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Perspectives on future therapies in scabies
Perspective asupra terapiilor viitoare în scabie
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aBStRaCt
Scabies is a global burden, affecting people regardless of gender, ethnicity, or social class. In some areas 
of the globe, there are epidemic outbreaks that are favored by precarious hygiene, overcrowding, but also 
by certain communities (asylums, boarding houses, children's homes). For the eradication of epidemic 
out-breaks, there is a need for a vaccine and other innovative therapies to combat this highly contagious 
disease.
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REZUMAT
Scabia reprezintă o povară la nivel global, afectând persoane indiferent de sex, etnie sau clasă socială. În 
anumite zone de pe glob, există focare epidemice care sunt favorizate de igiena precară, suprapopulare, 
dar şi de anumite colectivităţi (aziluri, internate, case de copii). Pentru eradicarea focarelor epidemice, 
apare necesitatea unui vaccin şi a altor terapii inovatoare care să lupte împotriva acestei boli extrem de 
contagioase.

Cuvinte cheie: scabie, tratament, perspective

IntRoduCERE

Scabia afectează persoane de toate vârstele şi 
clasele sociale, reprezentând o povară la nivel glo-
bal (1). Peste 200 de milioane de persoane din  
întreaga lume suferă de scabie, cu precădere în  
regiunile tropicale şi în comunităţile cu venituri  
reduse (2). 

Leziunile caracteristice sunt însoţite de prurit  
intens, din cauza unei reacţii de hipersensibilitate la 
saliva acarienilor. Zonele de apariţie sunt: degetele, 
zona de flexie a încheieturilor, regiunea genitală şi 
picioare, însă pot fi interesate şi alte zone, inclusiv 
mameloanele. Din punctul de vedere al complicaţi-
ilor, acestea se produc din cauza compromiterii 
funcţiei de barieră a pielii, fiind reprezentate de  
suprainfecţii bacteriene, sepsis, glomerulonefrită 
poststreptococică acută şi febră reumatică acută 
(1,3,4).

Focarele epidemice ale acestei boli extrem de 
contagioase sunt favorizate de igiena precară,  

suprapopulare, dar şi de anumite colectivităţi (azi-
luri, internate, case de copii).

Tratamentul actual al scabiei este bine tolerat, 
fiind recomandată în Europa utilizarea de permetri-
nă cremă 5% (2 aplicări la o săptămână distanţă) 
sau ivermectină orală 200 μg / kg greutate corpora-
lă (la o săptămână distanţă) (5). În general, pacien-
ţii care nu răspund la tratament fie nu aplică cores-
punzător crema, fie nu respectă indicaţiile de a 
evita contactul cu alte persoane, decontaminarea 
hainelor etc. Este necesară studierea altor terapii 
pentru combaterea infestărilor cu scabie.

moxIdECtIna

Moxidectina este o lactonă macrociclică, efici-
entă în gestionarea diverselor infestări parazitare la 
animale (6). În comparaţie cu ivermectina, moxi-
dectina se administrează într-o singură doză, are 
rezultate mai bune, are un profil farmacocinetic 
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mai bun, penetrare bună în pielea hiperkeratozică, 
profil de siguranţă mai bun, rezistenţă mai scăzută 
şi eficacitate mai mare (7). 

Se evidenţiază administrarea în doză unică, 
moxidectina având eficacitate după administrare 
timp de două săptămâni (parcursul ciclului de viaţă 
al acarianului) (8). Moxidectina este bine tolerată 
până la o doză de aproximativ 0,6 mg/kg (6). Sunt 
necesare studii suplimentare în ceea ce priveşte  
biodisponibilitatea în scabia umană, siguranţa în 
timpul sarcinii, alăptării şi administrarea la copii 
înainte ca moxidectina să fie aprobată pentru admi - 
nis trarea la om.

ImunoterapIa ŞI vaccInurIle

Vaccinurile şi imunoterapia pot fi o abordare în 
cazul scabiei, mai ales în zonele endemice şi în  
cazul scabiei infectate, deoarece acarianul are o  
interacţiune complexă cu gazda, putând să evite şi 
să moduleze răspunsul imun al acesteia (9). 

Clarificarea modalităţii prin care acarianul evită 
răspunsul imun poate ajuta la abordarea prin imu-
noterapie şi la dezvoltarea vaccinurilor. Răspunsu-
rile Th2 mediate de IgE sunt implicate în persisten-
ţa acarianului, imunoterapia prin creşterea treptată 
a dozelor de alergen, utilizarea de alergeni hipoa-
lergenici recombinanţi sau imunoterapie cu epitopi 
peptidici ai celulelor T pot fi considerate variante 
alternative în tratamentul scabiei (10).

În perspectiva viitorului vaccinurilor împotriva 
scabiei, Sarcoptes scabiei recombinant de tropomi-
ozină este o proteină imunogenă care a fost evalua-
tă în specia sarcoptică a iepurilor, nu a demonstrat 
eficacitate, fiind necesară folosirea unor adjuvanţi 
sau a unor metode de eliberare alternative pentru a 
fi dezvoltat într-un vaccin eficient (11,12). Un vac-
cin ADN de Sarcoptes scabiei var. cuniculi, care 
codifică paramiozina, a fost imunogen şi a provocat 
atât imunitate umorală, cât şi celulară la şoareci 
(13). Mulţi alţi antigeni necaracterizaţi cu proprie-
tăţi imunomodulatoare joacă, de asemenea, un rol 
în reducerea răspunsului imun (14).

uleIul de arbore de ceaI

Uleiul de arbore de ceai sau uleiul de melaleuca 
este un ulei galben pal, obţinut prin distilarea cu 
abur a frunzelor şi a ramurilor terminale ale plantei 
Melaleuca alternifolia din familia Myrtaceae (15). 
Este folosit în mod tradiţional pentru diverse tulbu-
rări de către triburile indigene, are un miros camfo-
ros şi dă o senzaţie de răcire asemănătoare mento-
lului după aplicare. Stimulează vindecarea rănilor 

şi are activitate antioxidantă, antiinflamatorie, anti-
canceroasă şi antimicrobiană împotriva bacteriilor, 
fungilor, protozoarelor şi virusurilor (16,17).

Uleiul de arbore de ceai este compus din aproxi-
mativ 100 de componente. Componentele majore 
sunt terpenen-4-ol, γ-terpenen şi a-terpenen, 1,8-ci-
neol, terpinolene, p-cimene, α-pinene şi α-terpineol. 
Există şase chemoterpenene, dintre care se utilizea-
ză în mod comercial chemoterapia de terpenen-
4-ol. Compoziţia se modifică odată cu trecerea  
timpului, stabilitatea fiind afectată de lumină,  
căldură, umiditate şi expunere la aer (18). Este sta-
bilă timp de aproximativ 1 an în condiţii tipice de 
utilizare (19).

Uleiul de arbore de ceai (5%) este un agent si-
gur, eficient, bine tolerat pentru tratamentul scabiei 
in vitro. A prezentat eficacitate sporită la 3 ore după 
administrare faţă de ivermectină şi permetrină, re-
duce senzaţia de arsură când este utilizat cu benzoat 
de benzil şi are eficacitate sporită în scabia compli-
cată atunci când se administrează cu ivermectină şi 
benzoat de benzil (20). Are efecte antipruritice şi 
suprimă mediatorii inflamatorii, cum ar fi TNF-a, 
IL-1p, superoxiddismutaza şi PGE2, modulează 
vasodilataţia indusă de histamină şi extravazarea în 
plasmă, este un bactericid eficient in vitro, activ 
chiar împotriva Staphylococcus aureus (19,21). 

Ingerarea a 10-25 ml de ulei de arbore de ceai 
poate duce la toxicitate sistemică, putând provoca 
depresia sistemului nervos central şi slăbiciunea 
musculară (22). Preparatele topice pot provoca der-
matită de contact iritantă şi alergică, inclusiv reacţii 
buloase şi eritem multiform (16). La concentraţia 
de 5% este puţin probabil să apară iritaţie (19).

turmerIcul 

Tumericul este un agent colorant, condiment şi 
conservant alimentar, fiind utilizat la scară largă în 
diverse culturi, fie în scopuri medicinale, fie religi-
oase. Printre proprietăţile sale, se numără proprietă-
ţile antiinflamatorii, antimicrobiene, antioxidante şi 
de vindecare a rănilor (23). Turmericul este o terapie 
comună indigenă pentru scabie; combinaţia de praf 
de neem şi turmeric pare a fi eficientă pentru trata-
mentul scabiei, însă sunt necesare studii suplimenta-
re la om (24). Din punctul de vedere al reacţiilor  
adverse, tumericul poate provoca dermatită alergică 
de contact, urticarie sau poate păta pielea (25).

uleIul de cuIŞoare

Uleiul de cuişoare este utilizat în mod obişnuit 
în produsele alimentare şi în parfumuri, are proprie-
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tăţi antimicrobiene, anestezice, antioxidante şi de 
vindecare a rănilor, anestezic şi antioxidant (26). 
Dintre componentele sale, eugenolul şi analogii  
înrudiţi cu izoeugenolul şi acetileugenolul au pre-
zentat activitate scabicidă in vitro la animale, având 
o eficacitate mai mare decât benzoatul de benzil 
(27). Şi în acest caz sunt necesare mai multe studii 
pentru determinarea exactă a beneficiilor şi riscuri-
lor în cazul utilizării la om.

alte posIbIle opŢIunI terapeutIce

O diluţie de 20% de ulei de lippia în prepararea 
parafinei lichide uşoare a demonstrat o eficacitate 
mai bună comparativ cu benzoatul de benzil la  
pacienţii cu scabie, având efecte adverse mai scă-
zute şi o mai bună tolerabilitate (28). 

Extrasele din arborele de neem au demonstrat efi-
cacitatea in vitro sau in vivo în specia sarcoptică la 
diferite animale, inclusiv la oi, câini şi iepuri (29). 
Pasta din frunze de neem şi pulbere de turmeric a 
arătat o eficacitate ridicată şi siguranţă în scabie (24). 
Cu toate acestea, unele studii sunt contradictorii,  
fiind necesară o cercetare mai amănunţită în ceea ce 
priveşte modalitatea de preparare şi dozajul.

Printre alte plante cu potenţial terapeutic în sca-
bie se numără: uleiul de camfor, palmarosa, uleiul 
de eucalipt, uleiul de usturoi, uleiul de lavandă, ule-
iul de manuka şi uleiul de cedru japonez.

problematIca cunoscută a terapII-
lor actuale ŞI vIItoare

În climatele tropicale, apare adesea infecţia cu 
Streptococcus pyogenes sau Staphylococcus aure-

us, conducând la piodermie gravă a leziunilor cuta-
nate (30).

Acaricidele utilizate în prezent ca măsură de 
control pentru combaterea infestării cu acarieni pot 
fi toxice pentru oameni şi animale, neurotoxicitatea 
fiind raportată la copiii cu leziuni cutanate răspân-
dite în urma tratamentului cu benzoat de benzil sau 
lindan (31,32). Moxidectina a raportat efecte  
adverse la câini (33). Utilizarea intensivă a acarici-
delor duce la posibilitatea dezvoltării rezistenţei 
acarianului la substanţa utilizată (34).

Din punctul de vedere al terapiilor pe bază de 
plante, studiile la om sunt foarte puţine. Nu există 
standarde de calitate, de eficacitate şi de siguranţă 
predeterminate sau reglementări pentru produsele 
botanice. Agenţii utilizaţi în studii nu sunt standar-
dizaţi şi există variaţii în concentraţie şi modul de 
aplicare. Unii dintre aceşti agenţi nu sunt disponi-
bili la nivel global, unele plante fiind cultivate doar 
în anumite zone de pe glob.

concluzII

Este evidentă necesitatea unei game medica-
mentoase mult mai largi din punctul de vedere al 
terapiei scabiei. Cea mai importantă descoperire în 
această arie ar fi crearea unui vaccin antiacarian 
eficient, cu potenţial de protecţie atât pentru  
oameni, cât şi pentru animale. Sunt necesare însă 
investiţii de timp şi financiare din partea cercetăto-
rilor, producătorilor de vaccinuri, dar şi din partea 
autorităţilor competente.
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