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RESUM 

 

Introducció. La hidrosadenitis supurativa (HS) és una malaltia crònica, inflamatòria de 
la unitat pilosebàcia. Es caracteritza per la formació de nòduls, abscessos i fístules en 
zones riques en glàndules apocrines. L’etiopatogènia és multifactorial i es relaciona amb 
múltiples comorbiditats. L’expressió clínica és diferent interindividualment i 
intraindividualment a mesura que la malaltia progressa. S’ha proposat que diverses vies 
patogèniques serien les responsables de l’expressió fenotípica variada i s’han descrit 
algunes classificacions fenotípiques basades en dades clíniques i epidemiològiques.  
Objectius. L’objectiu principal fou classificar als pacients de la nostre cohort en dos 
clústers que es poden interpretar com a endotips de la malatia. Els objectius secundaris 
foren: determinar si els pacients amb afectació del clatell i les pacients amb afectació de 
la vulva pertanyien a un fenotip atípic; descriure el subgrup de pacients amb Malaltia de 
Dowling-Degos (MDD) i HS i, per últim, analitzar el perfil antropomètric d’un grup de 
malalts amb HS en comparació als malalts amb psoriasi i a un grup control. 
Material i mètodes. S’analitzà la cohort de pacients tractats a les consultes 
monogràfiques de HS. Per a l’estudi de la MDD també s’inclogueren pacients de 
l’Hospital General de Alicante. Les dades que es recolliren dels pacients foren els 
antecedents familiars, personals i epidemiològics; les característiques clíniques; les 
mesures antropomètriques i  els tractaments. En 103 pacients, també s’analitzaren 
paràmetres analítics (hemograma, vitamina D, insulina, HLA B27, proteïnograma, funció 
hepàtica i renal), inflamatoris (VSG, PCR, interleucina 10,1,6 i 17) i mutacions de la via 
gamma secretasa (APH1A, APH1B, MEFV, NCSTN, PSEN1, PSEN2, PSENEN, 
PSTPIP1).    
Resultats. S’obtingueren dos grups. El grup (C1) o atípic estava format per pacients no 
obesos, la majoria homes, amb un debut precoç, alteracions de la via gamma secretasa, 
increment de IL-10 i lesions en la part posterior del tronc tipus acne conglobata i 
fol·liculitis cicatricial. El segon grup (C2) es caracteritzava per incloure pacients obesos, 
amb un debut més tardà, amb un increment de la PCR, ILs-1, 6 i 17; per la formació 
d’abscessos i de lesions en la part anterior del cos. El subgrup de pacients amb afectació 
del clatell es podia incloure dins el C1, ja que presentaven més gravetat i la majoria eren 
homes prims. Les malaltes amb afectació de la vulva, també presentaven un fenotip 
atípic amb predomini de lesions fol·liculars i cicatricials, un IMC inferior, una major 
gravetat, però excepcionalment un debut més tardà. D’altra banda, els pacients afectes 
de MDD presentaven un debut  més precoç i un patró clínic compatible amb el grup C1, 
però per contra, un 53% dels malalts tenien sobrepès i pràcticament de forma constant 
lesions axil·lars i engonals (característic del grup C2). Quan es comparava l’IMC i el 
percentatge de greix corporal entre pacients amb HS, psoriasi i un grup control, 
s’observa que el percentatge de greix corporal era superior en els pacients amb HS en 
comparació al grup control (P=0,02), però no s’observarà cap relació amb la gravetat. 
En fases inicials de la malaltia, el pilar terapèutic dels pacients del grup C1 serien els 
fàrmacs amb acció sobre la unitat fol·licular (acitretina, gluconat de zinc, sulfona, 
colquicina, antiandrògens), mentre que als del grup C2, serien els  antibiòtics.  
Conclusions. Existeixen dos clústers interpretables com a endotips: el C2 o típic i el C1 
o atípic, on s’inclouen els malalts amb afectació del clatell, la vulva i els malalts amb 
MDD. No hi ha cap tractament curatiu per se i els equips multidisciplinars per al maneig 
integratiu del malalt són indispensables.  
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ABSTRACT 

 
Introduction. Hidrosadenitis suppurativa (HS) is a chronic, inflammatory disease of the 
pilosebaceous unit. It is characterized by the formation of nodules, abscesses and 
fistulas in areas rich in apocrine glands. The etiopathogenesis is multifactorial and is 
related to multiple comorbidities. Clinical expression differs interindividually and 
intraindividually as the disease progresses. It has been proposed that several pathogenic 
pathways would be responsible for the varied phenotypic expression. Some phenotypic 
classifications based on clinical and epidemiological data have been described. 
Objectives. The main objective was to classify the patients in our cohort into two clústers 
that could be regarded as endotypes. The secondary endpoints were: to determine 
whether patients with cervical involvement and patients with vulvar involvement 
belonged to an atypical phenotype of the disease; describe the subgroup of patients with 
Dowling-Degos Disease (MDD) and for last, to analyze the anthropometric profile of a 
group of patients with HS compared to patients with psoriasis and a control group. 
Material and methods. The cohort of patients treated in the monographic consultations 
of HS was analyzed. For the study of MDD, five patients from the General Hospital of 
Alicante were also gathered. The data collected from patients were: family, personal and 
epidemiological history; clinical features; anthropometric measurements and treatments. 
In 103 patients, analytical parameters (hemogram, vitamin D, insulin, HLA B27, 
proteinogram, liver and kidney function), inflammatory (ESR, PCR, interleukins 10, 1, 6, 
and 17), and mutations in the gamma secretase pathway were also analyzed (APH1A, 
APH1B, MEFV, NCSTN, PSEN1, PSEN2, PSENEN, PSTPIP1). 
Results. Two groups were obtained. The group (C1) or atypical was made up of non-
obese patients, mostly men, with an early onset, alterations of the gamma secretase 
pathway, increased IL-10 and lesions in the back of the trunk like acne conglobata and 
cicatricial follyculitis. The second group (C2) was characterized by including obese 
patients, with a later onset, with an increase in PCR, ILs-1, 6, and 17 and by the formation 
of abscesses and lesions in the anterior part of the body. The subgroup of patients with 
neck involvement could be included within C1, as they presented more severity and most 
were thin men. Patients with vulvar involvement also had an atypical phenotype with a 
predominance of follicular and scarring lesions, a lower BMI, a higher severity, but 
exceptionally a later onset. In contrast, patients with MDD had an earlier onset and a 
clinical pattern compatible with the C1 group, but in contrast, 53% of them were 
overweight and most of them had either axillary or inguinal involvement (typical of C2). 
When comparing BMI and body fat percentage between patients with HS, psoriasis and 
a control group, it was observed that the percentage of body fat was higher in patients 
with HS compared to the control group (P = 0.02), but no relation to severity. In the early 
stages of the disease, the mainstay of treatment for patients in group C1 are those drugs 
that act on the follicular unit (acitretin, zinc gluconate, sulfone, colchicine, 
antiandrogens), while for those patients in group C2, antibiotics. 
Conclusions. There are two clústers/endotypes: C2 or typical and C1 or atypical, which 
includes patients with neck, vulva and MDD involvement. There is no curative treatment 
per se and multidisciplinary teams that carry out an integrative patient management are 
mandatory.  
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1.INTRODUCCIÓ: LA HIDROSADENITIS SUPURATIVA 

 

 

1.1. Concepte i diagnòstic 
 

L'any 1839 Alfred Velpeau fou la primera persona en descriure la malaltia. 
Malgrat això, no fou fins l'any 1854 en què el cirurgià francès Verneuil l'estudià 
més a fons i l'anomenà HS (1). L'any 1989 es va introduir el terme acne inversa 
i es descrigué la seva associació a l’acne, al sinus pilonidal i a la cel·lulitis 
dissecant del cuir cabellut per referir-se a la tríada i a la tètrada d'oclusió 
fol·licular, respectivament (2,3).  

De totes maneres, no fou fins a l’any 2005, quan un pacient de Sant Diego 
va fundar la primera Fundació de HS (HSF, Inc). En el si d’aquesta fundació s’hi 
van adherir metges europeus i la revista Experimental Dermatology va esdevenir 
la revista oficial de la HSF, Inc.. L’any 2006, durant el 1r Simposium internacional 
de HS a Dessau, un grup d’experts van establir què era la HS, sota la definició 
coneguda com a Dessauer definition. Posteriorment, ja en l’any 2012, es va 
fundar la European Hidradenitis Suppurativa Foundation e.V. (EHSF e.V.) i es va 
celebrar el seu primer congrés a Praga. A partir d’aquí, han passat d’haver-se 
escrit 26 articles l’any 2006, a 526 articles l’any 2019. 

 La HS es defineix segons la Dessauer definition com una malaltia 
inflamatòria, crònica i debilitant de la pell i del fol·licle pilós terminal que sol 
debutar després de la pubertat en forma de lesions subcutànies doloroses i 
inflamades que es desenvolupen de forma recurrent en zones intertriginoses 
riques en glàndules apocrines, com per exemple les aixelles, les engonals i la 
regió anogenital (4,5). Les exacerbacions són recurrents i es caracteritzen per 
l'aparició abrupta de lesions que s'acompanyen de dolor i supuració (6). El 
diagnòstic de HS és clínic i s'estableix a mercè del compliment del criteri 
primari (format per dues condicions). A més a més, el pacient pot presentar 
uns criteris secundaris (5). 

El criteri primari es compleix si el pacient presenta les condicions "a" + 
"b", dos cops en 6 mesos o bé tres cops en 12 mesos: 

Condició A: Presència de lesions típiques de HS (7): 

- Nòduls (inflamatoris o no inflamatoris): lesions infiltrades, 
tridimensionals, arrodonides i sobreelevades de >10mm de diàmetre.  

- Abscessos: masses doloroses, que fluctuen. Mesuren >10mm de 
diàmetre i estan envoltades d’una àrea eritematosa. Conté pus.  

- Túnels (inflamatoris o no inflamatoris): masses longitudinals, de 
profunditat variable, doloroses i fluctuants. Presenten un orifici cutani 
de sortida. Les fístules i els sinus són exemples de túnels. Les fístules 
connecten dues cavitats o òrgans, mentre que els sinus acaben en un 
fons de sac. Les fístules, alhora, es poden classificar en: A. Inflamada 
no-drenant no-cicatricial (per ultrasons (US), simple, dèrmica); B. 
Inflamada drenant no-cicatricial (US, simple dermo-epidèrmica); C. 
Inflamada cicatricial (US, complexa dermo-epidèrmica); D. Inflamada 
profunda (US, inflamada hipodèrmica) (8). 

- Cicatrius: atròfiques, retràctils, eritematoses, hipertròfiques o lineals. 
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Condició B: Trobar lesions en >1 de les següents localitzacions: aixelles, zona 
genito-femoral, perinè, regió glútia o regió submamària en les dones.  

 

Els criteris diagnòstics secundaris són (5,9): 

- Història familiar de HS 
- Lesions inflamatòries recurrents no característiques en localitzacions 

típiques (per exemple: fol·liculitis, pústules axil·lars). Els comedons 
dobles i triples també són lesions atribuïbles a la malaltia i, en el cas 
dels nens, s'han descrit com a possibles precursors (10). 

- Lesions típiques en localitzacions atípiques (com per exemple els 
abscessos al clatell, la zona abdominal, la cara interna de cuixes, etc) 

- Microbiologia: cultius negatius o positius per flora cutània comensal  
- Antecedents personals de sinus pilonidal 

 

A part del diagnòstic clínic, l'ecografia és indispensable per a estadiar i 
seguir als pacients. L'ecografia permet observar les següents lesions (11–18): 

- Canvis dèrmics. Engruiximent i hipogenicitat que indiquen edema. 
- Engruiximent dels fol·licles. Increment del gruix del contorn del fol·licle. 

Aquest va ser el primer signe descrit ecogràficament.  
- Nòduls dèrmics pseudoquístics. Estructures rodones o ovalades 

nodulars, hipo o anecoiques.  
- Col·leccions fluides. Dipòsits fluids anecoics o hipoecoics en la dermis 

i/o hipodermis, connectats a la base de fol·licles eixamplats.  
- Tractes fistulosos o túnels. Estructures en banda, anecoiques o 

hipoecoiques, que creuen les capes cutànies i que se situen en la 
dermis o hipodermis, connectats a la base de fol·licles eixamplats.  

- Fragments de pèl retingut. Estructures lineals hiperecoiques 
retingudes a dins de les col·leccions fluides i els tractes fistulosos. 

- Senyal Doppler. Un increment de la senyal indica inflamació activa. 

 

El diagnòstic ecogràfic s'estableix quan es compleixen ≥3 criteris (12): 

A. Eixamplament dels fol·licles. B. Engruiximient i/o ecogenicitat anormal de la 
dermis. C. Nòduls dèrmics pseudoquístics. D. Col·leccions fluides. E. Tractes 
fistulosos 

 

En el diagnòstic diferencial de la HS es contemplen les següents entitats:  

- Infeccions: Bacterianes: carboncles, furóncols, abscessos. Micobacterianes. 
Malalties de transmissió sexual: limfogranuloma veneri, granuloma inguinal, sífilis. 
Fúngiques profundes: blastomicosi, nocardiosi,... 

- Neoplàsies primàries o secundàries: quists epidèrmics, quist pilonidal, quist 
de Bartolino, carcinoma escatós, limfoma, etc.  

- Malalties inflamatòries: malaltia de Crohn, altres síndromes  
- Malalties rares: actinomicosi cutània, escrofuloderma, altres.  
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1.2. Epidemiologia  
 

 La prevalença de la HS és difícil d'estimar degut a l'heterogeneïtat en la 
metodologia dels estudis. A Europa oscil·la segons els estudis entre un 0,97% i 
un 4% (19–21). A Catalunya, a través d’un estudi de cohorts utlitzant el 
MUSSCAT, que analitza les dades de 7600000 catalans s’ha estimat una 
prevalença del 0,38%, ja sigui per un infradiagnostic o bé per una mala 
codificació de la malaltia (22).D'altra banda, als Estats Units, la prevalença 
oscil·la entre un 0,10% a un 0,13% i, de fet, s'està observant un increment de la 
HS en els darrers 40 anys, encara que aquests resultats poden haver estat 
influïts per un augment en el nombre de pacients diagnosticats més que per un 
increment real de la incidència (23–28). La prevalença més baixa de HS s'ha 
enregistrat a Bamako (29). En l’estudi català també s’observà que els pacients 
amb HS tenien un nivell socioeconòmic més baix, patien més comorbiditats i 
generaven més despesa sanitària per càpita 1520,8€ vs 994,7€ en població 
sense HS.  

 La incidència mitjana anual a 10 anys és 8,6 per 100,000 persones (IC 
95% 8,6-8,7) (26). En relació a la distribució per sexes s'ha observat un predomini 
femení, amb una ratio que varia entre 2,5:1 a 5:1(26,30–32). Pel que fa a la 
distribució racial, la incidència en els afroamericans [30,6 per 100.000 (IC 95% 
29,1-32,2)] és 2,5 vegades més alta que la dels caucàsics [11,7 per 100.000 (IC 
95% 11,3-12,2); P = 0,0001] (26,33). 

Respecte a la distribució etèria de la HS es podria dir que la malaltia es 
manifesta a una edat mitjana de 22,1 anys, tot i que s'ha estimat que un 2% dels 
pacients amb HS són pediàtrics (34–36). La incidència és major en dones de 20-
29 anys i disminueix molt per sobre dels 50, particularment en dones post 
menopàusiques, per aquest motiu, la majoria de pacients per sobre dels 50 anys, 
són del sexe masculí (20,27,37). El nombre mitjà de noves lesions inflamatòries 
és de dues al mes. La duració mitjana dels nòduls i dels abscessos és de 6,9 
dies, malgrat que fins a un 62% de pacients reconeixen tenir lesions doloroses 
resistents al tractament de forma permanent (37). En dones, les exacerbacions 
s'associen a la menstruació en un 40% dels casos (6).La malaltia persisteix 
habitualment de 18,8 a 20 anys fins a la resolució (37).  

Pel que fa a la clínica, les àrees anatòmiques més freqüentment afectades 
són les aixelles i les engonals; a part de les zones perineal, perianal i 
submamària (34,38). No obstant això, la distribució de les localitzacions varia 
segons el sexe (39). En els homes, les zones glútia i perianal i les localitzacions 
atípiques com el clatell, la cara, la zona retroauricular o el cuir cabellut s'afecten 
amb més freqüència. En les dones, en canvi, s'observa una major afectació de 
les engonals, les aixelles i la zona submamària (27,40,41).  

Actualment s'estableix que el dermatòleg és l'eix principal en el diagnòstic 
i tractament multidisciplinari de la HS. De totes maneres, la desconeixença de la 
malaltia fins la dècada dels 80, ha suposat que els pacients tinguin un retard 
diagnòstic de 5-14 anys de mitjana (28). 

Pel que fa a estudis de despeses, Kirby et al.(42) van comparar el cost a 
3 anys d'una cohort amb HS respecte a una cohort de psoriasi i a una cohort 
control. Van evidenciar que la proporció de despeses en els pacients 
hospitalitzats de la cohort de HS era gairebé el doble que el de la cohort control 
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i la proporció de pacients que acudien al departament d'emergències en aquest 
període de 3 anys era més alta en pacients amb HS respecte als pacients amb 
psoriasi o al grup control ajustat per edat, sexe i comorbiditats (27,1% vs 17,4% 
vs 17,2% respectivament). 

 

 

1.3. Estadificació 

 

1.3.1. Escala de Hurley. La més antiga, descrita per Hurley l'any 1989 per a fins 
quirúrgics (43). Es basa en el tipus de lesions i en com s'agrupen entre elles 
(Taula 1). L'escala de Hurley, pel fet de ser una escala basada en 
característiques estàtiques de la malaltia, com la cicatrització, no és quantitativa. 
Per tant no és adequada per a monitoritzar l'eficàcia dels tractaments. D'altra 
banda, tampoc contempla el nombre de regions anatòmiques involucrades. Per 
aquests dos motius es  va proposar una escala de Hurley modificada (Fig.1) (44). 
Avui en dia l'escala de Hurley convencional s'utilitza per avaluar de forma aïllada 
cada zona afectada i serveix per donar un coneixement global de la intensitat de 
la HS que presenta el pacient. 

Taula 1.  Escala de Hurley. Adaptat de Martorell et al. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.   Escala de Hurley modificada. Adaptat de Horvath e al.(44) 

 

Hurley Abscessos Fístules / Cicatrius 

I ≥1 inexistents 

II ≥1 separats i recurrents presents sense ser múltiples 

III múltiples / difusos múltiples 
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1.3.2. Escala de Sartorius. L’escala inicial es va modificar per incloure, a part 
de les lesions pròpiament inflamatòries, també els comedons, les pústules i la 
fol·liculitis (45–47). Així, la van convertir en el primer instrument específic capaç 
de mesurar de forma dinàmica la gravetat (48). Tantmateix, és poc aplicable en 
casos severs, en els quals les lesions esdevenen confluents i formen plaques, o 
en les lesions persistents com les cicatrius. 

Taula 2. Escala de Sartorius. Adaptat de Revuz et al. (47) 

 

1.3.3. Escala Physician's global assessment (PGA). Dissenyada per avaluar 
l'eficàcia de l'adalimumab (49). Fins que s'instaurà la HiSCR  fou l’escala més 
utilitzada en els assajos (50). És senzilla, ràpida i dinàmica. Permet mesurar la 
progressió i la millora. Per contra, no és útil per valorar la severitat en cada 
localització de forma independent.  

Taula 3. Escala de PGA (Physician's global assessment) 

 

 

 

 Nombre Coeficient Total 

1. Zones afectes (nombre): aixelles, 
submamari, gluti, intergluti, inguino-crural 

 

 _______       x          3           =  _________ 

2. Nombre de lesions: 

- nòduls 

- abscessos/fístules 

- cicatrius hipertròfiques 

- altres lesions (pústules, fol·liculitis) 

 

 _______       x          2           =  _________ 

 _______       x          4           =  _________ 

 _______       x          1           =  _________ 

 _______       x          0,5        =  _________ 

3. Distància entre dues lesions significatives: 

- malaltia detinguda: 0pt 

- <5cm: 2pt 

- <10cm: 4pt 

- >10cm: 8pt 

 _______       x          1           =  _________ 

   

 

4. Lesions separades per pell normal: 

- sí: 0pt 

- no: 6pt 

 

 

 _______      x          1           =  __________ 

  TOTAL    =   _________ 

Categoria Descripció 

Net 0 abscessos, 0 fístules drenants, 0 nòduls inflamatoris o no inflamatoris 

Mínim Únicament s'observen nòduls no inflamatoris. 

Lleu 
1-4 nòduls inflamatoris sense altres lesions ó 1 abscés o fístula drenant sense 
nòduls inflamatoris 

Moderat 
≥5 nòduls inflamatoris sense altres lesions ó 1 abscés o fístula drenant i ≥1 
nòduls inflamatoris ó 2-5 abscessos o fístules drenants i <10 nòduls inflamatoris 

Sever 2-5 abscessos o fístules drenants i ≥10 nòduls inflamatoris 

Molt sever >5 abscessos o fístules drenants 
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1.3.4. Hidradenitis supurativa clinical response (HiSCR). És una eina per 
establir si s'ha assolit l'objectiu clínic en els assajos clínics (50,51). La fiabilitat 
inter i intraobservador així com la reproductibilitat i la  consistència de la HiSCR 
han estat reafirmades recentment (52). Segons el nombre de lesions 
inflamatòries (AN) que presenti el pacient respecte l'estat basal, es parla de 
AN50, AN75, AN100; corresponent a una reducció del 50%, 75% o 100% de les 
lesions basals, respectivament. Els avantatges que ofereix són: la rapidesa i que 
tant sols mesura les lesions dinàmiques, deixant de banda les estàtiques 
(cicatrius, fístules no drenants...). L’AN50 es defineix com: 

 

≥50% reducció en AN (abscessos i nòduls inflamatoris) respecte l'estat basal 

No increment d'abscessos 

No increment de fístules drenants 

  Taula 4. Definició de HiSCR. Adaptat de Martorell et al.(6) 

 

1.3.5. International Hidradenitis supurativa Severity Score System (IHS4): El 
2017, amb un estudi DELPHI, la EHSF va desenvolupar i validar aquesta eina 
dinàmica que a dia d’avui és la més utilitzada (53). 

  

 Taula 5. Càlcul segons l’escala IHS4.      Taula 6. Gravetat segons l’escala IHS4. 

 

1.3.6. Sonographic scoring of HS (SOS-HS). Trasllada l'estadi de Hurley a 
l'estudi ecogràfic (Taula 9) (12,54): 
 

Estadi I 
1 col·lecció fluida i/o canvis dèrmics* en només una localització (uni o bilateral) 
sense tractes fistulosos 

Estadi II 
2-4 col·leccions fluides i/o tracte fistulós amb canvis dèrmics en 1-2 
localitzacions 

Estadi III 
≥5 col·leccions fluides i/o ≥2 tractes fistulosos amb canvis dèrmics i/o ≥3 
localitzacions afectes 

Taula  7. SOS-HS. Adaptat de Wortsman (12). Canvis dèrmics=nòduls pseudoquístics 

hipo/anecoics, eixamplament fol·licular i/o alteracions del gruix o l’ecogenicitat dèrmica.  

 

1.4. Etiopatogènia  

 

 La HS és una malaltia multifactorial amb una base genètica (55,56). A 
continuació es repassen els factors etiopatogènics que en conjunt estan implicats 
en el desenvolupament de la HS.  

 

 

 

Nombre de nòduls inflamatoris …………. x 1   

Nombre de fístules drenants ……………. x 4 

Lleu ≤ 3 punts 

Moderada 4-10 punts 

Greu ≥11 punts 
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1.4.1. Histologia. S’identifiquen les següents troballes histopatològiques: 

Lesions incipients. S’observen: 1. Obstrucció fol·licular per queratina 
amb o sense inflamació (5,57,58).  2. Inflamació de la glàndula i del ducte 
apocrins (59,60). Increment de l’expressió de Citoqueratina (CQ) CQ16 
secundària a l'activació interfol·licular i infundibular de l'epidermis, que es 
traduiria en l'hiperqueratosi observada (61). Anteriorment s’havia trobat un 
increment en l’expressió de CQ17 (62,63). 3. Desproveïment de material PAS 
positiu en la unió sebo-fol·licular; això explicaria la fragilitat aparent i la ruptura 
de la glàndula (61). 4. Disminució de ceramides i esfingolípids (64–66).  

Lesions cròniques. S’observen: 1. Obstrucció fol·licular, quists 
fol·liculars, reducció del volum de les glàndules sebàcies, hiperplàsia 
psoriasiforme, abscessos neutrofílics i tractes sinusals recoberts per un epiteli 
estratificat. 2. En casos greus de llarga evolució, granulomes amb cèl·lules 
plasmàtiques, limfòcits B, histiòcits i cèl·lules gegants, ocasionalment, amb 
signes de reacció a cos estrany (67) i fibrosi ocasionalment. 3. En l’interior dels 
tractes sinusals s’hi troba la “massa gelatinosa invasiva proliferativa”, que és un 
gel que conté una població mixta de cèl·lules inflamatòries, queratinòcits, 
cèl·lules stem fol·liculars i cèl·lules endotelials (68,69). Es creu que aquesta 
substància promou la inflamació i impedeix el tancament de les lesions.  

 

1.4.2. Inflamació i alteració de la immunitat innata. L’oculusió fol·licular 
condueix a una ruptura fol·licular amb la conseqüent alliberació de fibres de 
queratina a la dermis i de productes microbians, que a través dels pathogen-
associated molecular patterns (PAMPs) activen els toll-like receptor 2 (TLR2). 
Això condueix a un activació de l'inflamasoma NLRP3, la caspasa 3, la formació 
de NETs (neutrophil extracellular traps) per part dels neutròfils i la producció de 
citocines pro inflamatòries (70–75). La sobrexpressió de TLR2 i de NLRP3 atrau 
un alt nombre de macròfags i cèl·lules dendrítiques i condueix a la seva disfunció 
(76). Especialment la IL-23 indueix la subpoblació de limfòcits Th17, que s’ha 
demostrat que infiltren la dermis de les lesions cròniques de HS (77,78). També 
s'ha descrit una:  

Sobrexpressió de: IL-6 (79,80); IL-10 i IL-1 β (81,82); CYCL9 (MIG) i BLC 
(6); IL-12 i IL-23 (82,83); IL-32 (82,84); IL-36 γ, IL-36 β i IL-36 α (84–88); IL-17 
(81,84,89,90); IL-17C (91); INF γ (81,84,92); TNF β (92); LL-37 (catelicidina 37) 
(60,81); MMP8 (correlació inversa amb colesterol HDL i directament amb TNF-
α) (93); psoriasin, hβD3 (human β-defensin 3), α-MSH (α-melanocyte stimulating 
hormone), MIF (macrophage migration inhibitory factor), IL-8 i IL-37 (80,94); 
LCN2 (Lipocallina 2) i IL-19 (95,96); P2X7R (97); PDE4 i C5a (98–100); leptina, 
resistina i visfatina (101); quimiocina CC-26 (o eotaxina 3, inductora de la pruïja) 
(102); VSG (103); PCR (80); factor C5a (especificitat 90% per HS) i complex 
d'atac de membrana C5b-9 (104). La sobreexpressió de βdefensina-2, psorisina 
i catelicidina podria explicar per què els malalts d'HS rarament presenten 
infeccions cutànies (94). 

Infraexpressió de: IL-13 (84), IL-20 (77), IL-22 (105,106), lisozima (72) i 
adiponectina (101).  

Hessam et al. (107) han demostrat una alteració en l’expressió de micro-
ARN (miRNA-125b, MiRNA-155-5p, miRNA-223-5p, miRNA-31-5p, miRNA-21-
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5p i miRNA-146a-5p), que són un conjunt de gens reguladors de la producció de 
TNFα i de la proliferació de queratinòcits (108). 

Vossen et al. (109) han realitzat un estudi ex-vivo per mesurar quant 
variava la concentració de pèptids antimicrobians (AMPs) i de diverses citocines, 
quan s’administrava prednisolona en comparació amb fàrmacs biològics. La 
conclusió principal fou que la prednisolona era l’única que inhibia l’alliberació de 
TNFα, IFNc, IL-1b, IL-6, IL-17A, IL-10 i IL-25/17E. Mentre que adalimumab, 
infliximab, ustekinumab i rituximab (no secukinumab) disminuïen l’alliberament  
de TNFα, IFNc, IL-1b, IL-6 i IL-17A. L’adalimumab i el rituximab gairebé 
neutralitzaven totalment el TNFα. Els autors descrigueren també una gran 
variabilitat inter i intraindividual per a TNFα i IL-17A amb qualsevol dels 
tractaments.    

 

1.4.3. Biofilms. La microflora normal de la pell inclou estafilococs coagulasa 
negatiu (SCN) i, sobretot, bacteris gram positiu i anaerobis (110,111). Alguns 
autors consideren que la HS pertany a l'espectre de malalties produïdes per una 
alteració d’aquest microbioma (112–115).  Hi ha un seguit d’observacions que 
recolzen aquesta teoria (120-139). El SCN i els bacteris anaerobis són els 
components principals en les lesions de HS. En referència a la variabilitat de 
microorganismes aïllats en les lesions de HS, en l'estudi de Ring et al.,  proposen 
una classificació de les lesions segons cinc subtipus de microbioma: 
Corynebacterium sp. (tipus I), Acinetobacter i Moraxella sp. (tipus II), 
Staphylococcus epidermidis (tipus III), Porphyromonas i Peptoniphilus sp. (tipus 
IV), i Propionibacterium acnes (tipus V). En pell lesional, els microbiomes 
consisteixen predominantment dels tipus I o IV i s’ha observat que el microbioma 
tipus IV no s'aïlla en controls sans (112). 

 

1.4.4. Genètica. El pes que té la genètica en les malalties inflamatòries, s’estudia 
a través de casos amb bessons. La HS, només s’ha descrit una vegada en 
bessones monozigòtiques i per això és difícil estudiar la contribució relativa que 
els factors genètics tenen sobre la malaltia (117–119). De totes maneres, la 
influència de la genètica en la patogènia de la HS ha estat suggerida per diversos 
autors i finalment s’ha demostrat una transmissió autosòmica dominant  (37,119–
122). Els gens implicats en la HS es troben en el locus 1p21.1–1q25.3 (123). 
Actualment s'arriben a identificar mutacions heterozigòtiques en un 5% dels 
malalts (38,121) en gens que codifiquen subunitats de la γ-secretasa (nicastrina): 
PSENEN, PSEN 1 i NCSTN, POFUT-1 i POGLUT-1, aquests dos últims en 
pacients amb MDD i HS (38,78,124–133). La majoria de mutacions de la γ-
secretasa són nonsense, frameshift o splice site i condueixen a una pèrdua de 
funció (78,134,135). En canvi, les mutacions en la γ-secretasa en els familiars 
amb malaltia d'Alzheimer solen ser missense (136). En experiments amb ratolins 
en els que s'indueix una disrupció o bé de la via Notch, o bé de l'activitat de la γ-
secretasa, s’ha observat que presenten característiques clíniques similars als 
pacients amb HS: queratinització i atròfia fol·licular, formació de quists 
epidèrmics i hiperplàsia epidèrmica (78,137). De fet, els pacients amb HS amb 
mutacions en aquesta via pateixen una malaltia greu i extensa i tenen més risc 
de desenvolupar carcinomes escatosos (124,138,139). 

Possiblement degut a una penetrància incompleta, les mutacions en la 
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NCSTN són per si soles insuficients per induir una secreció anormal de citocines 
per part de les cèl·lules monocítiques (140,141) i es requereix de fenòmens 
precipitants (142). 

En relació al TNFα, s’ha demostrat una variant genètica en el gen BCL2 
en pacients no responedors a adalimumab (143). També s'ha observat que certs 
haplotips del gen TNF estan associats a una millor resposta als tractament anti-
TNFα (138).  

D'altra banda s'ha demostrat que en els síndromes PAPASH i PASH, 
subjeu una patofisiologia comú per mutacions en el gen PSTPIP1 (144,145). 
Quan està mutat el gen PSTPIP1, s'exerceix un efecte dominant-negatiu sobre 
la pirina, incrementant la IL-1ß i la inflamació mediada per neutròfils (146,147). 
Possiblement per aquest motiu, els tractaments amb  receptors antagonistes de 
la IL-1 (IL-1RA), com l’anakinra, han mostrat resultats mixtes en els pacients 
(148–153). A part de la IL-1, la IL-17 també està involucrada en el síndrome 
PASH, especialment en pacients amb psoriasi concomitant (154). 

 

1.4.5. Factors desencadenants. Alguns factors desenvolupats a la secció 
següent poden actuar com a precipitants o inductors de la HS. Entre ells es 
troben el tabac, l'obesitat i determinats productes i fàrmacs.   

 

 

1.5. Factors de risc i comorbiditats 

 

1.5.1. Malaltia inflamatòria intestinal (MII). La prevalença general de MII 
s’estima entre un 0,41%-0,74% (155). Des de 1993 s'han publicat diversos 
estudis amb conclusions incongruents sobre la relació entre la MII i la HS 
(156,157) ja que és difícil  determinar si la HS confereix un risc per a 
desenvolupar una MII o bé a la inversa (158). A més a més, la malaltia de Crohn 
cutània es pot confondre amb la HS. Jemec (4) va descriure les lesions cutànies 
de Crohn com a lesions més ulceratives, amb cicatrius més retràctils i confinades 
a la pell anorectal i mucosa distal. Aquestes lesions de Crohn cutani 
ocasionalment poden estendre’s i col·ludir fins a formar  fístules, constriccions o 
incontinència. D'altra banda, les lesions pròpies de la HS no involucren la 
mucosa anal ni tampoc creen úlceres de forma primària. A més a més, les lesions 
de HS s'acompanyen de nòduls, comedons, ponts cutanis i fístules. Tant 
l'exploració física, l'endoscòpia, com la ressonància magnètica (RM) són útils per 
a diferenciar aquestes dues malalties (159). Altrament, donat que la MII i la HS 
poden coexistir, alguns estudis de prevalença de MII en malalts amb HS 
(156,157) no s'interroga per a l'afectació perianal per tal d'evitar la confusió amb 
lesions cutànies de MII. Per tant, aquests estudis poden infraestimar el 
percentatge de MII en malalts amb HS (160). Es postula que una resposta 
immunològica anormal a l'exposició de patògens fomenta un compromís de les 
barreres cutànies i intestinals que afavoreix el desenvolupament d’ambdues 
malalties (161). 

S'ha comprovat que la prevalença de MII en malalts amb HS és més alta 
que en la població general i que els malalts amb HS tenen més risc de 
desenvolupar una MII: (OR 2,12, P = 0,03) (162,163). Garg A et al. (164) han 
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demostrat la malaltia de Crohn s'associa estretament amb la HS en el subgrup 
de pacients masculins (OR 3,61; IC 95% 3,24-4,03), els de 45 a 64 anys (OR 
3,49; IC 95% 3,16-3,85), els no obesos (OR 4,09; IC 95% 3,69-4,54) i els no 
fumadors (OR 3,44; IC 95% 3,10-3,82). Estimen una prevalença de 2% de 
malaltia de Crohn en pacients amb HS vs 0,1% en controls (P < 0,001) .  

 

1.5.2. Hipertensió. La prevalença de hipertensió (HTA) en pacients amb HS 
oscil·la segons els estudis des d’un 11,9% a un 34,3% (165) (166) (167) (168). 
Miller et al. (169) varen ser els únics en estimar una prevalença menor en 
pacients amb HS.  

 

1.5.3. Dislipèmia. En tots els estudis comparatius excepte un (20), es conclou 
que la prevalença de dislipèmia és més elevada en la població amb HS 
(166,168–171) i la prevalença oscil·la entre un 13,62 i un 35.8%. La prevalença 
de nivells baixos de HDL en pacients amb HS oscil·la entre un 33,1% (169) i un 
53,7% (171). I la de hipertrigliceridèmia entre un 38,8% i un 50% (169).  

 

1.5.4 Diabetes mellitus. Diversos estudis epidemiològics recents alerten sobre 
una elevada prevalença de pacients amb diabetis mellitus (DM) tipus 2 entre els 
malalts de HS (165,167,172). Bettoli et al. (34) van establir una relació directe 
entre la DM i la intensitat de la malaltia (OR 0,22; IC 95% 0,10-0,33; P<0,001). 
Un estudi ha estudiat la resistència insulínica (RI) dels pacients amb HS (173). 
Les conclusions aboguen que la prevalença de RI és significativament superior 
en pacients amb HS.  Només un estudi  (167) fa al·lusió a la DM tipus 1 en els 
malalts amb HS. S'estima una prevalença de 0,7% amb una OR 1,99 (IC 95% 
1,71–2,34; P <0.001) en l'anàlisi multivariant. 

 

1.5.5. Obesitat. D’una banda, les cèl·lules del teixit adipós es consideren un teixit 
endocrí independent capaç de secretar citocines pro-inflamatòries, que poden 
sumar-se a l'estat d'inflamació crònica dels pacients amb HS (160). A més a més, 
l'obesitat produeix la fricció i l’oclusió dels plecs cutanis, quan aquests són 
excessius, fomentant  l'escalfament i la maceració i contribuint a l'exacerbació i 
al manteniment de la malaltia (174). D'altra banda, tant la dieta, la diabetis tipus 
2, com l'obesitat, a través de la via MTORc -fosfoinositol fosfat i de la secreció 
de factor de creixement insulínic i de la via MAP quinasa, respectivament, 
afavoriexen la cornificació fol·licular  (175). 

L'índex de massa corporal (IMC), confereix un impacte tant en el 
desenvolupament, com en la progressió de la malaltia (20). De 11,6 - 87,6% dels 
pacients amb HS tenen o bé sobrepès (IMC 25-30 kg/m2), o bé obesitat (IMC>30) 
(20,51,165,166,168,171,176). Tant l'obesitat general com l’abdominal s’associen 
a un major risc de desenvolupar HS (169) i a patir una HS més greu amb un OR 
3,35 segons Chiricozzi (34,46,165,177,178).  

A part, Revuz et al. (20) han estimat que per cada increment unitari de 
IMC, hi ha un increment del risc de desenvolupar HS amb una OR 1,12, fet que 
suggereix que la pèrdua de pes és beneficial. Riis et al. (177) han determinat 
d'altra banda que en pacients amb un IMC<25, un increment del mateix, 
empitjora la intensitat de la malaltia (P<0,001). S'ha publicat un estudi 
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intervencionista (179) que ha demostrat que una reducció del 15% del pes en 
pacients amb IMC>30kg/m2 millora la HS. Thomas descriu la remissió (180) en 
un malalt obès mòrbid, posteriorment a la intervenció de cirurgia bariàtrica. Per 
Endemés, l'obesitat ha estat descrita com a factor de risc de recidiva després del 
tractament amb làser de CO2 (181). 

Vossen et al.(182) van observar que els pacients obesos amb HS 
presentaven un patró de distribució de greix corporal més perifèric que els 
obesos sense HS (P=0,036). Altrament, s'ha comprovat que la HS s'associa a 
un percentatge més alt tant de greix global com de greix visceral i un percentatge 
més baix de masses muscular i òssia (tots quatre paràmetres amb P<0,0001) 
(183). A més a més, els pacients amb HS presenten un taxa metabòlica basal 
superior als controls possiblement com a reflex d'una disfunció metabòlica que 
alhora contribueix a un alt percentatge de greix corporal (183). Aquestes 
conclusions contrasten amb les troballes del nostre grup (184). 

 

1.5.6. Síndrome metabòlica. Diversos estudis han relacionat la síndrome 
metabòlica (SM) (185) amb la HS. A Itàlia, a partir d'un estudi multicèntric, s'ha 
estimat una prevalença de SM del 4,4% en els pacients amb HS (165). Altres 
estudis presenten unes prevalences més notòries, que oscil·len entre el 10,4% i 
el 53,1% (166,169,170). S'ha comprovat que els paràmetres antropomètrics i 
analítics de SM, estan més alterats en els pacients amb HS comparat amb els 
pacients amb SM sense HS (170). D'altra banda, cal destacar, que en les sèries, 
la SM s'observava en un percentatge alt de pacients joves (<34 anys; P<0,001) 
(170). 

Alguns dels possibles mecanismes fisiopatològics que associen la HS 
amb la SM condueixen a la hipòtesi que la suma de l'estat inflamatori crònic, 
juntament amb els hàbits de vida sedentaris esdevinguts de la malaltia; els 
factors neuropsicològics induïts per la inflamació que afecten la sacietat i la 
cortisolèmia; i els fàrmacs prescrits, podrien conduir a un increment del risc 
cardiovascular (160). 

 

1.5.7. Síndrome d'apnea obstructiva del son. S'ha objectivat una incidència 
més alta de Síndrome d'apnea obstructiva del son (SAOS) en malalts amb HS 
comparat amb controls: 3,5% vs. 2,5% (P<0,001) (186). En l'anàlisi multivariant 
s'observava un increment del risc de 1,45 (IC 95% 1,33–1,57). Com és d’esperar, 
objectivaven un major percentatge d'obesos en els pacients amb SAOS i HS, en 
comparació als pacients sense SAOS amb HS (4,4% vs 1,1%). I encara és més, 
en el subgrup de pacients obesos amb HS, existia un increment del risc de 
desenvolupar SAOS (OR 1,51; IC 95% 1,38–1,65; P<0,01) (186). 

 

1.5.8. Factors endocrinològics i síndrome d'ovari poliquístic. Tot i que la HS 
predomina en les dones, que sol debutar després de la menarquia, que millora a 
la post menopausa i que algues dones presenten brots durant la menstruació, no 
s'ha pogut confirmar la hipòtesi que l'hiperandrogenisme estigui directament 
implicat en la patogènia de la malaltia (37). És cert que la síndrome d'ovari 
poliquístic (SOPQ) s'ha descrit en més d'una sèrie amb una prevalença més alta 
entre els malalts amb HS que en el grup control (OR 2,64; P< 0,00001) (165,187). 
Però, la resposta limitada al tractament amb anticonceptius orals, amb inhibidors 
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de la 5-alfa reductasa o la poca freqüència d'alteracions hormonals en les 
analítiques, impedeixen confirmar que la SOPQ pugui tenir una implicació en 
l’etiopatogènia de la malaltia (39,68). El 1988 Howard (176) va establir la hipòtesi 
que l’obesitat, sumada a la conversió androgènica perifèrica pel teixit apocrí eren 
possibles explicacions de per què algunes dones amb hiperandrogenisme clínic 
tenien perfils analítics normals.  

En relació a l’HS i l’embaràs, al congrés de la EHSF 2018, es van 
presentar els resultats de Prens EM. et al. (188) Descrivien una milloria 
simptomatològica en un 41,9% de les dones embarassades, tot i que un 70% 
presentaven un brot immediat al post-part. I un 53,5% mantenien un control òptim 
dels símptomes durant el període de lactància. Altres factors endocrinològics 
descrits són les alteracions tiroidals (prevalença 9,1%) i la diabetis (165).  

 

1.5.9. Acne. L'acne s'ha associat des de fa anys a formes atípiques d'HS que 
requereixen tractament amb fàrmacs biològics (40,160,189). És important 
diferenciar l’acne, de formes de HS severes que afectin la cara. Un excés de 
sebo i els comedons tancats són característiques distintives de l’acne vulgar, 
mentre que les lesions cicatricials amb “ponts” són suggestives d’una HS (190).  

Lee et al. (167) han demostrat una associació entre l’acne i la HS (OR 
5,07; P<0,001). Els estudis situen la prevalença d’acne en pacients amb HS entre 
un 4,47% i un 36,2% (27,191). Ravn Jorgensen (191) va comprovar que existia 
una relació entre tenir acne i presentar un debut més precoç (21,4 vs 27,2 anys; 
P<0,001). També s’ha demostrat una major proporció de dones amb acne 
respecte als homes (80,2% vs. 73,4%; P<0.001) (192). A més a més, es va veure 
que les dones amb HS i acne presentaven el doble de prevalença de SOPQ 
respecte les pacients amb HS sense acne (11,7% vs 5,7%; P<0,001). En l'anàlisi 
ajustada s'associaven l'acne vulgar i la HS al sexe femení (aOR 1,32; IC 95% 
1,24-1,41), a la presència de SOPQ (aOR 2,03; IC 95% 1,84-2,24) i a una edat 
inferior a 40 anys (aOR 1,66; IC 95% 1,57-1,76).  

 

1.5.10. Tètrada d'oclusió fol·licular. La tríada d'oclusió fol·licular fou 
primerament descrita per Kierland per tal de referir-se a la concurrència d’acne 
conglobata, cel·lulitis dissecant del cuir cabellut i HS (160,193). En aquell 
moment s'observà que l'oclusió fol·licular era una troballa histopatològica comú 
en les tres entitats. Poc després, Brunsting (194) va realçar la importància de la 
hiperplàsia de la unitat pilosebàcia, l'oclusió fol·licular i de la invasió bacteriana 
amb la conseqüent supuració i mala cicatrització. S'han descrit diversos casos 
en la literatura sobre aquesta tríada (195,196). Més recentment, el sinus pilonidal 
s'ha relacionat amb aquestes tres condicions i s'ha establert d'aquesta forma, 
l’anomenada tètrada d'oclusió fol·licular (197). 

 

1.5.11. Malaltia de Dowling-Degos. Es tracta d'una genodermatosi de 
transmissió autosòmica dominant (160). Es diagnostica clínicament davant la 
presència d'una pigmentació reticular en les superfícies flexores, una 
cicatrització picotejada periorifical, la presència de comedons dobles i triples i de 
quists epidèrmics (198). La malaltia de Dowling-Degos (MDD) també està 
relacionada amb el taponament dels fol·licles. La coexistència d'aquestes 
condicions es poden explicar per un mecanisme patogènic que gira entorn a 
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l'oclusió fol·licular (199). En una sèrie de casos de l'any 1993 es va observar que 
un 38,1% de pacients amb MDD tenien HS (200). Des d'aleshores, 6 autors més 
han descrit aquesta associació (133,198,199,201–205). S'han identificat 
mutacions en la via γ-secretasa-NOTCH (gens  POFUT1 i POGLUT1) que poden 
desencadenar les dues malalties (205,206). En la MDD també s'han descrit 
mutacions en el gen KRT5, però aquestes no estan implicades en la HS (207). A 
part de la MDD, la HS també s'ha associat amb altres malalties produïdes per 
oclusió fol·licular com la Paquioniquia congènita PC2. (208) 

 

1.5.12. Síndromes autoinflamatoris. Els síndromes autoinflamatoris associats 
a la HS i/o a l'acne són poc freqüents, però potencialment debilitants si no es 
diagnostiquen i es tracten. Comparteixen una patogènesi comú en la que 
intervenen una alteració de la immunitat innata i una alteració de la senyalització 
de la IL-1, que condueixen a un estat d'inflamació neutrofílica estèril (160). Les 
característiques clíniques d'aquests síndromes es corresponen amb episodis 
febrils, artritis i lesions cutànies com la HS, l'acne i el pioderma gangrenós (PG), 
acompanyat o no, d'un increment dels marcadors sèrics inflamatoris (209). Fins 
ara, s'han descrit diverses síndromes clínicament diferenciables:, PASH (PG, 
acne i HS), PAPASH (PG, acne, artritis piogènica i HS), PsAPASH (artritis 
psoriàtica, PG, acne i HS) (209–211).  

El PG és una malaltia inflamatòria que s'ha associat a diverses malalties 
com la MII, l'artritis i els síndromes mieloproliferatius (212). En el cas de la HS, a 
part d'associar-s’hi integrant síndromes diferents, també pot manifestar-se de 
forma aïllada juntament amb la HS sense formar part de cap síndrome. A la 
literatura hi ha 33 casos descrits d'associació no sindròmica. Es caracteritzen 
perquè la HS precedeix al PG com a mínim 2,5 anys (213,214). Alguns autors 
postulen que la presència de biofilms en el PG impedeix la curació de les ferides 
(215). 

Genèticament, el PAPASH i el PASH podria ser que compartissin un 
patofisiologia comú, ja que una mutació missense en el gen PSTPIP1 i un 
nombre de repeticions de microsatèl·lits en la regió promotora del gen PSTPIP1, 
respectivament, són les responsable d'aquests síndromes (144,145). Mutacions 
diferents en aquest gen també s'han descrit en el síndrome PAPA i en la Febre 
Mediterrània Familiar (146). 

La poca prevalença d'aquests síndromes complica l'establiment de guies 
terapèutiques basades en l'evidència. Però s'ha descrit una bona taxa de 
resposta a tractaments amb anti-TNF (216,217) i amb afèresi d'adsorció de 
granulòcits i monòcits (218). 

 

1.5.13. Espondiloartropatia inflamatòria. S'han descrit síndromes 
autoinflamatoris que relacionen la HS a diferents patologies reumatològiques i, 
especialment, amb les EA seronegatives (160). Jemec et al. (159) van proposar 
que el desenvolupament d'aquestes comorbiditats reumatològiques podria ser 
degut a l'exposició d'antígens cutanis, que serien inquantificables en sang, però 
que  induirien mecanismes inflamatoris i dipòsits d'immunocomplexes en el líquid 
sinovial, suscitant així una artropatia inflamatòria estèril.  

L'associació entre la HS i les EA fou descrita el 1978, però fins passats 30 
anys no se'n va tornar a fer cap al·lusió (219,220). Fins a un 28,8% dels malalts 
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amb HS refereixen símptomes musculo-esquelètics, un 6,9% tenen signes 
d’artritis, entesitis o dolor axial inflamatori i un 3,7% són diagnosticats d'EA (219). 
En un 90% dels pacients amb HS i dolor articular, la HS precedia al dolor una 
mitjana de 3,6 anys (219). En un estudi retrospectiu (221) amb 29 casos de HS i 
EA, s'observava sobretot afectació d'articulacions perifèriques (86%), però 
també axials (69%). Els marcadors sèrics inflamatoris estaven elevats i les 
característiques radiològiques incloïen erosions, sindesmòfits i signes 
d'osteoporosi i sacroileïtis (5,222), tot i que no s’observaven diferències entre les 
freqüències dels diversos antígens HLA comparat amb el grup control (223).  

En relació a l'EA i la HS s'ha descrit la síndrome SAPHO (224,225). En un 
estudi prospectiu amb pacients de HS es va identificar que un 0,63% d’ells 
presentaven SAPHO (220). En canvi, la prevalença de SAPHO en la població 
general s'estima entre un (0,01-0,04%) (224). Al 2002, Steinhoff et al. (225) van 
descriure una sèrie de 12 pacients amb SAPHO i 7 d'ells (58,3%) també tenien 
HS (226,227). S'ha descrit el cas d'un pacient amb SAPHO que va debutar amb 
una HS mentre es trobava en tractament amb Etanercept. En aquests pacients 
existeix certa resposta a l’infliximab en combinació o no amb metotrexat 
(147,189,228–231), o bé, la combinació de isotretinoina amb adalimumab 
(160,230). També s’ha relacionat el tractament amb isotretinoïna amb la 
sacroileïtis en pacients amb HS (232). 

 

1.5.14. Positivitat per a Anticossos antinuclears. Es poden detectar en 
pacients amb certes malalties o en tractament amb determinants fàrmacs (com 
els anti-TNFα) (233–235). Mulani et al. (233) van  determinar en una cohort de 
pacients amb HS el percentatge de pacients amb anticossos ANA positius abans 
del tractament i la seroconversió durant el tractament amb anti-TNFα: el 
percentatge augmentava d’un 3,2% a un 5,4%. Així mateix un 3,2% dels pacients 
va desenvolupar un lupus secundari al tractament amb anti-TNFα. No obstant, 
van concloure que la prevalença basal d'ANA postius en la població amb HS és 
similar a la població general i que la proporció de seroconversió és baixa.  

 

1.5.15. Psoriasi. Aquesta associació, no estranyament observada en la pràctica 
clínica, s’ha documentat en diverses ocasions (154,236–238). Les dues malalties 
tenen mecanismes immuno-patogènics comuns, incloent el TNFα i les 
interleuquines (IL) -12/23 (83,239,240). Lee et al. (167) calcularen que la 
prevalença de pacients amb HS que presentaven psoriasi  respecte el grup 
control era de 3,86% vs 0,89% (OR 4,575; P <0.001).  

 A la inversa, un estudi recent (241) demostra una prevalença de HS de 
0,3% en pacients amb psoriasi vs 0,2% en controls (OR 1,8; IC 95% 1,5-2,3; 
P<0.001). Els pacients amb psoriasi i HS eren significativament més joves i 
tenien una major prevalença d'obesitat i d'hàbit tabàquic. 

 

1.5.16. Aterosclerosi. Els pacients amb HS tenen un gruix carotidi superior als 
controls i tenen més presència de plaques carotídies OR 2,99 (242). El càlcul del 
risc d'aterosclerosi mitjançant el Framingham risk score pot infraestimar el risc 
en el subgrup de pacients amb HS i, per tant, s'han de buscar signes 
d'ateromatosi activament mitjançant l’ecografia (243). 
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1.5.17. Malaltia d'Alzheimer (MA). La HS i la MA han estat relacionades amb 
mutacions en la via γ-secretasa (244). Donades aquestes vinculacions 
genètiques, s'ha estudiat  l'associació entre la HS i la MA. Es va observar un risc 
lleument superior, però estadísticament insignificant (244,245)(245).  

 

1.5.18. Nivell d’amiloide A, PCR, VSG. S’ha determinat que els nivells sèric 
d’amiloide A (AA), PCR i VSG estan elevats en els pacients de HS (246). I 
l’estadiatge de Hurley s’associa de forma significativa amb els nivells de AA, PCR 
i VSG. Per tant, els autors recomanen determinar aquests tres paràmetres en els 
pacients amb HS com a biomarcadors de gravetat i, per tant, de risc de 
desenvolupar complicacions (246). 

 

1.5.19. Alopècia areata. A Corea s’ha establert una prevalença de alopècia 
areata (AA) més elevada en els pacients amb HS comparat amb els pacients 
control (167) 0,21%, amb un OR 1,352 (P<0,001). En un estudi amb població 
nord-americana també s’ha observat aquesta associació, atorgant un RR d’AA 
en malalts amb HS de 2,09 (247).  

 

1.5.20. Síndrome de Down. L’associació descrita el 1977 per Dvorak et al. (248) 
ha estat reafirmada (249,250). En 29 pacients amb síndrome de Down (251), els 
autors conclouen que la prevalença de HS en malalts amb síndrome de Down 
és superior a l'esperada en la població general i l’edat de debut inferior (252). 
Així mateix, la prevalença de la síndrome de Down entre els pacients amb HS és 
superior a la prevalença en la població general als Estats Units: 2,4% vs 0,083%, 
tot i que aquestes xifres poden estar alterades per un biaix de derivació (253).  

 

1.5.21. Altres síndromes. També s'ha descrit en associació a la síndrome KID 
(keratitis, ichtyosis, deafness) (208) o la síndrome de Warkany (254). 

 

1.5.22. Fàrmacs. Frew et al. (255) a partir d’una revisió de 13 publicacions 
arribaren a la conclusió que els fàrmacs més implicats en el desenvolupament o 
empitjorament de la HS eren adalimumab (17 casos), infliximab (9 casos), etinil 
estradiol/levonorgestrel (7 casos), liti (4 casos), etanercept (4 casos), rituximab 
(2 casos), vemurafenib (2 casos), ciclosporina (2 casos) i tocilizumab (1 cas). El 
període mitjà d'incubació eren 20,5 mesos (rang de 1-120 mesos). La puntuació 
mitjana en l'algoritme de Naranjo (256) era de 2,79 (rang 1-3, DE 0,54) (causalitat 
"possible"). A més a més també s’han descrit casos de HS induïda per sorafenib 
i per secukinumab (257,258). Tots aquests fàrmacs estan involucrats en la 
modulació de l'activitat dels toll-like receptors (TLR) i de les vies intracel·lulars 
descendents que se'n deriven (259). 

 

1.5.23. Nivells de zinc. En un estudi multicèntric prospectiu de casos-control es 
observar una major prevalença de hipozinquèmia (≤ 83.3 μg/dL) en pacients amb 
HS amb una ORa de 6,7 (P<0,001) (260). Els nivells baixos de zinc s'associaven 
a Hurley III, a un DLQI≥9, a ≥3 àrees anatòmiques afectes, a l’afectació genital i 
l’afectació perineal ORa 2,5.  
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1.5.24. Roba ajustada, desodorants i depilació. Tot i que el rol de l'estrès 
mecànic com a factor desencadenant de la malaltia encara no està demostrat 
científicament, el següents fets fan que alguns experts s’hi postulin a favor 
(5,261): 1. El testimoni dels pacients que relaten que les robes ajustades 
afavoreixen que els apareguin lesions (262). 2. L’aparició de lesions HS-like en 
els monyons d'extremitats amputades (263). 3. El desenvolupament de lesions 
HS-like sobre nevus congènits en zones de fricció (264). 4. La fragilitat de la unió 
dermo-epidèrmica corroborada en la histologia de lesions de HS (72). 

 

1.5.25. Radiació. Hi ha casos aïllats en els que s'estableix una relació causal 
entre la radiació i l'aparició o la recidiva de lesions quiescents de HS en les zones 
irradiades pel tractament de neoplàsies (265,266). Dany et al. (267) postulen que 
aquesta associació es produeix degut a un efecte abscopal mediat per limfòcits 
T helper 17 (Th17).  

 

1.5.26. Neoplàsies cutànies. S'han descrit casos de carcinomes escatosos (CE) 
en cicatrius cròniques supuratives i, fins i tot, emfisematoses de HS (268–271). 
En dues sèries de casos amb 13 i 12 pacients respectivament (272,273), es va 
observar una major incidència de CE en les zones perineal, perianal i glútia. El 
temps d'evolució mitjà de la HS eren 25,3 i 28,8 anys i la mortalitat era alta.  

Kohorst et al. (274) no van poder demostrat  la presència de ARN/ADN de 
virus de papil·loma humà (VPH) en les neoplàsies. En canvi, en l'estudi de 
Lavogiez et al. (272), es va confirmar la presència de VPH en les 8 mostres 
tumorals de CE anogenital.  Segura-Palacios et al. (275) també han demostrat la 
positivitat pel VPH 6 en la seva mostra. Recentment, s'ha demostrat que fins i tot 
els genotips de baix risc, tenen per se capacitat de desenvolupar CE anogenitals 
(276). Flores et al. (277) observaren una correlació positiva significativa entre 
l’aparició de neoplàsies i la càrrega viral de VPH 16 en les localitzacions 
properes, com el canal anal, la zona perianal, l'escrot i també en les zones de 
frec en posició de repòs. Això suggereix que les àrees genitals no infectades 
prèviament per VPH poden ser inoculades per infeccions existents en àrees 
anatòmiques proximals a través del contacte directe i facilitats per factors 
ambientals com per exemple, la humitat, la temperatura i possiblement la mala 
higiene.  

D'altra banda, des de la introducció de tractaments amb agents anti-TNFα, 
s'han descrit casos fatals de CE desenvolupats després d'iniciar aquesta teràpia. 
Per això, alguns autors recomanen realitzar un cribratge de VPH (270,272). 

 

1.5.27. Neoplàsies hematològiques. Arran del debut de una HS tardana en dos 
pacients amb leucèmies no tractades de llarga evolució, Sotoodian et al. (278) 
han volgut investigar si existeix una relació causal entre les dues entitats.  
Únicament trobaren un estudi retrospectiu en el que s'estimava una prevalença 
de malignitat hematològica d'un 0,82% en els pacients amb HS.  

 

1.5.28. Depressió, ansietat i suïcidi. La prevalença estimada de depressió en 
aquest conjunt de malalts és variable i oscil·la entre un 5,9% i un 42,9% (27,279–
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282). L'ansietat es va diagnosticar en un 3,9% dels pacients amb HS vs un 2,4% 
en controls (P<0,001). En l'anàlisi multivariant de dos estudis s'obtenia una 
associació OR 1,7 (IC 95% 1,3–2,1) (279) i una OR 2,07 (IC 95% 1,22–3,50) 
(282) entre HS i depressió. Phan et al. (283) han dut a terme una metaanàlisi 
sobre el risc de suïcidi en malalts amb HS. Observaren que els malalts tenen una 
OR de 2,11 de suïcidar-se (IC 95% 1,43-3,12) (283). 

 

1.5.29. Altres comorbiditats psiquiàtriques. L’esquizofrènia s’ha relacionat 
amb l’HS. S’estima que la prevalença en malalts amb HS és deu vegades 
superior respecte al grup control (1,4% vs 0,4%; P<0,001), amb una OR 1,44 (IC 
95% 1,01-2,07; P<0,05) (284). 

 
1.5.30. Alexitimia. Des de fa anys s’ha demostrat una prevalença més alta 
d'alexitimia entre pacients amb psoriasi i l’alexitimia es correlaciona positivament 
amb la depressió i l'ansietat (285). En pacients amb HS també s’ha avaluat  i 
s’ha demostrat que la prevalença d'un tret alexitímic en pacients amb HS 
respecte a pacients control era superior i que les dones presentaven més tret 
alexitímic que els homes (286–288).  
 

1.5.31. Consum de drogues. La prevalença de fumadors en els pacients amb 
HS és elevada: 46% amb una OR 9,4-12,55 (P<0,001) (20,289)(20). Els pacients 
amb IMC>35 presentaven un increment de la intensitat de la malaltia en relació 
a un augment del nombre de paquets-any fumats (P=0,001) (177) i igualment es 
va demostrar una associació entre la severitat de la malaltia i els paquets-any 
fumats OR 1,02 (P=0,001) (290). La severitat mitjana de la HS és superior en 
fumadors actius i es redueix en ex-fumadors i en no fumadors, fet que suggereix 
un benefici al cedir el tabaquisme (45,291,292). Aquesta millora es pot explicar 
perquè la nicotina estimula la sobreproducció de IL-10 i es relaciona amb la 
disfunció de la via de senyalització de la γ-secretasa i Notch (6). 

Així mateix, s’ha descrit descrit una prevalença major de consum d'alcohol 
o altres drogues d’abús en pacients amb HS (20,168) tot i no ser estadísticament 
significativa l’associació. S’ha descrit que un 13,2% dels malalts amb HS que 
acudien a urgències, presentaven un trastorn d’us de susbtàncies (TUS) per 
alcohol i altres drogues (293). Les formes més comuns de TUS eren l'alcohol 
(47,9%), els opioides (32,7%) i el cànnabis (29,7%).  

 
1.5.32. Nivell socio-econòmic. S’ha observat que la  prevalença d'un nivell 
socio-econòmic baix és superior en pacients amb HS (46,5%) respecte a controls 
(34,3%) (P<0,001) (294). A més a més, s’ha associat un baix nivell socio-
econòmic en relació a l'afectació axil·lar  (OR 1,42; P = 0,04), un IMC alt  (OR 
1,03; P = 0,003) i una edat inferior (OR 0,98; P = 0,001).  

 

1.5.33. Afectació de la qualitat de vida. La HS produeix un impacte en la 
qualitat de vida major que en pacients amb altres malalties dermatològiques (com 
la neurofibromatosi I, la psoriasi, la urticària crònica o la dermatitis atòpica) (295–
297). Els pacients amb un curs continu tenien més afectació de la qualitat de vida 
que aquells que presentaven un curs intermitent mesurat amb els qüestionaris 
VQ-dermato i Skindex-France (298,299). El debut precoç es correlacionava 
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negativament amb els símptomes i amb la funcionalitat (300). D'altra banda, s’ha 
demostrat que els pacients que s’operaven milloraven la qualitat de vida (excepte 
quan s’operaven de la zona submamària) (301).  

Per tal de mesurar la qualitat de vida de forma específica en els pacients 
amb HS, el grup de Sisic et al. (302) van desenvolupar el HS quality of life v2 
measure (HS-QoL-vs2). Sembla ser que aquest test podria ser un instrument 
preliminar, útil en el futur posteriorment a les validacions escaients.  

 

1.5.34. Afectació de la salut sexual: La qualitat de la salut sexual en els 
pacients amb HS estava desmillorada i especialment en les dones (303–305). 
Janse et al. (306), a més a més observaren que la salut sexual es relacionava 
amb la qualitat de vida en dones, però no en homes i que els factors sexe femení 
i una edat de debut tardana s'associen a una pitjor salut sexual.  

 
1.5.35.  Hidrosadenitis  en nens. Un 2% dels pacients amb HS, són pacients 
pediàtrics (34,35,307,308). El percentatge de pacients que presenten un debut 
precoç és d’un 25,3% (309). Així mateix, els pacients amb història familiar de HS 
tenen un increment del risc de desenvolupar una HS de forma precoç (OR 2,45). 
I a la inversa, existeix una associació entre el debut precoç i la presència 
d’antecedents familiars (177). A més a més, l’inici precoç s'associa a una major 
intensitat de la malaltia i a una afectació de més àrees corporals (294,310), tot i 
que alguns estudis no ho han pogut demostrar (311). La HS pediàtrica és més 
severa en homes que en dones (312) i pel que fa als pacients pediàtrics, en el 
subgrup de pacients amb debut precoç, s'observa una menor freqüència de 
fumadors (177). 

Clínicament, la HS en nens afecta zones intertriginoses i se sol presentar 
amb comedons dobles, a part de les lesions típiques de l'adult. En nens és 
important descartar síndromes autoinflamatoris, com la MII o la malaltia de Darier 
(313–315). En comparació amb els adults, els nens presenten més alteracions 
hormonals, sobretot un increment de la testosterona (307,316,317). Tiri et al. 
(318) han analitzat les comorbiditats psico-somàtiques en nens i adolescents.  Es 
va observar una prevalença de comorbiditats somàtiques d’un 34% vs un 4,9% 
en controls. Entre el conjunt de comorbiditats psiquiàtriques es va observar que 
almenys 1 diagnòstic psiquiàtric es diagnosticava abans dels 18 anys en un 
15,7% dels malalts amb HS vs un 5,6% en els controls. A l'edat de 23 anys, un 
23,5% dels pacients amb HS i un 8,7% dels controls tenia com a mínim una 
comorbiditat psiquiàtrica identificada. El tractament és difícil i no ha estat ben 
estudiat (319,320). Alguns casos resistents als tractaments convencionals 
(desenvolupats més endavant) en pacients pediàtrics, han respost a finasteride, 
onabotulinumtoxina, tractament biològics o làser CO2 10.600nm (316,321–327). 

 

 

1.6. Fenotips 

 

Al llarg dels anys, s'han proposat diferents fenotips per intentar agrupar 
als pacients en patrons clínics. Tot i les diverses proposicions, no n’ha quedat 
cap d'establerta que retrati de forma fidedigna la clínica que els dermatòlegs 
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observem diàriament a les consultes. Seria ideal identificar endotips dintre la 
malaltia, associats a una patogènia identificable per poder dirigir el tractament de 
manera mes especifica. Fins al moment present no hi ha hagut una identificació 
solida d’aquests endotips. Els fenotips descrits fins a la literatura són: 

 

1.6.1. Canoui-Potirine. La primera classificació fenotípica fou proposada per 
Canoui-Poitrine el 2013 (328). Basant-se en un model estadístic per anàlisi latent 
de classe (LCA), va agrupar als seus 618 pacients en tres fenotips en base a 
unes característiques comuns: 

LCA I o axil·lomamari: Representava un 48% dels seus pacients, que es 
caracteritzaven per presentar afectació axil·lar i submamària. Era prevalent la 
formació de cicatrius hipertròfiques. Aquesta presentació era típica de les dones. 

LCA II o fol·licular: Comprenia un 26% dels pacients. A part de l'afectació 
axil·lar i submamària, s'observava també afectació de les orelles, el tòrax, 
l'esquena o les cames. Els pacients a més a més, solien tenir antecedents de 
quists epidèrmics, sinus pilonidal, comedons i acné greu.  La majoria eren 
fumadors (OR 2,2; IC95 1,3–3,9; P=0,005), homes (OR 4,6; IC95 3–7; P<0,001) 
i manifestaven una forma més greu de HS (OR 1,6; IC951,3–1,9; P<0,001). 

LCA III o gluti: Representava la proporció més petita de pacients (26%). 
Aquests desenvolupaven lesions en la zona glútia. Presentaven pàpules 
fol·liculars i fol·liculitis. Habitualment no presentaven sobrepès (OR 0,6; IC95 
0,3–0,95 P=0,03) i tenien una malaltia més lleu (OR 0,9; IC95 0,7–1,1; P<0,001). 

Aquesta classificació va ser molt important perquè va ser la primera 
basada en paràmetres estadístics que contemplaven no tant sols la història 
familiar, la localització i la intensitat de la HS, sinó també les comorbiditats, els 
hàbits tòxics i les característiques demogràfiques (329). 

 

1.6.2. Frew i Naassan. Atenyent-nos a aquesta classificació, fou interessant la 
proposta de Frew et al.(330,331), que dividia els malalts segons si presentaven 
una HS “típica” o “atípica”. La descripció d’una clínica atípica ja havia estat 
esmentada per Naasan et al. (332) Aquesta divisió ja fou esbossada per Jemec 
et al. al 2012 (4) i diversos autors han complementat amb exemples aquests dos 
fenotips: 

Presentació típica: Feia referència al grup LCA I de Canoui-Poitrine, 
donat que era la més freqüent. El pacient prototip d’aquest grup seria una dona 
amb afectació axil·lo-mamària, amb cicatrius hipertròfiques i sense comedons ni 
lesions fol·liculars. De forma similar, s'ha observat que les dones tenien més 
tendència a desenvolupar lesions en la part anterior del cos, mentre que els 
homes, ho solien fer a la part posterior (40) Els pacients en aquest grup tenien 
sobrepès amb més probabilitat que els pacients de la presentació atípica. A més 
a més, els estudis que aconsellen el tractament amb metformina en pacients amb 
HS i intolerància a la glucosa (171) estan realitzats amb pacients que pertanyien 
a aquest grup (333). Bacteriològicament, s'aïlla freqüentment flora 
polimicrobiana, incloent SCN, S. Aureus i flora intestinal (334). 

Presentació atípica: Incloïa els grups LCA II i III. En aquest grup hi 
classificaren els homes, sense sobrepès, amb antecedents de tabaquisme actiu 
o passat, acne i història familiar de HS (335–337). Així mateix, les lesions que 
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sorgien en llocs atípics com les orelles o el tòrax i la presència de sinus pilonidal 
era més característica dels homes amb presentació atípica (40). Frew, el 2019, 
va descriure a més a més tres subgrups dins aquesta variant, que eren el de la 
fol·liculitis cicatricial, el conglobata i el sindròmic (331). Un altre estudi també va 
demostrar que els homes desenvolupaven amb més freqüència una forma 
atípica de HS, com per exemple, amb afectació de les zones glútia, facial i la part 
posterior del tronc (4,338). Clínicament en la presentació atípica s'observen 
comedons i lesions fol·liculars. Els pacients amb la variant glútia tenien menys 
predisposició a formar cicatrius hipertròfiques. La sobreinfecció bacteriana amb 
espècies d'estafilococs era més comú en els fumadors actius. Es demostrà que 
la càrrega intestinal de flora gastrointestinal com E. coli, P. mirabilis i E. faecalis 
era major en pacients amb afectació glútia i perineal (339). En comparació al 
grup típic, la malaltia era més greu, el debut més precoç i els carcinomes es 
desenvolupaven amb més freqüència. En aquest grup s'incloien els pacients amb 
mutacions en la via γ-secretase/Notch i amb síndromes 
PAPASH/PASH/PsAPSH i altres (78). 

 

1.6.3. Martorell-Calatayud. De forma similar, Martorell et al., varen presentar 
una classificació fenotípica bimodal en el congrés de la AAD del 2015 (340): 

Patró fol·licular: Representava un 70% dels pacients, la majoria eren 
dones de 20-30 anys. Suposava un patró evolutiu, inicialment caracteritzat per la 
formació de comedons i fol·liculitis pustular que evolucionava a nòduls i rarament 
a abscessos. Les localitzacions més habituals eren la engonal i la axil·lar. Existia 
una tendència a presentar acne papulo pustulós ja fos actiu, o passat. No hi havia 
traducció entre la malaltia i la concentració de nivells sèrics de marcadors 
inflamatoris. L'impacte de la malaltia en la qualitat de vida era baix.  

Patró nodal: Representava un 30% dels malalts, la majoria dels quals 
eren  homes de 21-35 anys. Presentaven també un component evolutiu, que a 
diferència de l'anterior patró, no presentava fol·liculitis inicialment, sinó nòduls i 
abscessos, que evolucionaven fins a formar plaques, abscessos supuratius i 
fístules. Les lesions se solien desenvolupar en els glutis i també en les engonals 
i les aixelles. Aquest patró s'associava amb altres malalties auto inflamatòries 
com la MC o el pioderma gangrenós i es traduïa amb una elevació dels 
marcadors inflamatoris sanguinis.  

 

1.6.4. Van der Zee. D’altra banda, Van der Zee et al. (341) van proposar agrupar 
els pacients segons una classificació que contemplava al pacient en el seu 
conjunt. Van proposar el següents tipus: 

Tipus regular: Pacients amb un patró regular de HS que complien tots els 
criteris diagnòstics. Aquest era probablement el grup més comú. Tots els 
pacients amb HS que no tenien altres característiques específiques, pertanyien 
a aquest grup.  

Tipus furóncol-friccional: Pacients habitualment amb sobrepès, que a part de 
desenvolupar una HS regular, presenten múltiples nòduls profunds i abscessos 
en localitzacions exposades a una major fricció, com per exemple, l'abdomen, 
les cuixes i els glutis. D'altra banda, era poc freqüent la formació de fístules en 
aquestes localitzacions.  
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Tipus fol·liculitis-cicatricial: Pacients, que a més a més de les lesions 
regulars de HS, manifestaven una forma de HS amb pústules, quists epidèrmics, 
nòduls superficials, cicatrius deprimides cribiformes i comedons dobles. (342) 
Aquestes lesions habitualment s'observaven a les natges i en les regions 
engonal i púbica. La formació de fístules en aquestes localitzacions era poc 
comú. Encara que les lesions inflamatòries fossin petites i superficials (estadi 
Hurley I), sempre derivaven a cicatrius. Els pacients solien ser fumadors i tenien 
sobrepès.  

Tipus conglobata: Pacients amb quists epidèrmics i lesions d'acne 
conglobata, especialment al tronc i la cara (338). Freqüentment hi havia 
antecedents familiars. La intensitat era moderada-greu (estadis de Hurley II i III). 
Els pacients solien ser homes sense sobrepès. Els pacients xinesos en els quals 
es van identificar les primeres mutacions en la γ-secretasa pertanyerien 
presumptivament a aquest grup (138). Aquest fenotip estava íntimament 
relacionat amb els fenotips LCA II i III de Canoui-Poitrine i també ha estat descrit 
com a "tètrada d'oclusió fol·licular" quan s'associa a cel·lulitis dissecant del cuir 
cabellut, a sinus pilonidal i a acne (337). 

Tipus sindròmic: Pacients que presentaven manifestacions 
concomitants de síndromes descrits en l'apartat anterior, com per exemple, 
pioderma grangrenós, artritis piogènica, acne o psoriasi (148,343). 

Tipus ectòpic: Pacients que presentaven afectació facial. (338)  

 

 

1.7. Tractament 

 

 Les recomanacions següents s’extreuen de les guies europea (5,344), 
britànica (345), canadenca  i americana (346), juntament amb sèries de casos i 
articles de casos aïllats.  

 

1.7.1. Tractament adjuvant. És la combinació de mesures generals, la 
informació sobre embenats i apòsits i les mesures de suport psicosocial (5,344).  

 

1.7.2. Tractament mèdic. Comprèn:  

Antisèptics tòpics 

 Resorcinol 15%. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. Formulació 
tòpica de resorcinol 15% en glicerol 85% aplicat bid durant 30 dies (347,348). 

 Triclosan 2%. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. Es pot utilitzar 
en combinació amb el gluconat de zinc oral (30mg tid) (349). 

 Adapalè i Àcid azelaic. Nivell d'evidència 5, grau de recomanació D.  

 

Antibiòtics tòpics 

 Clindamicina 1%. Nivell d'evidència 2, grau de recomanació B. Es 
contempla com a primera línia en totes les guies per a pacients amb HS Hurley 
I/II (350). Formulació tòpica al 1% bid, durant 3 mesos com a màxim.  
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Antibiòtics sistèmics 

 La guia europea S1 (5) recomana que els antibiòtics s’utilitzin fins a 3 
mesos i que es reintrodueixin en cas de recurrència (Nivell d'evidència 5, grau 
de recomanació D). Cal adherir-se a les guies antibiòtiques locals. 

 Tetraciclina. Nivell d'evidència 2, grau de recomanació B. De primera línia 
en pacients en estadis de Hurley I/II (350). No obstant això, molts països utilitzen 
derivats del mateix grup, com la doxiciclina o la minociclina.  

 Rifampicina- Clindamicina. Nivell d'evidència 3, grau de recomanació C. 
Segona línia en pacients amb Hurley II/III. La posologia és rifampicina (300 mg 
bid) i clindamicina (300mg bid) durant una mitjana de 10 setmanes (351–354). 
Un estudi recent mostra una eficàcia comparable i fins i tot superior del 
tractament amb clindamicina oral 150mg qid en monoteràpia versus l'associació 
de rifampicina 300mg bid i clindamicina 150mg qid (355). D’altra banda, hi ha 
autors que defensen prolongar el tractament a més de 12 setmanes, ja que el 
risc de desenvolupar una nefritis intersticial és major quan es realitzen pautes 
intermitents de rifampicina (356). En un estudi recent amb 509 pacients es va 
descriure que els pacients majors de 50 anys i els fumadors presentaven més 
efectes adversos i era més probable que interrompessin el tractament (p<0,05). 
Per tant, en aquest grup de pacients proposaven prescriure probiòtics adjuvants 
(357). 

 Rifampicina-Moxifl·loxacina-Metronidazol. Nivell d'evidència 4,grau de 
recomanació C. Precisa de monitorització estreta. Pauta de rifampicina (10 
mg/kg qd), moxifl·loxacina (400 mg qd) i metronidazol (500 mg tid) fins a 12 
setmanes, discontinuant el metronidazol a la setmana 6 (358). 

 Ertapenem. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. Útil en pacients 
seleccionats amb malaltia greu. La posologia és 1gr endovenós qd durant 6 
setmanes seguit de tractament de consolidació amb triple teràpia (359,360). 

 

Immunomoduladors 

 Corticoides intralesionals. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. 
Tractament dels nòduls inflamatoris en qualsevol estadi. Injeccions de 0,2-2mL 
de triamcinolona a 5–10 mg/mL han demostrat reduir la mida, l’eritema, l’edema 
i la supuració de les lesions en un període de 1-3 dies(361). 

 Corticoides sistèmics. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. En 
els brots s'aconsellen dosis altes de prednisona a 0,5-0,7 mg/kg (362,363). Es 
recomana una dosi baixa de prednisona (2,5-10mg/dia) si és com a tractament 
coadjuvant (a dapsona, a antibiòtic sistèmic o a tractament biològic) (364). En les 
guies europees s’aconsella una dosi màxima de prednisona o equivalent de 
10mg/dia. D'altra banda, es creu que el tractament immunosupressor en pacients 
en tractament biològic ajudaria a prevenir la formació d'anticossos contra el 
fàrmac (365). 

Metotrexat. Nivell d'evidència 5, grau de recomanació D. A una dosi de 
5-10mg setmanals s’ha associat a una disminució en la formació d’anticossos 
front a adalimumab (5). 

Ciclosporina A. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. Reservar 
per a pacients no responedors a tractaments de segona i tercera línia. Se solen 
emprar dosis de 2–6 mg/kg/d de 6 setmanes a 7 mesos (363,366–368). 
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Colquicina. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. No mostra 
eficàcia a dosis de 0,5mg/d (369). Es proposa una posologia similar a la indicada 
per la gota (començar amb 1mg continuat de 0.5mg cada 2hr fins a un màxim de 
5mg/d i a partir del segon dia, prendre 1mg qd). En 20 pacients tractats amb 
minociclina 100mg qd més colquicina 0,5mg bid durant 6 mesos, seguit de 
colquicina 0,5mg bid durant 3 mesos s’ha demostrat eficàcia en tots ells (370).  

Dapsona. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. La dosi oscil·la 
entre 50-200mg qd. Les taxes de resposta oscil·len entre un 100% (amb el 
tractament mantingut durant 12mesos) i un 38%, tot i que semblen respondre 
millor els pacients amb un patró fol·licular. En general s'aconsella mantenir el 
tractament durant 3 mesos com a mínim un cop obtinguda la resposta (371–373). 

 

Tractaments biològics 

Anakinra. Nivell d'evidència 2, grau de recomanació B. Relegat a tercera 
línia per a casos moderats/severs o bé per a pacients que presenten síndromes 
associats a HS (374). S'administren diàriament 100-200mg subcutanis (149,151–
153). Sembla que perdi l’eficàcia quant més llarg és el temps de tractament (375). 

Etanercept. Nivell d'evidència 2, grau de recomanació B. No ha mostrat 
eficàcia en el tractament de la HS (376). 

Adalimumab. Nivell d'evidència 2, grau de recomanació B. Es considera 
de primera línia en pacients amb HS greu que no responen a altres opcions. S'ha 
demostrat que millora la severitat de la malaltia i la qualitat de vida. Es recomana 
una dosi de 160mg el dia 1, 80mg el dia 15 i 40mg setmanals a partir de la 
setmana 4 (49,377–379). Els pacients no responedors o responedors parcials es 
poden beneficiar d’una intensificació a 80mg setmanals (380). Els pacients en 
tractament amb adalimumab mantenen una estabilitat en els nivells de glucosa, 
colesterol, triglicèrids i TA a la setmana 36 de tractament (377). 

Infliximab. Nivell d'evidència 2, grau de recomanació B. S'ha de 
considerar com a tractament biològic de segona línia en malaltia moderada/greu 
(381) a dosis de 5 mg/kg ev. els dies zero, dos i sis. Posteriorment 5mg/kg cada 
8 setmanes. S’ha descrit una sèrie de 42 pacients, en els que s’iniciava el 
tractament a raó de 7,5mg/kg cada 4 setmanes. Els pacients no responedors 
rebien una escalada terapèutica a 10mg/kg cada 4 setmanes. En aquest darrer 
grup s’observava una bona resposta (PGA 0-2) en el 37,5% dels malalts a la 
setmana 4 i en el 50% a la setmana 12 (382). 

Golimumab. Una dosi d’inducció de 200mg seguida de 100mg a la 
setmana dos i després 100mg cada 4 setmanes, seria eficaç (346). 

Ustekinumab. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. És un 
tractament potencial per la HS moderada/greu (383). La pauta utilitzada és 
encara variable: 45 mg subcutanis a les setmanes 0, 4 i 12 i després 90mg cada 
12 setmanes. Alguns autors administren 90mg s.c. cada 8 setmanes a partir de 
la setmana 12 (384). També s'han provat pautes endovenoses amb una infusió 
inicial ajustada al pes del pacient, seguida de 90mg endovenosos cada 8 
setmanes (385). L'inici d'acció és lent i una resposta òptima pot tardar mesos a 
assolir-se (83,386,387). Hi ha un estudi no controlat fase II en curs (388). 

 Canakinumab. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació D.  S'administra 
amb la següent posologia: 150mg subcutanis el dia 1 i després 150mg cada mes 
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durant 12 o 26 mesos. Falten estudis aleatoritzats amb un grup control. En alguns 
estudis publicats s'obté milloria segons l’escala de Sartorius i en el dolor 
(389,390), mentre que en d’altres no es demostra l’eficàcia (391,392).  

Secukinumab. Nivell d'evidència 5, grau de recomanació D. S'han 
publicat casos que descriuen una resposta bona amb 300 mg els dies 0,7,14,21 
i 28, seguit d’injeccions mensuals (98,393–396). Es troba en curs un assaig clínic 
amb aquesta molècula (397). 

Bimekizumab. S’està realitzant un estudi fase II, multicèntric, doble-cec 
controlat amb placebo i adalimumab (398). 

Guselkumab. S’ha descrit la seva eficàcia en el tractament d’un pacient 
que presentava concomitantment HS, MC i psoriasi (399). També s’ha descrit 
una milloria variable en altres estudis (400). En els estudis, els malalts es 
tractaren a les dosis 100mg a les setmanes 0 i 4 i cada 8 setmanes (401).  
Actualment s’està realitzant un assaig clínic (348). 

Izexizumab. S’ha descrit el seu ús en un pacient amb psoriasi i HS (402). 

Bermekimab. S’està duent a terme un estudi a dosi de 400mg (348).  

Brodalumab. S’ha descrit el cas d’un pacient amb afectació glútia, no 
responedor a adalimumab que presentà bona resposta amb la inducció de 
210mg a les setmanes 0, 1 i 2, i posteriorment amb 210mg cada 15 dies (403). 

Risankizumab. Existeix un assaig clínic en fase II (404). 

INCB054707. S’està duent a terme un estudi fase II (348). 

 

Tractament hormonal 

Acetat de ciproterona. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació D. En 
les guies europees es considera de tercera línia (5). El tractament combinat entre 
acetat de ciproterona i etinil estradiol ha demostrat que arriba a controlar la 
malaltia en totes les pacients amb dosi d'acetat de ciproterona 100 mg al dia amb 
desescalada progressiva fins a 50mg al dia (405,406).  

Finasterida. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació D. Opció sobretot 
en pacients amb HS pediàtrica amb alteració del perfil androgènic (322,326,327). 
La posologia és 1-5mg al dia. La tolerància és més bona en nens que en adults 
(407,408). No es contempla en les guies europees. 

Espironolactona. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació D. Tercera 
línia de tractament per a dones amb HS i alteracions androgèniques a 75mg qd 
(amb una variabilitat d’entre 25-100mg al dia) (407,409,410). No es contempla 
en les guies europees. 

Metformina. En les guies americanes, s’accepta el seu ús en dones, amb 
SOPQ o amb DM i en embarassades a dosis de 500mg dos o tres cops al dia. 
En les guies europees no es contempla (411). 

 

Altres tractaments 

Apremilast. Nivell d'evidència 3, grau de recomanació C. A una dosi de 
30mg bid durant 16 setmanes es demostrà l’eficàcia en pacients amb HS 
moderada (100). En un estudi (420) complementari comparant els nivells de 
biomarcadors inflamatoris en biòpsies de pell lesional i pell sana de malalts amb 
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HS en cultius comparant placebo i apremilast no obtingueren canvis significatius 
estadísticamentt. Estudis fase I i fase II en curs (348,412,413). 

Aciretina/Etretinat. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. Tercera 
línia de tractament a dosis de 0,25–0,88 mg/kg (414–417). 

Gammaglobulina intramuscular. Només hi ha un estudi de 5 casos en 
pacients amb HS, que mostra una milloria del 50-70% a una dosi diària de 12,38 
mg/kg durant un període indeterminat de temps (418).   

Gluconat de zinc. Nivell d'evidència 3, grau de recomanació C. Es pot 
utilitzar amb la posologia de Gluconat de zinc 30mg tid en combinació amb 
triclosan 2% tòpic en pacients amb Hurley I/II (349). 

Toxina botulínica. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació D (348). Hi 
ha estudis amb pacients amb Hurley I, que han exercit d’autocontrol (419). Els 
estudis. (325,420,421) utilitzen de 40 a 250 Ui, depenent de la zona a tractar, de 
BoNT-A, injectant 2Ui en cada cm2. No es contempla a les guies europees.  

Verapamil. Es descriu una millora a dosis de 240mg/d (422). 

 

1.7.3. Tractament quirúrgic. Inclou: 

 Drenatge. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. Indicat per lesions 
solitàries o abscessos inflamatoris aïllats (423–426). 

 Exèresi limitada, deroofing. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació 
C. Consisteix en la perforació de les lesions amb un punch. S’estalvia teixit en 
lesions cròniques i s’afavoreix la cicatrització secundària (427). 

 STEEP (Skin‐Tissue‐sparing Excision with Electrosurgical Peeling). Nivell 
d’evidència 4, grau de recomanació C (348,428). Consisteix en realitzar talls 
tangencials a la superfície amb l’electrobisturí fins a obtenir teixit sa subjacent. 
Es creu que d’aquesta manera s’afavoreix la cicatrització per segona intenció, 
s’eliminen tractes fibròtics i s’estalvia la major part possible de teixit sa.  

 Exèresi àmplia de lesions inactives en Hurley III. Nivell d'evidència 5, 
grau de recomanació D. Indicat per evitar la recurrència (429–431).  

Exèresi àmplia de lesions cròniques. Nivell d'evidència 5, grau de 
recomanació D. Indicat per evitar la recurrència (59,432,433). 

Biòpsia per a descartar neoplàsies cutànies en malalts amb afectació 
perineal i perianal. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. Es recomana 
sobretot en pacients sense sobrepès, amb malaltia de llarga evolució i que hagin 
desenvolupat lesions recalcitrants, ulceratives o amb supuració crònica en el 
perineu i la zona perianal (423,433). 

Exèresi i cicatrització per segona intenció. Nivell d'evidència 2, grau de 
recomanació B. Un estudi amb 84 pacients i 253 exèresis amb cicatrització per 
segona intenció, concloïa que en un 49% dels procediments s’obtenia una 
remissió total i una recurrència en 37,6% a tres anys de seguiment (434) . 

Exèresi i reconstrucció amb penjoll pediculat. Nivell d’evidència IIa, 
grau de recomanació B. Es considera la millor opció, si és possible, per a grans 
defectes. S’associa a una major morbiditat (348). 
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1.7.4. Tractament amb agents físics. Fa referència a (435): 

Làser CO2. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació C. L'ablació amb 
làser de CO2 és una alternativa a l'electrocirurgia o a la cirurgia freda 
(181,436)(437). Se sol utilitzar als paràmetres: 20-50 W, espot de 3-6mm i una 
longitud focal de 12,5-18 cm (5). Jain et al. (438) realitzaren depilació amb 
NdYAG 1064 i deroofing amb làser CO2. Els pacients a tres anys de seguiment 
no presentaren recurrències.  

Làser NdYAG. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació D 
(348,439,440). Scheinfeld el menciona com a la millor opció per a la depilació i 
indirectament per la HS, ja que, a l’eliminar els fol·licles, millora la intensitat de la 
malaltia (441). 

IPL. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació D. Es demostra el benefici 
en un estudi aleatoritzat quan s’utilitza dos cops a la setmana, 4 setmanes (420 
nm; 7-10 J/cm2; 30-50 mseg) utilitzant un Harmony Laser (Alma, Buffalo) (442) i 
també en combinació amb radiofreqüència (443).  

Làser Alexandrita. Alguns autors han demostrat l’eficàcia (444,444,445).  

Teràpia fotodinàmica. Nivell d'evidència 4, grau de recomanació D. 
L’eficàcia depèn dels agents fotosensibilitzants  i els vehicles i de la font 
d’il·luminació (446–463).  

 

1.7.5. Integració dels tractaments mèdic i quirúrgic. És indispensable la 
col·lobaració entre els especialistes en comitès multidisciplinars de HS (464). La 
combinació de l’exèresi simple i l’adalimumab té un nivell d'evidència 4 i un 
grau de recomanació C. Aquells pacients que s’operaven mentre realitzaven de 
forma adjuvant el tractament biològic, era més probable que assolissin un AN75 
(P=0,017) (465). L'estudi SHARPS valora l'eficàcia i la seguretat de la cirurgia en 
els pacients en tractament biològic amb adalimumab. Conclou que no 
s’incrementa el risc d’infeccions ni de complicacions en les intervencions 
quirúrgiques i que a les 12 setmanes disminuïa la càrrega inflamatòria 
prequirúrgica i el nombre de lesions inflamatòries (466). Per tant, el tractament 
biològic administrat pre i post quirúrgicament pot comportar una disminució de la 
taxa de recurrència i un increment de l'interval lliure de malaltia (467,468).  
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2. JUSTIFICACIÓ 
 

 

La prevalença de la HS oscil·la entre un 0,97% i un 4%  de la població i la 
duració mitjana de la malaltia fins a l'espontània resolució és de 18,8 a 20 anys 
(19,20). Aquests dades estan lligades al fet que la HS comporta una elevada 
morbiditat psico-somàtica i social i, per tant, una elevada despesa sanitària. És 
per aquest motiu, que la necessitat de trobar una classificació fidedigna i 
representativa dels malalts amb HS, enfocada a establir un diagnòstic i 
tractament precoços i a prevenir l'evolució cap a una malaltia greu, s'ha convertit 
en l'objectiu de diferents grups de treball. Idealment, cada grup fenotípic estaria 
relacionat amb vies patogèniques concretes que anticiparien la possible evolució 
de la malaltia i comportarien un enfocament terapèutic diferent. De fet, de la 
proposta de l’Hospital Parc Taulí (383), explicada en aquesta tesi i presentada 
en el congrés de l’EHSF 2020, se’n desprèn la idea que els malalts del Cluster 1 
requereixen tractaments per a estabilitzar la disrupció del fol·licle, mentre que els 
pacients del Cluster 2, responen millor a medicaments que exercien un control 
sobre la inflamació (biològics i corticoides).  

S'ha descrit en la bibliografia múltiples tractaments, però per ara, no 
existeix cap opció que permeti o bé controlar de forma mantinguda la malaltia, o 
bé revertir les lesions cròniques. La definició de diferents endotips de la HS 
integrant els seus potencials marcadors clínics, analítics i de susceptibilitat 
genètica permetria als dermatòlegs distingir aquells pacients amb una malaltia 
lleu, d’aquells pacients susceptibles a desenvolupar una HS greu, amb la finalitat 
de personalitzar el maneig terapèutic, millorar la seva qualitat de vida i adequar 
els recursos sanitaris. En aquesta tesi es descriuen dos clústers o agrupacions 
tenint en compte aquestes variables. S’analitza també, si els pacient amb 
afectació del clatell i les pacients amb afectació de la vulva pertanyen a un fenotip 
atípic i si tenen més severitat. S’estudia aixímateix el subgrup de pacients amb 
afectació concomitant per MDD i HS. I per últim es compara la composició de 
greix corporal dels pacients amb HS, amb psoriasi i amb un grup control.  
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3. HIPÒTESIS 

 

 

1- És possible agrupar els pacients de HS en patrons comuns en funció de 
paràmetres epidemiològics, clínics, antropomètrics, analítics i genètics? 
 

2- Els pacients amb una HS que afecta el clatell pertanyen a una expressió 
atípica de la malaltia? Tenen una HS més greu? En què es caracteritzen?  
 

3- Les pacients amb afectació de la vulva pertanyen també a un fenotip atípic 
de la HS? En què es diferencien de les pacients que no tenen afectació 
vulvar?  
 

4- Perquè observem que diversos pacients amb HS que afecta al clatell tenen 
una malaltia de Dowling-Degos (MDD)? Quin patró fenotípic desenvolupen 
els malalts amb MDD i HS? 

 

5- Els pacients amb HS tenen un IMC més alt que els pacients amb psoriasi o 
un grup control? Com varia el percentatge de greix corporal entre aquests 
tres grups? Té relació amb la severitat el percentatge de greix corporal? 
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4. OBJECTIUS 

 

 

4.1. Objectiu primari 

 

1- Determinar si en la HS es poden identificar clústers (agrupacions comuns) 
en funció dels paràmetres epidemiològics, clínics, antropomètrics, analítics 
i genètics dels pacients.  

 

4.2. Objectius secundaris  

 

2- Determinar les característiques fenotípiques del subgrup de pacients amb 
afectació del clatell. 
 

3- Determinar les característiques fenotípiques del subgrup de pacients amb 
afectació de la vulva.  
 

4- Definir quins són els trets distinitius del conjunt de malalts afectats 
simultàniament per HS i MDD.  
 

5- Comparar les dades epidemiòlgiques i de gravetat en funció de les mesures 
antropomètriques en 40 pacients amb HS, 40 pacients amb psoriasi i 40 
individus sans.  
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5. MATERIAL I MÈTODES 
  

 

5.1. Disseny de l’estudi 

 

Es va obtenir l’autorització del Comitè d’ètica del CPST (Estudi HIDRA 
aprovació pel CEIC amb el número 2015520) i es va fer signar el consentiment 
informat als pacients.  

 

Es va realitzar un estudi transversal retrospectiu amb 504 pacients afectes 
d'HS. D’entre aquests pacients, es van seleccionar aleatòriament, segons 
anaven acudint a la consulta, els 103 primers pacients per a realitzar una 
extracció de sang abans d’iniciar el tractament.  

 

Simultàniament es varen identificar 40 pacients control amb psoriasi i 40 
controls sans, emparellats per sexe, edat i IMC.  

 

 

5.2. Pacients 

 

5.2.1. Població en estudi. Els pacients que conseqüentment es visitaven a la 
consulta monogràfica de hidrosadenitis supurativa del Servei de dermatologia de 
la CSPT entre el mesos de maig de 2015 i octubre de 2019, derivats per: 

 - Altres dermatòlegs des d’atenció primària o hospitalària 

 - Metges de capçalera 

 - Altres especialistes de l’hospital 

 

Per a l’estudi de la MDD en els malalts amb HS també es va analitzar les dades 
de 5 pacients procedents de l’Hospital General de Alicante. 

 

5.2.2. Criteris d’inclusió. Es van incloure tots els pacients que consultaven en 
l’agenda monogràfica de HS i que no tinguessin criteris d’exclusió.  

 

Tots els pacients inclosos complien els criteris diagnòstics de HS segons 
la definició de Dessau. Aquells diagnosticats de MDD disposaven de confirmació 
histopatològica.  

 

Per a la comparació antropomètrica de 40 pacients amb HS, 40 de psoriasi 
i 40 individus control, els pacients control es van obtenir a partir de personal 
sanitari o de pacients admesos al Servei de Dermatologia que consultaven per 
altres malalties lleus, que no fossin ni psoriasi ni HS i sense altres antecedents 



Caracterització fenotípica dels pacients amb hidrosadenitis supurativa                                                          E.Agut-Busquet 

38 

d’interès. Els pacients del grup amb psoriasi es van obtenir a partir de pacients 
que eren visitats al nostre servei i que s’oferien voluntàriament. 
 

5.2.3. Criteris d’exclusió. S’exclogueren de l’estudi aquells pacients dels quals 
no es disposava de les dades que es volien estudiar.  També aquells pacients 
amb una MDD que no estigués confirmada mitjançant l’estudi histopatològic.  

 
 

5.3. Mètodes 

 

5.3.1. Obtenció de les dades demogràfiques i clíniques. En una base de 
dades mitjançant el programa SPSS 22.0 i 25.0 (IBM, New York, NY, USA) es 
van anar recollint les dades següents dels pacients: 

 

• Edat, sexe 

• Consum de tabac i d'alcohol 

• Antecedents familiars de HS 

• Antecedents personals d’acne 

• Edat de debut de la HS 

• Comorbiditats:  hipertensió arterial, diabetis mellitus, malalties 
autoinflamatòries, sinus pilonidal, psoriasi, MII, Síndrome de Down, MDD, 
síndromes associats a HS, SOPQ 

• Mesures antropomètriques: talla, pes, IMC, perímetre de cintura, perímetre 
abdominal, perímetre de maluc, greix corporal, greix visceral, metabolisme 
basal. Les mesures antropomètriques es van realitzar mitjançant una aparell 
bioelèctric tetrapolar d'impedància peu-a-peu (Tanita 240MA, Tanita, Tokyo, 
Japó). 

• Paràmetres analítics: en 103 pacients 

• Interleucines 10, 1, 6 i 17 en 103 pacients. 

• Anàlisi genètic de subunitats de la gamma secretasa en 103 pacients. 

• Tipus de lesions, localitzacions anatòmiques afectades i severitat de la 
malaltia (Hurley, Sartorius, IHS4, PGA) 

• Ecografia a la primera visita i a les visites consecutives recollint les dades 
següents: gruix dèrmic, diàmetres longitudinal i transversal de les lesions, 
senyal doppler 

• DLQI 

• Tractaments realitzats prèviament, tractament establert i resposta al 
tractament al mes, als dos mesos, als sis mesos i a l’any de tractament. El 
tractament es va prescriure d'acord a les Guies Europees (5) i als resultats de 
l'estudi ALLIANCE. (344)  

 

5.3.2. Obtenció de mesures antropomètriques. Les mesures 
antropomètriques es van realitzar mitjançant una aparell bioelèctric tetrapolar 
d'impedància peu-a-peu (Tanita 240MA, Tanita, Tokyo, Japó). 
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5.3.3. Obtenció de les mostres sanguínies. Prèviament a l’inici del tractament, 
s’obtenien 21cc de sang del malalt que es repartien en 3 tubs d’EDTA o 
hemograma i 3 tubs de bioquímica o sèrum.  

Un tub de cada, s’enviava al Departament d’Anàlisis clíniques per a obtenir 
les dades següents en 103 pacients: hemograma, funció hepàtica i renal, estudi 
lipídic, proteïna C reactiva, velocitat de sedimentació globular, insulina, tipatge 
HLAB27, proteïnes totals, proteïnograma, immunocomplexes circulants i 
vitamina D.   

La resta de tubs es processaven de la manera següent: primer se 
centrifugaven durant 10 minuts a 3500rpm i a temperatura ambient. Dels tubs 
d’EDTA se n’obtia el plasma i es repartia en 6 alíquotes (3 per tub). Dels tubs de 
de bioquímica se n’obtenia el sèrum i es repartia en 6 alíquotes (3 per tub) (Figura 
15). Per últim, per tal d’obtenir les cèl·lules, s’afegia una ampolla de sèrum 
repartida entre els dos tubs d’EDTA centrifugats. Aquests tubs se centrifugaven 
novament als mateixos paràmetres. Quan s’acabava el centrifugat, es rebutjava 
la capa de suero que quedava a la part superior i es pipetejava el sobrenedant 
de color blanc (buffy coat). Amb el buffy coat dels dos tubs d’EDTA s’omplia una 
alíquota.                                                                                                                                                                                             

Posteriorment s’identificava cada tub amb un codi: codi de l’estudi + 
número de pacient + número de visita + data.  

El sèrum s’utilitzà per a analitzar les interleucines 10, 1, 6 i 17 en 103 

pacients mitjançant la tècnica ELISA estandarditzada i se’n va mesurar la densitat 
òptica i la seva concentració.    

Les cèl·lules s’utilitzaren per a l’anàlisi genètic de les subunitats de la 
gamma secretasa APH1A, APH1B, MEFV, NCSTN, PSEN1, PSEN2, PSENEN, 
PSTPIP1 en 103 pacients mitjançant Next Generation Sequencing, NGS. La 
seqüenciació dirigida a aquest panell gènic es va realitzar mitjançant el cribatge 
de candidats per seqüenciació de nova generació en una plataforma Illumina © i 
es van confirmar les variants patogèniques potencials mitjançant el mètode 
Sanger de seqüenciació d'ADN. 

 

5.3.4. Metodologia estadística. Per a la classificació en grups dels pacient, vem 
utilitzar l’anàlisi de clústers en dues etapes (two-step cluster analysis, TSCA) que 
consisteix en una anàlisi exploratòria del conjunt de dades, per tal d’identificar 
estructures dins de les mateixes. Més concretament, intenta identificar grups de 
casos homogenis, que no eren coneguts prèviament. El TSCA identifica 
agrupacions executant primer un pre-agrupament i després mitjançant mètodes 
jeràrquics. La introducció de dades nominals i ordinals és possible en aquest 
model estadístic i el nombre de clústers es pot determinar o bé de forma 
automàtica, o bé es pot predefinir per l'investigador. El resultat del model 
automàticament dóna una estimació de la validesa, la potència estadística i la 
importància dels predictors de clúster. Els càlculs es varen amb el programa 
SPSS 22 (IBM corp., New York, NY, USA). El model final incloïa l’IMC, la PCR i 
les concentracions sèriques d’IL-1, IL-6, IL-17 i IL-10 (mesurades amb la tècnica 
ELISA estandaritzada) com a variables contínues. I el sexe, zones anatòmiques 
anteriors / posteriors, presència / absència de sinus, nòduls i abscessos, 
antecedents positius / negatius de sinus pilonidal i presència / absència de 
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mutacions en subunitats  de la gamma-secretasa (APH1A, APH1B, MEFV, 
NCSTN, PSEN1, PSEN2, PSENEN, PSTPIP1) com a variables categòriques.  

Per a estudiar els pacients amb afectació del clatell, de la vulva i el perfil 
antropomètric, després de comprovar la normalitat del conjunt de dades es va 
aplicar el test de χ2 per a les variables dicotòmiques i l'anàlisi unilateral de 
variació (ANOVA) per a les variables continues. Els resultats es van expressar 
en percentatges i mitjana ± desviació estàndard (SD). Per a identificar els factors 
de risc associats, es va utilitzar una anàlisi tant univariant, com multivariant, 
mitjançant un model de regressió logística. S’han calculat l'OR i l'interval de 
confiança al 95% (IC95). El nivell de significació estadística s’ha fixat en P<0,05. 
Els càlculs s’han realitzat amb el programa SPSS 22.0 (IBM corp., New York, 
NY, USA). 

Per a l’estudi del pacients amb afectació vulvar es varen seleccionar les 
230 dones de la cohort  i es varen comparar aquelles que tenien afectació de la 
vulva amb aquelles que mai havien tingut lesions en aquesta localització. El 
conjunt de dades no s’ajustaven a la distribució normal segons el test de 
Kolmogorov-Smirnov. Per tant, el test Chi2 es va aplicar a les variables 
dicotòmiques i el test U Mann-Whitney es va aplicar a les variables contínues per 
tal de trobar diferències entre les pacients de HS amb i sense lesions vulvars. Es 
va realitzar una anàlisi univariada i multivariada de regressió logística per 
examinar les variables clíniques amb una associació més forta amb l’afectació 
de la vulva. Es van realitzar els càlculs estadístics mitjançant el programari SPSS 
versió 25 (IBM, Nova York, NY, EUA). Tots els valors P eren de dues cares i es 
va considerar estadísticament significatiu un valor de P<0,05. 

Per a l’estudi dels pacients amb MDD els resultats de les variables 
categòriques es van analitzar en forma de freqüències absolutes i percentatges. 
Es va realitzar una anàlisi de dades descriptiu per a les variables contínues i es 
van expressar els resultats amb les mitjanes ± la desviació estàndard (DE).   
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6. RESULTATS 
 

 

6.1. Característiques dels pacients en estudi 

 

A continuació es presenta un resum de les característiques 
epidemiològiques, antropomètriques i clíniques dels 504 pacients visitats al 
Servei de Dermatologia de  l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell a data 
de 5 d’octubre de 2019 amb les dades recollides des de maig de 2015. Amb 
aquest resum, es pretenen contextualitzar els estudis que d’aquí s’han 
esdevingut per a elaborar aquesta tesi.   

La mostra estava formada per 230 (45,3%) dones i 274 (54,2%) homes.  
Aquest predomini masculí és intuïble ja que es tractava d’una sèrie hospitalària 
en la que predomina la malaltia greu, que sol donar-se en els homes.   

L’edat mitjana en el moment de la primera visita era 36,60±13,48 anys. El 
temps d’evolució mitjà de la malaltia eren 12,34±11,54 anys. L’edat mitjana de 
debut de la HS eren 23,03±10,52 anys.  

Pel que fa a la gravetat de la malaltia en la mostra s’observava la següent 
distribució: Hurley I, 41,6%; Hurley II, 32’7%, Hurley III, 25,7% de la mostra. Per 
tant, més del 50% de la mostra presentava una malaltia moderada o greu. 

 

 

6.2. Agrupació de la mostra per clústers  

 

 Després d’introduir les dades epidemiològiques, clíniques i de paràmetres 
inflamatoris es varen obtenir dos clústers categoritzats amb una validesa de 
“suficient”. Els pacients amb HS de la nostra cohort foren classificables en els 
dos grups següents (Figures 2 i 3): 

 

Clúster 1. Format pel 64,9% de la mostra, integra a pacients no-obesos, la 
majoria homes. Presenten un debut precoç, lesions a la cara posterior del cos de 
tipus fol·liculars-cicatricials i nòduls i antecedents de sinus pilonidal. Tenen un 
increment de la IL-10 i mutacions en subunitats de la via gamma-secretasa. Es 
correlacionen amb els fenotips LCA-II i LCA-III de Canoui-Poitrine i amb la HS 
“atípica”. 

 

Clúster 2. Format per un 35,1% de la mostra. Representat sobretot per pacients 
amb sobrepès o obesitat, independentment del sexe. Tenen tendència a 
desenvolupar abscessos i sinus en la cara anterior del tronc. Analíticament 
destaca una elevació de les ILs-1, 6 i 17. Es correlacionen amb el fenotip LCA-I 
Canoui-Poitrine i amb la HS “típica”.  
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Figura 2. A l’esquerra nombre d’entrades en l’algoritme TSCA i a la dreta validesa 
o bondat de l’anàlisi (suficient) extret de la anàlisi amb SPSS.  

 

 

Figura 3. Resum de la classificació en dos clústers 

  

 

6.3. Caracterització dels pacients amb afectació del clatell 

 

La cohort d'estudi en el moment de l’anàlisi estava formada per 377 
pacients, els quals complien els criteris diagnòstics de HS de Dessau, (5). Els 
pacients foren visitats a les consultes externes de l'Hospital Parc Taulí entre maig 
de 2015 i desembre de 2017. D'entre ells es van identificar aquells pacients que 
en el transcurs de la malaltia havien desenvolupat en algun moment, lesions 
inflamatòries i doloroses al clatell, que corresponia a un total de 30 pacients. 
Aquests es varen comparar amb la resta de pacients de la cohort, en total 347 
pacients (Taula 8).   

El grup amb afectació del clatell estava representat majoritàriament per 
homes (90% vs 54.6%, P<0,01). Els malalts d'aquest grup debutaven més 
precoçment (16,45±4,22 vs 24,03±10,94 anys) i tenien a una prevalença més 
elevada d'antecedents familiars de HS (65,5% vs 38,2%, P=0,01). La MDD era 
més prevalent entre els pacients amb afectació del clatell  (23% vs 3% P< 0,01). 
Els antecedents de consum de tabac o d'alcohol, tot i trobar-se també amb major 
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freqüència en el primer grup, no foren estadísticament significatius. En canvi, el 
percentatge de pacients amb psoriasi, MII i síndrome de Down era més alt en els 
pacients sense afectació del clatell, però els valors tampoc arribaven a la 
significació estadística.  

Pel que fa a les característiques antropomètriques, els pacients amb 
afectació del clatell vs els pacients sense afectació del clatell tenien un IMC 
inferior (25,96±4,3 vs 29,7 ±6,8), tot i presentar nivells de greix visceral i de greix 
corporal total superiors, però no significatius (7,45±5,1 vs 10,08±9,06, P=0,18 i 
26,49±19,5 vs 31,99±11,9, P=0,05 respectivament). 

La intensitat era superior i estadísticament significativa en el grup amb 
afectació del clatell per les escales de Hurley (2,19±0,92 vs 1,79±0,78 P=0,01), 
Sartorius (54,19±30,68 vs 28,46±25,06 P=0,01) i HSI4 (15,10±9,61 vs 8,19±7,81 
P=0,02). La puntació PGA mitjana també era superior en aquest grup, tot i que 
no era significativa. La qualitat de vida (DLQI) es trobava molt més afectada 
superior en el primer grup (14,53±7,17 vs 10,72±7,18 P =0,04).  

En quant a les regions anatòmiques afectades, els pacients amb afectació 
del clatell presentaven altrament lesions a la cara, el tronc (incloent el tòrax, 
l’esquena, l’abdomen i el pubis), el cuir cabellut, els glutis i les extremitats 
inferiors; totes elles amb valors de P<0,05. Els fenotips de Canoui-Poitirine (328) 
LCA-II i LCA-III tenien més representació entre el grup de pacients amb afectació 
del clatell: 34,5% vs 18% (P=0,01) i 19.9% vs 32% (P=0,009), respectivament.  

El tipus de lesions identificades variaven entre els dos grups. En el grup 
amb afectació del clatell s'observaven més freqüentment cicatrius (59,3% vs 
31.4%, P=0,005), comedons (51,9% vs 24,8%, P=0,004) i nòduls (18% vs 16%, 
P=0,047).  

El tractament prescrit era similar entre els dos grups, encara que en els 
pacients amb afectació del clatell s'observava una pitjor resposta als fàrmacs 
prescrits i els pacients requerien almenys dos o més opcions modalitats 
terapèutiques diferents. Els retinoids orals es van prescriure amb més freqüència 
entre el primer grup de malalts (15% vs 5%, P=0,02) i s'esdevingué el mateix 
amb els tractament biològics (36% vs 9%, P=0,00).  

 

 

 GRUP_CLATELL (n=30) vs  

GRUP_ NO CLATELL (n=347)  
P 

Característiques epidemiològiques %  

Homes 

Debut<20 anys  

Antecedents familiars de HS 

Fumadors 

Abús d'alcohol  

Antecedents de sinus pilonidal 

Psoriasi 

Malaltia inflamatòria intestinal 

Síndrome de Dowling-Degos  

Síndrome de Down  

90 vs 54.6 

86.2 vs 39.4 

65.5 vs 38.2 

68.3 vs 65.5 

15.2 vs 27.6 

21.9 vs 36.7 

7.1 vs 9.6 

3.6 vs 4 

23 vs 3 

0 vs 1.8 

P<0.01 

P<0.01 

P=0.01 

P=0.09 

P=0.21 

P=0.17 

P=0.50 

P=0.69 

P<0.01 

P=0.61 
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Paràmetres antropomètrics  Mitjana  ± SD  

IMC 

Greix visceral 

Metabolisme basal 

Percentatge de greix corporal  

25.96±4.3 vs 29.7±6.8 

7.45±5.1 vs 10.08±9.06 

1688.36±247.6 vs 1691.5±316.1 

26.49±19.5 vs 31.99±11.9 

P=0.01 

P=0.18 

P=0.96 

P=0.05 

Severitat de la HS  Mitjana ±  SD  

Estadi Hurley  

Escala PGA  

Puntuació DLQI  

IHS4 Basal 

Sartorius Basal  

2.19±0.92 vs 1.79±0.78 

3.48±1.34 vs 3.07±1.22 

14.53±7.17 vs 10.72±7.18 

15.10±9.61 vs 8.19±7.81 

54.19±30.68 vs 28.46±25.06 

   P=0.01 

P=0.09 

P=0.04 

   P=0.02 

   P<0.01 

Zones anatòmiques afectes %  

Cuir cabellut 

Cara 

Tòrax  

Esquena 

Abdomen 

Aixelles 

Engonals 

Pubis 

Periné 

Escrot 

Zona perianal  

Zona glútia 

Zona interglútia 

Extremitats inferiors 

Zona submamària 

53.6 vs 4.4 

46.4 vs 7.5 

67.9 vs 13.7 

67.9 vs 9.7 

53.6 vs 16.4 

71.4 vs 54.7 

67.9 vs 51.9 

46.4 vs 21.7 

32.1 vs 21.3 

14.3 vs 7.9 

28.6 vs 17.3 

50 vs 23 

28.6 vs 11.9 

21.4 vs 4.8 

15.4 vs 7.1 

P<0.01 

P<0.01 

P<0.01 

P<0.01 

P<0.01 

P=0.06 

P=0.07 

P<0.01 

P=0.14 

P=0.21 

P=0.11 

P=0.003 

P=0.02 

P=0.005 

P=0.19 

Fenotips de Canoui-Poitrine  %  

LCA- I 

LCA-II 

LCA-III 

45.6 vs 50 

34.5 vs 18 

19.9 vs 32 

P=0.23 

P<0.01 

P=0.009 

Tipus de lesions  %  

Nòduls 

Físutles/tractes 

Comedons 

Lesions pyoderma-like 

Abscessos 

Cicatrius 

Pústules 

18 vs 16 

9 vs 11 

51.9 vs 24.8 

7.4 vs 3.2 

37 vs 29.6 

59.3 vs 31.4 

40.7 vs 18.1 

P=0.047 

P=0.705 

P=0.004 

P=0.25 

P=0.70 

P=0.005 

P=0.010 

Tipus de tractament %  
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Clindamicina tòpica 

Resorcinol  

Corticoides intralesionals  

Finasteride 

Metformina 

Isotretinoina 

Acitretina 

Sulfona 

Rifampicina+Clindamicina 

Doxiciclina 

Doxiciclina+Colxicina 

Trimetoprim+Sulfametoxazol 

Moxifloxacina 

Ciprofloxacina 

Metotrexat 

Teràpia fotodinàmica 

Cirurgia 

Tractament biològic 

 Infliximab 

 Adalimumab 

 Ustekinumab 

 Altres 

85.2 vs 68 

25.9 vs 33.1 

12 vs 18 

3 vs 1 

6 vs 3.5  

3 vs 2  

15 vs 5 

6 vs 6 

42 vs 27 

9 vs 19 

0 vs 2 

0 vs 3 

0 vs 1 

0 vs 1 

9 vs 5  

0 vs 6 

24 vs 24 

36 vs 9 

7 vs 26 

78 vs 69 

7 vs 5 

7 vs 0 

P=0.71 

P=0.69 

P=0.41 

P=0.25 

P=0.46 

P=0.80 

P=0.02 

P=0.94 

P=0.05 

P=0.16 

P=0.37 

P=0.29 

P=0.48 

P=0.59 

P=0.31 

P=0.14 

P=0.89 

P=0.00 

 

 

Taula 8. Resum de les característiques epidemiològiques, fenotípiques, clíniques 

i terapèutiques del grup amb afectació del clatell (n=30) vs el grup sense 

afectació del clatell (n=347). Abreviatures. IMC:índex de massa corporal. DLQI, 

dermatology life quality index. IHS4, International Hidradenitis Suppurativa Severity 

Score System. PGA, physicians global assessment. LCA: latent class analysis 

 
 
El model de regressió logística va mostrar en l'anàlisi univariant una 

relació amb els homes, el debut precoç, els antecedents familiars, el MDD, 
l'afectació glútia i de cuir cabellut i un IMC <24. En canvi, en l'anàlisi ajustada 
s'obtenia una relació significativa estadísticament entre la HS amb afectació 
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nucal i el debut precoç i la HS amb afectació nucal i els fenotips de Canoui-
Poitrine LCA-II i LCA-III (Taula 9). 

 

 

Taula 9. Predictors univariables i multivariables d'afectació nucal en la cohort. 
Abreviatures. IMC:índex de massa corporal. IMC prim = infrapes i normopes. LCA: latent 
class analysis 

 

6.4. Caracterització de les pacients amb afectació de la vulva 

 

Es varen identificar un total de 230 dones procedents de la nostra sèrie. 
D’elles, 25 tenien afectació de la vulva. (Taula 10 i 11) L’edat mitjana al debut 
era superior en el grup amb afectació vulvar (40 vs 37), però sense que fos 
significatiu. Pel que fa als antecedents un 68% de les pacients eren fumadores 
actives. Es caracteritzaven també per haver presentat un debut tardà (27 vs 20 , 
OR 1,402; P=0,036). Un 32% tenien comorbiditat psiquiàtrica en forma de 
depressió, ansietat o trastorn bipolar. Per contra, només un 8% de les dones 
sense afectació vulvar tenia antecedents psiquiàtrics (P=0,002). I un 24% vs 
3,5% (OR 8,632; IC95% 2,530-29,449; P=<0,001) tenia antecedents de malaltia 
tiroidea. 

 Pel que fa a la gravetat, hi havia més proporció de pacients amb afectació 
vulvar en els grups de Hurley II i III, però no se n’observà una significació 
estadística. El DLQI mitjà era alt en els dos grups, el qual indica un impacte 
moderat o sever en la qualitat de vida.   

 Aquestes pacients desenvolupaven lesions localitzades en altres zones 
diferents a la vulvar, però l’afectació vulvar fou el motiu de consulta. Els tractes 
fistulosos en la regió dels llavis de la vulva eren el tipus de lesió més comú en 
aquest grup de pacients (P<0,001). El patró de distribució de les lesions, amb 
afectació del periné (P<0,001) i també del pubis i de les extremitats i la cara, amb 
el predomini de lesions fol·liculars, encaixava millor amb: els fenotips LCA-II i 
LCA-III de Canoui-Poitrine. De fet, en l’anàlisi multivariant es va oberservar que 
el fenotip LCA-II era un factor de risc (P=0,014) i hi havia una correlació negativa 
amb l’afectació axil·lar (P= 0,001), més pròpia del grup LCA-I.   

 El tractament en aquest grup de pacients és difícil. S’intenten combinar 
antibiòtics, però freqüentment s’utilitza també la infiltració intralesional, els 
fàrmacs amb una acció fol·licular com la dapsona, la teràpia fotodinàmica i els 
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tractaments biològics (guselkumab en una pacient i adalimumab en quatre 
pacients).   

 

 

Pacients amb 

afectació vulvar 

(n=25) 1 

Pacients sense 

afectació vulvar 

(n=205) 1 

OR (IC95%) P2 

Epidemiologia     

Edat al diagnòstic 40,00 (26,00-53,00) 37,00 (24,00-46,00) 
1,012 (0,981-

1,043) 

0,4543 

0,4584 

Edat de debut 27,00 (17,50-37.00) 20,00 (15,00-28,00) 
1,042 (1,006-

1,079) 

0,0363 

0,0214 

IMC 
23,150 (21,000-

31,550) 

28,600 (23,950-

35,675) 

0,948 (0,885-

1,016) 

0,0483 

0,1304 

Antecedents 

familiars de HS 
24,0 44,1 

0,400 (0,152-

1,048) 
0,056 

Fumadores 68,0 63,3 
1,231 (0,506-

2,993) 
0,646 

Acne 44,0 25,6 
2,289 (0,971-

5,397) 
0,054 

Comorbiditat 

psiquiàtrica 
32,0 10,7 

3,914 (1,514-

10,118) 
0,003 

Sinus pilonidal 28,0 16,3 
1,993 (0,770-

5,162) 
0,149 

Malaltia Tiroidea 24,0 3,5 
8,632 (2,530-

29,449) 
<0,001 

HTA 20,0 11,1 
2,000 (0,679-

5,889) 
0,201 

DM 2 12,5 6,8 
1,952 (0,509-

7,488) 
0,322 

Dislipèmia 12,0 11,2 
1,084 (0,299-

3,935) 
0,902 

SOPQ 12,0 6,3 
2,032 (0,519-

7,961) 
0,300 

Gravetat de la HS     

Estadi Hurley  

I 

II 

III 

 

32,0 

52,9 

16,0 

 

49,7 

30,8 

19,5 

 

- 
0,102 

IHS4 basal 5,00 (4-8,75) 4,00 (2,00-12,00) 
0,977 (0,883-

1,080) 

0,4693 

0,6484 

HS-PGA basal 3,00 (2,00-3,00) 3,00 (3,00-4,00) 
1,013 (0,687-

1,491) 
0,9373 
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0,9504 

DLQI basal 9,00 (5,00-14,00) 10,00 (4,00-16,00) 
1,005 (0,936-

1,079) 

0,7263 

0,8924 

Zones afectes     

Engonals 56,0 50,0 
1,273 (0,552-

2,936) 
0,571 

Perineal 32,0 8,2 
5,265 (1,969-

14,080) 
<0,001 

Pubis 24,0 14,6 
1,851 (0,682-

5,026) 
0,221 

Submamària 16,0 22,4 
0,660 (0,215-

2,026) 
0,465 

Axil·lar 12,0 51,5 
0,128 (0,037-

0,443) 
<0,001 

Glútia 8,0 11,7 
0,658 (0,145-

2,975) 
0,584 

Perianal  8,0 5,5 
1,494 (0,312-

7,164) 
0,613 

Extremitats 

inferiors 
8,0 3,6 

2,348 (0,460-

11,983) 
0,291 

Abdomen 4,0 9,8 
0,382 (0,049-

2,981) 
0,341 

Cara 4,0 3,6 
1,113 (0,131-

9,441) 
0,922 

Clatell 4,0 1,5 
2,681 (0,268-

26,806) 
0,383 

Tòrax 0,0 10,4 - 0,091 

Zona interglútia 0,0 4,6 - 0,274 

Esquena 0,0 3,2 - 0,365 

Cuir cabellut 0,0 0,5 - 0,715 

 

Tipus de lesions 
    

Fístules 84,0 26,1 
14,858 (4,876-

45,275) 
<0,001 

Nòduls 52,0 57,8 
0,790 (0,343-

1,815) 
0,577 

Abscessos 28,0 25,2 
1,151 (0,455-

2,915) 
0,766 

Cicatrius 20,0 15,3 
1,379 (0,482-

3,949) 
0,548 

Pústules 12,0 15,4 
0,748 (0,211-

2,651) 
0,652 
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Comedos 0,0 19,3 - 0,016 

Pioderma 

gangrenós-like 
0,0 1,5 - 0,541 

Fenotips de  

Canoui-Poitrine  
    

LC1 8,0 36,6 
0,151 (0,034-

0,662) 
0,005 

LC2 28,0 17,0 
1,901 (0,723-

4,996) 
0,187 

LC3 16,0 12,9 
1,286 (0,406-

4,069) 
0,668 

 

Taula 10. Característiques de les pacients amb afectació i sense afectació de la 
vulva. Abreviatures. HS, Hidradenitis suppurativa. OR, odds ratio. IC, interval de 
confiança. P50, percentil 50 (mitjana). RIQ, rang interquartílic. IMC, índex de massa 
corporal. HTA, hipertensió arterial. DM 2, diabetis melitus 2. SOPOQ, síndrome d’ovari 
poliquístic. IHS4, International Hidradenitis Suppurativa Severity Score System. HS-
PGA, Hidradenitis Suppurativa Physician’s Global Assessment. DLQI, Dermatology Life 
Quality Index. LC, latent class.  
1Expressat com a mitjana (rang interquartílic) o en percentatge (%). 2valor-P test Chi-
quadrat de Pearson o de U Mann-Whitney. 3valor-P test de U Mann-Whitney. 4valor-P 
per regressió logística.  

 

Factors de 

risc 

No ajustat Ajustat 

OR (IC 95%) Valor-P Coefficient β DE OR (IC 95%) Valor-P 

Malaltia 

tiroidea 
8,632 (2,530-29,449) <0,001 3,875 1,403 48,181 (3.079-753.987) 0,006 

Acne 2,289 (0,971-5,397) 0,054 2,253 0,976 9,518 (1.404-64.523) 0,021 

Afectació 

axil·lar 
0,128 (0,037-0,443) <0,001 -5,698 1,691 0,003 (0.000, 0.092) 0,001 

LC2 1,901 (0,723-4,996) 0,187 3,820 1,555 45,602 (2163-961.535) 0,014 

Fístules 14,858 (4,876-45,275) <0,001 4,746 1,015 115,150 (15,747-842.020) <0,001 

 

Taula 11. Predictors univariables i multivariables d'afectació vulvar en la cohort. 
Abreviatures. LC2 latent class analysis 2 (grup 2 de Canoui-Poitrine). OR, odds ratio. 
DE, desivació estàndard. IC, interval de confiança.  

 

 

6.5. Caracterització dels pacients amb Malaltia de Dowling-
Degos 

 

La cohort de 15 pacients incloïa 8 homes (53%) i 7 dones (47%). L’edat  
mitjana eren 43.27 ± 12.36 anys. Tots els pacients referien tenir antecedents 
familiars de HS i un 60% de MDD.  L’edat mitjana de debut de la HS eren de 
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15.60 ± 3.69 anys. El temps mig d’evolució de la malaltia era 27.67 ± 14.61 anys. 
La presència d’antecedents d’acne es podien recollir en 7 pacients (47%). D’altra 
banda, antecedents de síndrome metabòlic, hipertensió, diabetis mellitus, 
dislipèmia i sinus pilonidal s’identificaven en una minoria de pacients (27%, 20%, 
20%, 27% i 20%, respectivament). Els fumadors sumaven un total d’un 80% dels 
pacients. Un 53% tenien sobrepès amb un IMC mig de 27.93 ± 4.84. L’exploració 
clínica posava de manifest signes suggestius de MDD en tots els pacients en 
forma d’hiperpigmentació reticulada a les zones de plecs (aixelles, clatell, plec 
intergulti, engonals, etc). No hi havia alteracions ni en el cabell ni en les ungles 
dels malalts. Per a confirmar el diagnòstic de MDD es va realitzar una biòpsia 
tipus punch en tots els pacients, ja fos en l’aixella o bé en el plec abdominal per 
tal de confirmar la malaltia.  

Pel que fa al tipus de lesions relacionades amb la HS, s’observava acne 
actiu en un 46,66% dels malalts. En aquell moment, nòduls, abscessos i tractes 
sinusals s’identificaven en un 100%, 80% i 33,33% dels pacients, 
respectivament. Les localitzacions afectades eren predominantment les aixelles 
(100%), les engonals (93%), el clatell i l’esquena (66,66% cada localització) i les 
regions glútia i púbica (53,33% cadascuna). Els quists infundibulars (IC) 
s’observaven en 14 pacients. El nombre mig de IC era de 6,67) (Taula 12).  

L’estadi de Hurley II era el que presentaven la majoria de malalts (47%). 
El IHS4 mig era de 9,7. Pel que fa al tractament, durant els dos anys de 
seguiment, més de la meitat dels malalts (53%) varen rebre més de 2 tipus de 
fàrmac: un 46% varen rebre rifampicina 300 mg b.i.d més clindamicna 300 mg 
b.i.d durant 12 setmanes, seguit d’un tractament de manteniment (clindamicina 
tòpica 1% o resorcinol 15% tres cops per setmana); a un 40% se’ls va receptar 
o bé sulfona 50 mg b.i.d o bé acitretina 25 mg q.d. A més a més, un 13,33% dels 
pacients varen rebre adalimumab 40 mg/setmanals (Figura 4). 

 

 Nombre de pacients (%) Mitjana ± DE 

Sexe, homes 8 (53)  

Edat  43.27 (±12.36) 

Edat  de debut  15.60 (±3.69) 

Temps d’evolució  27.67 (± 14.61) 

IMC  27.93 (±4.84) 

Antecedents familiars  15 (100)  

Localitzacions anatòmiques   

        Clatell 10 (66.7)  

        Cara 7 (46. 7)  

        Submamària 6 (40)  

        Aixelles 15 (100)  

        Engonals 14 (93. 3)  

        Glutis 8 (53. 3)  

        Pubis 8 (53. 3)  

        Pit 7 (46. 7)  

        Esquena 10 (66. 7)  

        Hemiabdomen 5 (33. 33)  
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Taula 12. Freqüències (expressades com a nombre de pacients i percentatges 
per a les variables categòriques i com a mitjana i desviació estàndard per  a les 
variables continues) per al sexe, edat, edat de debut, temps d’evolució, índex de 
massa corporal (IMC), antecedents familiars de HS, localització anatòmica de les 
lesions, tipus de lesions, estadi de Hurley, IHSI4 i nombre de quists infundibulars 
(IC). 

 

 

Figura 4. Nombre de tractaments rebuts (1-7) pels pacients (n=15) 

 

 

6.6. Comparació de les mesures antropomètriques 

 

En total es varen incloure 40 pacients amb HS, 40 pacients amb psoriasi 
i 40 controls emparellat amb la finalitat de comparar els IMC, el percentatge de 
greix corporal i de buscar una relació entre l’IMC i la severitat de la HS.  

        Perianal 5 (33. 33)  

Tipus de lesions   

        Nòduls 15 (100)  

        Abscessos 11 (80)  

        Fístules 5 (33.33)  

Estadiatge de Hurley    

        Hurley I 3 (20)  

        Hurley II 7 (46.66)  

        Hurley III 5 (33.33)  

HSI4  9.7 (±8.9) 

Nombre de IC  6.67 (1-47) 
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Cada sèrie comprenia 31 homes i 19 dones (Taula 13), els pacients i els 
controls no presentaven diferències en quant a l'edat (mitjana inferior a 40 anys) 
o l'IMC (comprès en el rang de sobrepes-obesitat).  

Dels resultats, cal destacar que l'hàbit tabàquic era superior en el grup 
amb HS = 56%, comparat amb el grup de psoriasi = 31.6% i amb el grup control 
= 28%, tot i que les diferències només eren significatives entre el grup de HS i el 
grup control (P=0,005).  

El PASI mitjà en els pacients amb psoriasi era de 15,32 ± 5,02; la intensitat 
dels pacients amb HS estimada segons l'estadi de Hurley era de 1,73 ± 0,83 i 
segons l'escala de PGA 3,14 ± 1,39 que corresponen a una intensitat moderada-
greu. El DLQI es trobava elevat en els pacients tant amb HS com amb psoriasi: 
DLQI 9,11 ± 7,8 vs 8,58 ± 7,3, respectivament.   

Per a un IMC molt similar, el greix corporal era superior en pacients amb 
HS (29,99 ± 9,51) i en pacients amb psoriasi (28,94 ± 10,72) comparat amb 
controls sans (27,03 ± 11,16), encara que les diferències estadísticament 
significatives tant sols s'apreciaven entre el grup amb HS versus els controls 
(P=0,02) (Figura 5).  

Els pacients amb HS mostraven una tendència a presentar una 
circumferència de cintura major en comparació als pacients amb psoriasi i 
respecte als controls (99,03 ± 1,03  vs   95,68 ± 11,59  vs   94,70 ± 14,34), però 
les diferències no eren estadísticament significatives. No es va establir cap 
relació estadísticament significativa entre la intensitat de la HS i l'IMC i la taxa de 
metabolisme basal.  

 

 

 

Taula 13. Resultats en els tres grups de l’estudi aparellats per edat, sexe i IMC. 
AbreviaTures. P: valor de p (en negreta si és significatiu); HS: pacient amb hidrosadenitis 
supurativa; C: controls; Ps: pacients amb psoriasi; PASI: psoriasis area and severity 
index; HS-PGA: hidrosadenitis supurativa-physicians global assessment; DLQI: 
dermatology life quality index.  
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Figura 5. Diferències en el percentatge de greix corporal entre els tres grups. 
S’observa una diferència estadísticament significativa entre el grup de HS i el 
grup control (P=0,02). Abreviatures. IMC: índex de massa corporal. 

  

P=0,02 
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7. DISCUSSIÓ 
 

La hidrosadenitis supurativa és una malaltia crònica inflamatòria que es 
defineix d'acord als criteris de Dessau (5). La classificació fenotípica més 
acceptada és la de Canoui-Poitrine et al., que proposaren agrupar els malalts 
mitjançant una anàlisi latent de classe (LCA): el LCA-I (axil·lo–mamari), format 
per dones amb sobrepès que desenvolupaven lesions típiques a les aixelles i les 
engonals; el LCA-II (fol·licular), que es componia predominantment per homes 
amb lesions fol·liculars i antecedents d'acne greu i el LCA-III (gluti), representat 
per pacients amb afectació de la zona glútia (328). 

La majoria d'autors contemplen al fenotip LCA-I com a una "HS típica" i 
els fenotips LCA-II i LCA-III com a una "HS atípica" (469). En la "HS típica" (LCA-
I), els factors ambientals, com per exemple l'excés de pes, el tabac o la 
hiperglicèmia tenen una implicació important tant en l’etiopatogènia com en 
l’evolució de la malaltia. En la "HS atípica" (LCA-Ii i LCA-III), d’altra banda, les 
mutacions genètiques de vies relacionades amb la immunitat innata i amb 
alteracions de la unitat pilosebàcia (per exemple, les mutacions en la via γ-
secretasa) podrien explicar-ne algunes particularitats (330). Amb l’afany de 
reagrupar els malalts amb HS en grups més fidedignes, Van der Zee et al. 
descrigueren diversos patrons de HS: el regular, el friccional, el cicatricial, el 
fol·licular, el conglobata, l’ectòpic i el sindròmic (74). Alhora la HS sindròmica 
incloïa tres subgrups: el d’aquelles síndromes amb anormalitats genètiques 
conegudes, el de les síndromes caracteritzades o bé per l’obstrucció fol·licular o 
bé per defectes estructurals de la unitat fol·licular i el de les síndromes de 
possible patogènia inflamatòria. Malgrat aquesta classificació, l'espectre clínic de 
la HS és ampli i hi ha pacients que són difícils d’encabir estrictament en un 
d’aquests grups i, per això, Frew et al. van establir una classificació més 
detallada, que ha estat simplificada posteriorment per ell mateix i col. en els grups 
HS “típica”, HS “ atípica” i dintre d’aquest els subgrups cicatricial fol·licular, 
conglobata i sindròmic. 

En el nostre treball, observem també aquesta tendència dels malalts a 
diferenciar-se en dos grups que podrien representar endotips: el C1 i el C2. El 
grup C1 de la nostra cohort és comparable amb la HS “atípica” i amb els fenotips 
LCA-II i LCA-III de Canoui-Poitrine, en els que predominen els homes no obesos, 
amb un increment de la IL-10, amb una malaltia que debuta precoçment i que es 
està vinculada a mutacions en subunitats de la via γ-secretasa que explicarien 
aquesta clínica amb una alteració clarament de la unitat fol·licular (antecedents 
de sinus pilonidal, història familiar de HS), amb presència de cicatrius i nòduls, 
sobretot en el tronc. D’altra banda, hem observat que en el grup C2 hi ha pacients 
amb un fenotip similar als pacients del grup LCA-I i a la HS “típica”, en la que 
destaquen pacients amb sobrepès o obesitat i les lesions definitòries de HS, com 
són els abscessos en els grans plecs axil·lars i engonals. La particularitat 
d’aquesta classificació respecte les anteriors, és la d’agrupar als pacients en dos 
clústers tenint en compte paràmetres no tant sols clínics, sinó també analítics i 
genètics. És per aquest motiu, que aquests grups es poden considerar com a 
endotips.  

En aquest context, per exemple, hi ha formes atípiques de HS que es 
caracteritzen per l’afectacio del clatell i que s'havien descrit remotament en 
alguns articles (335,336). En aquesta tesi, descrivim aquesta presentació, que 
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se sol manifestar en homes prims, fumadors i que fenotípicament podrien 
correlacionar-se amb els fenotips de Canoui-Poitrine LCA-II i LCA-III i amb el 
clúster C1 del nostre primer estudi. En el cas dels pacients dels nostres estudis, 
els 30 pacients amb afectació del clatell es podrien assignar al fenotip 
conglobata, integrat per homes que desenvolupen múltiples quists epidèrmics, 
lesions tipus acne conglobata a l’esquena, que tenen un IMC normal o baix i una 
malaltia greu amb possibles mutacions en la via γ-secretasa (330). Els pacients 
d'aquest grup característicament tenen antecedents familiars de HS i debuten 
precoçment. Com hem comentat, s’intueix que l’esmentat fenotip conglobata 
està íntimament relacionat amb els fenotips de Canoui-Poitrine LCA-II i LCA-III i 
també s'ha descrit com a integrant de la tètrada d'oclusió fol·licular, que 
consisteix en la presentació concomitant de HS, acne conglobata, cel·lulitis 
dissecant del cuir cabellut (també coneguda com a perifol·liculitis capitis 
abscediens et suffodiens) i sinus pilonidal (337).  Altrament, hem observat que 
l'afectació del cuir cabellut era més freqüent en el subgrup de pacients amb 
afectació del clatell (53,6% vs 4,4%, P<0,01). Les lesions del cuir cabellut 
mereixen una atenció especial, ja que es correlacionen amb la descripció 
clàssica de la cel·lulitis dissecant del cuir cabellut i sovint evolucionen a lesions 
tipus cutis verticis gyrata que difícilment milloren amb el tractament mèdic.  

A més a més, en aquest subgrup de pacients amb afectació del clatell, 
s'observava també, que les cicatrius d’acne eren severes i exagerades en la 
cara, el tronc i la regió glútia. Per contra, el nombre de lesions en les 
localitzacions típiques era inferior. En aquest grup de pacients, altrament, els 
nòduls, els comedons, les cicatrius i les pústules predominaven sobre els 
abscessos i les fístules. La severitat de la HS era superior i, en comparació al 
grup que no tenia afectació del clatell, la qualitat de vida era pitjor (DLQI grup 
nucal vs no nucal: 14.53±7.17 vs 10.72±7.18, P 0,04).  

En l'anàlisi univariant, una de les variables més significatives a l'hora de 
predir l’afecció del clatell era la MDD. La HS s'ha descrit com a component de 
malalties inflamatòries com en les síndromes PASH, PAPASH i PsAPASH. O 
també s’ha descrit un encavalcament entre la HS i altres entitats com l'acne sever 
resistent a la isotretinoïna, el pioderma gangrenós i la postulosi - tal com 
s'observa en la síndrome SAPHO- (224) o la presència d’alteracions de la 
pigmentació i el desenvolupament de quists epidèrmics com succeeix en la MDD 
(160). La MDD se sospita clínicament perquè en l'exploració física s'observen 
màcules similars a efèlides que s’agrupen i conflueixen de forma reticular en els 
plecs dels pacients (clatell, aixelles, engonals, plecs abdominals i púbics); 
comedons dobles generalitzats; cicatrius puntiformes periorals i una tendència 
evident a desenvolupar quist epidèrmics (198). Ocasionalment, coexisteix una 
pigmentació reticulada en el dors de les mans i els peus anomenada 
acropigmentació reticulada de Kitamura (470). En l'estudi histopatològic de la 
MDD s'observen cadenes de cèl·lules epitelials disposades formant un patró en 
“banyes" (204). Recentment, s'han descrit diverses mutacions associades a la 
MDD, que també estan relacionades amb la immunitat innata i amb la disrupció 
de la unitat pilosebàcia (207,471).  

L’associació entre la MDD i la HS s'havia descrit prèviament en casos 
aïllats. Sembla ser que una via patogènica comú que involucra la via NOTCH/γ-
secretasa i que codifica els gens POFUT1 i POGLUT1 subjaçaria a aquesta 
relació (207,471), donat que les mutacions en els inhibidors de la γ-secretasa 
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desencadenen alteracions epidèrmiques i fol·liculars, amb la conseqüent 
formació d’hiperqueratosi i de quists epidèrmics. De fet, en aquesta tesi es 
demostra que mentre que només un 3% dels pacients amb HS sense afectació 
del clatell patia una MDD, un 23% dels malalts amb afectació del clatell 
presentava una MDD confirmada histopatològicament (P<0,01). Tot i així, en 
aquesta cohort, hi havia un seguit de característiques que s’observaven en els 
malalts amb MDD que eren més pròpies de la “HS típica”. Entre elles destacaven 
un IMC alt, l’afectació de les aixelles i les engonals i un elevat nombre 
d’abscessos. De totes maneres, cal dir que aquests malalts amb HS i MDD 
presenten una història familiar de HS gairebé constant, un debut més precoç i 
una HS de difícil maneig, essent totes aquestes característiques més típiques de 
la “HS atípica”.  

Les pacients amb afectació vulvar són un grup particular a tenir en compte. 
En la literatura pràcticament no està citada aquesta localització ni tampoc s’ha 
intentat establir mai una relació amb la gravetat. Es tracta de pacients que 
debuten tardanament, la majoria són fumadores i tenen antecedents d’acne. Els 
tractes fistulosos en la regió dels llavis vulvars eren el tipus de lesió més comú 
en aquest grup de pacients. Aquestes lesions es poden confondre per nòduls o 
abscessos a l’exploració física. L’us de l’ecògraf és útil per discernir entre el tipus 
de lesions i poder estadificar correctament a les pacients. La pertorbació de la 
qualitat de vida es troba també molt afectada en aquestes malaltes, ja que està 
vinculada al pudor que genera la malaltia en aquesta localització. Un estudi 
espanyol demostra que els trastorns de la vida sexual en pacients amb HS estàn 
relacionats amb el sexe femení, l’afectació genital o engonal, la malolor i la 
supuració (472). Les pacients amb afectació vulvar compleixen tots aquests 
factors de risc. De totes maneres, no hem observat que el DLQI fos superior a 
les pacients amb afectació d’altres zones diferents a la vulvar, possiblement pel 
biaix de què tota la nostra mostra és hospitalària i, per tant, la majoria de la 
mostra té una malaltia greu. El que sí que s’ha demostrat és que aquestes 
pacients amb afectació vulvar pateixen en un percentatge més alt de malalties 
psiquiàtriques. Hi ha casos descrits en els que s’estableix el diagnòstic diferencial 
amb la malaltia de Crohn metastàtica i amb carcinomes escatosos en lesions de 
llarga evolució. Altres diagnòsticss diferencial a tenir en compte són els quists de 
Bartholino o els abscessos (473–476). En la nostra sèrie no hi havia cap pacient 
que presentés com a complicacions ni limfedema ni carcinoma escatós 
(477,478). En l’anàlisi multivariant es va observar una associació negativa entre 
la HS amb afectació de la vulva i l’afectació axil·lar i una associació positiva amb 
el fenotip LCA-II de Canoui-Poitrine, les lesions fistuloses, els antecedents 
d’acne i de malaltia tiroidea. Aquestes característiques encaixen doncs amb la 
hipòtesi de què aquest grup de pacients presenta una malaltia atípica o pròpia 
del clúster C1.  

A part de l’associació entre la HS i la MDD o altres malalties inflamatòries, 
tal com s’ha detallat a la introducció, la HS està vinculada a múltiples 
comorbiditats (144). Entre d’altres, a l’obesitat o a un IMC alt. Aquesta relació 
podria explicar la tendència dels pacients amb HS a progressar cap a l'adquisició 
d'un síndrome metabòlic i a patir una major morbiditat cardiovascular, igual que 
succeeix en els pacients amb psoriasi (170). I és que, l'estat inflamatori crònic 
lligat tant a l’obesitat com a la pròpia malaltia (ja sigui la HS o bé la psoriasi), 
comporta una activació constant de la immunitat innata, amb la conseqüent 
alliberació d’interleucines i adipoquines, retroalimentant d’aquesta manera, la 



Caracterització fenotípica dels pacients amb hidrosadenitis supurativa                                                          E.Agut-Busquet 

57 

pertorbació metabòlica (183,479). Segons els fenotips de Canoui-Poitrine, un 
IMC alt hauria de relacionar-se sobretot amb el grup LCA-I, però a la pràctica 
clínica observem que això no sempre així. Possiblement, tot i que l'IMC s'utilitza 
per a identificar els pacients obesos, aporta poca informació respecte al 
percentatge de greix corporal. L'avaluació rutinària dels pacients amb la 
bioimpedanciometria, en canvi, permet definir el somatotip del malalt de forma 
més acurada i d’aquesta manera, conèixer si els pacients presenten un 
percentatge de greix corporal superior al de la població basal, independentment 
de l'IMC.  

Quan estudiem el percentatge de greix corporal en els pacients amb HS, 
hem comprovat que els pacients amb HS i un grup control manifesten diferències 
significatives en el percentatge de greix corporal independentment de l'IMC. 
Donat que es tracta d'un estudi transversal, no es pot determinar cap relació 
causal. Tot i així, la diferència en el contingut de greix corporal és superior en el 
grup amb HS que en el grup amb psoriasi. Aquest tret pot suggerir un estat 
inflamatori i una activació adipocitària majors en la HS, tal com s'havia descrit 
prèviament (480). Miller et al. (183) també trobaren diferències en el contingut de 
greix corporal i la taxa metabòlica entre pacients amb HS en comparació al grup 
control. Si existís una classificació fenotípica que contemplés el percentatge de 
greix corporal més que l’IMC en si, es podria agrupar els pacients de forma més 
fidedigna. De fet, es dóna el cas de pacients que tenen un IMC alt, que fins ara 
són classificats en grups en els quals desentonen per altres criteris. D’altra 
banda, Jorgensen et al. critiquen que es classifiqui els pacients segons l’IMC en 
grups polaritzats (481): és a dir, segons si tenen un IMC alt o baix i expliquen 
que s’hauria d’estudiar el grup de pacients amb normo-IMC. 

L’afany d’establir uns fenotips basats no tants sols en la clínica, sinó també 
en els antecedents, els paràmetres analítics i mutacions genètiques, pretén 
entendre la patogènia de la malalita, predir l’evolució i per tant, instaurar el 
tractament més adient de forma precoç. La prevenció primària mitjançant la 
modificació dels hàbits en aquells malalts susceptibles a contraure una HS, 
juntament amb una prevenció secundària eficaç i precoç en els malalts incidents, 
canviaria possiblement el curs de la malaltia.  Per contra, el tractament de la HS 
francament instaurada suposa un desafiament, donat que per ara no hi ha un 
tractament mèdic curatiu de les fístules, les cicatrius i altres lesions com els quists 
epidèrmics (482). 

Per tal d'entendre la resposta al tractament en la HS, es bo recordar els 
mecanismes involucrats en el desenvolupament de la malaltia. Diversos estudis 
reforcen la multifactorialitat implicada en la patogènia de la HS (56). Una resposta 
aberrant dels queratinòcits i de la immunitat innata en front els biofilms 
comensals, produeix una cascada inflamatòria en individus genèticament 
susceptibles. L'epiteli fol·licular, com a resposta, produeix una hiperplàsia i un 
increment de queratina (55). Aquesta hiperqueratinització condueix a l'oclusió 
fol·licular. Conseqüentment, el fol·licle es trenca i vessa el seu contingut 
(corneòcits, bacteris i queratina) a la dermis circumdant, fet que se segueix d'un 
increment de la resposta inflamatòria i d'una colonització bacteriana secundària, 
que deriven en la formació de les lesions pròpies de la HS.   

S'ha postulat que els pacients afectes de HS presenten una resposta 
exagerada enfront als materials que queden exposats a la dermis quan es trenca 
el fol·licle. Aquest fenomen s'ha relacionat a un increment de l'activitat de la 
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immunitat innata (56,70). En una minoria de pacients amb HS, així mateix, 
s'identifiquen mutacions en la γ-secretasa. Aquestes mutacions es creu que 
podrien reduir la funció proteica i ser responsables de l'hiperqueratosi i de la 
formació de quists epidèrmics. Però, a més a més, les mutacions de la γ-
secretasa s’ha comprovat que estan vinculades a una senyalització defectuosa 
de la via Notch, que també regula la immunitat innata (55,56,70,118,123). 

Investigacions prospectives suggereixen l'existència d'una relació 
sinèrgica entre el deteriorament de la immunitat innata i els factors microbiològics 
i, fins i tot, alguns autors consideren que la HS pertany a l'espectre dels trastorns 
induïts pels biofilms (113–115,483).  

Encara que no existeixi un patró uniforme de microflora en els pacients 
amb HS, s'ha estudiat que aquesta difereix dels controls no afectes: els SCN i 
els bacteris anaerobis són els que s'aïllen amb més freqüència (113–
115,484,485). Kelly et al. descrigueren que en el procés inflamatori de la HS hi 
ha dues fases: una subclínica i una clínica (486). En base a aquest procés 
inflamatori descrit per ells, els tractaments de la HS es podrien dividir en dos 
grups. El primer, inclouria aquells tractaments que actuen en l'estadi subclínic, 
és a dir, previ a l'aparició de lesions visibles. Els fàrmacs antiinflamatoris i 
antimicrobians pertanyerien a aquest primer grup. El segon grup, el compondrien 
les alternatives dirigides a controlar la malaltia quan aquesta ja és visible. Si es 
considera que el diagnòstic habitualment s’inicia quan les lesions ja estan 
establertes, les millors opcions terapèutiques serien aquelles que actuarien en 
ambdós nivells (subclínic i clínic).  

En línia amb això, cal dir que la particularitat de l’agrupació en clústers 
que propsem, és explicar la resposta a determinats tractaments en cada grup i 
establir una proposta de tractament segons el fenotip al que pertanyi el pacient.  
Recalcant, que únicament es tracta d’una proposta en base al que s’observa a 
la pràctica clínica: els malalts amb fenotip C1, LCAII-III, atípic o fol·licular es 
podrien beneficiar inicialment de tractaments amb acitretí, colquicina, sulfona, 
gluconat de zinc i tetracicilines. És a dir, amb teràpies amb acció sobre la unitat 
fol·licular. En aquest tenor, en el maneig dels pacients amb afectació del clatell, 
que cal recordar que són malalts amb un debut precoç, amb més anys d’evolució 
de la malaltia i amb més intensitat; s’utilitzaven amb més probabilitat, a part dels 
antibiòtics tòpics, els retinoides orals, la sulfona i tractament biològics com 
l'adalimumab, l'infliximab o l'ustekinumab. De forma similar, s’observava que els 
pacients amb MDD, pel fet de desenvolupar comedons i quists epidèrmics, es 
tractaven freqüentment amb retinoides o sulfones, tot i que la resposta al 
tractament era igualment discreta. A més a més, en la clínica diària, s’apreciava 
que les lesions al clatell i al cuir cabellut, adjacents a les fàscies musculars, eren 
molt doloroses i els malalts solien requerir analgèsia amb derivats mòrfics. D’altra 
banda, el tractament en el grup de pacients amb afectació vulvar també fou difícil. 
La combinació d’antibiòtics és freqüent, però s’utilitza també la infiltració de 
corticoides intralesionals, els fàrmacs amb una acció fol·licular com la dapsona i 
els antiandrogèncis o bé la teràpia fotodinàmica. En diverses sèries s'ha utilitzat 
com a alternativa la teràpia fotodinàmica, ja sigui empleant blau de metilè 
intralesional o bé àcid 5-aminolevulínic amb il·luminació per una làmpada de 
díode emissora de llum a 635 nm (o bé amb llum blava o amb làser) (446–463). 
En la nostre sèrie de dones amb afectació vulvar s’ha utilitzat en set de les 
pacients i ha estat eficaç en cinc d’elles. Cal dir que és un tractament orientat a 
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lesions, per tant, no pot controlar el desenvolupament de lesions en diferents 
àrees anatòmiques. Tot i així, és una valuosa alternativa a la infiltració de 
corticoides o a la cirurgia, especialment en una àrea com la regió vulvar, on s’ha 
d’evitar l’atròfia induïda i les cicatrius incapacitants i cosmèticament inestètiques.  

En canvi, els pacients del fenotip C2, típic o LCA-I no es beneficien de 
retinoides a l’inici, se’ls prescriu més habitualment una combinació d’antibiòtics 
com la rifampicina-clindamicina i requereixen més ràpidament l’eslavó terapèutic 
del tractament biològic. Aquest segon grup, també caldria dir, que milloriaria amb 
la pèrdua de pes. La cirurgia, d’altra banda, és més adqueda per a pacients del 
grup C2 perquè les zones anatòmiques afectades són menys extenses. 

Està clar, per això, que al final tots els pacients, independentment del 
fenotip o l’endotip, poden evolucionar a una malaltia greu i requerir tractament 
biològic.  

Com a limitacions cal dir que tant l'afectació del clatell, la vulva, com la 
MDD en els pacients amb HS són poc prevalents, motiu pel qual s’haurien de fer 
estudis multicèntrics amb més nombre de pacients.  

 En resum, els pacients de la nostra cohort es poden agrupar en dos 
clústers: C1 i C2. El patró clínic dels pacients amb afectació del clatell es 
classificable dins el grup C1, ja que l’expressió clínica apunta a una disfunció 
genètica de l'aparell fol·liculo-sebaci-apocrí o a una activació aberrant de la 
immunitat innata a nivell local. L’afectació del clatell es troba vinculada a la MDD. 
De fet, s’observa que l’afectació del clatell és gairebé constant en els pacients 
afectes de HS i MDD. Encara que aquest grup tingui un tipus de lesions 
corresponents a la “HS típica”, certes característiques encaixen més amb la “HS 
atípica”. D’altra banda, les pacients amb afectació de la vulva, també 
desenvolupen lesions característiques d’una disfunció fol·licular i tenen més 
afectació troncular, correlacionat-se negativament l’afectació vulvar amb 
l’axil·lar. També es demostra que el percentatge de greix corporal en el grup de 
pacients amb HS en comparació al grup control, es troba incrementat; sense que 
per ara, s'hagi pogut associar a la intensitat de la malaltia. S'haurien de dur a 
terme estudis sobre el greix corporal total i el somatotip, perquè tot i que l’IMC 
alt s’associa a un increment de la intensitat, segons la nostra experiència, 
pacients amb un IMC normal o baix poden presentar formes severes de HS.  
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8. CONCLUSIONS 
 

 

1. Els pacients amb HS són classificables en dos clústers. Clúster 1. Format pel 
64,9% de la mostra, integra a pacients no-obesos, la majoria homes. Presenten 
un debut precoç, lesions a la cara posterior del cos de tipus fol·liculars-cicatricials 
i nòduls i antecedents de sinus pilonidal. Tenen un increment de la IL-10 i 
mutacions en subunitats de la via gamma-secretasa. Es correlacionen amb els 
fenotips LCA-II i LCA-III de Canoui-Poitrine i amb la HS “atípica”. Clúster 2. 
Format per un 35,1% de la mostra. Representat sobretot per pacients amb 
sobrepès o obesitat, independentment del sexe. Tenen tendència a 
desenvolupar abscessos en la cara anterior del tronc. Analíticament destaca una 
elevació de les ILs-1, 6 i 17 i de la PCR. Es correlacionen amb el fenotip LCA-I 
Canoui-Poitrine i amb la HS “típica”. 
 
2. El subgrup de pacients amb afectació al clatell es pot classificar dins el clúster 
C1-atípic. Està integrat principalment per homes, amb afectació de la cara, el 
tronc i el cuir cabellut. Tenen antecedents familiars  de HS i de malaltia de 
Dowling-Degos. Prresenten un debut precoç de la malaltia i més gravetat, motiu 
pel qual un percentatge més alt de pacients rep tractament biològic.  

 
3. El subgrup de dones amb afectació de la vulva en comparació a les dones 
sense afectació de la vulva tenen una HS classificable dins el clúster C1 o HS 
atípica. Els tractes fistulosos en la regió dels llavis vulvars eren el tipus de lesió 
més característica. En l’anàlisi multivariant es va observar una associació entre 
la HS amb afectació de la vulva i el fenotip LCA-II, les fístules i els antecedents 
d’acne i de malaltia tiroidea. D’altra banda es va observar una associació 
negativa amb l’afectació axil·lar.  
 
4. Els pacients que presenten una HS i una malaltia de Dowling-Degos  es 
caracteritzen epidemiològicament per tenir tots ells antecedents familiars de HS 
i un 60%, antecedents familiars de MDD. La HS té un debut precoç. Les lesions 
que desenvolupen són abscessos o nòduls. Les aixelles i les engonals es troben 
afectades gairebé de forma constant (100% i 93%, respectivament), mentre que 
el tronc i el clatell s’afecten en un 66,66% dels pacients. S’observa acne en 
66,66% dels pacients. L’IMC mig és 27,93±4.84. Aquests malalts encaixen millor 
amb el clúster C1, el grup LCA-II de Canoui-Poitrine o “HS atípica”, però en canvi, 
pel que fa a l’IMC mig -en la franja de sobrepès- i al tipus de lesions - nòduls i 
abscessos-, aquests malalts compartirien característiques del grup C2, LCA-I o 
de la “HS típica”. 

 
5. El percentatge de greix corporal en pacients amb hidrosadenitis supurativa és 
superior a la dels controls, tot i que l’IMC d’ambdós grups és similar.  El 
percentatge de pacients fumadors en el grup de hidrosadenitis supurativa és 
superior a la resta. 
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9. FUTUR DE LA LÍNIA D’INVESTIGACIÓ 
 

 

 La hidrosadenitis supurativa és una malaltia fins fa poc desconeguda, amb 
una prevalença alta, però per ara, infradiagnosticada. El retard diagnòstic 
comporta una demora en l’inici del tractament dels malalts i, en conseqüència, 
una major probabilitat de desenvolupar lesions cicatricials i fístules irreversibles 
amb el tractament mèdic. S'ha d'insistir, per tant, en la formació en HS en l’àmbit 
d’atenció primària i d’urgències, amb la finalitat de diagnosticar als pacients en 
fases incipients. La HS altrament, està vinculada a comorbiditats somàtiques, 
psicològiques i socials que deriven en una elevada despesa sanitària. És 
necessari un equip multidisciplinar amb digestòlegs, endocrinòlegs, psiquiatres, 
psicòlegs i també cirurjans generals i plàstics que es dediquin a la resecció de 
les fístules i del teixit cicatricial.  

Malgrat que manquin agrupacions fenotípiques fidedignes dels malalts 
que es visiten diàriament a les consultes; amb una història clínica acurada, una 
exploració física i una correcta exploració ecogràfica, podem encabir al pacient 
en un dels fenotips existents. Per tal de descriure agrupacions més veraces, en 
una base de dades multicèntrica, s’hauria de recollir informació epidemiològica, 
antropomètrica, clínica, analítica, genètica, amb la finalitat de buscar endotips i 
poder focalitzar el tractament.  

En el futur, probablement, l’abaratiment dels tests genètics facilitarà la 
classificació i l’estratificació dels malalts en grups de risc. Per ara, tant sols es 
disposa de recomanacions terapèutiques escalonades en funció de la severitat 
de la malaltia i de la resposta obtinguda en l’eslavó terapèutic previ. Per això, el 
fenotip del malalt -entès com a la visió holística dels antecedents familiars i 
personals, així com les característiques observables de la malaltia d’acord a 
l’estil de vida del malalt- no es contempla en els algoritmes terapèutics. Si existís 
una bona classificació que permetés deduir la tendència o l'evolució que tindrà 
el malalt, es podria justificar la prescripció de tractaments biològics en etapes 
precoces, en el marc de temps conegut com a “finestra d'oportunitat terapèutica”. 
Són esperançadors els assajos clínics que s'estan duent a terme amb 
tractaments biològics, per tal de buscar un fàrmac eficaç en aquestes fases.   

En continuació a aquesta línia de recerca iniciada a l’Hospital Universitari 
Parc Taulí de Sabadell i a partir de la qual s’han fet diverses publicacions 
(Annexes 1 a 9), s’estan analitzant més mutacions de la via gamma secretasa 
en un subgrup de pacients amb antecedents familiars. Alguns dels resultats s’han 
presentat ja en congressos de l’especialitat i serviran per a posteriors tesis 
doctorals. També s’està iniciant un estudi multicèntric per tal de conèixer quina 
és l’eficàcia del tractament biològic en cada clúster de malalts. 
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11. ANNEXES 
 

Annex 1. Abstract i pòster presentats al congrés de la AAD a Orlando, 2017. 
Referència. Agut-Busquet E, Romaní de Gabriel J, Ribera Pibernat M, Costa 
Trachsel I, Corbacho Monne M, Casulleras González A, Herrerias Moreno J, 
Luelmo J. Dowling-Degos syndrome and hidradenitis suppurativa: An uncommon 
association with linked pathogenesis? Report of nine cases and review of the 
literatura .J Am Acad Dermatol. 2017; 76: AB104.  
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Annex 2a. Pòster presentat al congrés de EHSF 2020 a Atenes. Referència: 
Agut-Busquet E, Romani J, Cantó E, Mensa A, Aróstegui JI, Vidal S. 
Classification of HS in two phenotypes with two-step clúster analysis, including 
presence of gamma-secretase mutations, IL-1, IL-10, IL-17, IL-6, CPR and 
clinical patern. Exp Dermatol. (Epub Ahead of print). 
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Annex 2b. Pòsters presentats al congrés de EHSF 2020 a Atenes. Referència: 
Vilarrasa E, Agut-Busquet E, Vidal S, Cantó E, Puig L, Bittencourt F. Novel 
phenotype classification of HS based upon clinical, US and analytical 
parameters. Part 1. Exp Dermatol. (Epub Ahead of print). 
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Bittencourt F, Agut-Busquet E, Vidal S, Cantó E, Puig L, Vilarrasa E. Novel 
phenotype classification of HS based upon clinical, US and analytical 
parameters. Part 2. Exp Dermatol. (Epub Ahead of print). 
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Vilarrasa E, Puig L, Romani J, Agut-Busquet E, Liakou AI, Rigopoulos D, Mintoff 
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Annex 4a. Abstract de les comunicació presentada al congrés de EHSF 2018 a 
Rotterdam. Referència. Romaní J, Agut-Busquet E, Luelmo J. Hidradenitis 
suppurativa of the posterior neck: description of an atypical phenotype related to 
severe, early onset, disease in males. Exp Dermatol. 2018; 27: 8-9.  
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Annex 4b. Abstracts de les comunicacions presentades al congrés de EHSF 
2018 a Rotterdam. Referència. Agut-Busquet E, Romaní de Gabriel J, Ribera 
Pibernat M, Gil Duran S, Lozano Molero M, Espinosa A, Luelmo J. Association 
of polymorphisms in the MyD88 gene and susceptibility to severe HS in a 
Caucasian population of 101 patients. Exp Dermatol. 2018; 27: 17-8.  
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Annex 5. Abstracts de les comunicacions presentades al congrés de EHSF 2017 
a Copenhague. Referències: 5a Romaní J, Agut-Busquet E, M Corbacho Monne, 
Ribera Pibernat M, Luelmo J. Body Fat composition in HS:a cross-sectional 
study. J. Exp Dermatol. 2017; 26: 17. 5b Agut-Busquet E, Romaní J, Gilaberte 
Calzada Y, García Malinis A, Ribera Pibernat M, Luelmo Aguilar. Photodynamic 
therapy with intralesional methylene blue and 635nm light-emitting diode lamp in 
HS. Follow-up in 20 patients. J. Exp Dermatol. 2017; 26: 17-8.  
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Annex 6. Referència: Agut-Busquet E, Romaní J, Ribera M, Luelmo J. 
Hidradenitis suppurativa of the nape: Description of an atypical phenotype related 
to severe early-onset disease in men. J Dermatol. 2019;46(2):149-153.  
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J, Pascual JC, Ribera Pibernat M, Luelmo J. Dowling-Degos Disease and 
Hidradenitis Suppurativa. Epidemiological and Clinical Study of 15 Patients and 
Review of the Literature. Acta Derm Venereol. 2019;99(10):917-918. 
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Annex 8. Referència. Romaní J, Agut-Busquet E, Corbacho M, Herrerías-
Moreno J, Luelmo J. Body fat composition in hidradenitis suppurativa: a hospital-
based cross-sectional study. Int J Dermatol. 2017;56(3):e62-e63.  
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Annex 9. Referència. Agut-Busquet E, Romaní J, Gilaberte Y, García-Malinis A, 
Ribera-Pibernat M, Luelmo J. Photodynamic therapy with intralesional methylene 
blue and a 635 nm light-emitting diode lamp in hidradenitis suppurativa: a 
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Annex 10. Referència. Riis PT, Saunte DM, Sigsgaard V, et al. Clinical 
characteristics of pediatric hidradenitis suppurativa: a cross-sectional multicenter 
study of 140 patients [ahead of print]. Arch Dermatol Res. 2020;10. 
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