Bijwerkingen van geneesmiddelen

Acne vulgaris bij gebruik van progestagenen in een hormoonspiraal of een
subcutaan implantaat
e.b.cohen en n.n.rossen
Acne vulgaris is een frequent voorkomende huidaandoening. Deze ontsierende ziekte heeft voor patiënten
veelal psychische consequenties, die vaak worden onderschat. Ze treft de patiënt meestal op een leeftijd dat
een belangrijk gedeelte van het gevoel van eigenwaarde
aan het eigen uiterlijk wordt ontleend.
Acne vulgaris is een multifactorieel bepaalde aandoening van de talgklieren en wordt gekarakteriseerd door
ontsteking ten gevolge van abnormale desquamatie
van de folliculaire epitheelcellen, toegenomen sebumproductie en proliferatie van Propionibacterium acnes.1
Patiënten presenteren zich met comedonen, papels, infiltraten en pustels. Er bestaat overtuigend bewijs dat
androgene stimulering van de talgklieren noodzakelijk
is om acne vulgaris te doen ontstaan.2
Acne vulgaris kan met verschillende soorten behandelingen bestreden worden. De belangrijkste zijn comedolytische en antimicrobiële, en ook zijn er middelen
die inwerken op de sebumproductie.3 Anti-androgenen
hebben bij lokale toepassing nauwelijks effect; bij orale
toediening van cyproteron-ethinylestradiol verbetert acne vulgaris.1 Cyproteron is een anti-androgeen met een
talgproductiereducerende werking en ethinylestradiol is
een oestrogeen dat de talgklieren verkleint met daardoor indirect een talgproductieverlagende werking.
Een nieuw ‘intra-uterine device’ (IUD) is de laatste
tijd populair en heeft een continue afgifte van levonorgestrel (LNG), een progestageen, in een lage dosering.
Het is in dit geval belangrijk dat als een van de bijwerkingen acne vulgaris gemeld wordt.4 Wij beschrijven drie
patiënten met acneklachten en wijzen op het mogelijk
niet herkende verband tussen de acne vulgaris en het
LNG-IUD.
ziektegeschiedenissen
Patiënt A, een 27-jarige vrouw, gebruikte wegens acne vulgaris sinds 10 jaar en met goed resultaat cyproteron-ethinylestradiol als oraal anticonceptivum. In verband met doorbraakbloedingen werd haar anticonceptie veranderd in een LNGIUD. Daarop deden zich geen doorbraakbloedingen meer
voor, maar binnen een aantal weken ontstond de acne vulgaris
opnieuw, en wel in ernstiger mate dan ooit tevoren. Het
LNG-IUD werd verwijderd en het cyproteron-ethinylestradiolgebruik werd hervat. Na 2 maanden was de acne vulgaris
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samenvatting
Bij 3 vrouwen ontstond binnen enkele weken tot maanden ernstige acne vulgaris nadat bij twee, 27 en 33 jaar, een levonorgestrel-‘intra-uterine device’ (IUD) was ingebracht en bij
de derde, 26 jaar, een etonogestrelimplantaat subcutaan was
geplaatst. De eerste vrouw had eerder acne gehad; haar IUD
werd verwijderd en zij ging over op cyproteron-ethinylestradiol
als orale anticonceptie. De tweede vrouw werd behandeld met
een peelende crème. De derde ging over op een anticonceptivum per os en zij werd behandeld met isotretinoïne. De acne
verdween bij alle 3 patiënten. Progestagenen hebben een
androgene werking, ook in een lage dosering, en het is bekend
dat androgene stimulering van het talgklierapparaat acne vulgaris kan doen ontstaan. Waarschijnlijk wordt bij acne vulgaris
niet altijd overwogen dat het om een bijwerking kan gaan. Bij
het navragen van medicijngebruik dient men daarom specifiek
te informeren naar een IUD of een subcutaan implantaat.
verdwenen. Een maand later werd het gebruik van het orale
anticonceptivum gestaakt; 4 maanden daarna was de acne niet
teruggekeerd.
Patiënt B, een 33-jarige vrouw, klaagde over het ontstaan van
comedonen en papulopustels in het gelaat binnen enkele
maanden na plaatsing van het LNG-IUD. De reactie op peelende crème was goed.
Patiënt C, een 26-jarige vrouw, verkoos in verband met een
wereldreis etonogestrel, een subcutaan progestageenpreparaat.
Zij kreeg binnen meerdere weken uitgebreide papulopustels
aan de wangen (figuur). Na omzetting van de anticonceptie
naar cyproteron-ethinylestradiol per os (‘Dianepil’) en na behandeling met isotretinoïne 20 mg 2 dd gedurende 2 maanden
was de acne 5 maanden na het eerste consult verdwenen; aanvankelijk had zij daarvan livide littekens gehad.

beschouwing
Acne vulgaris is een frequent voorkomende aandoening
met familiaire predispositie, waarbij hormonale beïnvloeding met androgenen tot verergering leidt. Verschillende auteurs toonden een androgene werking van progestagenen aan.5 6 Patiënt C illustreert dat te verwachten
verband nog eens. Bij het gebruik van een LNG-IUD realiseert zowel patiënt als arts zich meestal niet dat naast
de beoogde anticonceptieve werking van het progestageen ook bijwerkingen kunnen ontstaan, zoals in de bijsluiter wordt vermeld.
Acne vulgaris en alopecia androgenetica ontstaan
doordat in de huid testosteron door het enzym 5αreductase wordt omgezet in het veel actievere 5α-dihydrotestosteron. Dit laatste versterkt het androgene
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Patiënt C: papulopustels aan de wangen, een aantal weken na subcutane implantatie van etonogestrel (a); genezing van de acne
5 maanden na omzetting van de anticonceptie naar een orale vorm en na behandeling met isotretinoïne (b).

signaal. Onder invloed van androgenen neemt de sebumproductie toe. Dat kan op twee manieren bij acne
vulgaris: er kan een verhoogde gevoeligheid van het
doelorgaan zijn (familiaire predispositie) en een verhoogde hormoonproductie (mannen hebben daardoor
vaker acne dan vrouwen).
Androgenen worden ook als oorzaak gezien van
hyperkeratose van de uitvoergang van de talgklier.1
Hyperkeratose maakt bacteriële kolonisatie met P. acnes eenvoudiger. Deze bacterie zet triglyceriden in de
talg om in vrije vetzuren, die vervolgens een ontstekingsproces initiëren, dat zich klinisch uit als acne vulgaris.
Navraag bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum
Lareb naar bijwerkingen van het LNG-IUD leerde dat
tot februari 2003 4 maal de bijwerking ‘toename van
acne’ was gemeld. Patiënt A had de opvlamming van
haar acne tijdens een klinische trial over het LNG-IUD
gemeld, maar dit was volgens patiënte als niet relevant
terzijde geschoven. Het is aannemelijk dat deze progestagenen een stimulerende rol spelen bij de ontwikkeling
van acne vulgaris, waarbij het effect afhankelijk is van de
gevoeligheid van het eindorgaan voor de hoogte van de
hormoonspiegel. Met andere woorden, bij een gevoeliger eindorgaan induceert een lagere hormoonspiegel
2138

Ned Tijdschr Geneeskd 2003 25 oktober;147(43)

reeds acne. Binnen een periode van zes weken heeft één
van ons bovenstaande drie patiënten als nieuwe patiënten gezien. Ook na deze eerste observatie is dit verband
ons vaker opgevallen. Het is onze indruk dat het gemelde aantal patiënten met acne als bijwerking een onderschatting van de realiteit is en dat deze bijwerking relatief frequent optreedt.
Wij adviseren om bij het vragen naar de huidig gebruikte medicatie ook specifiek te vragen naar een
LNG-IUD of een subcutaan implantaat, omdat dit
wordt vergeten.
De acne kan in eerste instantie met een peelende crème, eventueel met een antibioticum, behandeld worden
zonder verwijdering van het LNG-IUD, waardoor de
voordelen van deze vorm van anticonceptie worden behouden. Bij aanleg voor ontwikkeling van acne is een
andere vorm van anticonceptie aan te raden.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.
abstract
Acne vulgaris in connection with the use of progestagens in a
hormonal IUD or a subcutaneous implant. – Three women
developed severe acne vulgaris within several weeks to a few

months after either insertion of a levonorgestrel IUD (two
women, 27 and 33 years of age) or subcutaneous implantation
of an etonogestrel implant (26-year-old woman). The first
woman had had acne previously; her IUD was removed and
she was transferred to oral contraception with cyproteroneethinyloestradiol. The second woman was treated with a peeling cream. The third woman changed to an oral anticonceptive
and was treated with isotretinoin. The acne disappeared in all
three patients. Progestagens have androgenic activity, even in
low doses, and it is well known that androgenic stimulation of
the sebaceous glands can cause acne vulgaris. The possibility
that acne vulgaris may be an adverse reaction is probably not
always considered. When asking the patient about her use of
drugs, one should therefore ask specifically about an IUD or a
subcutaneous implant.
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Bladvulling
Sneller beter in een ziekenhuis
Waar nu de geneesheer reeds lang de noodzakelijkheid heeft
ingezien van het oprichten van ziekenhuizen in kleine gemeenten, daar moet bij de menigte (het publiek) die overtuiging nog meer gevestigd worden dan dit tot hiertoe het geval
was. Operatiën van eenig belang moeten in daartoe goed ingerichte localen geschieden door bekwame artsen, geholpen door
goed geoefend personeel en – schijnbaar zelfs weinig beteekenende – wonden moeten hier verbonden worden, wil men in
beide gevallen de kans op een kort onttrokken zijn aan dagelijksche werkzaamheden zoo groot mogelijk maken. Sommige
patiënten kunnen eenvoudig te huis niet verpleegd worden òf
omdat minder goede hygiënische toestanden de genezing in
den weg staan òf omdat een niet juist geplaatst medelijden een
(spoedig) herstel tegenwerken. Kortom de meening moet veld
winnen – nog meer dan dit reeds voor sanatoria voor longlijders het geval is – dat de opname in een ziekenhuis de genezing met of zonder operatie niet alleen mogelijk maakt, maar
werkelijk geldelijk voordeelen aanbiedt – of wilt gij liever geld
uitspaart – doordien het genezingsproces belangrijk bekort
wordt en zekerder van het resultaat zal men er spoediger toe
overgaan om zich te laten opereeren.
Uit de verschillende opgaven bleek verder dat in de meeste
bestaande ziekenhuizen armlastige lijders kunnen opgenomen
worden tegen ƒ 0.50 tot ƒ 1.– per dag; het was echter ook duidelijk dat van dergelijke patiënten de onkosten bij lange na niet
bestreden kunnen worden. Hieruit volgt echter eveneens dat
het oprichten en onderhouden van ziekenhuizen uitsluitend
voor armlastige patiënten – zonder de particuliere liefdadigheid – niet wel mogelijk is. Wil men daarentegen een ziekenhuis hebben waar behalve betalenden ook minder bedeelden
kunnen opgenomen worden, dan krijgt de zaak direct een geheel ander aanzien. Daargelaten of ten slotte niet zal blijken
dat baten van de zijde der liefdadigheid nooit geheel gemist
kunnen worden, is het te verwachten dat over een afzienbaren
tijd de grootere zieken- en verzekeringsfondsen en vooraan de
Rijksverzekeringsbank gaarne hun zieken zoo goed mogelijk
verpleegd zullen wenschen te zien, met de minst mogelijke kosten natuurlijk.
Het zijn echter voor een groot deel de chirurgische patiënten, voor wie dergelijke fondsen ziekenhuis-verpleging zullen
wenschen en daarom zou de Commissie als eersten eisch, zelfs

voor een klein ziekenhuis, een goede, eenvoudig ingerichte
operatiekamer willen stellen. Spoedig zal blijken dat juist de
aanwezigheid van een dergelijke inrichting voor een groot deel
de kosten van het geheel zal kunnen dekken: het is toch bekend
dat vele (betalende) patiënten uit de dorpen de ziekenhuizen
der provinciesteden bevolken, omdat bij hen de gelegenheid
om geopereerd te worden – door gebrek aan een geschikte localiteit – ten eene male ontbreekt. Naast de operatiekamer zou
dan tevens een kleinere ruimte moeten beschikbaar zijn om
een moeilijk te vervoeren patiënt, onmiddellijk te bed te kunnen brengen.
In een beschrijving van een paar ‘plannen’ van ziekenhuizen
voor kleinere gemeenten – gegeven door het Ministerie van
Mecklenburg – wordt aangenomen dat per 1000 inwoners 1 à 2
patiënten per dag ziekenhuis-verpleging noodig hebben. Het
getal zieken in het algemeen zeer wisselend zijnde, en daarbij
rekening houdende, dat dit bovendien door de aanwezigheid
van vreemdelingen dikwijls vermeerderd wordt – meent men
dat men 2 à 3 bedden per 1000 inwoners noodig heeft. Er blijkt
niet uit of hier alleen armlastige zieken worden bedoeld – maar
toch heeft de Commissie gemeend – deze cijfers tot grondslag
te moeten nemen, ofschoon zij alleen door een ‘gemengd publiek’ de mogelijkheid van het oprichten van kleine ziekenhuizen aanneemt, en wel omdat een geringe vermeerdering van
het aantal patiënten volgens haar weinig invloed op de berekening zou hebben.
Volgens deze berekening zullen dan in ziekeninrichtingen
voor gemeenten of combinaties daarvan van 5000 zielen zalen
of kamers moeten aanwezig zijn waar 10 à 15 patiënten kunnen
verpleegd worden; zoo mogelijk met een of twee vertrekjes
voor één zieke; een vertrek voor het (voorloopig) onderbrengen van een krankzinnige; een afdeeling voor een of twee besmettelijke zieken; een geschikt verblijf voor een directriceverpleegster, voor nog twee of drie andere verpleegsters, een
verblijf voor twee dienstboden (van dezen zal de eene de functie van kok moeten vervullen) en een keuken met bijkeuken –
terwijl de zolder, gedeeltelijk als goederenmagazijn kan dienst
doen. Verder zal er minstens één geschikte badinrichting moeten zijn – waarvan desnoods ook gebruik kan gemaakt worden
door patiënten, die niet opgenomen zijn.
(Ned Tijdschr Geneeskd 1903;47II:1348-9.)
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