseptörleri: Nöropeptid reseptörleri
sebositlerde inflamatuar sitokinlerin üretimini, pro-
liferasyon ve farklılaşmasını, lipogenezi ve androjen
metabolizmasını modüle eder. Nöropeptid resep-
törleri stres ile akne lezyonlarının alevlenmesi ara-
sındaki ilişkiyi açıklayabilmesi bakımından
önemlidir. Sebase bezlerde ACTH ve ?-MSH için
melanokortin (MCR)-1 ve MCR-5 reseptörleri va-
sıtasıyla sebum üretimini arttırdığı doğrulanmıştır
(15,17). Strese yanıt olarak hipotalamustan salgıla-
nan kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH) resep-
törleri de AV’li hastaların sebositlerinde arttığı
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gösterilmiştir (6). Sebositler üzerinde tanımlanan
diğer nöropeptid reseptörler, vazoaktif  intestinal
polipeptit, nöropeptit Y ve kalsitonin gen-ilişkili
peptide ait reseptörlerdir (7).

PPAR reseptörleri: PPAR’ler lipid metabolizması
ve inflamasyonun kontrolünde rol oynayan nükleer
transkripsiyon faktörleridir. PPAR’leri öncelikle ko-
lesterol ve serbest yağ asitleri tarafından uyarılır ve
sebositler ile keratinositlerin çoğalma ve farklılaş-
masını düzenlerler. Androjen sekresyonunun ayrıca
PPAR ekspresyonunu stimüle ettiği gösterilmiştir
(15,17,18).

Liver-X reseptör ligandları (LXR).

Histamin: Histamin-1 reseptör antagonisti olan di-
fenhidraminin sebase bezlerdeki skualen düzeylerini
azalttığı bildirilmiştir (7).

RAR ve RXR retinoid reseptörleri: RAR ve RXR
doğal ligandları olan all-trans retinoik asit (atRA),
9-cis retinoik asit (9cRA) ve 13-cis retinoik asit
(13cRA) izoformu, antiproliferatif  etki sergileyerek
sebosit diferansiasyonunu ve lipid sentezini inhibe
etmektedir (19,20).

D Vitamini: İn vitro çalışmalarda 1,25 dihidroksi-
vitamin D3’ün de sebositler üzerinde doz bağımlı
olarak, hücre proliferasyonu, lipid içeriği ve IL-6,
IL-8 sekresyonu üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir
(21).

Propionibacterium acnes Kolonizasyonu

Gram pozitif, anaerob/mikroaerofil, hareketsiz bir
bakteri olan P. acnes derinin kalıcı flora elemanıdır
ve sebase bezlerden zengin bölgelerde daha yoğun
olarak bulunur. Normal derinin P. acnes ile koloni-
zasyonu yaş ve vücut bölgesine göre farklılık göste-
rir. Saçlı deri ve yüz gibi sebase bezlerin yoğun
olduğu lokalizasyonlarda P.acnes kolonizasyonu yo-
ğundur. P.acnes infantlarda bulunur, ancak prepu-
bertal dönemdeki çocuklarda nadiren saptanır.
Sebase bez fonksiyonlarının puberteyle maturasyo-
nunu takiben deride görülmeye başlar. Sebum üre-
timiyle P. acnes seviyeleri arasında yüksek derecede
korelasyon vardır. Deri yüzeyindeki P.acnes sayısı
akneli hastalarda kontrollere göre yüksek olmakla

birlikte, akne şiddeti ile P.acnes sayısı arasında ko-
relasyon yoktur. P. acnes kolonizasyonunu akne pa-
togenezinde hem komedogenezis hem de
inflamasyon üzerinden etkili olmakla birlikte aknede
primer etiyolojik bir faktör mü yoksa sekonder bir
durum mu olduğu halen tartışmalıdır (17,22).

P. acnes kolonizasyonunun akne patogenezinde et-
kileri şu şekilde özetlenebilir:

•P. acnes hücre duvarı antikor gelişimini ve antimik-
robiyal peptitlerin (AMP) sekresyonunu uyaran li-
popolisakkarrit ve peptidoglikan bir antijen içerir,
şiddetli AV’de yüksek titrede olan bu antikorlar,
kompleman aracılı proinflamatuar kaskadı aktive
ederler. Defensinler, katelisidinler ve histon H4’ü de
içeren AMP’ler ise hücre zarının parçalanmasına
neden olarak inflamasyona katkıda bulunurlar (3,
22).

•P. acnes ayrıca ürettiği fosfataz, lipaz, proteaz, nö-
raminidaz, hyaluronidaz gibi hücre dışı enzimler va-
sıtasıyla folliküler epitelin geçirgenliğini arttırıp
doku hasarına neden olmakta ve salgıladığı kemo-
taktik faktörlerle de inflamasyonu kolaylaştırmakta-
dır. Nötrofillerin folliküllere girmesi ve
propiyonibakterilerin fagositozu ile salınan hidroli-
tik maddeler ve reaktif  oksijen türevleri de infla-
masyona ve keratinosit bütünlüğünün bozulmasına
katkıda bulunmaktadır. Bakteriyel lipazların ortaya
çıkardığı serbest yağ asitleri, belli bir konsantrasyo-
nun üzerinde irritasyon yapıcı ve proinflamatuar
özellikte olmanın yanısıra folliküler keratinizasyonu
da arttırır (3,6,8). 

•P. acnes’in, sebase foliküleri çevreleyen monosit ve
polimorfonükleer hücrelerin yüzeyindeki TLR-2’ye
bağlanarak sitokinlerin regülasyonunu uyardığı da
gösterilmiştir. TLR-2 ve TLR-4’e bağlandıktan
sonra IL-1α, IL-8, IL-12, TNF-α ve matriks metal-
loproteinazları gibi proinflamatuvar sitokinler salın-
maktadır. 

•P. acnes kalıtsal immun sistemin elemanları olan
CD209(+) makrofajlar ve CD1b(+) dentritik hüc-
releri de arttırmaktadır (3,6,8).

•P. acnes’in β1, α3, α6s ve αVβ6 integrin ekpresyonu
ve keratinositlerde filagrin ekspresyonunu uyararak
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keratinosit diferansiyasyonunu düzenlediği bilin-
mektedir (23). 

•P. acnes hücre duvarında yer alan bir ısı şok pro-
teini olan GroEL’in keratinositlerden proinflama-
tuar sitokin üretimini artırdığına ve P. acnes
biyofilminin korneositlerdeki artmış kohezyondan
sorumlu olabileceğine dair veriler de bulunmaktadır
(23,24).

Sonuç olarak P. acnes’in hem komedogenezis hem
de inflamasyon üzerindeki etkileri akne patogene-
zinde yer almakla birlikte üstlendiği rolün primer mi
yoksa sekonder mi olduğu konusu tartışmalıdır
(17,22).

İnflamasyon

Gİnflamasyon akne patogenezinde anahtar rol oy-
nayan faktörlerden biridir. Mikrokomedonun geri-
sinde biriken sebum, keratin ve bakteriler
komedonun giderek genişlemesi ve folliküler duva-
rın rüptürüyle sonuçlanır. Keratin, sebum ve bakte-
rilerin dermise sızması inflamatuar yanıtı uyarır.
Komedon rüptürünü takiben 24 saat içinde baskın
olan hücre tipi lenfositlerdir. CD4+ lenfositler pi-
losebase ünite çevresinde bulunurlarken CD8+ len-
fositler perivasküler alanda bulunur. Komedon
rüptüründen 1-2 gün sonra baskın hücre tipi nöt-
rofiller olmaya başlar (6). İnflamatuar yanıtın tipi
klinikte görülen lezyon tipinin belirleyicisidir. Eğer
nötrofiller baskınsa süpüratif  bir püstül oluşur. Nöt-
rofiller lizozomal enzimlerin salınımı ve reaktif  ok-
sijen türevlerinin üretimiyle inflamatuar yanıtı
arttırırlar. Lenfositler ve yabancı cisim benzeri dev
hücrelerin gelişiyle inflame papül, nodül ve kistler
oluşur. İnflamasyonun tipi aynı zamanda sikatris ge-
lişiminde de rol oynar. Erken tip nonspesifik infla-
masyon, gecikmiş tip spesifik inflamatuar yanıta
göre daha az sikatrisle sonuçlanır (3).

Son zamanlarda inflamasyonun aslında komedon
rüptürünün bir sonucu olmadığı, erken dönemde
başladığı öne sürülmüştür. Akneye yatkın bölgelerde
hiperkeratinizasyondan önce perifolliküler ve der-
mal IL-1, CD4+, CD3+ T hücre ve makrofaj sayı-
sında artış olduğu gösterilmiştir (3,25). 

İnflamasyonda rol oynayan faktörler şunlardır:

•P. acnes inflamasyona katkıda bulunan en önemli
faktörlerden biridir. P. acnes’in proinflamatuar sito-
kin salınımı ve antimikrobiyal peptidlerin ekspres-
yonununu başlattığı gösterilmiştir. P. acnes
kolonizasyonu monositlerde TLR2 aktivasyonuna
neden olur. TLR2 aktivasyonu TNF-α, IL-1β, IL-
12 ve IL-8 üretimine ve nötrofil ve lenfositlerin fo-
likül içine çekilmesine neden olur. Bu aktivasyon
aynı zamanda epidermal keratinositlerde β-defen-
sin-2 ekspresyonunu uyarır (15,26). β-defensinler
mikrobiyal enfeksiyonlara yanıt olarak deride üreti-
len antimikrobiyal bir peptit ailesidir. Klinik olarak
inflamatuar akne lezyonlarının oluşumunda suçlan-
mışlardır. Hücre göçü ve matürasyonunun modifi-
kasyonu, sitokinlerin indüksiyonu, immunkompetan
hücrelerin kemoatraksiyonunda rol oynarlar (27). P.
acnes salgıladığı çeşitli proteazlar ile keratinositler
üzerindeki proteaz aktive reseptör-2 (PAR-2)’yi ak-
tive ederek proinflamatuar sitokinlerin ve çeşitli
matriks metalloproteinazlarının transkripsiyonunu
arttırabilir. Bu durum P. acnes’in TLR dışındaki bir
yolakla da inflamasyona katkıda bulunduğunu gös-
termektedir (25).

Aknede inflamatuar ve immun reaksiyonun başla-
tılmasında TNF-α ve IL-1α düzeyindeki yükselme-
sinin etkili olabileceği düşünülmektedir (28). IL-1
genel olarak inflamatuar ve immun yanıtların regu-
lasyonunda santral bir rol oynamaktadır. Akne geli-
şiminin erken dönemlerinde IL-1 ekspresyon ve
sekresyonunun dramatik olarak arttığı ispatlanmıştır.
Bu artış proinflamatuar yanıtı başlatacak düzeylere
ulaşmaktadır (29). Proinflamatuar sitokinlerin pilo-
sebase ünitenin yeniden yapılanması, keratinosit di-
sorganizasyonu ve komedogenezin başlamasında
tetikleyici olabileceği yapılan in vitro çalışmalarla da
desteklenmiştir. IL-1α, kıl folikülü içerisindeki hi-
perkeratinizasyondan sorumlu olan K16, K6 ve
K17 üretilmesini, endotelyal adezyon molekülleri
olan ICAM-1, VCAM-1 ve E-selektin regülasyo-
nunu, T lenfositlerin ve makrofajların migrasyo-
nunu etkileyebilir (15). 

IL-8 ekspresyonu normal deride nispeten yok de-
necek kadar azdır. IL-8 AV’de nötrofilleri inflamas-
yon bölgesine çekmede kritik bir rol oynar.
Nötrofiller tarafından salgılanan lizozomal enzimler
folliküler epitelin rüptürü ve inflamasyonunun daha

Sayfa 5/9

http://www.dermatoz.org.tr/2017/2/dermatoz17082d1.pdf Adışen E ve ark. Akne vulgaris



da artmasıyla sonuçlanır (25).

Defensinler de erken akne lezyonu oluşumunda
suçlanmıştır. Sağlıklı deri sebase bezinde β-defensin
mRNA ve protein ekspresyonunun bulunması de-
fensinlerin pilosebase bezi mikrobiyal invazyondan
koruduğunu düşündürmektedir. Çoğu AV lezyo-
nunda β-defensin-1 ve β-defensin-2 düzeyinde be-
lirgin artış görülmüştür. β-defensin-1 protein
ekspresyonu özellikle komedonlarda püstüler lez-
yonlardan daha yüksek bulunmuştur. Proinflama-
tuar sitokinlerin β-defensinleri arttırdığı tahmin
edilmekte, komedonlarda gözlenen β-defensin-1 ar-
tışının perilezyonel infiltrasyona sekonder olduğu
düşünülmektedir (30).

Sebore direkt akne gelişimiyle ilişkili olmamakla bir-
likte inflamatuar değişiklikleri etkilemektedir. Sebo-
sitlerde bakteriyel tutulum olmaksızın serbest yağ
asitlerinin sentezi ve IL-1 ekspresyonunun belirlen-
mesi sebositlerin intrinsik bir mekanizma ile akne
oluşumunu başlattığını düşündürmüştür. Sebase bez
lipidlerinin proinflamatuar etkilere sahip olabileceği
ve oleik asit ve palmitoleat gibi bazı lipidlerin muh-
temelen TLR-2 üzerinden antibakteriyel aktivitele-
rinin bulunduğu düşünülmektedir (25).

Proinflamatuar ve anti-inflamatuar özellikleri olan
sebum lipidleri 5-lipoksijenaz ve siklooksijenaz yo-
lağını kullanarak proinflamatuar lipidlerin üretimine
neden olurlar (31). Lipidlerin postsentetik modifi-
kasyonu ve lipid peroksitlerinin oluşumu da kome-
donlardaki inflamatuar değişikliklerden sorumlu
olabilir. Lipid peroksitler AV’li hastaların komedon-
larında sağlıklı deriye göre oldukça yüksek konsant-
rasyonlarda bulunur. Lipid peroksitler
proinflamatuar sitokinlerin üretimini uyarırlar ve
PPAR’leri aktive ederler. Özellikle skualenin perok-
sidasyon ürünleri komedojenik olmakla birlikte pro-
inflamatuar aktiviteye de sahiptir ve erken akne
lezyonlarında inflamasyonu başlatır. Sonuç olarak
sebum lipid kompozisyonundaki değişimler akne
oluşumunda erken dönemde inflamatuar kaskadı
başlatan faktörlerden biri gibi görünmektedir (25).

Aknenin erken dönemlerinde nöropeptidlerin eks-
presyonunda da bir takım değişiklikler saptanmıştır.
CRH ve melanokortin-1 reseptör ekspresyonu art-
mıştır ve her ikisi de proinflamatuar özelliklere sa-

hiptir. Substans P (SP) de akneli hastalarda sebase
bez çevresinde artmıştır ve nörojenik inflamasyo-
nun potansiyel başlatıcısı olarak kabul edilmektedir
(25).

Sonuç olarak son bilgiler ışığında AV primer infla-
matuar bir hastalık olarak kabul edilmektedir ve his-
tolojik, immünolojik ve klinik veriler inflamasyonun
aknenin her evresinde bulunduğunu göstermekte-
dir.

Diyet

GAkne etyopatogenezinde diyetin rolüne ilişkin tar-
tışmalar çok uzun süredir bulunmaktadır. Akne pi-
losebase ünite üzerine etkili olan hormonlar ve
büyüme faktörleri ile şiddetlenmektedir. Süt ürün-
lerinin, 5-α redüktaz, steroid hormonları ve
DHT’un diğer steroid prekürsörlerini içerdikleri ve
böylelikle sebase bez fonksiyonlarını etkilediklerine
dair kanıtlar bulunmaktadır. Ayrıca süt içiminin, kan
şekeri yüksekliği ve serum insülin seviyesi ile oran-
tısız bir şekilde direkt olarak IGF-1 seviyesini yük-
selttiği bildirilmiştir. IGF-1, 5 alfa redüktaz
aktivitesini arttırarak, seks hormonu bağlayan glo-
bulin (SHBG) azaltarak adrenal ve gonodal andro-
jenleri artırarak akne gelişimine etki etmektedir (7,
32).

Yüksek glisemik indekse sahip gıdalar kronik hipe-
rinsülinemiye neden olarak DHT seviyesinde IGF-
1 aracılı yükselmeye neden olmaktadır. İnsülinin
serum konsantrasyonundaki bu artış aynı zamanda
sebosit proliferasyonu ve sebum üretimini uyar-
makta, ayrıca SHBG konsantrasyonlarını baskılaya-
rak serbest androjen miktarının artışına neden
olmaktadır. Ayrıca dolaşımdaki IGF-1 direkt olarak
sebogenezisi de arttırabilir. Genç yaşlarda IGF-1
düzeylerinin akne aktivitesi ile paralel seyrettiği ve
muhtemelen steroid hormonlarla da ilişkili olduğu
öne sürülmektedir (7, 22). Akneli kadın hastalarda
kontrollerle karşılaştırıldığında IGF-1, serbest tes-
testeron, DHEA-S ve DHT düzeyleri anlamlı de-
rece yüksek bulunmuştur (33). Yapılan diğer bir
çalışmada ise düşük glisemik indeksli diyet ile bes-
lenmenin, doymuş yağ asitlerinin doymamış yağ
asitlerine oranını arttırarak sebum üretimini ve lez-
yon sayısını azalttığı öne sürülmüştür (34).
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Normal foliküler fonksiyon için gerekli olan A vi-
tamini sıklıkla gençlerde eksiktir. Diyetle alınan yağ
asitleri de inflamasyonu proinflamatuar veya anti-
inflamatuar yönde etkilemektedir. İyot komedojenik
olmamakla birlikte inflamasyonu arttırabilir (7).

Hiperhidroz: AV hastalarının %15’i terleme ile
hastalığın şiddetlendiğini bildirmektedir. Terleme,
sıcak ve nemli ortam folliküler tıkaca yol açarak
akne lezyonlarını arttırabilmektedir (9).

Stres: AV’li hastalar stresli dönemlerinde akne geli-
şiminden yakınırlar. Stres hipotalamustan CRH sa-
lınımını arttırmaktadır. Yüksek CRH seviyeleri hem
adrenal androjenlerin sekresyonuna neden olarak
sebase bezlerde hiperplazi ve komedogenezise yol
açmakta hem de sebositler üzerindeki CRH resep-
törleri aracılığıyla lipid sentezi, steroidogenez ve tes-
tosteron sentezini uyararak akne oluşumuna katkıda
bulunmaktadır. Stresin periferik sinirlerden SP salı-
nımını da arttırmaktadır. SP sebase bezlerin proli-
ferasyonu ve diferansiasyonu üzerinden akneyi
tetiklemektedir (35).

İlaçlar: Bİlaçlar akneiform lezyonlara veya AV’nin
şiddetlenmesine yol açabilmektedir. İlaçlarla gelişen
folliküler epitel hasarı, sebore ve folliküler hiperke-
ratoz olmadan inflamasyonu başlatmakta ve mono-
morfik eritemli papüler lezyonların oluşumuna
neden olmaktadır. Glukokortikoidler gibi anabolik
steroidler, fenitoin, lityum, izoniazid, yüksek doz B
vitamini kompleksleri, halojenli bileşikler
(brom,klor,iyot), adrenokortikotropik hormon
(ACTH) daha az sıklıkla da azatioprin, siklosporin,
tetrasiklinler,fenobarbital,8-metoksipsoralen+UVA,
propiltiyourasil, aktinomisin D, disülfiram, kinidin
ve radyoopak kontrast maddeler monomorfik gö-
rünümlü inflamatuar papül ve püstüllerin gelişimine
neden olabilmektedir (3, 6). 

Steroid aknesi, sistemik glukokortikoid veya korti-
kotropin kullanımından en az iki hafta sonra eriş-
kinlerde gelişen bir tablodur. Çocuklarda nadirdir.
AV’den lezyonların tipi ve dağılımı açısından farklı-
dır. Monomorfik görünümlü küçük püstül ve kır-
mızı papüller ile karakterize olan lezyonlar, en sık
gövde, omuz ve kolların üst kısmında yerleşim gös-
termekte ve yüz daha az sıklıkla tutulmaktadır. Ko-

medon, kist ve sikatris oluşumu nadirken, postin-
flamatuar hiperpigmentasyon gelişebilir (6).

Son zamanlarda, küçük hücre dışı akciğer kanseri,
kolorektal karsinom ve meme kanseri gibi solid tü-
mörlerde kullanılan kemoterapi ajanları olan gefiti-
nib, erlotinib ve setüksimab gibi EGF reseptör
antagonistlerinin de akne oluşumunu tetiklediği bil-
dirilmiştir (36). EGF reseptör inhibitörlerinin sık bir
yan etkisi olan perifolliküler papülopüstüler erüpsi-
yon sıklıkla yüz ve üst gövdede yerleşir. Bu yan etki
hastaların yaklaşık %86’sında görülmektedir. Etyo-
lojisi tam olarak bilinmeyen bu durumun, epidermis
bazal tabakası, folliküler keratinositler ve sebase bez
epitelinde yüksek miktarda EGF reseptörünün eks-
prese edilmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Bu döküntünün gelişmesi ve şiddetiyle tedaviye
yanıt arasında pozitif  korelasyon olduğu bildirilmiş-
tir (6). 

Mesleki Akne ve Klor Aknesi: Çalışma koşulla-
rında petrol ürünleri, yağlar, aromatik hidrokarbon-
lar ve katran gibi folikülleri tıkayan maddelere
maruz kalanlarda görülür. Klorlu hidrokarbonlara
bağlı ortaya çıkan akne klor aknesi olarak adlandı-
rılmaktadır. Komedonlar ön planda olmakla beraber
papüller, püstüller, büyük nodüler lezyonlar ve kist-
ler de görülmektedir. Kömür katranına bağlı akne
lezyonlarına sıklıkla hiperpigmentasyon eşlik etmek-
tedir. Akne lezyonları sadece yüz ile sınırlı kalmayıp
maruz kalınan bileşiğin temas ettiği her yerde ge-
lişme eğilimi göstermektedir (3, 6).

Klorlu hidrokarbonlar fungisidler, insektisidler ve
ahşap koruyucular içerisinde bulunmaktadır. Maru-
ziyetten birkaç hafta sonra gelişen lezyonlar malar,
retroauriküler ve mandibuler bölge, boyun, aksilla
ve skrotumda yerleşim gösteren küçük kistik papül-
ler veya nodüller şeklindedir. Kistik lezyonlar sikat-
risle iyileşebilir. Maruziyet sonlanırsa çoğu lezyon
iki yıl içinde kaybolur ancak maruziyetten yıllar
sonra rekürrensler görülebilir (3, 6).

Travma: Basınç, sürtünme, aşırı ovalama veya yı-
kama mikrokomedonların rüptürü ve inflamatuvar
reaksiyonun tetiklenmesi yoluyla aknenin şiddetlen-
mesine neden olabilmektedir. İrritasyonun IL-1α
aracılığıyla mikrokomedon oluşumunu uyardığı dü-
şünülmektedir (37).
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Genetik: Aile öyküsü akne gelişme riskinin 2.3-4.6
kat arttırmaktadır (15,22). Multigen kalıtımının,
farklı gen penetrasyonlarıyla otozomal dominant ka-
lıtımın rollerini araştıran az sayıda çalışmada akneye
genetik bir yatkınlık olduğu, bu hastalarda aknenin
daha erken yaşta görüldüğü ve erişkin dönemde de
devam ettiği ileri sürülmüştür (15, 22). TNF-α,
TLR2, IL-1α, sitokrom P4501A1, CYP17 ve
CYP21 genlerindeki polimorfizm, androjen resep-
tör duyarlılığıyla ilişkili olan CAG trinükleotid tek-
rarlarının uzun olduğu hastalarda akne gelişme
insidansının düşük olması, FGFR2 mozaisizminin
Apert sendromunda gelişen nodülokistik akneden
sorumlu olması genetik yatkınlık ile ilgili çalışma-
larda dikkat çekmektedir (22). 

Kozmetikler ve Nemlendiriciler: Akne kozme-
tika veya akne venenata olarak da adlandırılan koz-
metiklere bağlı gelişen akne lezyonları atipik
lokalizasyonlarda yerleşim göstermektedir. İzopro-
pil miristat, kakao yağı, lanolin, butil stearat, stearil
alkol ve oleik asit gibi yağlı ya da oklüziv özellik gös-
teren kozmetikler, ayrıca halojenli hidrokarbonlar
komedojenik etki gösterebilmektedir. Benzer lez-
yonlar pomad veya saç jöleleri ile temas sonrası da
ortaya çıkabilmektedir (36).

Ultraviyole (UV): UV sebumun komedon oluştu-
rabilme özelliğini artırabilmektedir. Akne lezyonla-
rını şiddetlendirme açısından suni UV’nin doğal
radyasyon ve PUVA’ya göre daha etkili olduğu dü-
şünülmektedir (38).

Sigara: Sigara ve akne arasındaki ilişki tartışmalı
olsa da postadölesan aknenin sigara içen kadınlarda
daha sık görüldüğü bilinmektedir. Sigara deri mik-
rodolaşımında, keratinositler, kollajen ve elastin sen-
tezi üzerinde önemli değişikliklere neden
olmaktadır. Yapılan bir çalışmada sigara içenlerde
aknenin daha sık görüldüğü ve içilen sigara miktarı
ile akne şiddeti arasında ilişki saptandığı bildirilmiş-
tir. Sigaranın AV gelişimi üzerindeki etkisini poli-
morfonükleer lökositlerin fonksiyonunu
değiştirmek suretiyle gösterdiği düşünülmektedir
(39). Başka bir çalışmada ise sigaranın sebum içeri-
sindeki lipid peroksidasyonunu ve lokal IL-1α dü-
zeylerini arttırdığı gösterilmiştir (40).

Oksidatif  Stres: Serbest radikaller oksidasyon re-
aksiyonları sonucunda oluşan ürünlerdir. Aşırı üre-
tilmeleri halinde toksik olan bu moleküller
hücrelerdeki lipidleri, proteinleri ve DNA’yı oksit-
leyerek DNA modifikasyonuna, lipid peroksidasyo-
nuna ve inflamatuar sitokinlerin salınımına yol
açmaktadır. Dokulardaki oksidatif  hasarın akne eti-
yolojisinde yer alabileceği öne sürülmüştür (15, 41).
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